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8
השמעכן הקול הנשי ומגדור
העבר  -קווים לתחום מתפתח

דמרה נרנשטיין

1

בשנת

1980

ראה אור בחוברת

של כתב  -העת ' קתדרה ' מאמרה של מרגלית שילה ' חוות הפועלות

14

בכנרת  , 1917 - 1911 ,כפתרון לבעיית הפועלת בעליה השניה '  1 .היה זה למיטב ידיעתי המאמר הראשון
בכתב  -עת אקדמי אשר עסק במעמדן  ,בבעיותיהן ובהתנסויותיהן של נשים  ,כקבוצה בפני עצמה ,
בתקופת היישוב  .שילה כיוונה את הקוראות והקוראים להתבונן דרך פריזמה חדשה בתקופת העלייה

השנייה ובחלוציה  ,תקופה מעצבת וציבור בעל מעמד מופתי  .במאמרה זה נטלה שילה מושג מתוך
השיח של התקופה הנחקרת  ,קרי ' בעיית הפועלת '  ,אשר היה בשולי סרר היום של אותה תקופה  ,ורנה

בו באמצעות המשגות ותובנות מהכתיבה ההיסטורית הפמיניסטית אשר החלה להתפתח באותן שנים .
נראה לי כי רק מספר שנים מאוחר יותר ניתן היה להעריך את חדשנותו של מאמר זה  ,את קריאת
התיגר שבו ואת טיפולה הרגיש של שילה במצוקות ובניסיונות ההתמודדות של אותן נערות צעירות
ונשים בוגרות אשר ביקשו עשר ררך ולחבר בין השאיפה האישית לשייכות הקולקטיבית .
באמצע שנות השמונים התפרסמו ב ' קתדרה ' שני מאמרים אשר הרחיבו את דיונה הנקודתי של

שילה  .דפנה יזרעאלי דנה בתנועת הפועלות  ,שהייתה מבחינות רבות מעין המשך לחוות הפועלות

בכינרת  2 .במאמרה התרחב הדיון לנושא צמיחתה של תנועה חברתית  ,למאבקים על כיווני דרך
ואוטונומיה וליצירה של חלופה חברתית על ידי נשים פעילות  ,על אילוציה ומגבלותיה של חלופה זו .

דיון בציבור הפועלות בעיר במאמר שפרסמתי אני  ,היווה הרחבה נוספת  .מניתוח של תנועה חברתית
( טבת תש " ם )  ,עמ ' . 112 - 81

1

קתדרה ,

2

ד ' יזרעאלי  ' ,תנועת הפועלות בארץ  -ישראל מראשיתה ועד  , ' 1927קתדרה

14

ן

קתדרה

, 118

טבת

32

( תמוז

תשסה ,

תשמ " ד)  ,עמ ' . 141 - 109
עמי

- 5

12

ץתדרה

דברה מ  -נשטיין

6

עבר הדיון להיסטוריה חברתית של ציבור נשים אשר עיצבו את חייהן בתחום העבודה  ,המשפחה

והפנאי  3 .ניתן לראות במאמרים אלה מעין סנוניות ראשונות של הכתיבה ההיסטורית והסוציולוגית
על נשים בתקופת היישוב  .הם עסקו  ,בשלב ראשוני זה של המחקר  ,בנשים מהליבה

ההגמונית :

בנשות העלייה השנייה  ,נשות תנועת הפועלות  -חלק אינטגרלי של תנועת העבודה  ,ששאף אמנם
לאוטונומיה -

ופועלות העיר  ,שהיו קשורות לציבור הפועלים המאורגן  ,ושזוהו עם ציבור זה  .אין

פליאה בכך  .לא רק שהתיעוד של קבוצות אלה עשיר ונגיש בהרבה משל קבוצות אחרות  ,אלא שבהן
נבנו המיתוסים  ,ולפיכך נעשו שם הצעדים הראשונים של בחינה מחודשת  .כל אחד ממאמרים אלה ,

כמו לא מעטים בשנים שבאו לאחר מכן  ,פתח בהצבעה על שתי תופעות  :מיעוט עד היעדר של
התייחסות לנשים בכתיבה ההיסטורית על התקופה  ,כתיבה פופולרית ואקדמית כאחת  ,וקיומו של

דימוי  ,של מיתוס  ,של שוויון ושותפות  .דימוי זה  ,קבעו הכותבות  ,אינו עומד בבחינה מדוקדקת

של סוגי התיעוד השונים  -מפקדים  ,זיכרונות  ,פרוטוקולים  ,מכתבים ודוחות על פעילות תנועתית .
משימה ראשונה הייתה אם כן ' ניפוץ המיתוס '  :סילוק תפיסות מטעות אשר הובילו להנחות מובנות

מאליהן בדבר קיומו של שוויון ובדבר שותפות מלאה של נשים  ,לצד גברים  ,ביצירה הלאומית .

4

אולם

חשוב להדגיש כי ' ניפוץ המיתוס ' לא היווה בשום שלב של בניית הנדבכים הראשונים מטרה בפני
עצמה  .הדגש עבר  ,עוד באותם מאמרים עצמם  ,מהארה של מה שלא היה להתמקדות בהיבטי חיים

אשר התקיימו הלכה למעשה  ,לפחות על פי יכולת התיעוד והפרשנות של הכותבות  .מהתמקחות
עם מיתוסים וקעקועם הפנו הכותבות את הזרקור לתיאור ולניתוח של מצבן של נשים  ,תנאי חייהן ,
פעולותיהן  ,הישגיהן ומגבלותיהן  ,בעיר ובקיבוץ  ,בציבור הפועלים ובחוגים האזרחיים  ,בפעולה

הפוליטית ובכתיבה הספרותית  .על שלב זה כתבתי לפני מספר

שנים :

המחקר ההיסטורי על נשים בתקופת היישוב  ,בעת התהוותה של החברה הישראלית החדשה  ,החל כפרויקט

פמיניסטי  ,כדחף של חוקרות להכיר ולהאיר את סיפורן של נשים  ,אשר נעדר  -לחלוטין כמעט  -מהסיפור
ההיסטורי של חברה בהתעצבותה  .רצינו למלא את החסר  ,לספר את מה שלא סופר  ,להשמיע את הקולות

שנאלמו  -הושתקו  .מאמר אחר מאמר החל בתיאור החסר בסיפור ההגמוני  -היעדרן של דמויות נשים מנהיגות ,

גיבורות ; היעדר דיווח של נשים  ,או עליהן ; היעדר כל מודעות לתרומתן של הנשים לקהילה המתהווה  ,והיעדר
הכרה בהתנסותן השונה  ,הייחודית  .כמו חוקרות פמיניסטיות רבות בחברות אחרות  ,חיפשנו ' שורשים '  ,מה
קדם ליום  -יום שלנו העכשווי  ,מה קדם לנחיתותנו החברתית  ,מה קדם לניסיונות המאבק וההתארגנות שלנו .
חקר העבר הקרוב נבע מהרצון לגלות ולהכיר  ,מסקרנות ומרצון לדעת  .עם הזמן הוא התגבש כפיצוי להשתקה
וכמקור לדמויות להזדהות  ,לתשובות  ,לכוח .

5

בשנות השמונים המאוחרות ובמיוחד בשנות התשעים התרחב חקר הנשים באקדמיה

הישראלית ;

נפתחו תכניות לימוד חדשות ללימודי נשים וללימודי מגדר בכל האוניברסיטאות וברבות מהמכללות .
3

ד ' ברנשטייז  ' ,מעמדן והתארגנותל של נשים עובדות ביישוב העירוני בשנות העשרים והשלושים '  ,קתדרה ,
תשמ " ה )  ,עמ '

. 145 - 115

34

מאמר זה היה חלק מעבודת מחקר נרחבת יותר אשר התפרסמה בספרי  :אשה בארץ

( טבת

ישראל :

השאיפה לשוויון בתקופת היישוב  ,תל אביב תשמ " ז .
4

מאמר שפרסמתי בשנת

1983

עמד בעיקרו בסימן בחינת מיתוס השוויון וקעקועו  ,ראו  :ד ' ברנשטיין  ' ,החלוצה בין

הדוודים  :מעמדן של נשים בכוח  -העבודה בתקופת היישוב '  ,מגמות  ,כח ( הסמ " ג )  ,עמ ' . 19 - 7
5

ד ' ברנשטיין  ' ,חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית  :נקודות מוצא  ,כיוונים חדשים ותובנות שבדרך '  ,מ ' שילה  ,ר ' קרק

וג ' חזן  -רוקם

( עורכותי  ,העבריות החדשות  :נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ ' . 12

בפתח קתדרה

/ 1

ץהדרה

סטודנטיות  ,ולא רק הן  ,החלו לעסוק בחקר נשים בעבודות גמר לתואר שני ותואר שלישי  ,חזית חשובה

לפריצת דרכים חדשות  .הועמקה ההיכרות עם הכתיבה הפמיניסטית התאורטית בארצות שונות  ,על
מורכבותה וזרמיה השונים  ,ונערכו כינוסים רבים ומגוונים אשר אפשרו את הרחבת הפרספקטיבה

המגדרית לדיסציפלינות אקדמיות שונות .

 . .,יי..,.

.

לצד ההתרחבות וההתגוונות של העיסוק המחקרי בנשים ובמגדר ושל הכתיבה בנושא  ,נותרה

דילמת יסוד אשר מלווה את לימודי הנשים והמגדר מתחילת צמיחתם  :האם רצוי לבססם כתחומי דעת

,

,

, ,1
,

ותחומי מחקר העומדים בפני עצמם ומפתחים תאוריות  ,המשגות ומתודולוגיות ? האם רצוי לפתח
לימודי נשים ולימודי מגדר  ,אשר שניהם כמכלול אחד  ,מהווים תחום דעת נבדל המלמד על התנסותן
של נשים לעומת גברים ועל התגבשות תפיסות של נשיות ושל גבריות בחברות שונות ובתקופות
שונות ? האם יש צורך בהתמחות נפרדת כדי לפתח ' פרספקטיבה מגדרית '  ,כדי לנתח את האופן שבו

תפיסות של נשיות וגבריות מעצבות תהליכים ומבנים חברתיים ? ייתכן כי יש בהפרדה ובהתמחות
הגבלה של הידע והתובנות שהתפתחו עם השנים  ,וצמצום השפעתם רק למי שעוסקים בנושא זה  .אך
ייתכן שהגדרת תחום ידע נפרד היא חיונית  ,לפחות בשלבים ראשוניים  ,ואולי אף מעבר לכך  ,כדי
לאפשר בחינה מעמיקה של הנחות היסוד הקיימות במכלול תחומי הידע  ,כדי לערער על המובן מאליו
ההגמוני  ,וכדי לבנות כלים אנליטיים ומתודולוגיים חלופיים  .מכל מקום להיבדלות זו יש מחיר ניכר ,
וחשוב לתת על כך את הדעת .
בפועל  ,הדיון המגדרי מתקיים כיום במקביל לדיון האקדמי המקיף בדיסציפלינות השונות  .למרות
השינויים הקלים המתרחשים בשטח עדיין לא התבססה התפיסה כי פרספקטיבה מגדרית מעשירה
ומרחיבה את מכלול הדיונים בתהליכים חברתיים  ,יהא עניינם המוצהר והממוקד אשר יהא  .עוד לא
הוטמעה ההכרה כי הבנת המשמעויות השונות המוקנות לנשיות וגבריות איננה רק סוגיה בעלת עניין

,

" יי י

בפני עצמה אלא היא היבט אנליטי שיש לו יחסי גומלין עם עקרונות מארגנים אחרים  -גיל ומעמד ,
מוצא ואורח חיים וכיוצא באלה  .התייחסה לכך ההיסטוריונית בילי

מלמן :

דומה שבמקום להתמקד בתולדות ההדרה והשוליות היה ראוי להדגיש את המגדר כמרכיב מרכזי בזהות

הפוליטית

והתרבותית  .השימוש במגדר

כ ' קטיגוריה היסטורית מועילה ' אינו צריך להמעיט כמובן בחקר

מקורות רלוונטיים ובפרשנותם  .מחקר אמפירי כזה הוא לבה של ההיסטוריה  -כל היסטוריה  -כדיסציפלינה .
ואולם  ,השימוש במגדר כנושא למחקר  ,ובמיוחד ככלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים  ,חיוני לבחינת
ההיסטוריה הדינמית של היישוב  .בדרך זו לא נאלץ לדון בנפרד בסיפור התנסותן של ' נשים ביישוב ' או

בנרטיב של קיפוח והעדר שוויון גרידא .

6

המצב כיום  ,קרוב לעשר שנים לאחר שכתבה מלמן דברים אלה  ,לא השתנה באופן בסיסי  .המחקר
והדיון על החברה הישראלית בתקופותיה השונות עדיין מתפתח ללא התייחסות לקיומן  ,למעמדן
ולהתנסויותיהן של נשים  ,וברמה עקרונית יותר  ,חסרה ההבנה של הפרספקטיבה המגדרית כעיקרון

6

ב ' מלמן  ' ,מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב  :מגדר וארץ  -ישראליות (  , ' ) 1920 - 1890ציון  ,סב ( תשנ " ד )  ,עמ '
)
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דברה מ ' ( שטיין

חברתי מארגן  .אחת ההשלכות הבעייתיות ביותר של התפתחות זו היא להערכתי היעדר הבנה אנליטית
והיעדר תשתית מחקרית ראויה אצל חוקרים המוצאים עניין בנושאי מחקר הנוגעים להתנסות נשית ,

לדמויות נשיות או להתייחסות חברתית ותרבותית אל נשים וגברים  .הסקרנות החלה להתפשט ; הידע
המושגי  ,התאורטי והמתודולוגי  -הרבה פחות  .במאמרים שהתלקטו בחוברת זו של ' קתדרה ' יש הדים
למגמות שהצגתי עד כה  ,להתפתחות התחום ולכמה ממגבלותיה של התפתחות זו .
ששת המאמרים שמופיעים בחוברת זו  ,לצד סקירות ספרים  ,הגיעו למערכת ' קתדרה ' כחלק

מההיצע השוטף של מאמרים  ,פרי עטם של חוקרי ארץ  -ישראל מהעבר הרחוק וער העת החדשה .
לא הייתה כאן החלטה מראש להקדיש חוברת לנושאי נשים ומגדר  ,לא הוצא ' קול קורא ' ובו הזמנה
לקבל מאמרים  ,ולא הייתה ' עורכת אורחת ' אשר גיבשה קו מנחה או אמירה היסטוריוגרפית  .ראוי
להדגיש זאת כדי להצביע על העובדה שנושאים מגדריים נעשו חלק מהכתיבה השוטפת  ,גם ללא
יזמה מעוררת ומעודדת  ,ויש לברך על כך  .נראה כי ' קתדרה '  ,אשר כפי שציינתי פורסמו בה המאמרים

האקדמיים הראשונים בתחום זה  ,ממשיכה להיתפס  ,ולהיות בפועל  ,בית מתאים לכתיבה בתחום .
במילים אחרות  ,מערכת ' קתדרה ' השכילה לשלב בסדר היום הקבוע של כתב  -העת מאמרים בתחום

המגדר  ,אם כי מספרם במשך השנים היה מועט .
האופי הבלתי מתוכנן של לקט זה מאפשר לראותו כמשקף  ,ולו במידת מה  ,את פני המחקר

כיום  .חמישה מתוך ששת המאמרים עוסקים בעת החדשה  ,ואחד חובק תקופה ממושכת ביותר  ,החל
במאה השישית ועד ימינו אלה  .חמשת המאמרים העוסקים בעת החדשה מתמקדים למעשה בתקופה

שמשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה ועד  , 1948שנת הקמתה של מדינת ישראל  .קווי תחום

זמן אלה חופפים למעשה את תיחום הזמן של הסיפר הציוני של ההתיישבות הלאומית בארץ  -ישראל

( מהעלייה הראשונה  , 1904 - 1882 ,ועד  , 1948השנה שבה נפתח דף חדש  ,ספירה חדשה ) .

עם זאת

מאמרים אלה אינם משתלבים בסיפר הדומיננטי של ההתיישבות הציונית וגם לא בסיפר הנשי כפי

שהתגבש בשנותיו הראשונות  ,שהוזכרו בפתיחת דבריי  .שלושה מתוך חמשת המאמרים עוסקים
בתחילתה של התקופה  ,במה שמקובל לכנות העלייה הראשונה והעלייה השנייה  ,אך דנים באנשים
ובציבורים הרחוקים סמה שהיה לימים לעילית של תנועת העבודה ומציבור הפועלות והפועלים .
בשילוב מעניין של נושאי מחקר חרשים ומקורות חדשים מציגים המאמרים נשים מרשימות  -נשות
ציבור ונשים בעלות מקצוע אשר אינן נכנסות לקטגוריזציה המקובלת  ,ואין בכוונתי לנסות לשבצן

שם  ,לצד נשים מן השורה  ,מן היומיום האפור והמאתגר בו  -זמנית  .שני המאמרים האחרים קשורים
למרכז ההגמוני התנועתי  -הנשי  ,אך תוך בחינה ביקורתית  ,או לפחות בעלת פוטנציאל ביקורתי ,
אשר מציבה שאלות ומותירה את הקוראים עם ' סיפור פתוח ' ולא עם מסקנה דידקטית ואידאולוגית

סגורה .
אדון במאמרים אלה בקצרה  ,על פי הסדר הכרונולוגי של ההתרחשויות שבהן הם עוסקים  .מאמרה

של מרגלית שילה ' פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה ' עוסק בסיפורן
של שתי נשים שהגיעו לארץ  -ישראל בילדותן  ,בשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה  ,ושבבגרותן ,

לאחר שנים של יצירה משפחתית וציבורית  ,כתבו את קורות חייהן  .איטה ילין ( לבית פינס ) ויהודית

בפתח קתדרה

ץתדרה

הררי ( לבית אייזנברג ) באו ממשפחות בעלות מעמד ציבורי מבוסס  .משפחת פינס הייתה ממובילות
המודרניזציה והלאומיות ב ' יישוב הישן '  ,ומשפחת אייזנברג נמנתה עם מנהיגי המושבות והמחנה

האזרחי בכלל  .שתי הנשים שאפו כל חייהן לשלב בין הפעולה הנשית בספרה הפרטית לבין יציאה
אל הספרה הציבורית הגברית ופעולה בספרה זו  .בהשוותה בין שתי דמויות אלה עוסקת שילה בשתי
סוגיות מרכזיות בכתיבה הנשית הפמיניסטית  .האחת  ,אשר מלווה את הדיון הפמיניסטי זה שנים
רבות  ,היא ההבחנה בין הספרה הפרטית  ,המזוהה כספרה הנשית  ,לבין הספרה הציבורית  ,הגברית ,
בעלת המעמד וההשפעה  .בשנים הראשונות הסבה הכתיבה הפמיניסטית את תשומת הלב לעצם

ההפרדה בין שתי ספרות אלה ולהשלכותיה על ההדרה של נשים לשולי החברה  .מאוחר יותר  ,בתקופה
שבה נכתב גם מאמרה של שילה  ,החלו חוקרות לבחון מחדש את עצם ההפרדה ולמצוא בה פרצות ,

עמימויות ואופני חיבור בין הפרטי לציבורי  .כך כותבת שילה  ' :העלייה ארצה והחיים בה היוו תהליך
חניכה שמיזג ואיחה את החוויה האישית של הכותבות ואת חווייתן הציבורית למקשה אחת  .אולם
אין לחפש את הזדהות הנשים עם מפעל בניין הארץ בספרה הציבורית דווקא  .חקר האוטוביוגרפיות
מבהיר כי העשייה הנשית שנראתה בעיני הכותבות כתרומה ציבורית התרחשה לא אחת דווקא בספרה
הפרטית '  .ציטוט זה מרמז על הסוגיה האחרת שלה תורם מאמר זה  -הכתיבה הנשית  ,במקרה זה

הכתיבה הנשית הפרטית  ,האוטוביוגרפית .
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בניתוח שתי אוטוביוגרפיות אלה שילה מרחיבה את מגוון

המקורות העומדים לפני החוקרים  ,ומוסיפה את ספרי הזיכרונות כמקור המספק מידע על חייהן של

הנשים  ,היכרות עם פרשנותן את חייהן והבנה של התגבשות זהותן הנשית .
מאמרו של גור אלרואי ' חלוצות שאינן פועלות  :הגירת נשים לארץ  -ישראל בראשית המאה

העשרים '  ,הוא חלק ממחקר מקיף יותר אשר ראה אור בספרו ' אמיגרנטים  :ההגירה היהודית
לארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים '  8 .בעבודתו שופך אלרואי אור חדש על התקופה הנקראת
העלייה השנייה  ,ובתוך כך מאיר באופן מחדש ומאתגר את מושג החלוצות ואת המודעות לחלקן של
נשים בהגירה הלא פועלית לארץ  -ישראל  .טענת המוצא של אלרואי היא כי בתהליך בניית האתוס
הלאומי  -ואוסיף באופן כללי יותר  ,הנרטיב הלאומי  -נדחקו אותם מהגרים ומהגרות מתחילת
המאה העשרים אשר לא השתייכו לגרעין הסוציאליסטי אשר כונה העלייה השנייה  ,ושהפך לאחר
זמן לא רב לעילית ההגמונית של היישוב  .גם כשחוקרים התייחסו לציבור זה  ,ובאופן ספציפי לנשים
שבו  ,הן הוצגו כדמויות פסיוויות  ,בתור ' עזר שכנגד '  ,ללא שותפות פעילה בהחלטה להגיע לארץ -

ישראל ובפעילות המשפחה בארץ  .פסיוויות זו הועמדה בניגוד בולט לחלוצה  ,דגם האישה העברייה

החדשה .

9

על סמך מקור תיעודי חדש  ,מכתבים ששלחו משפחות יהודיות במזרח אירופה ל ' משרד

,

 ,,יו,ווייו
7

במסגרת העיסוק בכתיבה הנשית ההדירה מרגלית שילה שלושה קונטרסים של נשים מ ' היישוב הישן ' בירושלים במאה

התשע  -עשרה  ,ראו  :מ ' שילה  ,הקול הנשי הירושלמי  :כתבי למדניות מן המאה התשע  -עשרה  ,ירושלים תשס " ד  ,וראו את
סקירתה של ב " ש מרגלית  -שטרן על ספר זה  ' ,פשט מתוק מדבש '  ,המופיעה בחוברת זו של ' קתדרה ' .
8
9

ירושלים תשס " ד .

על נשות העלייה השנייה  ,במובנה המקובל  ,אבל בדיון מפרק  ,ראו  :ד ' ברנשטיין  ' ,קולות מן הגרעין הקשה  -מסיפוריהן
של צעירות העלייה השניה '  ,י ' עצמון ( עורכו  ,התשמע קולי ? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית  ,ירושלים ותל אביב
תשס " א  ,עמ ' . 134 - 116

"

ץתדרה
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דברה  - 5נשטיין

הארץ  -ישראלי '  ,אלרואי חושף את המורכבות במערכת היחסים המגדרית באוכלוסייה זו  ' -משפחות

יהודיות מן השורה מתחום המושב '  -ואת האקטיוויות הנשית ב ' דרמת ההגירה '  .כתיבתו של אלרואי
מחוברת לנרטיב הלאומי אך מוסיפה לו שותפות חדשות  ,תוך מתן משמעות נרחבת למטבעות לשון

אידאולוגיות קיימות  ' :במעשיה ובהיותה האחראית הכמעט בלעדית למימוש ההגירה הפכה המהגרת

היהודייה  -אם המשפחה שנשאה בעול גידול הילדים ושהייתה שותפה בפרנסת הבית  -לחלוצה
במלוא מובן המילה  .בעצם בואה לארץ תרמה יחד עם מאות שכמותה להתבססות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל ולהתחזקותו ' .
מאמרה של צפורה שחורי  -רובין ' ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה ' עוסק אף הוא  ,כמאמרה
של מרגלית שילה  ,בדמות נשית מרתקת  ,אך הפעם דמות אשר פעולתה הייתה בבירור בספרה הציבורית ,

במקרה זה הפרופסיונלית ולא הפוליטית  .ד " ר כגן הייתה רופאת הילדים הראשונה בארץ  -ישראל ,
והיא החלה לעבוד בארץ בשנות המצוקה של מלחמת העולם הראשונה  .בתקופה שבה ההפרדה בין
הקהילות הייתה הדה פחות  ,ושההיבט הלאומי היה טוטלי פחות  ,חבקה פעילותה של ד " ר כגן טיפול

בילדים יהודים  ,מוסלמים ונוצרים והכשרת אחיות מכל הציבורים הירושלמיים  .פעילויותיה המגוונות
ובעיקר פריצות הדרך אשר אפיינו את עשייתה מצעדיה הראשונים בארץ  ,מפגישות את הקוראים עם
אישה רבת פעלים  ,אשת ציבור מוערכת  ,דגם מרתק גם כיום  ,כאשר כניסתן של נשים לרפואה כמעט
מובנת מאליה  .מאמר זה מזכיר את השלבים המוקדמים ביותר של הכתיבה ההיסטורית הפמיניסטית ,
כאשר הכותבות ביקשו לעסוק בדמויות מופת ובדגמים של הזדהות כדי להעמידם בפני נשים צעירות
המחפשות את דרכן  ,וכדי להעניק להם מקום של כבוד בסיפר הקולקטיבי  .עם זאת חשוב שכתיבה

כזאת לא תגלוש להגיוגרפיה ( לסיפורי האדרה ) ולא תתנתק מההקשר ההיסטורי  -החברתי שבו פעלה
הדמות הנדונה או מסוגיות היסטוריוגרפיות רלוונטיות  .לדוגמה חוקרים לא מעטים עוסקים היום

בשאלת הגבולות בין הקולקטיב היהודי הלאומי המתהווה לבין אוכלוסיית הרוב הערבית  .פעילותה
ודרכה של ד " ר הלנה כגן יכולות להאיר סוגיה זו של עמעום גבולות  ,ולהוות נקודת מוצא חדשה

להכרת החברה הירושלמית בכלל ולמעבר מהתקופה העות ' מאנית לתקופת השלטון הבריטי בפרט .
בת שבע מרגלית  -שטרן שואפת לשלב במאמרה ' חברות למופת  :יוצאות תימן בין מגדר  ,מעמד

ועדה בתנועת העבודה הארץ  -ישראלית ' שתי נקודות מוצא המאפיינות את ההיסטוריוגרפיה של
העשור או של שני העשורים האחרונים  .נקודה אחת היא הרחבת מעגל הציבורים המשתתפים בסיפר

ההיסטורי  ,תוך הכלת קבוצות שוליות  ,במקרה זה נשים יוצאות תימן  .הנקודה האחרת היא התייחסות
ביקורתית למוסדות ההגמוניים  ,במקרה זה לתנועת הפועלות  ,ופירוק הרטוריקה אשר שימשה את

התנועה במגעיה עם קבוצות חלשות .

10

מרגלית  -שטרן מאירה דפוסי העדפה ויתרון ביחסים שבין

פעילות תנועת הפועלות לבין נשים עוברות יוצאות תימן  ,ומדגימה יחסים מורכבים וסותרים  ,שעתוק
של יחסי כוח לצד הענקת מידה של שותפות במשאביה של תנועת העבודה  .מסקנותיה של מרגלית -

שטרן אינן חד  -משמעיות  ,והדגשיה נעים בין הצבעה על היתרון שהפיקו נשים יוצאות תימן ממערכת
10

לדיון נרחב ומקיף יותר בתנועת הפועלות

ראו :

ב " ש מרגלית  -שטרן  ' ,תולדות תנועת הפועלות בארץ  -ישראל

 , ' 1939 - 1920עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת חיפה . 1998 ,

בפתח קתדרה

ץתדרה

הקשרים שלהן עם תנועת הפועלות לבין הצבעה על היתרונות  ,הגדולים לא פחות  ,שהפיקה מהן
תנועת הפועלות  ' :הכללת יוצאות תימן בסיפר התנועתי [ של תנועת הפועלות] נועדה להבליט את
הישגי נשי העילית האשכנזית  ,שהתגברו על המכשולים שערם בפניהן הממסד הגברי  ,האשכנזי או

התימני  ,וכך סייעה לחיזוקה של קבוצה זו בתוך תנועת העבודה ' .
מאמר אחרון מתקופת היישוב הלאומי החדש  ,מאמרו של ניר מן 'זהרה לביטוב  -גיבורת מופת
או מיתוס ? '  ,מספר את סיפור אהבתם העזה של זהרה לביטוב ושמוליק קופמן  ,אשר נהרגו שניהם ,

הוא בתאונת אימונים לפני פרוץ מלחמת העצמאות  ,והיא כשנה מאוחר יותר  ,בתאונת מטוס  .ספר
מכתבי האהבה של זהרה ושמוליק והיותה של זהרה טייסת אשר נהרגה תוך כדי מלחמת העצמאות ,
יצרו הילה סביב דמותה והבנו  ,לדברי מן  ,מיתוס  ,אשר הונצח מאוחר יותר בספרים  ,במחזות ועל ידי

חיל האוויר  .עם זאת להערכתי נשארות שאלות רבות פתוחות  .האומנם התפתח מיתוס זהרה  ,ואם

..
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כן  ,כיצד קרה הדבר ? התשובה על כך רחוקה מלהיות ברורה ומשכנעת  .לצד המרכיבים המיתיים של
' אהבה מיוסרת '  ,כדברי מן  ,ודמויות ' יפות בלורית ותואר '  ,יש בסיפור זה מרכיבים הרחוקים מאוד
מהאתוס הלאומי  ,וכלל לא ברור כיצד פעלה מלאכת המיון בתהליך המיתיזציה שמניח מן  .כמו כן לא

ברור מה הוא היסוד המגדרי בניתוח זה  .העובדה שנושא המיתוס או גיבורת המופת הוא אישה עדיין
אינה מבהירה מה המשמעויות של עובדה זו בתהליך ההנצחה  .ללא ספק שלובים בסיפור זה יסודות

של נעורים  ,אהבה  ,גבורה והקרבה  ,אשר יכולים לשמש לבניית מיתוס  ,אך ניתוח מגדרי היה מלמדנו
כיצד תפיסות הנשיות והגבריות השונות והמשתנות השתתפו בעיצוב יסודות אלה ועוצבו על ידם  ,הן

בתהליך המיתיזציה והן באופני ההנצחה .

11

מאמר אחד בחוברת זו עוסק בתקופה קדומה יותר  .מאמרה של אורה לימור ' קבר פלגיה  :חטא ,
חרטה וישועה בהר הזיתים ' פורש השתלשלות מרתקת של מסורות שונות המתייחסות לאותו מקום
עצמו  ,לקבר המצוי בהר הזיתים  ,החל במאה השישית ועד ימינו אלה  ' .במסורת הנוצרית '  ,כותבת
לימור  ' ,זהו קברה של פלגיה

ראבעה אלצךייה

) ( Pelagia

הקדישה  ,במסורת המוסלמית  -קברה של המיסטיקונית

( טינתן  '!111נפ ) 4י ובמסורת היהודית -

קבר חולדה הנביאה [ . . .

]

כל המאמינים

מאופיינות המסורות השונות ( והמתחרות)  ,על פי ניתוחה של לימור  ,ביסודות מגדריים משותפים רבי

חשיבות  .המרכזיים שבהם הם ייחוס טרנספורמציה מחטא לכפרה  ,מפריצות לקדושה  ,וחציית גבולות
מגדריים תוך התחזות של נשים לגברים כדי להשתחרר  ,במצבן המקודש  ,מאילוצים שכופה עליהן
הנשיות  .כפי שכותבת לימור  ' ,מקומה המגדרי של הקדושה השתמר אצל כל השלוש על פי תבנית

הנדונים '  .צירוף מורכב זה של קדושה ומסורת מתחבר לשני מוטיבים לפחות בדיונים היסטוריוגרפיים

עכשוויים אשר הזכרתי בהקדמה זו  .זו דוגמה מובהקת של ריבוי קולות  ,ריבוי נרטיבים  ,במסורות

11

השוו  :ב ' מלמן  ' ,אגדת שרה  :מיגרר  ,זיכרון וארץ ישראליות  , ' 1990 - 1917 ,ציון  ,מה ( תש " ס )  ,עמ '  . 378 - 343במאמר זה
מוצג ניתוח מגדרי של תהליכי זיכרון והנצחה של שרה אהרנסון  ,חברת ניל " י  ,על פני מספר עשורים ובקרב ציבורים
שונים .
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קדרה

12

דברה מ  -נשוריין

~

השונות המתייחסות לאותו אתר  ,לאותו קבר מקודש  .וזו דוגמה גם להתוויית גבולות תרבותיים ובה
בעת למסמוסם של גבולות אלה  .כל קבוצת מאמינים אחזה ואוחזת גם כיום במסורת הנבדלת שלה ,
ועם זאת היסורות המשותפים שעליהם עומדת לימור מעידים על תהליכים של הזנה הדדית במשך
מאות

שנים .

אסיים בברכה ל ' קתדרה ' על ריכוז מעניין זה של מאמרים בנושאי נשים ומגדר  .תקוותי כי ההתפתחות
אשר הביאה למקבץ מאמרים זה תניב מחקרים נוספים בדיסציפלינות השונות ובתקופות השונות ,
מחקרים שיתבססו על היכרות מעמיקה עם הגישות התאורטיות ועם ההנחות ההיסטוריוגרפיות אשר

צמחו בעשורים האחרונים בחשיבה הפמיניסטית וביישומה במחקר האקדמי .
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ממצרים לא ייבהל

/

כל הראוי להיגאל

כל הבא לדון בקדושתו של הר הזיתים חייב כמדומה לפתוח בתכונותיו הטבעיות  ,במראהו וביחסים

בינו לבין העיר השרועה למרגלותיו  .הם נקודת המוצא לסיפורו  .הר הזיתים מתנשא ממזרח לירושלים ,

קרוב מאוד אליה  ,אך עם זה הוא מהווה חטיבת נוף מובחנת מאוד ובולטת על סביבותיה  .נחל קדרון ,
הידוע גם בשם עמק יהושפט  ,המפריד בין ההר לעיר  ,מדגיש עוד יותר את גובהו של ההר ואת
היבדלותו מירושלים  .מעבר להר הזיתים שוכן המדבר  ,וההר חוצץ בין הארץ הנושבת לישימון ,

מעין סוללת הגנה טבעית  .הוא מתנשא ממזרח  ,מצד השמש העולה  ,וקרניה הראשונות המאירות את

ירושלים עוברות דרכו  .בשל אופי המסלע שלו שימש ההר מימים קדומים מקום קבורה  .עד היום
הוא מכוסה קברים  ,חלקם נראים לעין  ,אחרים נסתרים  .נתונים גאוגרפיים מיוחדים אלה מחזקים את
הקשר הקדום של ההר עם מוות ותחייה  .הוא עומד בשער  ,בין לילה ליום  ,בין יישוב למדבר  ,בין חיים
למוות ובין עבר לעתיד  .הוא נקשר למאורעות היסטוריים מן העבר  ,אך עיקר חשיבותו במאורעות

אסכטולוגיים שיקרו בעתיד .
מאמר זה הוא פרק מספר

על

1

הר הזיתים יצאני שוקדת

ל

הכנתו  .תודה מקרב לב שלוחה לידידיי ברוריה ביטון -

אשקלוני  ,אברי בר  -לבב  ,ישראל יובל  ,שרה מבירי  ,אלהק ריינר ואיריס שגריר על עזרתם שלא תסולא בפז  .תודה גם

לחברי קבוצת המחקר על היסטוריה ואנתרופולוגיה במרכז ללימודי יהדות מתקדמים בפילדלפיה  ,אביב , 2004
השמעתי את הדברים
1

ששם

לראשונה .

 Jerusalem ' , lewish Art , 23 -24 [ The Realתן Limor, 'The Place ofthe End of Days: Eschatological Geography
and Ideal' lerusalem 1
:
13 -24

 .עק

) 1997- 1998 ( ,

fewish, Christian and Islamic

קתדרה

18ג

"

טבת

תשס

" ה

עמי

40 - 13

0.

ץתדרה

דגם של

14

אורה לימור

ירושלים ,

מעשה ידי

מטפן

אילש,1873 - 1872 ,
מוזאון מגדל דוד,
ירושלים
צילום  :דב טל )

מרגע שנודע לנו בשמו  ,מתואר הר הזיתים כמקום קדוש .
ובוכה ' במעלה הזיתים [  . . .ו

2

דוד הבורח מפני אבשלום עולה

עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים ' ( שמואל ב סו  ,ל  -לב )  ,ומכאן אפשר

להבין שבהר היה מקום פולחן קדום  ,אולי עוד לפני כיבוש העיר בידי דוד .

3

בשמו המוכר לנו  -הר

הזיתים  -נזכר ההר במקרא פעם אחת ויחידה  ,בספר זכריה  ,בפסוקים הנודעים המדברים ביום ה '
העתיד

לבוא :

ויצא ה ' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב .
ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם
ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד
ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה [ 1 . . .
והיה ה ' למלך על כל הארץ
ביום ההוא
2

יהיה

ה ' אחד ושמו אחד

(זכריה יד  ,ג  -ט ) .

על הר הזיתים ביהדות  -במקרא  ,בימי הבית השני  ,בתקופה הביזנטית ובתקופה המוסלמית הראשונה -

ראו :

א ' בן אליהו  ' ,הר הזיתים בין יהודים לנוצרים בתקופה הרומית ביזאנטית '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תש " ס ; על הר הזיתים והמקדש במקרא ובספרות הבתר  -מקראית ראו  :ח ' פדיה  ' ,תמורות בקדש
מן השוליים למרכז '  ,מדעי היהדות ,
3

37

( תשנ " ז )  ,עמ ' . 110 - 53

 the Tudaeo-Chlistiafi Tradition ' , HUCA , 28 ) 1957 ( ,תן of Olives
137- 177

 .עק

הקדשים :

Mount

 Investigation ofתן ' ~ curtis

8 .ת

קם -

בלגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

15

ץתדרה

הר הזיתים  ,פרט
מת 71רגם ירושלים ,
 , 1873 - 1872מוזאון
מגדל דוד  ,ירושלים

תיאור קצר ותמציתי זה נעשה לטקסט מכונן  ,ובו  ,או בעיקר בו  ,נעוצה הילת קדושתו של ההר בדורות
שלאחר החורבן  ,ונקבע הקשר ההדוק שלו עם קץ וישועה  .עם זה ההר נודע בכינויים אחרים  ,כגון ' ההר
אשר מקדם לעיר ' שבנבואת יחזקאל (יא  ,כג )  ,וגם נבואות אחרות המדברות בהרים גבוהים יוחסו אליו .

4

בברית החדשה יוחד להר הזיתים מעמד נכבד  ,בהיותו מקום התרחשותם של מאורעות חשובים
בשבוע האחרון לחייו של ישו  ,מאורעות שהפכו ציוני דרך מרכזיים בליטורגיה הנוצרית  ,ובמיוחד

מקום עלייתו של ישו השמימה ארבעים יום לאחר תחייתו ( לוקס כד  ,נ  -נא ; מעשי השליחים א ,

יא  -יב ) .

5

זוהי המסורת החשובה ביותר על ההר  ,ועליה מושתתת גם האמונה שהר הזיתים יהיה

מקום הפארוסיה  ,הופעתו השנייה של ישו באחרית הימים  .מסורת יהודית מקבילה מנוסחת במדרש

המפורסם על עשרת מסעות השכינה  .על פי מדרש זה  ,הר הזיתים היה התחנה האחרונה של השכינה

4

א ' לימור  ' ,מסורות נוצריות של הר הזיתים בתקופה הביזאנטית והערבית '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תשל " ח  ,עמ '

5

. 134 - 126

המסורות נסקרו אצל  :לימור ( שם )  .אייל בן אליהו הראה כי במהלך התקופה הביזנטית עורר הר הזיתים תחושות ניכור
בקרב יהודים והפך נושא לוויכוח בין יהודים לנוצרים  ,בגלל מקומו המרכזי בפולחן הנוצרי והריכוז הצפוף של מסורות
נוצריות עליו  .מתח זה התפוגג בתקופה המוסלמית הקדומה  ,כאשר הורשו יהודים לשוב להר ולקיים עליו פולחן .
בן

6

אליהו (לעיל  ,הערה . ) 2

מדרש איכה רבה  ,פתיחתא כה ( מהדורת ש ' בובר  ,וילנה תרנ " ט  ,דף סו

ע "א-ע "ב) .

ראו :

ץתדרה

16

אורה לימור

ה ' מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשר מקדם לעיר ' ( יא  ,כג )  ,נבואה שהתפרשה בנצרות על עלייתו
של ישו

השמימה .

7

מעמדו ההיסטורי המיוחד של הר הזיתים כמקום מקלטו של ישו בשבוע האחרון בחייו ( לוקס

כא  ,לז ) וכמקום מגוריהם של חסידים ותומכים קיבל כך משמעות אסכטולוגית של ישועה והצטרף
למעמדו הגאוגרפי המיוחד  -סמוך מאוד לעיר ועם זה מופרד ממנה  ,מתנשא מעליה ואינו כלול

בחומותיה  .נבואת החורבן של ישו על ירושלים נאמרה בעת שהשקיף על העיר מעל פסגת הר הזיתים
( לוקס יט ,

מב  -מד )  .ההר לא נכלל אפוא בקללה .

8

אין תמה על כן שכאשר עלה המסך מעל נוף המקומות הקדושים לנצרות במאה הרביעית  ,נמנה
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בערך  ,סיפר כי על הר הזיתים בנויות עשרים וארבע כנסיות .
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צפיפות זו של כנסיות  ,מנזרים  ,קברים קדושים ומערות שבהן הסתופפו נזירים

ארמיטים  ,נבעה מקדושתו של ההר אך גם יצרה אותו מחדש  .קדושתו היא אפוא קדושה

דינמית .
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19

אין לדעת אם היה במקום קברה של מטרונה
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~

על האיסור על נשים ללכת בגילוי ראש ראו  :האיגרת הראשונה אל הקורינתים יא ,

ד -ז .

1

תדדה

20

אורה לימור

-

השמיני לטבילתה עזבה פלגיה את העיר לבושה בבגדי גבר גסים  -כותונת שיער ומעיל צמר שנתן
לה הבישוף נונוס מבגדיו שלו  -ולא אמרה לאיש לאן מועדות פניה .

25

כעבור שלוש שנים ביקש הדיאקון יעקב לעלות לרגל לירושלים  .הבישוף נונוס התיר לו לצאת
לדרך אך ביקש ממנו שבבואו לירושלים יחפש שם נזיר סריס ושמו פלגיוס ( נונוס היה אפוא שותף

פלגיה ) .

לסודה של

בירושלים מצא יעקב את הסריס מתבודד בתא חסר דלת בהר הזיתים  .הוא דיבר

עמו דרך חלון התא ולא זיהה בו את פלגיה  ,שכל יופייה אבד לה  .כעבור ימים אחדים נודע כי הסריס
פלגיוס מת  .נזירים רבים באו מכל עבר להשתתף בלוויה  .רק כאשר הוכנה הגופה לקבורה התברר כי

אישה הייתה זו שהסתגרה במערה  ,פלגיה החוזרת בתשובה  .למראה הזה אמרו בפליאה כל האנשים
הקדושים שהתאספו במקום  ' :התהילה לך  ,אדוני ; מה רבים קדושיך הנסתרים על הארץ  -ולא רק
גברים אלא נשים גם כן ! ' .

26

יעקב סיפר כי פלגיה נקברה בהערצה רבה  ,אך לא ציין היכן  .הדיווח הראשון על קברה בהר
הזיתים נמצא בחיבורו של עולה הרגל האנונימי מפיאצ ' נזה  ,שביקר במקומות הקדושים לקראת

שנת . 570

הוא סיפר כי פלגיה נקברה באותו חדר שבו קברה עצמה בחייה  ,וכי קברה הפך מקום עלייה

לרגל  ' :בראש ההר  ,במקום שממנו עלה האדון  ,ראינו פלאים רבים ואת התא אשר בו הסתגרה פלגיה
הקדושה ובו היא קבורה

בגופה ' .

27

סיפורה של פלגיה נדון לא מעט במחקר  ,הן מן הצד ההגיוגרפי  ,הן מן הצד המגדרי .

הזונה החוזרת בתשובה  ,היא בת דמותה של מריה מגדלנה ,

29

28

פלגיה ,

והיא אחותן הרוחנית של מריה המצרית

ושל תאים ) , (Thaisנשים שנגאלו מחיי חטא מתוך שכנוע עמוק שאלוהים יושיע אותן  ,והן אכן נעשו

לקדושות .

30

סיפוריהן היו מפורסמים במזרח ובמערב  ,וימי חגיהן נהוגו מדי שנה בשנה  ,זה של פלגיה

הקדושה נחוג

ב8-

באוקטובר  .סיפורי חייהן מרחיבים בתיאור חיי החטא שחיו  .חטאן היה בעצם

מיניותן  .הן נתפסו כמשל לאדם באשר הוא  ,ובסיפוריהן הדהדו נבואות מקראיות ידועות שתיארו
את עם ישראל החוטא כאישה זונה .

25

וורד ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' . 65 - 63
ראו  :קון (לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' . 81
. 65 - 63

31

אלה הם סיפורי תשובה  ,שנועדו להשפיע על השומעים ולחנך

קק הדגישה את המשמעות התאולוגית והאלגורית של האהבה בע פלגיה לנונוס ,

ואילו וורד הדגישה את החום האנושי וההערכה ההדדית שבה  ,ראו  :וורד ( שם )  ,עמ '

26

27

28

פלגיה מאנטיוכיה ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' . 61
אנטונינוס

ראו בעיקר  :וורד ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '
London
 . 97- 104קק 991 ,נ וז0י  Newש
1 - 94

29

( לעיל  ,הערה . ) 11

לוקס

 .קק

ה,

; 75 - 57

,

קון ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '  ; 94 - 71אשברוק הרווי ( לעיל  ,הערה
 .ץ ; ; ראו גם 01 :לע - % 1 . 1ן
~Salisbury, Church Fathers, Independent
; ) 20

4 . ( , Holy Women o( Byzantion , Washington 1996 ,ט )

ב; ז,

לז  -נ ( האישה החוטאת מזוהה בדרך כלל עם מריה

מגדלנה ) ;

סוזן אשברוק הרווי עמדה על כך שסיפורי

קדושים בנויים על פי דגמים של ספרי הבשורה  ,ופעמים רבות הם וריאציה עליהם  -ההגיוגרף עיצב את דמות הקדוש
והתאים את סימורו לדגם נתון  .אלה סיפורים מחקים שנוערו ליצור חיקוי מצד השומעים  :הזונות החוזרות בתשובה

מחקות את הדגם של האישה החוטאת מן הברית החדשה  ,ונעשות הן עצמן דגם לחיקוי  .ראו  :אשברוק הרווי ( לעיל ,
הערה  , ) 20עמ '  . 37קון פיתחה רעיון זה והצביעה על הדגמים המקראיים ( תנ " ך וברית חדשה גם יחד ) שעליהם בגוי
סיפורה של פלגיה  ,ראו  :קון ( שם )  ,עמ '
30

וורד ( לעיל  ,הערה

31

וורד ( שם )  ,עמ '

; ) 21

. 61 , 7

. 84 - 77

אשברוק הרווי ( שם )  ,עמ '  . 48 - 46על זונות כמאמינות בברית החדשה ראו למשל  :מתי כא  ,לב .

קם -

ילווה

:

21

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

אותם  ,וכוחם במעבר הקיצוני שהם מציגים  -מתהומות החטא אל פסגות החסד והסליחה  .סיפורה של
פלגיה מייצג היטב מעבר קיצוני זה  .על פי תיאורו של יעקב  ,ההסתגרות בתא חסר דלת בהר הזיתים

הפכה את גופה  ,שהיה פרוץ לחטא  ,למבצר שאינו ניתן לחדירה  .כמו הכלה בשיר השירים (ד  ,יב ) היא
הפכה גן נעול  ,מעיין חתום  .לשעבר חוה החוטאת ועתה מריה  ,הנקייה מכל פגם .

32

הנוסח הלטיני של

חיי פלגיה מסתיים במילים האלה  ' :מי ייתן וחייה של הזונה הזו  ,סיפור זה של חזרה בתשובה שלמה ,

יביא יחד עמה גם עלינו את מחילת האל ביום הדין  ,לו התהילה לעולמי עולמים  ,אמן ' .

33

המוטיב הטרנסווסטיסטי  -אישה שמתחפשת לגבר  ,ושבוחרת לחיות בבגדי גבר  ,בתור גבר ,
בעולמם של הגברים  -מוכר היטב בספרות הקדושים הנוצרית  ,ורווח בספרות האסקטית הקדומה

ובהגיוגרפיה הביזנטית בעיקר מן המאה החמישית עד התשיעית .

34

הדוגמה הראשונה לאישה שברחה

מחייה הקודמים בלבוש גבר מצויה בחיבור האפוקריפי ' חיי תקלה '  ,המספר על תקלה הקרושה ,

תלמידתו של פאולוס  ,והמוטיב מופיע וחוזר ומופיע בסיפורי קדושות .

35

בכל הסיפורים הללו

הטרנסווסטיזם הוא ביטוי חיצוני לטרנספורמציה של האישיות  ,ניתוק מקיום קודם ומזהות קודמת ,
ואימוץ של אידאל אנדרוגיני  -או שמא פנטזיה אנדרוגינית  -שצמח בסביבה האסקטית של הנזירות

הקדומה במטרה לנטרל את האיום שבפיתוי הנשי .

36

המזיגה בין מוטיב הזונה החוזרת בתשובה לבין מוטיב הקדושה הטרנסווסטיסטית  ,מזיגה שאיננה
מחויבת המציאות  ,הופיעה לראשונה בסיפורה של פלגיה וחזרה והופיעה בסיפורים אחרים  .החלפת
הבגדים מתוארת בסיפור כהמשך החזרה בתשובה  ,כביטוי החיצוני שלה  ,והיא מתפרשת כלידה מחדש

בזהות חדשה  .רק בתור גבר  -מלמדנו הסיפור  -יכולה הייתה פלגיה להתחרט חרטה שלמה ולעבור
קונוורסיו )  , ( conversioשמשמעותו שינוי פנימי והיפוך הלב  .עם החלפת הבגדים נטשה פלגיה את

32

4 . ( ,ט )
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דלקור

( לעיל  ,הערה

].

ש

~
cle, texte grec, traduction

Hagiographica , 62 ( , Bruxelles 1978
; ) 34

.

(

 ) Miracles de Sainte Thש 5 . ( , Vieתנץ1

ש

0 . Dagron ( ed .

~

אנטון ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ '

; 13 - 5

במאמרה את סוגיהם השונים ואת התפקוד שלהם בסביבה שבה

אגמון אספה עשרים סיפורים מן הדגם הזה  ,וניתחה

נוצרו .

דדרה

קתדרה

22
חייה הקודמים ואת חטאיה  ,וגם התנכרה למינה  ,העלתה
אותו קרבן למחילת

חטאיה .

לא הייתה אישה  .היא

37

משעה שחזרה בתשובה שוב

בחרה בחיי גבר  ,בחירה שמשמעותה

גם הודאה בכך כי בעבודת האל הגבר עדיף על האישה .

38

על פי פרשנותה של לינדה קון  ,סיפורה של פלגיה בנוי על
פי הדגם הסיפורי של שלמה ומלכת שבא  .בסיפורה של
פלגיה  ,כמו בסיפור המקראי  ,היופי והעושר  ,השייכים
לנשים  ,מפנים את מקומם לחכמה ולעצמת הרוח  ,נחלת
הגברים .

39

כמו מוטיב החזרה בתשובה  ,שמשמעותו היפוך הלב ,
כך החלפת הבגדים  ,הטרנסווסטיזם  ,היא מוטיב של היפוך ,

מאישה לגבר  .הנשים שעשו זאת הפרו את הצו

המקראי :

' לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי

תועבת ה ' אלהיך כל עשה אלה ' ( דב ' כב  ,ה )  ,אולי מתוך
הישענות על דבריו המפורסמים של פאולוס  ' :כי כולכם
אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח  .ואין עור יהודי
ולא יווני אין עבד ולא בן חורין אין זכר ולא נקבה כי כולכם

אחד אתם במשיח ישוע ' ( האיגרת אל הגלטים ג  ,יז  -כח ) .
למרות החשדנות והגינוי מצד אבות
הכנסייה כלפי נשים שהתחפשו
לגברים ,

הכחשת

הטבע

הנשי

כשלעצמה זכתה לתשבחותיהם .
היירונימוס

כתב  ' :כל עוד האישה

מבקשת ללדת ולגדל ילדים שונה
היא מן הגבר בגופה ובנפשה  .אך
משעה שהיא שואפת לשרת את
כריסטוס יותר מאשר את העולם ,
אז היא פוסקת להיות אישה וגבר

תיקרא ' .

40

ואילו פאולינוס מנולה

כתב על מלניה כי ספק אם אפשר
למעלה  :קבר
המדרגות לחדר

37

על החלפת הבגדים כקרבן

38

אשברוק הרווי ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '

הקבורה

39

קון ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

למטה  :קבר פלגיה

40

533 ( ; 1 Brown, The Body and

פלגיה ,

367-386

 .קע

ראו  :אנטון

( שם )  ,עמ '

17

. 47

82 - 80

.
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)

Epistolam ad Ephesios , 5 , 28 , ( PL , 26 ,

,

1

"

ftieronymus , Commentariorum

 Early Christianie/, New York 1988 ,מ Societr: Men, Women and Sexual Renunciation

קם -

לקרוא אישה לנוצרייה כה נחושה

כגבר .

ילגם

:

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

23

תפיסה זו הייתה מקובלת גם על נשים  .על הארמיטית אמה

41

שרה מסופר שאמרה  ' :על פי טבעי אני אישה אך לא על פי מחשבותיי ' .

42

קולה של פלגיה אינו נשמע בסיפור  .כמו סיפורי קדושות רבים בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים ,

סיפורה סופר בידי גבר  ,והוא שהכתיב את מוסר ההשכל שאמורים היו השומעים להפיק מן הסיפור .

43

עיקרו של מוסר ההשכל הזה הוא כי נשים קדושות הן נשים הנוהגות בניגוד לטבען  ,נשים הפוסקות

להשתייך למינן ונעשות ' גברים של כבוד ' .

44

אלא שסיפור המהפכים אינו מסתיים בכך  .עם מותה של

פלגיה שוב מתהפכים הדברים  ,זהותה האמתית מתגלה  ,ורק אז  ,כאישה שנתגלתה מחדש  ,היא נעשית
לקדושה  .בסופו של דבר המוני המאמינים שביקרו במקום הקדוש באו לקברה של פלגיה הקדושה ולא

לקברו של פלגיוס הסריס  ,והליטורגיה של ה  8 -באוקטובר אף היא נערכה לכבורה .
כהכנה לחיים חדשים עזבה פלגיה את ביתה והלכה לירושלים  .הזהות החדשה נקנתה במחיר נטישת
הנשיות ונטישת הבית  ,החלפת בגדים והחלפת מקום  .בספרות הקדושים הנוצרית הקדומה כלולים
סיפורים נוספים על נזירות טרנסווסטיסטיות שיצאו במסע עלייה לרגל כשלב בתהליך ההמרה

45 :

סוזנה מבית גוברין התחפשה לנזיר  ,הלכה לירושלים  ,כלאה עצמה שם במנזר של גברים והייתה בו

כנזיר למופת במשך עשרים שנה ; הנסיכה מרטונה ( 8תטא , ) %18שבעת עלייה לרגל לירושלים נתקפה
געגועים לחיי נזירות  ,ברחה למדבר וחייתה שם בבגדי גבר ; אפולונריה ) , (Apollonariaבתו של קיסר ,
ברחה מפמלייתה במהלך מסע עלייה לרגל לירושלים ולאלכסנדריה והגיעה למדבר ליד סקטיס  ,ושם
הייתה בבגדי נזיר בביצה והיתושים כילו את יופייה ; אנסטסיה  ,ששכלה את ילדיה  ,יצאה עם בעלה
במסע עלייה לרגל למצרים  ,ובמהלכו פרשו שניהם לחיי נזירות  ,כשאנסטסיה מסתירה את זהותה
הנשית

ובת סנסור מקונסטנטינופוליס ביקשה רשות לעלות לרגל למקומות הקדושים בעודה

; 46

בבתוליה  ,כדי להימלט מנישואין שלא חפצה בהם  ,ובירושלים נטשה את מלוויה וברחה למדבר ושם

חייתה במערה בלבוש נזיר .

47

בכל הסיפורים האלה  ,כמו בסיפורה של פלגיה  ,העלייה לרגל חברה

לוויתור על הנשיות ועל הנכסים ולאסקטיות קיצונית  ,והיא מוצגת כשלב בטרנספורמציה כללית

שעוברת הקדישה וכביטוי הסמלי שלה .
פלגיה יצאה לדרכה בלילה  .בבוקר  ,כאשר קוננה רומנה  ,הדיאקונית שליוותה אותה במהלך
41

.

( Paulinus Nolanus, Epistolae , 29 , [ ed . 0 . de Hartel CSEL ,
251

.ע

Leipzig 1894 ,

הערה  , ) 20עמ ' . 40
155
42

.ק
.ק

Lewiston 1984 ,

,

 .קק

0

44

אשברוק

45
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 Landץ01א 15 andת

Mooney, 'Voice, Gender, and the Portrayal

.M .

C

"

עמ '

41 - 40

OflGod " and "Men

5 . Schein, ~ The " Female-Men

during the Byzantine Period' , Hagiographica , 5 ) 1998 ( ,

Analecta Bollandiana ,

291 -317

015ס Apophthegmata Patrum ( PG , 65 ,

) '  honorary maleת. ) ' 8

10 Were Women " : Female 5לל

אנסון ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ ' , 15 , 13
100

,

0

.

(The Li(e o

Clark,

.

E A.

Their Interpreters , Philadelphia 1999 ,

הרווי ( לעיל  ,הערה

 . 1 -36קק

גם , :

the Younger

5 . ( , The Sayingsת8ט ) 419 - 420 ( ; 8 . Ward

 1975 ,וז0ץ Alphabetical Collection , New

ט "188ן ) 8חע

47

לעניין ה ' גבריות ' של נשים אסקטיות ראו

4 . ( , Gendered Voices: Medie~al Saints andט ) Sanctity' , idem
1 - 15

46

. ) ] 29 ,

the Desert Fathers, The
230

43

' feminam aci licet, tam viriliter Christianamי5

'. ..

דוגמאות נוספות לאמירות כאלה של סופרים נוצרים קדומים ראו  :אשברוק הרווי ( לעיל ,

 .עק

) 1982 ( ,

"

. 25 , 19

(עעDeserto Jordanis (BHG , 1318

"

] Paramelle , ' De Syncletica

ש

8 . Flusin

למתדרה

ץתדרה

איה

24

לימור

התנצרותה  ,על היעלמה ניחם אותה נונוס שפלגיה ' בחרה בחלק הטוב '  ,כמו מריה אחות לזרום ,
שהעדיפה לשבת לרגלי ישו ולהקשיב לדבריו מאשר לשרת את האורחים כאחותה מרתה ( לוקס י ,

מב ) .

48

על פי האוונגליון של יוחנן  ,מריה  ,מרתה ולזרום אחיהן גרו בהר הזיתים  ,המקום שבחרה לה

פלגיה למקלט  .כמו מסעותיהן של מלניה ה ' קשישה ' ושל מלניה ה ' צעירה '  ,שהמירו בית  ,רכוש ומעמד
בחיי סיגוף  ,המהיים מסעה של פלגיה בהר הזיתים  .התא נטול הפתח על ההר היה התחנה האחרונה
במסע העלייה לרגל ובמסע חייה  ,המקום הראוי ביותר לחזרה בתשובה גמורה  .הקשר המשולש בין
הקדושה  ,קברה וההר יעסיק אותנו בדברים שלהלן  ,אך תחילה יש להאיר מעט את דמותן של שתי
הקדושות האחרות שהמסורות השונות קושרות אל קבר

,

פלגיה .

ל

קשה לרעת מתי החלו מוסלמים לזהות את קברה של ראבעה אלעדויה במקום הידוע כקבר פלגיה .
המוסלמים שכבשו את ירושלים אימצו רבות מן המסורות שהיו מקובלות על הנוצרים והיהודים

ונתנו להן לבוש משלהם  .בין המסורות הללו היו גם מסורות הר הזיתים  ,ובמיוחד מסורות על מעמדו

של ההר כזירת התרחשות הדרמה של אחרית הימים ותחיית המתים .

49

מתברר כי קבר פלגיה היה

בין מסורות ההר שאומצו בידי המוסלמים  .אלהרוי  ,שביקר בירושלים בשנת  , 1173סיפר כי במרומי

הר הזיתים נמצא קברה של ראבעה אלעדויה  ,ומיהר להסתייג מן המסורת  .למעשה  ,כתב  ,קברה

של ראבעה אלעדויה הוא בבצרה  ,ואילו בירושלים קבורה ראבעה אחרת .

50

מכאן אנו למדים כי

בשעה שכתב כבר הייתה בירושלים מסורת מבוססת שקשרה את ראבעה לקברה של פלגיה  ,מסורת
שהתחרתה עם מסורת הקבר בבצרה  ,שהייתה מוקדמת הרבה יותר  .היו שטענו  ,כמו אלהרוי  ,כי
בהר הזיתים קבורה אישה אחרת  ,ראבעה בנת אסמעיל  ,היא ראבעה מסוריה  ,אישה אסקטית נשואה
שחייתה בפרישות מבעלה  ,ושנאמר עליה שמעמדה בקרב אנשי סוריה היה דומה למעמדה של ראבעה
אלעדויה בקרב אנשי

בצרה .

51

עם זה  ,למרות הביקורת המלומדת  ,מסורת קברה של ראבעה אלעדויה

בהר הזיתים התבססה בין המאמינים והתמידה להיאחז בקברה של פלגיה עד עצם היום הזה .
48

פלגיה מאנטייכיה ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '  . 59אולי מהדהד כאז גם סיפרו של יוחק  ,על מריה אחות לזרוס  ,שבעת
ששהה ישו בהר הזיתים סכה את רגליו בשמן נרד וניגבה אותן בשערותיה  ,ראו  :יוחנן יב  ,א  -ח ולעיל  ,הערה

לוקס לא הייתה זו מריה אלא אישה חוטאת ,

ראו  :לוקס

. 15

על פי

ז  ,לז  -נ  .המוטיב מופיע במפורש בתיאור המפגש הראשון בין

,

פלגיה לנוגוס  -פלגיה השליכה עצמה לרגליו  ,ורחצה אותן בדמעותיה ( פלגיה מאנטיוכיה שמן  ,עמ '
49

52

דוגמה

. ) 49

ראו  :ע ' לבנה  -כפרי  ,עיונים במעמדה של ירושלים באסלאם הקדום  ,ירושלים תשס " א  .על הר הזיתים ראו במיוחד  :שם ,

עמ ' . 77 - 44
.ע

Damascus 1957 ,

50

68

51

Ealdick, 'The

.נ

.

Sourdel-Thomine

; 140 - 143

 .קק

ת

pilerinage, trans .

 , Cambridge 1928 ,חע) ו 15ת

,

Guide des lieux de

,

1 -~ Harנ

14 . Smith , Rabi'a the Mystic and her Fellow-Saints

 . 233 -247קק of Rjbi 'a 01 Basra: Christian Antecedents , Muslim Counterparts' , Religion , 20 ) 1990 ( ,

. Legend

גם על ראבעה מסוריה יש מסורת מקבילה ולפיה היא קבורה בדמשק  .הרוחניות הדומה של שתי הנשים בעלות אותו
שם גרמה לבלבול הרווח ביגיהן .
63

.ק

ראו al- muta 'abbidat :

trans . R . E . Cornell , Louisville 1999 ,

ש

4 .ט

"

 -niswaם Women : Dhikr

y
]

"

עEarly 5

 . as-לגבי זהות האישה בקבר

,

 -Sulamiע

ראו  :אבו

Muhammad

ריא ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '  . 64 - 61על פי המקורות שאסף הגיע אבו ריא למסקנה כי המקום היה מיוחס לראבעה אלמקדסיה א  -שאסיה ,
שנפטרה בין השנים
52

. 801 - 796

אני מודה למחבר על שהביא את מסקנותיו לידיעתי .

אחדים מן המקורות מובאים בידי ע ' מחלץ  ' ,קבר ראבעה '  ,בתוך  :ג ' אלעסלי ( עורך )  ,תראת ' פלסטין פי כתאבאת
עבדאללה מחלץ  ,עמאן  , 1986עמ '

200 - 197

( אני מודה למרים פרנקל על תרגום הקטע הנוגע למאמר זה ) .

קם  -זולגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

25

לכך היא דבריו של מתיר אלג ' ראם במאה הארבע  -עשרה כי במרומי הר הזיתים נמצא קברה של

המיסטיקונית הנודעת ראבעה אלעדויה  ,ושעולי רגל רבים מבקרים בו .

53

יג

' יר א  -דין אלעלימי ,

בספרו הנודע על ההיסטוריה של ירושלים וחברון מהכיבוש המוסלמי ועד ימיו  ,בראשית המאה
השש  -עשרה  ,שילב בדבריו ( כמו כרוניקות רבות אחרות) ביוגרפיות של אנשי שם  .שמה של ראבעה
מופיע בחלק המוקדש לחכמי הדת  ,הסגפנים והחסידים המפורסמים שפקדו את ירושלים למן הכיבוש
ועד לתקופה הצלבנית  .וכך

כתב :

ראבעה אלעדויה  ] . . . 1נולדה בבצרה  ,והקבר שלה נמצא בראש ההר של טור זיתא ממזרח לבית אלמקדס .
1בימינון נמצא מבנה הקבר בתוך מתחם של זאויה  .מבקרים אותו שוב ושוב והוא אתר מסביר פנים ומטרה של
זיארה 1עלייה לרגלן  ,שכן התפילות נענות בו .

54

ראבעה אלעדויה היא הקדושה המפורסמת ביותר באסלאם  ,דמות מרכזית במסורת הצופית  .היא הייתה
בבצרה במאה השמינית  ,ומתה על פי מסורות שונות בשנת

752

או  , 801אך כל המקורות המספרים

על אודותיה מאוחרים למדי וקשה לייחס להם ערך היסטורי בשחזור הביוגרפיה שלה ותורתה .

עם זה הם מלמדים על היוקרה הרבה שנודעה לה ועל מקומה החשוב בין המורים הצופים .
הגיוגרפי רחב של דמותה של ראבעה הופיע במאה השתים  -עשרה ,

כ 400 -

56

55

תיאור

שנה לאחר מותה  ,בפרסית ,

בספר זיכרונות הקדושים של המשורר פריר א  -דין עטאר  ,והוא מבוסס על מקורות קודמים .

57

על פי המסורת  ,כפי שהיא מופיעה אצל עטאר ובמקורות אחרים  ,ראבעה נולדה למשפחה חסרת

כול והייתה הבת הרביעית במשפחה  ,מכאן שמה ( ראבעה  -הרביעית) .

לאחר מות האב  ,שהיה איש

עניו וצדיק  ,התפזרה המשפחה  ,ראבעה הצטרפה לשיירה  ,וזו נפלה בידי שודדים וראבעה נמכרה

לעבדות  .יום אחד איבדה ראבעה את דרכה  ,ונווד רדף אחריה  .בהימלטה מפניו מעדה ושברה את ידה ,
ובתשובה לתפילתה שמעה קול שמימי שחיזק אותה והבטיח לה תמורה ביום הדין  .מאז נהגה לבלות

את לילותיה בתפילה וצמה ימים רבים  ,על אף העבודה הקשה בבית אדונה  .לילה
53

145

.ק

אחד התעורר האדון ,

.

 Elad, Medie~al lerusalem and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage, Leiden 1995 ,ן ,

וראו גם  :שם  ,עמ '  . 171 - 170על פי תיאורו של אבן בסוטה  ,מהמחצית הראשונה של המאה הארבע  -עשרה  ,הקבר הוא
H . A .R. Gibb ) 885 . ( , The Thavels o( Ibn Battaa , 1 , C4e
ambli
קברה של ראבעה  ,אך לא של ראבעה אלעדויה  ,ראו :
79
54

.ק
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1958 ,

291 -292

 .עק

1 , Baghdad 1995 ,

,

אפרת על תרגום הקטע מערבית) .

~

wa 1-Khal

354 -356 ; ' Rabi'a: Her Words and Life 55

.

Qur'an, Mi'raj
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 .קק 11 ,דו

 .עק

London 2003 ,

Boston

.

]

5מ ]- ' 0ם

81 KaysiWa ' , 21 ( new edition ) ,

ם4 . ( , Early Islamic Mysticism : 5ט )

4 . ( , Women o( Suט ) Adams Helminski

25 -34
~
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1 -Qtdsם al-jalft bi- ta 'rikh

 ,תום  -ע

Sells

M .A.

"

Mujir

( אני מודה לדפנה

' 8 81 AdawiWa
-

,

"

נא '

% 4 . Smith ,

 ' Attar's Memorial 01 the Friends 01 ) [ 04תן

;  . 151 - 170קק Poetic and Theological Writings, New York 1996 ,

Hidden Theasure ,

ג  .ראו סקירת המקורות אצל  :ממית ( לעיל  ,הערה

 , ) 51עמ '

ראבעהלעיל " ,
ספרו של מחמד א  -סלמי בן המאה העשירית  ,על נשים צופיות  .הוא התרכז
את' .
פותח עמ
,
הערה
אלעדויה
שלסלמי
הפורטרט ; א -
חון
י
)םנ-

) 51

(

74

בעיקר באמירות שלה  ,והדגיש את יכולותיה האינטלקטואליות ואת עמדותיה הספיריטואליות  .ראו  :א  -סלמי ( שם ) ,
עמ ' . 81 - 74
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Nicholson, London 1905 ,

 ; 59 - 73ראבעה ( לעיל  ,הערה
5 . ( , Selectionsת8 . Behari ) 8

R. A .

the Saints) , 1 , ed .

,

0

Faridu ' ddin 'At~ r, Tadhkiratu 'l-Awliyd ' (Memoirs

 ]- ; ) 55ם : Episodes from Tadhkirat

14 -26

 .קק
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; 39- 51

 .קק

1966 ,

'Muslim Saints and

408ח Attar, ] 0שם1-ם  Faridש

or Memoirs ofSaints, New Delhi 1993 ,

)Saints
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,
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Auliya ' (MemoriaI 0

 Fariduddin 'Attar's Tadhkaratulr-AIIliyaחוס

עתדרה

ץתדרה
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אורה לימור

שמע את קול תפילתה של ראבעה  ,וראה מנורה תלויה באוויר מעל לראשה ללא שרשרת  ,והחדר כולו
שטוף

באורה  .למחרת שחרר האדון את ראבעה  ,והיא הלכה למדבר והייתה שם חיי התבודדות בתא .

לאחר זמן מה החליטה לצאת במסע עלייה לרגל למכה  .בדרך מת החמור שנשא את חפציה  ,אך קם
לתחייה בעקבות

תפילתה  .במסע עלייה לרגל אחר למכה ראתה את הכעבה באה לקראתה בדרך .

מששבה לבצרה הייתה שם חיי בדידות  ,פרישות  ,סיגוף ותפילה  -תפילה אישית מעומק הלב  -ער
יום מותה  .היא נודעה כקדושה ומטיפה ויוחסו לה מעשי נסים  .על פי אחד מהם  ,באו לילה אחד חסן
אלבצרי  ,איש דת ידוע שם מבצרה  ,ושניים  -שלושה ידידים אל ראבעה ולא הייתה לה מנורה להאיר

את הבית  .היא נשפה על קצות אצבעותיה ובמשך כל הלילה ועד אור הבוקר הפיצו אצבעותיה אור

כמנורות  .גם אמרות  ,תפילות ושירים יוחסו לה .

58

אף שידעה חולי ומכאובים לרוב  ,מתה ראבעה

בשיבה מופלגת  .שמה נקשר בדרך כלל בשמו של חסן אלבצרי הנזכר  ,שתואר בסיפורים כתלמידה ,

אף שמת כשבעים שנה לפניה  .גברים שונים  ,ובהם חסן עצמו  ,ביקשו לשאת אותה לאישה  ,אך היא

סירבה .
אלה הן הנקודות העיקריות הבונות את הביוגרפיה של ראבעה כפי שהיא מוכרת ער היום  .אלא

שכתבי  -יד אחדים של ספרו של עטאר מציעים פרט בחייה של ראבעה שלא נכלל בסיכומים המקובלים
ובתרגומים של עטאר  .על פי נוסחים אלה  ,לאחר שאדונה שחרר אותה מעברות  ,הצטרפה ראבעה
לחבורת זמרים נודדים  ,מעשה שאפשר להבינו כיציאה לתרבות רעה  ,אחר כך חזרה בתשובה בעזרתו
של המטיף הידוע חסן מבצרה  ,ואז הלכה למדבר .

59

לדברי ג ' וליאן בלדיק  ,שדן בהרחבה באפיזודה

זו  ,סביר להניח שמדובר כאן בגלגול האגדה על הזונה החוזרת בתשובה  ,אגדה המוכרת במזרח
הנוצרי הפרה  -אסלאמי  ,ומוטיב זה בביוגרפיה של ראבעה מהדהד בספרות מאוחרת יותר  .הוא התקשה
להכריע ' אם האגדה על ראבעה כנגנית הומצאה קודם לפולחנה בקבר פלגיה  ,והובילה לאמונה שהיא
קבורה שם  ,או שמא היא נובעת מאמונה זו ומסיפורה של פלגיה '  ,אך העדיף את האפשרות שהאגדה
קדמה למסורת על מקום קבורתה .

60

יש להזכיר כאן כי סיפורה של פלגיה תורגם לערבית והיה מוכר

בשפה זו לפחות למן המאה העשירית .

61

מנגד סביר להניח שאם החלו מוסלמים לזהות את קברה של

ראבעה בהר הזיתים מתוך רצון להקנות לקבר המקודש שייכות מוסלמית  ,כמעט התבקש להעביר
לדמות המוסלמית את המוטיב המרכזי של הקבר .

58

לאחרונה התפרסמו במוסף הספרותי של עיתון ' הארץ ' תרגומים לעברית של שירים המייחסים לראבעה  .ראו  :האבעה
אלעדאוויה  ' ,שירי אהבת האל '  ,תרגם מערבית ש ' רגולנט  ,הארץ  ,תרבות וספרות  25 ,במאי

59

בלדיק ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '

. 234

ראו גם  :ממית

( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ ' . 7

10 ; 2004

ביוני . 2005

על פי בלדיק  ,הסיפור נכלל בשני כתבי  -יד

בספריית הבודליאנה באוקספורד  ,ראו  :בלדיק ( שם )  ,הערה  . 9בלדיק עמד על כך שסיפורי קדושים מוסלמיים חוזרים
על אלמנטים קודמים  .כך דמותה של ראבעה מבצרה בנויה על פי דמויותיהן של מריה מגדלנה ומריה המצרית  ,וזו של
ראבעה מסוריה  ,שחייתה בפרישות מבעלה  ,בנויה על פי הדגם של מריה אמו של ישו  .הסיפורים מציגים מהדש דגמים
של שני טיפוסי נשים אידאליים שרווחו במזרח לפני הנצרות  .יש לציין כי דמותה של הזונה החוזרת בתשובה מופיעה
באגדות קדושים מוסלמיות מאוחרות  .כך למשל ציורים של ראבעה מבצרה שנעשו בהודו מושפעים מציורים של

מריה מגדלנה באירופה של הרנסנס  ,ראו  :בלדיק ( שם )  ,עמ '  . 243 - 236על שני הטיפוסים  -הבתולה והזונה  -ראו
! ,
 Pattern and the Life 01:ענת  . Dundes , ' Theג
 . 210ק 0 the Hero , Princeton 1990 ,

,

60

בלדיק ( שם )  ,עמ '

61

פטימנגן ( לעיל  ,הערה
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והערה . 41
, ) 20

עמ ' . 318

' " Qllest

גם :

קם  -פלאה  :חטא  ,הרטה וישועה בהר הזיתים

תדדה

27
~

נוסחים מסוימים של תיאור חייה של ראבעה משמרים אפוא את האפיון של קבר פלגיה כקברה

של חוטאת שחזרה בתשובה  .עם זה ברור כי לא זו הייתה דמותה המקובלת של ראבעה בחסידות
המוסלמית  ,וכי הקשר בין הקדושה המוסלמית להילה הסגפנית של הקבר כמקום של תשובה שלמה
אינו תלוי באפיזודה הנזכרת דווקא  .על פי המסורת  ,ראבעה הייתה חיי סיגוף  ,עוני והכחשה עצמית

עד אחרית ימיה  .סיפורים רבים נסבו על מנהגיה  ,על הצומות התכופים שלה  ,על לילות שבילתה
ללא שינה בתפילה מתמדת  ,על הרעבה עצמית  ,על ויתור על כל תקווה ארצית ועל התבוננות פנימה
אל הנפש ולא החוצה אל העולם  .היא דחתה מתנות וחפצי נוחות ומותרות  ,וגילתה יכולת קיצונית
להתגבר על כאב פיזי ולהתרומם מעל צורכי העולם  ,תכונות המאפיינות חיים אסקטיים  .עיקר תורתה
ועיקר אמרותיה נוגעות לתשובה  ,שפירושה שיבה לאלוהים  .כמו לקדושים אחרים הייתה לראבעה

תודעת חטא עמוקה  .היא הייתה שטופה בצער מתמיד עקב חטאיה  ,בכתה בלא הרף וראתה בתשובה
מתת האל  .את החטא ראתה כמחיצה בין האלוהים לאדם  ,מחסום הגורם לצער מתמיד ולשיברון לב ,

והוא גרם לה לבכות ממושכות  ,בכי שנתפס כסימן ליראת השמים שלה  .לצד הצער  ,היא הודתה תמיד

לאלוהים על המתנות שנתן לה  ,ובמיוחד על המתנה הגדולה מכולן  ,היכולת להתאחד עמו .

62

אהבתה

לאל היא תו ההיכר הבולט בדמותה  ,ומבטאות זאת אמרות המיוחסות לה  ' :אהבתי לאלוהים שולטת
בי כל כך עד כי לא נותר מקום לאהוב איש זולתו '  ,וכן  ' :חדלתי להתקיים ויצאתי מתוך עצמי  ,נעשיתי
אחת עם אלוהיי וכולי

שלו ' .

63

כמו פלגיה חצתה ראבעה גבולות מגדריים  ,והדבר בא לביטוי ברור ומודע בדבריה שלה ובדברי
הביוגרף שלה  .עטאר

כתב :

' הנביאים הקדושים קבעו כי " אלוהים אינו מתבונן בצורתך החיצונית " .

אין זו הצורה החיצונית שקובעת  ,אלא כוונת הלב '  ,וכן  ' :כאשר אישה הולכת כגבר בדרכי האל העליון ,
אין היא יכולה להיקרא אישה ' .

64

עטאר הביא את דבריו של חסן מבצרה  ' :יום ולילה תמימים הייתי עם

ראבעה  .דיברנו על הדרך ועל האמת  ,ואף פעם לא חלפה בראשי המחשבה שאני גבר ואף בדעתה לא
עלה שהיא אישה  .לבסוף כשקמתי חשבתי את עצמי חסר כול ואת ראבעה מסורה באמת ' .

65

התשובה המלאה אל האל הייתה אבן יסוד בתורה הצופית בכלל ובמשנתה של ראבעה בפרט ,
כצעד ראשון בדרך אל האלוהים  ,במסגרת השאיפה המתמדת להגיע לגנוסיס  ,לידיעת האל ולאיחוד
עם האל .

אחר ,

67

66

מעמדו של הר הזיתים בנצרות כמקום של גילוי סודות אלוהיים שאין לספרם במקום

המוניטין שיצאו לקבר פלגיה כמקום של תשובה גמורה  ,ושאיפתם של המוסלמים בירושלים

להפוך את העיר וקדושתה לנחלתם שלהם  -כל אלה יחד עשויים להסביר את מיקומה של ראבעה

על ההר  .מימיו הקדומים של האסלאם באו לשכון בירושלים אסקטים  ,פרושים וצופים  .אחדים מאבות
 , ) 51עמ ' . 63 - 62

62

ממית ( לעיל  ,הערה

63

ממית  ,אנציקלופדיה של האסלאם ( לעיל  ,הערה  , ) 55ח  ,עמ ' . 355

64

ראבעה ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ '

65
66

שם  ,עמ '

; 161

, ) 51

עמ '

; 63 - 20

א  -סלמי ( לעיל  ,הערה

. 155

לעניין המגדרי ראו גם בהקדמתו של סלם שם  ,עמ ' . 154 - 152

על הגנוסיס והתשובה במשנה הצופית בכלל ובתורתה של ראבעה בפרט ראו  :ממית ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '  . 58 - 50על
(5 . sviri , The Taste o
הדרך המיסטית הצופית ראו גם  the su Path , Inverness , Cal . :תThings: Images 0
1997

67

ראו  :לימור ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 79 - 74

"

ץתדרה

28

אורה לימור

החסידות המוסלמית היגרו אל ארץ הקודש  ,מולדת הנבואה  ,כדי למצוא בה את תיקונם  .שלמה דב
גויטיין הזכיר בהקשר זה את דברי סלמאן אלפרסי  ' :לא הארץ מקדשת את יושביה  ,אלא הצדיק מקדש
את המקום שהוא יושב שם ' .

68

בהקשר זה קל להבין כיצד נתהוותה המסורת על אודות קברה של ראבעה בהר הזיתים  .היא יאה
למקום והמקום יאה לה  ,היא מוסיפה על קדושתו והוא מוסיף על קדושתה  .מסורות של מקומות
קדושים אינן מחויבות לדיוק היסטורי  .עם זה אין הן מקריות ויש להן היגיון משלהן  ,כפי שאפשר
ללמוד מסיפורה של ראבעה ואף מסיפורה של חולדה הנביאה  ,הקרושה השלישית בקבר .

,

י

בספרו ' כפתור ופרת '

( ) 1322

כתב אישתורי הפרחי כי קברה של חולדה הנביאה נמצא בהר

הזיתים .

69

זוהי העדות הראשונה על המסורת היהודית שהצטרפה לקבר  .חולדה הנביאה  ,אשת שלום בן תקוה
שומר הבגדים  ,ניבאה בימי יאשיהו מלך יהודה  .על פי המסופר  ,כשקראו לפני המלך יאשיהו מתוך
ספר התורה שנמצא בעת שחוזק בדק הבית במקדש  ,קרע המלך את בגדיו לנוכח הרעה העומדת
לבוא על העם  ,שלא שמע לכתוב בספר  .הוא שלח את חלקיהו הכוהן הגדול עם משלחת שרים אל
חולדה הנביאה כדי שתדרוש את ה ' בעדו ובעד עמו  .חולדה השיבה בלא מעט יוהרה  ,כי אמנם תבוא

הרעה על העם  ,אך לא בימי יאשיהו  ,משום שחזר בתשובה ( מלכים ב כב  ,יד  -כ ; דברי הימים ב לד ,

כב  -כס ) .
על פי מסורת תנאית  ,קברה של חולדה הנביאה היה בתוך חומות העיר ירושלים  ' :והלא קברי בית

דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלים ולא נגע אדם בהן מעולם ' .

70

מסורת הקבר במרומי הר הזיתים

סותרת אפוא את המסורת העתיקה  .אישתורי הפרחי  ,שתיעד לראשונה את מסורת הקבר בהר הזיתים ,
הוא גם הראשון שהעיר על הסתירה  ' :אין לתמוה סמה שאמרו שקבר חולדה בירושלים כפי מה שקדם
ואנו רואים אותו היום בראש הר

הזיתים ' .

71

אחריו ניסו חכמים אחדים לפתור את הבעיה בדרכים

שונות  .בין השאר טענו כי חולדה נקברה בראש הר הזיתים  ,שכן בתחילה לא הייתה שם חומה  ,ולכן

קברוה שם  ,ובימי בית שני בנו שם חומה והקבר נשאר בתוכה .

72

כפי שמלמדת המסורת על ראבעה אלעדויה  ,מסורות המקומות הקדושים חסינות מפני ביקורת

מלומדת  ,ומשעה שנקשרו למקום מסוים לא בנקל יינתקו ממנו  .מלומדים הוסיפו למחות על מיקומו
של קבר חולדה בהר הזיתים עד לזמנים המודרניים  .הגדיל לעשות יהוסף שווארץ ( , ) 1865 - 1804
שבספרו ' תבואות הארץ ' קבל על היהודים שגררו את חולדה למקום הזה וביקר את מנהגם ללכת
68

ע " ד גויטיע  ' ,קדושתה של ארץ ישראל בחסידות המוסלמית '  ,ידיעות  ,יב

( חש " ו )  ,עמ ' . 126 - 120

גויטייל שיער שמקור

היחס המוסלמי לארץ  -ישראל עשוי להימצא בנזירות הנוצרית .
69

אישתורי הפרחי  ,כפתור ופרח  ,א  ,ירושלים תרנ " ז  ,פרק ו  ,עמ ' קא  ,וראו

גם  :עמ '

עו .

. ) 132 - 131

70

תוספתא  ,בבא בחרא א  ,יא ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

71

אישתורי הפרחי ( לעיל  ,הערה . ) 69

72

ראו סיכום הסוגיה והפניות  ' :ירושלים '  ,אנציקלופדיה תלמודית  ,כה  ,טור שלד והערה

; 420

וכן נספח לערך ' ירושלים ' ,

שם  ,טור תעיז והערה  . 179ראו גם  :י " ז הורוביץ  ,ירושלים בספרונינו  :אנציקלופדיה גאוגרפית טופוגרפית והיסטורית
של ירושלים וסביבותיה  ,ירושלים  , 1964עמ '

. 141 - 140

ap

פלתה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

למקומות ' לא טהורים ' ולהתפלל על קבר זר  .דבריו מספקים עדות להערצת הקבר בימיו  ' :כל מבין

יתפלא בשמעו אומרים שקבר חולדה הנביאה הוא בראש הר הזיתים  .ומקובל ומתוקן הדבר הזה בעיני
כל העם  ,כעם ככהן  ,והולכים שמה להתפלל על קבר ההוא '  .אף שניסה להבין את התהליך שבעקבותיו
נקשרה חולדה למקום ואת מניעיהם של היהודים המתפללים שם  ,העסיקה אותו יותר האותנטיות של
הקבר  ' :והלא רחוק הוא מלהאמין שהוא באמת קבר הנביאה ההיא  ,אשר תכונתו היתה בתוך העיר
( כמו שמפורש בתוספתא בבא בתרא סוף פרק א ) ומי הוציאהו משם והעלהו להר '  .את מסורת קבר
חולדה במרומי הר הזיתים הסביר שווארץ כטעות של בורים :
וידוע שהישמעאלים מכבדים הרבה צדיקים שלנו וקוראים אותם בשם ' צאדיק '

[...

]

וקראו לקדושה הנזכרת

בשם נביאה  ,והמון עם שבעמנו בשמעם שהישמעאלים קוראים המקום ההוא קבורת הנביאה  ,חשבו שמקובל
ביד גויי העיר והארץ שנביאה ישראלית היא  .וידעו שדוקא הנביאה חולדה ישבה בירושלים כנזכר במקראי

,

קדש  ] . . .וגם נקברה שם  ,והאמינו בתומם שבאמת היא נביאה ישראלית  ,ולא נמצאה אחרת כי אם חולדה
וקראוה מאותו זמן והלאה ' קבורת חולדה הנביאה ' .

על כל פנים בעיניו מי שהעתיקו את מסורת קברה של חולדה הנביאה מתוך חומות העיר אל הקבר

הנוצרי שבמרומי ההר אינם אלא עובדי עבודה זרה .

73

הסברו של שווארץ למנהגם של יהודים להתפלל בקבר אכן משקף הבנה לתהליכים המתרחשים
במקומות קדושים  ,אך דומה כי עיון במסורות החז " ליות על חולדה הנביאה עשוי אף להעשיר את
ההסבר למיקומה על הר הזיתים  ,בניגוד למסורת העתיקה  .מתברר כי הסיפור הקצר בספר מלכים

העסיק את חכמי התלמוד  .מוזר היה בעיניהם שחולדה היא זו שנתנבאה ולא ירמיהו בן דורה  .הם
פתרו את התמיהה בדרכים שונות  :חולדה הייתה קרובת משפחתו של ירמיהו ' ולא היה מקפיד

עליה ' ;

ירמיהו לא היה במקום  ,כי הלך להחזיר את עשרת השבטים ; ויאשיהו עצמו העדיף לפנות לחולדה

' מפני שהנשים רחמניות הן ' .

74

במקום אחר נאמר כי חולדה הייתה מתנבאה אצל הנשים ,

75

דבר

המפחית מן הסתם מחשיבות נבואתה או לפחות ממדר אותה  .נוסף על כך סיפרו החכמים על אילן
היוחסין של חולדה  ' :אמר רב

נחמן :

חולדה מבני בניו של יהושע היתה [ . . .

]

רב עינא סבא לרב

נחמן :

שמונה נביאים והם כוהנים יצאו מרחב הזונה ואילו הם  :נריה  ,ברוך ושריה  ,מחסיה  ,ירמיה  ,חלקיה ,

חנמאל ושלום  .רבי יהודה אומר  :אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה ' .
לספר במדבר  ,שנכתב בימי הביניים ,

76

במדרש אגדה

נאמר :

ישראל עם קשה עורף אתה עד מאד  ,שלחתי אליכם יחזקאל וירמיה ע " ה [ עליהם השלום ] התחלתם לבזות
אותם  ,ואמרתם  :אלו נביאים מבניה של רחב

מבניה של רחב הזונה  .אבל

הזונה  .התחיל

הקדוש ב " ה ואומר לישראל  :אמת אמרתם כי אלו

בעבור שעשתה רחב תשובה קיבלתי אותה  ,והעמדתי ממנה עשרה נביאים וכהנים ,

ואלו הם  :ירמיה  ,חלקיה  ,שריה  ,מחסיה  ,ברוך  ,נריה  ,חנמאל  ,שלום  ,בוזי  ,יחזקאל  .ויש אומרים אף חולדה
הנביאה  ,וכל אלו הנביאים העמידם בזכות התשובה  .אף אתם שובו וראו מה אעשה לכם .
73

74

75

י ' שווארץ  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים תר " ס  ,עמ ' שמח  -שנב .

בבלי  ,מגילה יד ע " ב .
פסיקתא רבתי כו .

76

בבלי  ,מגילה יד ע " ב .

77

מדרש אגדה על במדבר ל ( מהדורת ש ' כובר  ,וינה תרנ " ד  ,עמ '

קם ) .

77

29

ץתדרה

ץוגדרה

30

אורה לימור

עולה מכאן כי בין צאצאיה הנביאים של רחב הזונה  ,שעשתה תשובה וזכתה לסליחה  ,הייתה אף
נביאה אחת  ,חולדה  ,ולפיכך חולדה משמרת  ,ולו באופן משפחתי ובעקיפין  ,את רעיון התשובה כבסים
לקדושתו של הקבר  .נוסף על כך בעצם עיסוקה בנבואה חצתה חולדה גבולות מגדריים  ,כמו פלגיה

וכמו ראבעה  -היא האישה היחידה בשורת הנביאים שקמו מצאצאיה של רחב  .הנבואה הייתה
שליחות גברית  ,כפי שעולה בבירור מן התמיהה התלמודית על כך שירמיהו התיר לחולדה להתנבא ,
ועל כך שיאשיהו בכלל פנה אליה  .נוסף על המסורות הללו  ,בחיבור ' סדר גן עדן ' ( נוסח ב ) נזכרת
חולדה כאחת מתשע הנשים שיש להן חלק בגן

העדן .

78

היא היחידה מבין התשע שיש לה קשר ישיר

לירושלים  .מיקומה בקבר פלגיה על הר הזיתים מתקשר כך הן עם רעיון התשובה והישועה הסובב את
הקבר  ,הן עם ההילה של ההר כמקום קרוב לשמים .

,

ל

במאמרו על המקום הקדוש של סאידנאיה מצפון לדמשק  ,ששם התקיים בימי הביניים פולחן משותף
של נוצרים ומוסלמים לאיקונה פלאית של מריה  ,הציע בנימין זאב קדר טיפולוגיה של פולחנים

משותפים לבני דתות שונות  ,והבחין בשלושה טיפוסים  :הראשון  ,שיתוף מרחבי בלבד  -בני דתות
שונות נאספים במרחב פולחני מקודש לכולם אך אין שיתוף פולחן ביניהם וכל קבוצה מקיימת
את פולחנה בנפרד ; השני  ,שיתוף לא שוויוני  -בני דת אחת מנהלים את הטקס  ,והאחרים
והשלישי  ,פולחן שוויוני  -בני דתות שונות מתפללים יחד באופן שוויוני .

79

נוכחים ;

קבר פלגיה הוא וריאנט

של הסוג הראשון  .להבדיל מקבר אליהו בכרמל למשל  ,שבו בני דתות שונות מקיימים פולחן לאותו
קדוש עצמו באותו מרחב עצמו אך אין זה פולחן משותף  ,במרחב המשותף של קבר פלגיה מתקיים
פולחן נפרד של מאמינים משלוש הדתות לשלוש קדושות שונות  .סיפורו של הקבר הוא סיפור של

שותפות  ,ניכוס ותחרות בעת ובעונה אחת  .בעוד הכול מאמינים כי בקבר שוכנת אישה קדושה  ,כל
קבוצת מאמינים יודעת טוב מהאחרת מה זהותה המדויקת של הקדושה  ,כאילו אמרו  ' :אכן קדושה
קבורה בקבר  ,אך לא זו שאתם

אומרים ' .

אולם גם אם בעיני המאמינים מדובר בשלוש קדושות שונות  ,מבחינת חוקר התופעה  ,הדמיון
ביניהן רב מן השוני  .אפשר אף להקצין ולומר שמבחינת הטיפוס ומבחינת המסר של הסיפור  ,שלוש
הנשים בקבר הן בעצם דמות אחת  ,המייצגת את אותו רעיון עצמו  ,רעיון התשובה  ,בשמות שונים

וברמה שונה של דחיסות עלילתית  .מדובר במסורת חזקה  ,המופיעה בגלגולים שונים באותו מקום ,
אצל המאמינים היורשים את המקום  ,והמעבירים אותו לבאים אחריהם ולמצטרפים אליהם  .למרות
ההבדלים הביוגרפיים והז ' אנריים  ,המשקפים את התרבויות השונות ואת המסורות הספרותיות
והאסתטיות השונות שבהן צמחו סיפורי הקדושות  ,אותה התמצית הרעיונית והדתית מצויה או
78

' סדר גן עדן ( נוסח ב ) '  ,א ' יליגק  ,בית המדרש  ,ג  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '  . 136מסורות נוספות של חולדה רוכזו אצל

ל ' גינצבורג  ,אגדות היהודים  ,ו  ,רמת  -גן תשל " ה  ,עמ '
 . 97ת 32 -33 ,

79
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קם  -פלאה ; חטא  ,הרטה וישועה בהר הזיתים

לפחות נרמזת בכל הסיפורים כולם  .בשלושתם מדובר באישה קדושה שיש לה קשר אמיץ עם

חטא וכפרה  ,ולכן היא המתווכת הראויה ביותר בין האדם החוטא  -כל אדם באשר הוא אינו אלא

חוטא  -ובין ישועתו הנכספת  .כל השלוש משמרות את רעיון התשובה  :פלגיה היא החוזרת בתשובה
בה " א הידיעה  ,וחייה בהר הזיתים הם חיים של כפרה וקרבן ; התשובה היא המסר העיקרי בתורתה

של ראבעה ( שבנוסחים מסוימים אף היא חוטאת שהתחרטה ) ; ואילו חולדה  ,מצאצאיה של רחב הזונה
שחזרה בתשובה  ,מופיעה כמתווכת בשעה שהמלך מבקש לחזור בתשובה ומוצגת במסורת החז " לית
כרחמנית .
גם מקומה המגדרי של הקדושה השתמר אצל כל השלוש על פי תבנית רומה  .ההתנבאות  ,האסקזיס ,
החכמה וההטפה לכפרה  ,כולם נכסים גבריים שנמסרים לנשים בסיפורים הנדונים כאן  .פלגיה וחולדה
פועלות ברשותם של גברים חזקים ובחסותם  .בסיפורה של פלגיה  ,נונוס הוא האיש הקדוש ופלגיה
מתנצרת בזכותו ולמענו  .בזכות תורתו היא עצמה נעשית לקדושה  ,אבל רק לאחר שהיא מתלבשת
בבגדיו ובעצם ממירה את חייה בחייו .

80

פלגיה נעשית לנונוס  .לאורך הביוגרפיה כולה רמותו של

נונוס משמשת כמורה דרך וכמעין מושיע דמוי ישו  ,והיחסים בין פלגיה ובינו אכן בנויים על פי דגם

היחסים בין מריה מגדלנה לישו  ,שגאל אותה מחטאה .
חולדה מוצגת במסורת כקרובת משפחה של ירמיהו ( שניהם היו מצאצאיה של רחב )  ,ובשל קרבה
זו הוא הרשה לה להתנבא  .גבר נוסף נקשר לדמותה  .על פי פרקי דרבי אליעזר  ,שרתה רוח הקודש
על חולדה בזכות הצדקות שעשה בעלה שלום בן

תקוה .

81

בשני המקרים מוסטת חולדה ממרכז

התמונה כדי לפנות מקום לגבר שעמה  .נבואתה נובעת לא מזכויותיה אלא מצדיקותו של בעלה ,

והיא מתאפשרת בעקבות היתר או העלמת עין של ירמיהו  .בעוד פלגיה וחולדה מוצגות כפועלות
בחסותם של נונוס וירמיהו  ,המתוארים כמעין פטרונים של נשים קדושות המעניקים להן לגיטימציה ,

ראבעה מתוארת כאישה עצמאית  ,שאינה תלויה בגברים  ,ובדרכה הרוחנית היא אף עדיפה עליהם .
עם זה בסיפור שלה  ,כמו בשני הסיפורים האחרים  ,הקול הנשמע בסיפורים הוא קולם של הסופרים ,

המפרשים  ,מי שבסופו של דבר העלו את הסיפורים על הכתב וכך הבטיחו את שימורם  .כל שאנו
יודעים על אודות הנשים הללו עבר דרך המסננת האוטוריטטיווית המצויה בידי גברים ומושמע
בקולותיהם .
יהוסף שווארץ  ,שקבל על כך שיהודים מתפללים ליד הקבר  ,תיאר את המצב שם בימיו  ,באמצע

המאה התשע  -עשרה  ' :אולם בזמן הזה מניחים הישמעאלים לכנוס כל אשר יתן להם אגורת כסף ( איזה

פרוטות)  ,ולפעמים נמצאים שם ג ' מיני אנשים  :יהודים  ,ישמעאלים ונוצרים  ,הבאים להתפלל במקום
הזה ' .

82

עולה מכאן כי במשך מאות שנים התפללו יהודים  ,מוסלמים ונוצרים כתף אל כתף באותו חדר

עצמו וליד אותו קבר עצמו  ,כל מאמין לקדושה אחרת  ,בת עמו ודתו  ,הקבורה שם על פי אמונתו  .מה
היה סוד משיכתו של

הקבר ?

. 102

80

סולסבורי ( לעיל  ,הערה  , ) 28ע %

81

פרקי דרבי אליעזר לג ( מהדורת ד ' לוריא  ,ירושלים תש " ל ורשה תרי " ב ]  ,דף עו ע " ב )  .השם תקוה נקשר במדרש לתקוות

82

חוט השני שקשרה רחב לחלון ( יהושע ב  ,יה ) .
שווארץ (לעיל  ,הערה  , ) 73עמ ' שנא .

,

ראו :

מגילה יד ע " ב  ,וכן  :ילקוט שמעוני  ,יהושע ט .

31

ץתדרה

ץתדרה
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המעבר הצו
בראשית המאה השמינית נסע לארץ הקודש נזיר אנגלי ושמו ויליבלד (116814ח)קק  ,לימים הבישוף

הראשון של העיר אייכשטט בגרמניה .

83

סיפור מסעו סופר  ,שנים רבות לאחר שובו  ,בידי נזירה צעירה
בת ארצו  ,הוגבורק

) ( Hugeburc

מהיידנהיים  ,ששמעה את

הדברים מפיו  .על אודות הר הזיתים מסופר שם בין

השאר :

משם בא 1ויליבלד ] אל כנסייה בהר ההוא והר הזיתיסן  ,משם

,

האדון עלה השמימה  ] . . .הכנסייה ההיא פתוחה ממעל  ,ואין לה
גג  .ועומדים שם שני עמודים בתוך הכנסייה מול הקיר הצפוני
ומול הקיר הדרומי  .נמצאים הם שם זיכרון ועדות לשני האנשים
שאמרו :

' אנשי הגליל  ,מה תעמדו ועיניכם לשמים ? ' ( מעשי

השליחים א  ,יא )  .ואדם שיכול להידחק שם בין הקיר והעמודים

מותר מחטאיו .

84

ויליבלד נסע למזרח בשנות העשרים של המאה השמינית ,
כשהיה כבן עשרים  .כשחזר מהמזרח התיישב כנזיר בסונטה
קמינו  ,ולאחר עשר שנים שם נקרא בידי בוניפציוס הקדוש

לבווריה לסייע במלאכת המיסיון בקרב הגרמנים  .הוא ייסד

את הבישופות באייכשטט ונעשה הקדוש המקומי של העיר .
חמישים שנה לאחר ששב לאירופה סיפר את סיפור מסעו
מזרחה לנזירה הצעירה בת משפחתו שכתבה את תולדות
חייו  .הפרטים האלה חשובים לדיון  ,שכן מעניין לראות
מה הם הדברים שזכר הבישוף הזקן והנכבד חמישים שנה
לאחר המסע  .אין תמה שהוא זכר את המסורות הידועות
והמפורסמות  ,אלה שלשמן הוקמו הכנסיות  ,אך הדברים
המעניינים הם דווקא הפרטים האחרים  ,כגון שני העמודים
כנטייה העלייה

השמימה

בכנסיית העלייה והמנהג להידחק ביניהם לבין הקיר כסימן למחילת חטאים  85 .המנהג הזה עשה על
ויליבלך רושם רב בוודאי משום משמעותו המיוחדת במקום שבו התקיים  ,המקום שממנו עלה ישו

השמימה  ,ושאליו הוא עתיד לשוב לשפוט את החיים ואת המתים .

83

על ויליבלד דאו  :א ' לימור  ' ,במו עיניו  :עולה הרגל מספר '  ,י ' בן  -אריה וא ' ריינר ( עורכים )  ,וזאת ליהודה  :מחקרים

בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה מוגשים ליהודה בן פורת  ,ירושלים תשס " ג  ,עמ ' . 409 - 383
84

.

Vita Willibaldi auctore sanct ) monrall Heidenheimensi, ed 0 . Holder- Egger (MGH , Scriptores , 15 , 1 ( , Hannover
98

 .ק  . 1887 ,תרגום עברי של הטקסט נמצא עמי בכתובים ועתיד להתפרסם בספרי מסעות ארץ הקורש  :עולי רגל

נוצרים בימי הביניים המוקדמים .
85

מעברים צרים מן הסוג הזה ידועים גס במקומות אחרים בירושלים  .תאודוריך סיפר כי בכנסיית ציון  ,לפני המזבח  ,יש
סמוך לקיר עמוד משיש יקר  ,ואנשים פשוטים נוהגים לעבור סביבו ,
169

.ק

Huygens (CCCM , 139 ( , Turnhout 1994 ,

ראו  : Peregrinationes T es, ed . :מן Theodoricus ,

~
משמעות דומה התקיים במסגד אלאקצא ,
 . 1 . 8 . ] .מנהג דומה בעל

ששם נוהגים לעבור במעבר צר מאוד בין שני עמודים צרים לבין הקיר  ,ראו  :ונסן ואבל ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 397

קם  -לעגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

33

יותדרה

כאשר ביקר ויליבלד בירושלים כבר שלטו המוסלמים בעיר כשמונים שנה  ,אך ירושלים עדיין
הייתה עיר נוצרית למהדרין  ,ובה כנסיות רבות  ,מנזרים וקפלות  ,ורוב תושביה היו נוצרים .

86

מאמינים

מוסלמים שבאו להתיישב בעיר או שביקרו בה נהגו להיכנס ולהתפלל בכמה מכנסיותיה  ,דבר שעורר
עליהם ביקורת מצד מנהיגי הדת  ,אך הביקורת כנראה
לא תמיד הועילה .

87

המקומות החביבים במיוחד על

המוסלמים היו קבר מרים בעמק יהושפט וכנסיית העלייה

השמימה .

מסורת מן המאה השמינית  ,בערך מאותה

תקופה שבה ביקר ויליבלד בירושלים  ,מסורת המיוחסת
לכעב אלאח ' באר  ,יהודי מתימן שהתאסלם ושליווה את
עומר בביקורו בירושלים  ,מצווה על

המוסלמים :

' לא

תבואו לכנסיית מרים ולא תקרבו אל שני העמודים  ,כי
הם

צלמים  .כל ההולך אליהם  ,תפילותיו יהיו לשווא ' .

במסורת אחרת  ,אף היא מאותה תקופה ,

תבואו לכנסיית מרים [ . . .

]

נאמר :

' לא

ולא תלכו אל שני העמודים

בכנסיית הר הזיתים [ כניסת א  -טור ]  ,כי שניהם צלמים וכל
ההולך אליהם בכוונת מכוון ומתוך אמונה מעשיו יושמו
לאל ' .

88

סיפורו של ויליבלד על שני העמודים בכנסיית העלייה
שופך אור על המנהג המוסלמי להתפלל שם ומסביר

את סוד משיכתם של העמודים הללו  .סביר להניח כי
המנהג לעבור בין העמודים לבין הקיר כסימן למחילת
חטאים הוא שמשך לשם את המאמינים  .צירוף העדויות
המוסלמיות לעדותו של ויליבלד מאיר לפיכך מנהג
ירושלמי משותף  ,המתועד למן המאה השמינית  -ללכת

לכנסיית העלייה  ,להתפלל ליד העמודים  ,ולהידחק בינם לבין הקיר  .על פי המסורת הנוצרית  ,כנסיית
שאליו הוא עתיד 1לשוב בקץ הימים .
1
עלייתו של 1ישו השמימה  ,הוא המקום
1
העלייה משמרת את מקום
נ
זהו אפוא המקום הקרוב ביותר לשמים עלי אדמות  ,נקודת החיבור בין הארץ לשמים  ,ועל כן גם זכה
לכינוי ' שער השמים '  ,שעליו נאמר  ' :הדום רגלי

86

87
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כנסיית העלייה

ץתדרה

34

אורה לימור

קרבתו לשמים כמעין נקודת חיבור קוסמית בין שני העולמות  -העולם הזה והעולם שמעבר לו  -הם

שעשויים להסביר את משמעותם המיוחדת של שני העמודים למאמינים הבאים אליהם  .המעבר הצר
בינם לבין הקיר סימל באופן פיזי  ,חד ומתומצת את רעיון המעבר מארץ לשמים  ,ורק מי שהצליח

לעבור בו חטאיו מחולים והוא יכול לראות עצמו נגאל .
לאחר נפילת ירושלים הצלבנית בידי המוסלמים חרבה כנסיית העלייה  ,וכל שנותר ממנה מאז
ועד היום הוא האדיקולה הקטנה הפנימית  ,הסוגרת על האבן הנושאת  ,על פי המסורת הנוצרית  ,את

טביעת כף רגלו של ישו  -היא האבן שממנה עלה השמימה  ,ושאליה הוא עתיד לשוב  .העמודים
נעלמו ואינם  ,אולי הועברו לכנסיית וירי גליליאי הסמוכה  ,הקרויה על פי דברי המלאכים  ' :אנשי

הגליל  ,מה תעמדו ועיניכם לשמים ' ( מעשי השליחים א  ,יא ) .
בורכהרד מהר

והנה בשנת

90

1283

סיפר הנוסע המלומד

ציון :

,

בצד הכנסייה ההיא כנסיית העלייה השמימהן כלפי דרום סמוכה קפלה  ,ובקבר שבה קבורה פלגיה  ,לשעבר

יצאנית מפורסמת [ . . .

]

אומרים  , [ diciturlכי אנשים שחטאו חטא מוות

[ peccatum mortalil

קברה לבין הקיר הסמוך  ,אך את האמת אינני יודע  :אני ראיתי רבים שעברו .

לא יוכלו לעבור בין

91

מעדותו של בורכהרד אפשר ללמוד כי לאחר שנעלמו שני העמודים מכנסיית העלייה ירש קבר פלגיה

הסמוך את מבחן המעבר הצר .

יתר על כן  ,כשם שהעמודים בכנסיית העלייה משכו אליהם נוצרים

92

ומוסלמים גם יחד  ,כך משך קבר פלגיה מאמינים בני דתות שונות  ,ואלה נהגו לעבור בין הקבר לקיר ,
כפי שעולה מסיפורו של עולה רגל אנגלי שביקר בירושלים בשנת
שם

: 1345

יש בית קטן ובו מצבת האבן של מריה המצרית  ,מוגבהת הרבה מעל הקרקע  ,כמעין מזבח  .והבית הקטן

הזה נשמר בידי הסרבנים  ,ואין איש יכול להיכנס לשם אלא תמורת תשלום מס  .בכניסה למקום ההוא מורה
הדרך שלנו  ,סרצני ומומר נתעב  ,הכריח אותנו לחלוץ את נעלינו ולהיכנס ברגליים יחפות  ,וללכת סביב
הקבר  ,הניצב בראשו כה סמוך [ לקיר ] עד כי איש לא יאמין כי אפשר לעבור שם  ,אף לא העזנו לעבור שם ,
עד שהסרצני אישר שלא יעבור שם אדם שחטא חטא מוות  ,אז עברנו כולנו  ,אחדים מאתנו בקושי מה ,
מלבד אישה אחת מהעיר נפולי  ,שלא הצליחה לעבור  ,אפילו לאחר שפשטה את בגדיה  ,עד שחזרה בתשובה
[ compuncta fueritl

ואז עברה בקלות  .בל יאמין איש כי בדיתי שקר בספרי זאת  ,שהרי כתוב  ' :אשר ידענו נדבר

ואת אשר ראינו נעיד ' ( יוחנן ג  ,יא ) .

93

כשם שמאמינים מוסלמים בלבלו  ,לפחות לדעת כותבים מלומדים  ,בין שתי הנשים הצופיות  -ראבעה
מדמשק  ,שנחה בקבר  ,וראבעה אלעדויה  -כך בלבלו מבקרים נוצרים בין שתי החוטאות  -הקדושות ,

מריה המצרית ופלגיה  .גם ניקולו מפוגיבונזי )  , ( Poggibonsiשעלה לרגל למקומות הקדושים בשנים
 , 1350 - 1346בלבל בין השתיים  .הוא שייך את הקבר למריה המצרית  ,ולאחר שתיאר במדויק את
90

91

לימור ( שם )  ,עמ ' . 96 - 94
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75
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93

פלגיה  ,מנהג שכינו ' ספורט של חסידות ' ) ~ ( sport divotראו  :ונסן ואבל ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 406 , 401
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לעגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

35

הקבר ואת המבנה ציין גם את מבחן המעבר הצר  ' :אומרים כי אדם שחטא חטא מוות אינו יכול לעבור
סביב

הקבר  .יש שם מחילת עוונות לשבע שנים ' .

94

דמות חשובה בסיפורו של הנוסע האנגלי היא מורה הדרך המקומי  ,המתואר כמעין כארון

(ת0ז8א] )  ,איש המעבורת הסר והזעף במיתולוגיות עתיקות וימי ביניימיות  ,המעביר את המתים מכאן

לשם  ,מן העולם הזה לעולם שמעבר .

הוא מכריח לעבור גם את הממאנים  ,ובסופו של דבר כולם

95

עוברים  .ואשר לאישה מנפולי שאינה מצליחה לעבור במעבר הצר  ,סיפורה  ,שנקשר לקבר כבר במאה
השלוש  -עשרה  ,הוא דוגמה לסיפור משנה הנלווה למסורת המרכזית של המקום  .אל מול פלגיה
המסוגפת  ,שכחשה עקב צומות ממושכים עד כדי כך שמכריה לא זיהו אותה ,

96

מופיעה אישה שמנה ,

מרושנת וחוטאת  .מאחר שפלגיה אישה  ,גם דמותה המנוגדת חייבת להיות אישה  .בסיפורה המעבר
הצר אינו רק מבחן  ,סוג של אורדליה  ,אלא גם מקום היטהרות  .משחזרה בתשובה הצליחה האישה
לעבור במעבר הצר בלי קשר לממדיה  ,כי הרי הנפש היא העוברת  ,לא הגוף  .בספרו ' מצבות קודש
בארץ ישראל ' הביא זאב וילנאי נוסח כמעט זהה של סיפור האישה השמנה  .הסיפור  ,שסופר לו בידי
השומר המוסלמי של המקום  ,עבר הסבה דתית  ,האישה המסכנה הפכה ליהודייה שמנה שנתקעה בין
המצבה לקיר  ,ורק לאחר שהתפללה לחולדה רווח לה והיא הצליחה להקיף את הקבר  .כך הותאם
הסיפור השגור הזה לאוזניו של

השומע .

97

תיאורים שכתבו עולי רגל נוצרים בשלהי ימי הביניים מלמדים כי קבר פלגיה אכן נעשה מקום
מבחן והיטהרות  .הקשר של הקבר עם חטא וכפרה אף העצים את המשמעויות של המקום וקירב
אותו ללב

המאמין  .פלגיה  ,החוטאת שחזרה בתשובה  ,נתפסה כשומרת סף היודעת לזהות חטאים .

היא בוחנת כליות ולב ומעכבת את מי שחטאיהם גדולים  ,מתריעה ומזרזת אותם לחזור בתשובה .
הארכימנדריט אגרפניי  ,שביקר בירושלים בשנות השבעים של המאה הארבע  -עשרה  ,סיפר  ' :מחוץ

לכנסייה [ כנסיית העלייה )  ,ימינה משער הכנסייה  ,יורדים

20

מדרגות  .כאן קברה של פלגיה הקדושה ,

אבן אדומה  ,כגובה מותניים גובהה  .מתוודים ליד האבן הזאת  .צר המעבר אל ראש הקבר  ,ורק בדוחק
רב ניתן להקיפו  .כאן קילעה של

הקדושה ' .

98

הנזיר זוסימה מן המנזר טרויצה  -סרגייב שבמוסקווה ,

שעשה מסע עלייה לרגל מקיף בשנת  , 1420 - 1419פירט יותר  ' :לא הרחק משם [ מכנסיית העלייה

)

כנסייה אחרת  ,קטנה  ,ובה עצמות פלגיה הזונה  .קברה במרחק אמה מן הקיר  ,ואם רוצה הבלתי ראוי

לעבור ליד הקבר  ,לא מניחה לו [ הקדושה לעשות כןן ' .
94

99

אך את התיאור המפורט ביותר כתב הנזיר

.

 47ק ~ Fr. Niccol~ da Poggibonsi , Libro d'Oltramare )1546- 1351 , ed . 8 . Bagatti , Terusalem 1945 ,

מסיה המצרית

הייתה אף היא זונה שחזרה בתשובה בירושלים  .לאחר שחזרה בתשובה הייתה חיי סעוף קיצוניים במדבר ושם נקברה  .סיפורה
ידוע ומפורסם בין נוצרים למן המאה השישית  .תרגום הסיפור וביבליוגרפיה ראו  :וורד ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '
95

ראו למשל  :וירגיליוס  ,אינאיס  ,ו  ; 298 ,רנטה  ,תופת  ,ג  .וראו :
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19-33
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97

ז ' וילנאי  ,מצבות קודש בארץ ישראל  ,ירושלים תשי " א  ,עמ ' קצה  -קצה  ,וסיפור האישה השמנה שם  ,עמ ' קצו .

98

י ' רבא  ,ארץ  -ישראל בתיאורי נוסעים רוסיים ( המאות י " ב  -י " ז )  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' . 86

99

שם  ,עמ '

Late:

ת,

עצמותיה הקדושות  ,חסרות הבשר לחלוטין  ,נראו מתחת לעורה  ,שכן כחשה כל כך בשל מנהגיה

האסקטיים ' ( פלגיה מאנטיוכיה [ לעיל  ,הערה

. 102

. 56 - 26
ן

ץתדרה

ץתדרה

36

ארה לימור

הרוסי ורסונופיי  ,שהיה אולי מנובגורוד  ,ושביקר בירושלים בשנת

: 1456

לכנסיית עליית הנוצרי הקדושה מחוברת מדרום קילעתה של אמנו הנזירה הקדושה פלגיה  .שני מדורים
לקילעה  .לראשון מוליכות

8

מדרגות ולשני

11

מדרגות  .כולן יורדות מטה  ,כיוון שעמוק חפרו בהר  .קברה

מימין  ,בצד דרום  .מעל הקבר  ,בקצהו  ,על הקיר סימן רגלה  .ראשו

של הקבר קרוב מאד לקירות הקילעה ,

הדרומית והמערבית  .עולי הרגל נכנסים
כך כל אחד מקיף בנפרד שלוש פעמים את הקבר של פלגיה הקדושה  .לפעמים

[ פנימהן  ,ותחילה מתוודים ליד קברה לאלוהים על כל חטאיהם  .אחר
תלחץ הנזירה הקדושה העושה

נפלאות אדם כלשהו בעוון חטאים קשים  ,תחזיק שעה או שעתיים  ,ותשחרר  .בקיר קילעה קטנה ולמזרח פניה .
שם היתה יושבת פלגיה הקדושה ומתפללת  .ריח ניחוח חזק פה .

100

בסיפורו של ורסונופיי זכתה המסורת המקורית לתוספות ולעיטורים  ,המקשרים אותה ביתר שאת

למעמדו המיוחד של הר הזיתים בכתבי הקודש הנוצריים  .ריח הניחוח העולה מן הקבר נקשר מן הסתם
לסיפור האישה שיצקה את פך הנרד היקר על ראשו של ישו  ,וגם לסיפור האישה החוטאת שמשחה את

רגליו במרקחת .

101

ריח ניחוח הוא מן הסממנים הידועים של קברי קדושים ושל גופות קדושים  .הוא עלה

מקברו של ישו ( יוחנן יט  ,לח  -מ ) ומקברי המרטירים כסמל לחיי נצח  ,לניצחון על המוות ולגן העדן .

102

ואשר לטביעת כף רגלה של פלגיה על הקיר  ,זו בוודאי צוינה כאן בהשראת טביעת כף רגלו של ישו
בכנסייה הסמוכה  .הנוסע הרוסי האלמוני

( ) 1487 - 1475

איחד את כל המסורות האלה בצורה

מפורשת :

' באותה הכנסייה  ,ימינה  ,קבר של פלגיה הזונה  ,אשר משחה במרקחת את רגלי האדון ובשערותיה

ייבשה  .על קברה רגלו האחרת של האדון הוטבעה כמו בשעווה  ,וכאילו רואים אותה חיה ' .

103

מאז ימי הביניים נזכר קברה של פלגיה ברוב התיאורים של ירושלים  ,ודומה שהוא היה מקום חביב

במיוחד על עולי רגל בני שלוש הדתות  .היו תקופות שבהן לא הניחו המוסלמים לבני הדתות האחרות
להיכנס לתוך מבנה הקבר  ,וחלק מן התיאורים מתארים אותו על כן רק מבחוץ  ,אך היו תקופות שבהן
יכלו מאמינים מדתות אחרות להיכנס תמורת תשלום .

104

אשר למעבר הצר  ,גם הוא נזכר כאמור

בתיאורים רבים  .אכן כבר בורכהרד מהר ציון  ,שציין את המסורת לראשונה  ,הביע ספק

בתקפותה :

' אומרים כי אנשים שחטאו חטא מוות לא יוכלו לעבור בין קברה לבין הקיר הסמוך  ,אך את האמת

אינני יודע  :אני ראיתי רבים שעברו ' .

105

אך הספק לא גרם למבקרים לדחות את המנהג  .פליקס פכרי ,

שביקר בארץ בשנים  , 1484 - 1480סיפר בפירוט את סיפורה של פלגיה

100

101
102

והוסיף :

שם  ,עמ ' . 115 - 114
ראו לעיל  ,הערה . 15
 the Greek Life ofAdamiand Eve and the Christian Origin ofתו  ' The Aromatic Fragrances 01 Paradiseת1א ן

 . 36-41קק Composition' , Novum Testamentum , 46 ) 2004 ( ,
 103רבא
104

(לעיל  ,הערה  , ) 98עמ ' . 139

ונסן ואבל ציינו שזה

כ 300 -

שנה אוסרים המוסלמים על עולי יגל בני דתות אחרות להיכנס למערת פלגיה  ,ראו  :ונסן ואבל

(לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 410
הערה  , ) 73עמ ' שנא  .ראו גם

ואילו שווארץ כתב כחמישים שנה לפניהם על התפילה המשותפת בקבר  ,ראו  :שווארץ ( לעיל ,
את תיאורו של וילנאי  ' :השמות הרשומים על המצבה ובקירות סביב מעידים על המבקרים

היהודים הבאים הנה  .המבקרים רגילים להדליק נרות על המצבה וגם להקיף אותה  .בצד אחד  ,בין המצבה והקיר המעבר

הוא צר מאד והרוצה להקיף את המצבה דוחף עצמו בכוח במעבר זה וסובב סביב עד שבע פעמים  .מאמינים  ,שכל המקיף
105

מצבה זו תבוא ברכה ואושר עליו ויסולח לכל חטאיו' (ז' וילנאי  ,ירושלים  ,העיר העתיקה  ,ירושלים תשכ "ב  ,עמ ' . ) 156
ראו לעיל ,הערה . 91

קם  -עגיה

:

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

ץתדרה

37

~

בין הקבר והקיר הקרוב יש מעבר צר  ,כך שהרוצה לעבור יוכל [ לעבור ] רק בקושי וצריך הוא להידחק דרך
המבנה  .על פי הסיפור העממי  ,שום אדם שחטא חטא מוות לא יוכל לעבור  .אך סבור אני כי אין בכך ממש ,
שכן כולנו עברנו שם  ,אך אם כולנו זכאים לחסד  ,אלוהים היודע .

106

הקבר נזכר אף בתיאורים מוסלמיים ויהודיים שונים  .אבן

הלכאן כתב  ' :את קברה [ של ראבעה ] נוהגים לפקוד  .הוא
נמצא מחוץ לירושלים ממזרח  ,על ראש הר הנקרא " א -

טור " ' .

107

ברשימת יתגדל  ,סופר שער הנשיאות  ,שנכתבה

במאה הארבע  -עשרה ,

מסופר :

' מערה שם  ,שם קבורת

חולדה הנביאה  .ופורעין שם כל היהודים רביע כסף ליכנס
שם  ,ועליה מצבה נאה והדורה  ,סמוכה למקצוע דרומי
מערבי של [  ] . . .ונוהגין הישמעאלים כבוד גדול תמיד שם
נרות דולקים ' .

108

עם זה לא מצאתי עד כה במקורות העבריים והמוסלמיים
של ימי הביניים אזכורים מפורשים של המעבר הצר  .האם
יהודים ומוסלמים לא אימצו את המנהג או את המשמעות

שלו  ,או שמא רק לא סיפרו עליו ? בניגוד לטקסים המרכזיים ,
שבוצעו בידי מוסדות הדת באופן ממושטר וסמכותי  ,כאן
מדובר בריטואל שאופיו לוקלי  ,שמשמעותו אוניוורסלית ,
ושההשתתפות בו הייתה מעשה פרטי וולונטרי  ,ובכך

כוחו .

109

יש להוסיף על כך כי הקפת קברים הייתה מנהג

מקובל במזרח  ,וכי בקבר פלגיה מי שרצה להקיף את הקבר
נאלץ לעבור במעבר הצר .

110

גם דבריו של הנוסע האנגלי

שהובאו לעיל על מורה הדרך המוסלמי שהכריח את
transire:

difficultate 106

arasiinter.

 ,,בא Jparieteml proximum ,זס eius

' 251

transiNS

cum
 ~ monaliתו  vulgi bula est, quod nullus existensזת  oportet se per structram trahere .א ] [ transeat
peccato
uod ego fabulosum reputavi, omnes enim
perliansivimus
~
pertransire posit.
 NTatia hlerimus ,תן  autemת; 8

 .עק

S~lttgart 1843 ,

Eepti Peregrinationem , 1 ,

)ט

Terrae Sanctae, Arabae

!

"

~ Fabriו ) )
, Evagatorium

"

Deus 5

) 398 -399
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אבן חלכאן  ,ופיאת אלאעיאן ואנבאא אבנאא אלזמאן  ,ב  ,מהדורת אחסאן עבאס  ,בירות

, 1968

עמ '

28

( אני מודה למרים

פרנקל על הפניה זו ) .
108

צ ' אילן  ,קברי צדיקים בארץ ישראל  ,ירושלים תשנ " ז  ,עמ '  . 133ראו גם ההפניה אצל א " מ לונץ  ,ירושלים  ,ה ( תרס " א ) ,
עמ ' . 79 - 78

25 109
110

.ק

Oflord 1992 ,

ש

עז0צ

על הקפת קברים במזרח
61 , 253

[

Practice, New

'

Bell, Ritual Theory, Ritual

ראו Medie~al Syria, Oxford :

!

"

.

)

'T~ w. Meri, The cult of :Saints among Muslims and

 . 25 ,קק  . 2002 ,ראו גם על הקפת קברים בקרב הבדווים בסיני  :ע ' מרקס  ' ,העליה לרגל לקברי קדושים בדרום -

סיני '  ,ז ' משל וי ' פינקלשטיין ( עורכים )  ,קדמוניות סיני  :מחקרים בתולדות חצי  -האי  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '  . 434על
הקפות ביהדות ובכללן הקפת המת ראו למשל  :מ ' היגער  ' ,הקפות ועיגולים '  ,חורב  :מאסף מוקדש לתולדות ישראל

ומפרותו  ( ,תשרי תרצ " ה )  ,עמ ' . 216 - 207

האבו שעליה מראים
את טביעת כף רגלו
של

ישי

11 fly

"

מ
המבקרים לעבור במעבר הצר  ,מלמדים כי המנהג ומשמעותו נעשו מקובלים על הכול  .כך מלמדת גם

עדותו המאוחרת של וילנאי  ,המבוססת על ביקורים בקבר בתקופת המנדט הבריטי .

111

היום המבקרים בקבר אינם רבים  ,אף כי כל שלוש המסורות הקשורות בו נשתמרו במקום  .הבאים
למקום  ,משהם שומעים על המנהג העתיק לעבור בין הקבר לקיר  ,תמיד מנסים להשתתף בו  ,אם לא בתור

ספורט של חסידות  ,כהגדרתם החיננית של אבל וונסן  ,כי אז בתור ספורט מסורתי או ספורט סתם .

,

ל

המעבר הצר כדימוי וכסמל מוכר היטב במחקר הדתות  .מדובר בסימבוליזם עתיר משמעויות  ,שמובנו
האוניוורסלי ברור לכול  .הוא מתפרש כמקום של מבחן  ,כאמצעי של היטהרות  ,כמעין לידה מחדש
וכסמל למעבר הצר המקשר בין העולם הזה לעולם הבא  .קרוב אליו רעיון הגשר הצר והמסוכן שעליו
עוברות נשמות המתים בדרכן לעולם שמעבר  ,רעיון המופיע לרוב בספרות הדתות ובמיוחד בספרות

החזיונות הנוצרית  .שניהם  ,המעבר הצר והגשר  ,משמשים כחוליית הקשר בין העולם הזה לעולם
האחר וגם כאמצעי להבדיל בין צדיקים לרשעים  .מירצ ' ה אליאדה כתב  ' :לא אחת הדגשנו את הדבר

שכל צורות הקוסמוס  -יקום  ,מקדש  ,בית  ,גוף האדם  -יש להן " פתח " מעל [  . . .ן הפתח מאפשר מעבר
מצורה אחת של הוויה לאחרת  ,ממצב קיומי אחד לאחר '  .האדם הדתי  ,לדברי אליאדה  ,מבין לאשורה
את חשיבותם הסמלית של מעברים  ,למשל סף הבית כגבול בין החוץ לפנים ומאזור אחד למשנהו ,
מהמחולן

למקודש .

אך הדימויים של גשר ופתח צר הם שמציעים את רעיון המעבר המסוכן  ,ובשל כך הם מופיעים לרוב בטקסים

ובמיתולוגיות של חניכה וקבורה  .חניכה  ,מוות  ,אקסטזה מיסטית  ,ידע מוחלט  ' ,אמונה ' בנצרות היהודית  ,כל

,

אלה אקוויוולנטים למעבר ממצב הוויה אחד לאחר [  . . .ן כדי להצביע על מעבר פרדוקסלי זה  ] . . .המסורות

הדתיות השונות עשו שימוש רב בסימבוליזם של הגשר המסוכן או של הפתח הצר .
מיתולוגיות שונות מספרות על מעברים צרים ומסוכנים שאפשר לעברם רק בקושי ובכאב  ,ועל גשר

צר כשערה המחבר את העולם לגן העדן .

112

המעבר הצר נמצא באוצר הדימויים של יהודים  ,נוצרים ומוסלמים  .בחזון עזרא ( עזרא

הרביעי )

רואה עזרא בחזונו ים רחב ידיים ולו מבוא צר  ,וכן הוא רואה עיר מלאה כל טוב ולה מבוא צר  ,ואין

דרך לקבל את העיר לנחלה מבלי לעבור במעבר הצר והמסוכן  .ופירוש הדברים  ' :ויהיו מבואות
העולם הזה צרים מכאיבים ומיגעים [  ] . . .ובכן אם עבר לא יעברו החיים את המלאות הצרים והרעים
האלה לא יוכלו לקבל את המוכן
111

ראו לעיל  ,הערית

180- 182 112

 .עק

להם ' .

113

בדרשת ההר אומר ישו לתלמידיו  ' :בואו בפתח הצר כי

. 104 , 97

Eliade, The Sacred and the Pro(ane: The Nature o( Religion , New York 1957 ,

4 .ג  .אליאדה הביא

דוגמאות אחדות למוטיבים אלה בתרבויות שונות  ,כגון הגשר שעליו עוברים המתים במיתולוגיה האיראנית  ,או גשר
' דק כשערה ' שמחבר את העולם הזה לגן העדן בחיבור חזון פאולוס  .סקירה ספרותית של מוטיב הגשר הצר והמעבר
Dinzelbacher, Die
~חון
הקשה לעולם שמעבר ראו  :גרף ( לעיל  ,הערה Vienna 1973 ; ) 95
ו;
~ cke
(The Birth o
 . 193 - 194עק  . Goldhammer, Chicago 1984 ,ג .
 Le Goff,ת  .ראו גם  . Simmel , :ח
trans

,

Featherstone ] ) 45 . [ ,
170 - 174
113

 .א ש  . Frisbyס

= ) 5 - 10

 .קק

,

Theory, Culture and Societ/ , 11 ) 1994 ( ,

 .קע " Culture: Selected Writings, London 1997 ,

( Simmel 0

חזון עזרא ה  ,ג  -יד ( הספרים החיצוניים  ,א  ,מהדורת א ' כהנא  ,ירושלים תש " ך  ,עמ '

תרכו ) .

"

' Bridge and 000

ק- 0

זולגיה

:

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

39

רחב הפתח ומרווח דרך האברון ורבים אשר יבואו בו  .וצר הפתח ומוצק דרך החיים ומעטים הם
אשר ימצאוהו ' ( מתי ז  ,יג  -יר )  ,או בנוסח קצר יותר בבשורה של לוקס  ' :התאמצו לבוא בפתח הצר
כי אומר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו ' ( לוקס יג ,

כד ) .

מסורת מוסלמית קדומה מדברת על

הצראט ( גשר צר על פני הגיהינום ) שיוצב בין כיפת הסלע בירושלים  ,מקום מושבו של השופט

האלוהי  ,לבין הר הזיתים  ,מקום תחיית המתים  .הצדיקים יעברו בו והרשעים ייפלו לגיהינום .

114

קשור

לכאן גם הברזה  ,תחום הביניים המקשר בין העולם הזה לעולם הבא  ,המוסבר לעתים באופן מורלי

ולעתים באופן פיזי כגבול  ,מחסום בין הגיהינום לגן העדן וגבול בין העולם הזה לעולם האלוהות .

115

במסורת היהודית ידועה ומפורסמת בהקשר זה גם אמרתו של רבי נחמן מברצלב  ' :כל העולם כולו
גשר צר מאוד '  ,אמרה המבוססת על שיר של ידעיה הפניני

( 1340 - 1270

בערך ) בספרו ' בחינת

עולם ' :

העולם ים זועף  ,רב  -מצולה  ,רחב  -ידים ,

והזמן  -גשר רעוע בנוי עליו [ . . .

]

רוחב הגשר אמת  -איש  ,וגם אפסו המסגרות .
ואתה  ,בן אדם  ,על כרחך אתה חי -

עובר עליו תמיד מיום היותך לאיש .

16

'

דומה כי כל המשמעויות האלה גם יחד נוכחות בתיאורי המעבר הצר בקבר פלגיה  .ההידחקות
סביב הקבר מתוארת בחיבורים השונים כמעין ריטואל  -טקס מעבר פשוטו כמשמעו  ,מעבר מחטא

לכפרה וממוות לחיים  .המעבר הצר כמוהו כלידה  ,ומי שהצליחו לעבור בו כאילו נולדו מחדש  .כשם

שבלידתם הראשונה הגיחו ( במעבר צר ) מרחם אמם תמימים וטהורים מחטא  ,כך הם נולדים מחדש ,
מתוך קברה של הקדושה  ,טהורים ונקיים מחטא  .המעבר הצר הוא גם מבחן אמונה  .כמו על גבי הגשר
הצר לעולם שמעבר  ,כך בקבר פלגיה הצדיקים עוברים בנקל אך הרשעים אינם יכולים לעבור  .נוסף
על כך  ,לעולי הרגל הבאים לירושלים המעבר הצר מסמל בתמציתיות מוחלטת גם את משמעותה
של העלייה לרגל כמעבר מהוויה של חול להוויה של קודש  ,כדחיית השגרה והיומיום  ,וברמה גבוהה
יותר  -כמעבר אל גן
כל הראוי
114

להיגאל ' .

118

לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה

[ 071 - 1072 115
116

העדן .

 .קק 1 ,

117

חרוז ימי ביניימי אומר ( בתרגום חופשי

, ) 49

עמ '

. 18

Carra de Vaux, ' Baaakh ' , 11 ( new edition ) ,

. 8.

וראו  :מבירי ( לעיל  ,הערה

, ) 66

עמ ' . 55

ידעיה הפניני  ' ,בחינת עולם '  ,ח ' שירסן  ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס  ,ב  ,ירושלים ותל  -אביב תשי " ז ,
 . 498 - 497על הגשר באמנות החזותית
[ 47- 153

117

מעט ) :

' ממצרים לא ייבהל

/

ראו London [ 962 :

ש

tKe, New ftaven

,

0

The Pilgrimage

Chew,

עמ '

, 5 . ].

 .קק

ראו  :אליאדה ( לעיל  ,הערה  , ) 112עמ ' . 184 - 183

".

 meretur ' 118נסת I qui salvari

/

1 [9

.ק

1847 ,

ליזע

,ש

ג

; ; , ' ab angustiisהמחבר  ,בן המאה השתים  -עשרה  ,הוא אנונימי  ,ראו 4 . Edilestand :ג
:ע 4 . ( , Podsies populaires latinesם )  ; du Merilמיבא אצל  :דינ ? לבכך ( לעיל  ,הערה

"

 , ) 112עמ '  . 11העברית כמו הלטינית שומרת על הקשר בין ' צר ' ( במובן מרחבי ) לבין ' צרה '  ' :מן המצר קראתי יה '

( תהלים קיח ,

ה) ;

' מצרי שאול מצאוני ' ( שם קטז ,

לו  ,טז ) מגהינום שפיה צר '

ג) ;

( בבלי  ,מנחות צט ע " ב ) .

וחכמים אף כינו בשם זה את הגיהינום  ' :ואף הסיתך מפי צר ( איוב

"

תדדה

ןתדרה

40

אורה לימור

בנצרות משמעותו של המעבר הצר נקשרת היטב לדמות הקדושה בקבר  .סיפורה של פלגיה הוא

סיפור של מעברים  :מחיי פריצות לחיי תשובה  ,מעושר לעוני  ,מאישה לגבר  ,מחיים בעולם לחיי
אסקטיות  ,משעבוד לגוף לחירות הגוף והרוח  ,מחטא לישועה  .העלייה לרגל לירושלים היא הביטוי
הגאוגרפי של המעבר הזה  ,מארמון פאר בעיר הגדולה למערה קטנה בהר הזיתים  .התא הצר שבו
הייתה ומתה והמעבר הצר שבתוכו  ,נעשים כך גם סמל של הסגפנות והחיים האסקטיים  .עולי הרגל
הנוצרים שביקשו הבטחת ישועה בהר הזיתים יכלו להזדהות בנקל עם דמותה של פלגיה  ,אישה
חוטאת שעברה מטמורפוזה וחזרה בתשובה  .הלקח של הסיפור למאמינים הוא כי לכל אדם יש סיכוי
להיוושע אם יחזור בו ממעשיו הרעים  ,והמעבר בין הקבר לקיר מסמל את הדרך שכל אדם צריך

ללכת בה .
בירושלים נמצאים קברים של דמויות עצומות ממדים  -ישו  ,מריה  ,לזרום  -וקבריהם הריקים
מעוררים חיל ורעדה  .בקברה של פלגיה  ,החוטאת שחזרה בתשובה ונגאלה  ,יש גופה  ,וכמו גופות של
קדושים אחרים היא משמשת אמצעי קשר בין המאמין ובין הקדושה שבקבר וזכויותיה

המופלגות .

119

הנוכחות המידית של הגופה יוצרת אינטימיות  ,מגע וקרבה  ,מעוררת הזדהות  ,וצופנת תקווה לכל

מאמין  ,לכל מי שיבקר במקום ויצליח לעבור במעבר הצר שבין הקבר לקיר  .פלגיה  ,שהייתה בעבר

שער השטן  ,נעשתה לשער גן העדן .

120

כך משתלב קבר הקדישה

שבמרומי הר הזיתים בהילה

האסכטולוגית של ההר ויונק ממנה את משמעותו  .הוא מצטרף למקומות הקדושים האחרים על
ההר  -מקום העלייה השמימה  ,קבר התחייה של לזרוס  ,כנסיית אלאונה  ,היא מקום גילוי סודות
המסתורין  ,וקברה הריק של מרים  -שנתפסו כולם כמרחבים של ישועה  ,היונקים ממיתוס התשתית
של ההר ויוצרים אותו

מחדש .

121

כמוהם נעשה קבר פלגיה מעין מיניאטורה של ההר  ,תמצית שלו .

אל מול המרחב האסכטולוגי המדומיין של ההר והמסר הערטילאי שלו על גאולה עתידה  ,מציע הקבר

ביטוי מוחשי ומרוכז לחרדת החטא  ,לכוחה של התשובה ולתקוות הישועה .

 Early-Medieval Saints ' Shrines ' , Speculum , 72 119תן

 Culturalם 'Introduction' , Voyages ~and Visions: Towards
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.ק

TFdvelt London 1999 ,
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7 . -Pau

~History
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 . 343ק ( Tumhout 1954 ,

] . Hahn, 'Seeing and Believing: The Construction of

ראו Aem . Kroymann, CCSL , 1 , :
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 .עק

Elsner

.ן

; 1080 - 1081 , 1092
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,
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~
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' לצאצאי  :זכרונותי '  ,סיפורה האוטוביוגרפי של איטה ילין לבית פינס (  1 , ) 1943 - 1868ו ' בין הכרמים ' ,

סיפור קורותיה של יהודית הררי לבית אייזנברג (  2 , ) 1980 - 1885פותחים אשנב ייחודי להכרת זהותן

המגדרית של נשים ביישוב וראייתן את מקומן בבניין הארץ  .ילין עלתה לארץ  -ישראל בשנת , 1880
בהיותה נערה בת שתים  -עשרה  ,התיישבה עם משפחתה בירושלים  ,ולימים הקימה בה את ביתה ; הררי

עלתה ארצה בשנת  , 1885בהיותה תינוקת  ,גדלה במושבות יהודה  ,והקימה את ביתה ביפו  -תל  -אביב .
האוטוביוגרפיות האלה ואחרות שכתבו נשות היישוב הן אוצר בלום שלא נוצל עד כה כדבעי 3לחקר
ההוויה הנשית היישובית ובמיוחד לחקר הזהות המגדרית שהתעצבה בארץ  .ספרות מחקרית ענפה
למרי עסקה בשאלת עיצובם של העברי החדש ושל העברייה החדשה  ,אך זו התייחסה בדרך כלל

למגזר הפועלי  4 .האוטוביוגרפיות שלפנינו מאפשרות לבחון שאלה זו בחוגים אחרים  .ילין גדלה
( להלן :

ילין ) .

1

א ' ילין  ,לצאצאי  :זכרונותי  ,א  -ב  ,ירושלים תרצ " ח  -תש " א

2

י ' הררי  ,בין הכרמים  ,א  -ב  ,תל  -אביב תש " ז

3

ראו  :ת ' הס  ' ,כתבים אוטוביוגרפיים מאת נשים בנות העלייה השנייה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
תשס " ג  ,עמ ' , 1

4

( להלן :

הררי ) .

.7

ד ' ברנשטיין  ' ,פועלות וחלוצות בעלייה השנייה  :תקוות ואכזבות '  ,מ ' נאור ( עורך )  ,העלייה השנייה ,
 , ) 4ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

; 165 - 145

1914 - 1903

( עידן ,

ד ' יזרעאלי וד ' ברנשטיין  ' ,הפועלות בעלייה השנייה '  ,י ' ברטל ( עורך )  ,העלייה

השנייה  ,א  :מחקרים  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ '

; 306 - 294

ג ' גופר  ' ,האישה הציונית  ,אידיאלים מגדריים בתנועה הלאומית

הציונית על סף העלייה השנייה ובראשיתה '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תש " ס .
קתדרה

, 118

טבת

תשסעו

,

עמי

66 - 41

ץתדרה

42

מרגלית שילה

ב ' יישוב הישן ' המשכילי המתון  ,ואילו הררי השחייכה לדור המושבות והיישוב העירוני החדש  .המתח
התרבותי בין שני המרכזים אובחן באופן חד על ידי

הררי :

נלחמת תל אביב הצעירה על ההגמוניה בישוב  ,מתחרה במרכז ההיסטורי בירושלים

[  . . .ן ירושלים הקנאית -

הדתית  ,הבין לאומית  ,ירושלים הממשלתית והפקידותית  ,דוחה רבים מהתיישב בה  ,והם נמשכים לעיר האביב
ולכוח העלומים הפועם בקרבה  ,לעיר היוצרת צורות חיים חדשות .

5

לדידה של הררי ירושלים מייצגת את העבר  ,את ההיסטוריה  ,ואילו תל  -אביב מייצגת עלומים

וחדשנות .
בחינה של העיקרון המארגן את סיפורי החיים של נשים אלה  ,שנכתבו כחמישים שנה לאחר
התרחשות הדברים  ,מגלה כיצד תפסו המחברות את עצמן  ,את סיפור  -העל של חייהן ואת מקומן
במפעל היישובי  .במאמר זה ברצוני גם לזרות אור על חשיבותן של אוטוביוגרפיות נשיות כמקור
מטרות :

היסטורי לחקר המגדר ביישוב  ,ואתמקד בשלוש

א  .אבחן את סיפורי העלייה לארץ והצמיחה בה כסיפורי

חניכה .

ב  .אציג את הדגמים השונים של הזהות המגדרית הנשית ושל יחסי הזוגיות שעיצבו המחברות .
ג  .אסקור את ראיית העולם הנשית שהתרקמה בארץ  -ישראל  ,ראיית עולם שהפרטי והציבורי שלובים

בה זה בזה .

וליבד של האוטובלוגרפלוה  :הנצחה הכוהבוה או הנצחת

זמק ?

התכוונתי לכתוב ספר  ,שימסור לדורות הבאים את מאבק חיינו  ,חיי יום יום למען המולדת [ . . .

גם יראתי

]

מהחיים האינטימיים שאני מגלה לרבים פן ידונו אותי לכף חובה [  ] . . .אבל בעוד חמישים שנה  ,איש לא ' ידע
את יוסף ' והספר יהיה ספר היסטורי כתוב על ידי אדם פשוט שחי באותה תקופה .

בשורות אלה הציגה הררי  ,בת המושבה רחובות  ,מורה וסופרת ,

7

6

את תפיסתה את תמצית

חייה :

חיי יומיום כמאבק למען המולדת  .הדברים לקוחים מתוך מכתב אישי שכתבה אל מבקר הספרות
משה כרמון בתגובה על רשימה שפרסם לרגל צאת ספרה

' בין הכרמים '  ,מכתב שהשתמר בארכיונה

האישי  .בווידוי אישי זה מאששת הררי את דברי חוקרת סוגת האוטוביוגרפיה מרתה ווטסון כי מחבר
אוטוביוגרפיה מבקש להציע בספרו הסבר משכנע למהלך חייו  ,או במילים אחרות  ,להצביע על
העיקרון המארגן של חייו .
5

הררי  ,ב  ,עמ '

6

הררי אל מ ' כרמון ,

8

. 117
13

במרס  , 1948אח " י ( ארכיון לחינור יהודי )  . 1607 5 . 99 ,ביקורתו של כרסק ראי  ' :קטנית וגדולות ,

ביז הכרמים '  ,הבוקי  5 ,במרס  . 1948לדיק בשאלה אם כותב אוטובי ~ יפיה חייב להיות אישיות מפורסמת רבת מעש
או כל מי שיש לו אמירה ראויה  ,ראו  :מ ' פלאי  ' ,תהליך ההתמשכלות של " צלפחד בר חשים התוהה "  :האוטוביוגרפיה
" חטאת נעורים " כמסמך אמנותי ותיעודי '  ,ד ' אסף ואחרים ( עורכים )  ,מווילנה לירושלים  :מחקרים בתולדותיהם
ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ ' . 233 - 209
7

על הררי ראו  :ד ' תדהר  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  :דמויות ותמונות  ,ב  ,תל  -אביב  , 1947עמ '

צ ' שחורי  -רובין  ' ,גננות עבריות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה '  ,דור לדור  ,יט ( תשס " ב )  ,עמ '

,

שאני אדמה ואדם  :סיפורי נשים עד קום המדינה ,
8

Columbia

Women Activists ,

תל  -אביב תשס " ג  ,עמ ' . 32

 Autobiographies 0מ

,

Their Own : Rhetorical Dimensions

,

; 152 - 148

0

; 832 - 831

י ' ברלוביץ ,

Watson, Lives

".

ן,

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

43

לעומת דברים גלויי לב אלה  ,שלא נועדו לפרסום  ,הציגה הררי בפתח ספרה את מטרת כתיבתה
במילים

אלה :

' [ לשרטט ] תמונה נאמנה מתקופה מסוימת בחיי הישוב ' .

9

האם הצהרה סתמית זו  ,שאינה

מתייחסת להיותה של הכותבת גיבורת הספר  ,אמנם מגרירה את מהות ספרה  ,או שמא דבריה במכתב

הפרטי הם ההסבר ההולם את טיבו של הספר ? הביטוי 'תמונה נאמנה ' תואם במידה רבה את מטרת

ספרה של ילין  ,שהייתה ככל הנראה היהודייה הראשונה תושבת הארץ שכתבה אוטוביוגרפיה  .היא
ביטאה את הדבר במילים

אלה :

מזה שנים רבות הנני חולמת על כתיבת זכרונותי כדי להשאירם לצאצאי ולצאצאי צאצאי לזכר עולם [ ההדגשה
שלי ]  ,למען ידעו ויכירו את

חיי הזמן שעבר בכלל וכל אשר עבר עלי בימי חיי בפרט

שנה " .

אצליח לזכר מה שעבר עלי בתקופה של משך קרוב לשבעים

בדברי ילין יש נימה של התנצלות .

11

[.

 . .ן אהיה מאושרה אם

1

מטרתה הראשונית היא להשאיר עדות כללית  ' :חיי הזמן שעבר

בכלל '  ,ואילו מטרתה המשנית היא לספר את אשר עבר עליה  ,אם המשפחה  ' :וכל אשר עבר עלי

בימי חיי בפרט '  .האם כינתה ילין את ספרה
את זיכרונותיה ולא את

עצמה ? 12

' זיכרונות ' מתוך שהתכוונה להעמיד במרכז הבימה

אף שבכותרת הספר מצהירה ילין מפורשות כי נועד לילדיה ,

הוצאתו לאור והפצתו ברבים מעידות על רצונה לפרוץ את התחום המשפחתי הסגור לעבר הספרה
הציבורית .
הררי כיוונה את דבריה ל ' מאה ומאתים שנה ' הבאות ,
' זכר עולם '  ,ביטוי שנשנה מספר פעמים

בספרה .

14

13

וילין ראתה בדבריה מזכרת נצח  ,או בלשונה

ביטוי זה הוא ככל הנראה הד לחוברת שכתבה

רבקה ליפא אניקסטר  ,בת ' היישוב הישן '  ,שהייתה ידידתה של ציפורה ( המכונה ציפה ) פינס  ,אמה

של איטה .

15

אניקסטר הייתה למיטב ידיעתי היהודייה הראשונה בירושלים אשר פרסמה את דבריה

בדפוס  .החוברת  ' ,ספר זכר עולם '  ,הודפסה לראשונה בשנת

ביידיש עם תרגום לעברית  .גם

1882

חוברת זו  ,שהיא בבחינת שילוב של רסיסי זיכרונות  ,מדרשים ודברי מוסר  ,נועדה כדברי המחברת
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( ) 1914 - 1882

ובעיני ההיסטוריוגראפיה '  ,שם ,

6

( טבת תשל " ח )  ,עמ ' . 19 - 3

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

47
-

תכניותיו של פינס לעידוד פרודוקטיוויזציה ב ' יישוב הישן ' עוררו התנגדות בקרב קנאי העדה
האשכנזית  ,והוא הוחרם על יד. 0

45

קהל יעד אחר נמצא לו עם בואם של אנשי העלייה

הוא התקרב לביל " ויים  ,וישב שנים מספר ביפו והיה שם חבר ועד ' חובבי ציון ' .

46

תדדה

הראשונה .

ואולם ביטויי חילון

שהחלו לבצבץ ביפו בשנות התשעים של המאה התשע  -עשרה בבית הספר העברי שנתמך על ידי

' חובבי ציון '  ,הרחיקוהו מאנשי ' היישוב החדש '  ,ובאמצע שנות התשעים של המאה התשע  -עשרה הוא

חזר לעיר הקודש .
ל ' יישוב החדש ' ,

47

פינס ביקש לשלב בין אנשי ' היישוב הישן '

אך הדבר לא עלה בידו .

:נ : :נן : :נ"

,

eh
,
4

ואת דרכונה של רעייתו על מנת למנוע

חרטה אפשרית וירידה  49 .בתם יהודית הררי הביאה סיפור זה ב ' בין הכרמים '  ,יר
וציינה כי הוא סופר לה מפי נשיא התנועה הציונית חיים וייצמן ימים ספורים

למעלה :

חיה  -ציפייה

מיכל פינס
מ ',מ ,

לאחר נישואיה  .וייצמן הוסיף כי הוריה של בלהה  ,בני משפחת משל האמידים ,
התנגדו התנגדות נחרצת לעליית בתם ובעלה  ,והם זימנו את הזוג הצעיר לבית
רב הקהילה  ,והוא הורה להם לקיים מצוות כבוד אב ואם  .אולם בני הזוג לא

שינו את תכניותיהם  ,וההורים הכועסים לא כתבו לבתם ' עד יום מותם ' .

50

אייזנברג הצטיין בפעילותו בארץ הן כמנהיג פועלי העלייה הראשונה  ,הן
 ' ,ד רב תושייה במושבה רחובות והן כפעיל בוועד המושבה  ,באגודות חקלאיות
שונות ( בעיקר אגודת ' נטעים ' ) ולאחר מכן בשנות המנדט כחבר ועדים חשובים  .בלשונה של בתו

יהודית  ,הוא היה ' עסקן ציבורי שלקח חלק פעיל בכל ענייני היישוב ' .
45

שלמק ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' . 111 - 97

46

ש ' למקוב  ,הביל " וייס  ,ירושלים תעיל " ט  ,עמ '

51

. 284 - 282

47

שלמון ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '

48

מ ' סמילנסקי  ' ,אהרן אייזנברג '  ,עבר הדני ( עורך )  ,אהרן א ' אייזנברג  :קורותיו  ,כתביו ותקופתו היישובית  ,תל  -אביב
תש " ז  ,עמ '

49

; 7- 1

תדהר

. 203 - 173

( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 982

סיפור זה סופר בגרסאות שונות  .הוא מובא בין השאר בסיפורה של הררי ' מן המרתף אל הרפת '  ,שפורסם לראשונה
בעיתון ' העומר ' בשנת  , 1906מובא בתוך  :י ' ברלוביץ  ,סיפורי נשים בנות העליה הראשונה ,

וראו עוד

להלן .

50

הררי  ,א  ,עמ ' . 204

51

רשימה ביוגרפית קצרה שכתבה הררי  ,ללא תאריך  ,אח " י ,

. 1604 5 . 99

צה " ל  , 1984עמ ' . 144 - 136

 .1אהרן א, , ,

נביג

וקדרה

48

מרגלית שילה

פינס ואייזנברג נועדו יחדיו בקיץ

1903

בזיכרון  -יעקב בהתכנסות הכלל  -יישובית הראשונה .

52

בין

הנושאים שנדונו במפגש זה עלתה ' שאלת האישה '  ,דהיינו אם נשים תוכלנה לקחת חלק שווה ב ' כנסייה
הארץ  -ישראלית '  .אף שנקודות המוצא של שני האישים היו מנוגרות  ,הם הגיעו להסכמה מעשית .

פינס התנגד עקרונית לשיתופן של נשים בהתארגנות ואמר כי  ' :אנחנו באמת הננו מקווים כי גם נשי
ישראל תעבודנה את עבודת התחייה אבל בתור עובדות ולא בתור חברות

[ שוות זכויותן ' .

53

לעומתו

אייזנברג עמד על חשיבותן של הנשים  :לדבריו בתקופת המקרא נשים לקחו חלק בחיי הציבור  ,והא

ראיה  -דבורה הנביאה  ,שהנהיגה את העם ; ואילו בימינו  ,קבע  ,יזמתן של משפחות להתיישב בארץ
מתגשמת רק כאשר נשים מסייעות לכך  ' :אלה המשפחות אשר גם הנשים היו חובבי ציון נשארו בארץ ,

ואלה אשר הנשים היו רחוקות מחיבת ציון לא יכלו להתקיים פה ' .

54

אף שאייזנברג צידד בשיתוף נשים

בהתארגנות החדשה  ,הוא ויתר על עמדתו למען מה שנתפס בעיני הציבור כ ' אחדות העם '  .במילים
אחרות  ,הנשים הודרו מן ההתארגנות ההולכת ומתרקמת על מנת שהחוגים המתנגדים להשתתפותן לא
יפרשו מהתארגנות זו .

55

נראה כי תפיסתו של אייזנברג כי נשים רשאיות ויכולות לקחת חלק גם בחיי

הציבור לא הייתה בעת הזו דעת הרוב ולא ניתן היה לממשה  .שתי האוטוביוגרפיות שלפנינו מתארות
בהרחבה את התמודדותן של בנותיהם של אישים אלה עם הדילמות שניצבו לפני אבותיהן .

העלללה

לארץ

וחלל

הללדות בה כשלפורי ולמכה

מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

?

העלייה לארץ נדמתה לעולים לא אחת כלידה מחדש ,

56

כמהפך מוחלט בכל הרגלי החיים  .אך בואה

של איטה ילין מבית המשפחה העשיר והמפנק לירושלים  ,עיר הקודש שבמחוז נידח של האימפריה

העות ' מאנית  ,היה בבחינת ירידה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא  .התיאור המפורט של פאר ילדותה

בגלות בספרה בא ככל הנראה להאדיר את המעשה של עליית המשפחה לארץ  .ילין התחילה את
סיפור קורותיה בחוויות ילדותה ברז ' ינוי שברוסיה הלבנה ,

57

אולם החוויה המכוננת של חייה הייתה

עלייתה ארצה  .אזהרה מוקדמת בדבר טיבה של הארץ קיבלו בנות פינס מפי מלחי האנייה שבה
הפליגו לארץ ; אלה היו נדים להן ואומרים כי הם מלאי צער על ' שמשפחה אירופית בריאה ויפה

,

ומלאת חיים כזו נוסעת לארץ ישראל כדי לפול לקרבז ההדגשה שלין ' .
52

י ' קניאל  ,המשד ותמורה :

58

ארץ  -ישראל  ,שרבו בה

הייטיב הישל והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה  ,ירושלים

תשמ " ב  ,עמ '

. 257 - 252
53

דברי פינס ב ' כנסייה הארץ  -ישראלית '  ,אלול תרס " ג  ,מובאים בכתב  -יד בפרוטוקולים של האספה  ,אצ " מ 1153 / 141 ,נ .
וראו  :מ ' שילה  ' ,האשה  " -עובדת " או " חברה " במפעל התחייה ? על מקומה של האשה בעלייה הראשונה ( , ' ) 1903 - 1882

54

יהדות זמננו  ( 9 ,תשנ " ה )  ,עמ ' . 147 - 121
שילה ( שם )  ,עמ ' . 121

55

שם  ,עמ ' . 147 - 142

56

הררי שמה דברים אלה בפיו של זיו חברה  ' :שמח אני ללמוד במקווה ישראל  .כאן נהפכתי לאיש אחר  ,כאילו נולדתי

מחדש ' ( הררי  ,א  ,עמ ' . ) 17
57

ילין  ,א  ,עמ '

58

ילין  ,א  ,עמ ' . 32

; 12 - 7

תדהר ( לעיל  ,הערה

,) 7

עמ ' . 706 - 705

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

49

באותה עת המחלות והמגפות  ,ושלא היו בה שירותי רפואה מודרנית  ,נתפסה כארץ מסוכנת המפילה

חללים  .ואמנם ברבות הימים ראתה גם ילין בעלייה לארץ קרבן .

59

היא הדגישה כי עלייתו של אביה

ובואה של כל המשפחה לארץ בעקבותיו עוד לפני פרוץ ה ' סופות בנגב ' ברוסיה (  , ) 1882 - 1881לא

היו בבחינת חיפוש אחר ארץ מקלט  ,אלא משום שליחות לסייע בבניין הארץ  ,ובלשונה  ' :גודל קרבנו

[ ההדגשה שליו של אבי שעלה והעלה את בני ביתו לארץ ' .

60

ההגעה לחוף יפו בשלהי המאה התשע  -עשרה הייתה בבחינת אקורד פתיחה הולם למפגש עם

הארץ היעודה  .הירידה מהאנייה לחוף ' היתה כרוכה בסכנת נפשות ממש ' .

61

הספנים הערבים שהורידו

את הנוסעים מהאניות וזרקום לסירותיהם  ,השאירו רושם בל יימחה בתלבושתם המיוחדת  ' :חזיה

ומכנסים לבנים וכחולים רחבים מאד וחגורה אדומה רחבה ביניהם ' .

62

לכך חברו חום אלול וזוהמת

העיר  .למרות שמחת המפגש עם האב האהוב  ,שלא ראתה שנתיים  ,חשה הנערה מועקה  .הירידה

בחוף

יפו הייתה בעלת אופי דואלי  ,מחד גיסא מפגש עם ארץ הקודש ועם המזרח וקסמיו  ,ומאידך גיסא
מפגש עם ארץ בעלת תרבות לא מפותחת ועם חברה יהודית קנאית  ,שבני פינס לא הלמו את תקנותיה

המחמירות .

63

אף שייחוסה ודתיותה של משפחת פינס נודעו ברבים ולמרות קרבתה לראשי הקהילה האשכנזית
הירושלמית  ,כבר בימיהם הראשונים בארץ  ,עוד בהיותם ביפו  ,ראתה בהם הסביבה היהודית נטע

זר  .ילין

היטיבה לתאר את המפגש הראשוני בין בנות משפחתה לבין בנות יפו  ' :כל אחת מהן ניגשה

אל אמי ומששה בידה את שמלתה וכל

תלבושתה ' .

64

במישוש הבגדים הייתה הבעת פליאה ותימהון

ובעיקר סימון של העולות החדשות כ ' אחרות '  .אמנם ילין סיפרה בהרחבה כיצד הכינו טרם עלייתן
תלבושות בהתאם ל ' אפנה ' הירושלמית ,

65

אולם בהגיען לעיר הקודש בלטו בנות המשפחה בבגדיהן

יוצאי הדופן  ' :תלבושת משפחתנו היתה שונה לגמרי מהתלבושות הירושלמיות  .אמי
פאה נכרית כמו ברוסיה ' 66 .

שתה על ראשה

בביקורה הראשון בבית כנסת בירושלים זכתה ציפה פינס  ,אם המשפחה ,

לקבלת פנים דוחה  ' :התנפלה עליה אשה אחת וירקה בפניה  ,וצעקה בקולי קולות שתלבושתה ופאתה

הנכרית מעכבות את בואו של המשיח ומכניסה טומאה לעיר הקודש ' .

67

החברה הירושלמית של

' היישוב הישן '  ,שתפסה את המהות הנשית כבעלת כוח מטפיזי ואת לבוש האישה ואת כיסוי ראשה

כמסמנים את קדושת הקהילה  ,ראתה במנהגי הנשים לבית פינס פריצות .
59

60
61

62
63

68

על תפיסת נשים מהיישוב הישן ' את עלייתן לארץ כקרבן ראו  :מ ' שילה  ,נסיכה או שבויה ? החוויה הנשית של היישוב
הישן בירושלים  , 1914 - 1840ירושלים תשס " ב  ,עמ ' . 37 - 35

ילין  ,א  ,עמ ' . 66
שם  ,עמ ' . 33
שם עמ ' . 33

על החיים במושבות כקרבן ראו

גם  :שם  ,עמ '

. 73

' הקנאים שהתחילו ברגע הראשון לבואנו למצא בנו עוונות ' ( שם  ,עמ '

. ) 34

. 35

64

שם  ,עמ '

65

שם  ,עמ '  . 27על הלבוש הנשי הירושלמי ראו  :מ ' שילה  ' ,הלבוש הנשי הירושלמי של היישוב הישן כביטוי אישי או ביטוי

ציבורי ? '  ,א ' פאוסט וא ' ברוך (עורכים )  ,חידושים בחקר ירושלים  :דברי הכנס החמישי  ,ירושלים הש " ס  ,עמ ' . 150 - 141
66

ילין  ,א  ,עמ ' . 52

. 35

67

שם  ,עמ '

68

שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 96

ץתדרה

ץתדרה

50

מרגלית שילה

ההסתגלות לתנאי הארץ הקשים  ,לדירה הקטנה וחסרת הרהיטים  ,לאבק השחור שהיה נערם בדירה
בשל הפחמים ששימשו לבישול ולכביסה  ,לאקלים החם  ,לאוכל הבלתי מוכר  ,למחלות ולזוהמה ,
ההתמודדות עם מות אחיה הקטן ואף הסיפור המדהים על אודות הרבנית מקאליש שהותקפה על ידי
שדים בדרכה להר הזיתים ונעלמה לבלי שוב - 69כל אלה עיצבו את סיפור חניכתה  -התבגרותה70

של ילין  .אולם הקשיים לא עוררו תרעומת בקרבה  ,והיא הדגישה  ' :ככה היו חיינו אז  ,ובכל זאת לא
הרגשנו איזה חסרון שהוא  ,והכל היה טוב בעינינו ' .

71

דומה כי קשיי החיים בירושלים  ,שהיו עבורה בבחינת מסע חניכה  ,דווקא הגבירו את הזדהותה

העמוקה של ילין עם הארץ ובניינה  .בביתה בגולה עמדו לרשותה 72ולרשות בני ביתה משרתות  ,אך
היא הרבתה להדגיש את הנאתה המרובה מעבודות פיזיות שהיו חלק אינטגרלי של חיי הנשים בעיר

הקודש  .היא תיארה את ניקוי החיטה כעבודה שגרמה לה ולאחיותיה ' תענוג מיוחד ' .

73

תסיסת יין ,

מעשה ידי אמה ואחיותיה  ,עוררה בקרב העושות ' שמחה גדולה במחננו  ,ובפרט אימי שזכתה לראות

מפרי עמל ידיה ' .

74

עבודות הבית שבהן התנסתה בארץ  -ישראל היו בעבורה ' חוויה ארץ  -ישראלית '

שגרמה לה התעלות  ,ובלשונה  ' :כל העבודות האלה הכניסו רוח חיים בנו  ,היה איזה שינוי מחיינו
ברוסיה  ,התענגנו על כל דבר חדש ' .

החלוצים מעבודת האדמה .

76

75

ניתן להשוות את העונג הזה מעבודות הבית לעונג ששאבו

עבודת הבית כמו עבודת החקלאות הביאה לעושיה התרוממות רוח  ,כי

הם ראו בעבודה זו מעשה בניין  ,הן הבניין הלאומי והן הבניין המשפחתי .
לעומת זאת האם ציפה פינס סבלה סבל רב  ,גם בשל הריחוק ממשפחתה התומכת  .ילין

כתבה

על גילוי הלב של אמה בטיוליה עם בנותיה מחוץ לעיר  ' :ואז היתה שופכת לפנינו את לבה על

מות הבן  ,ועל שהוצאה מחוג משפחתה הגדולה שברוסיה  ,ונשארה בלי נפש קרובה ' .

77

עם זאת גם

האם לא נכנעה לקושי ורבקה בארץ  .אולם לא כל בני משפחת פינס הצליחו לממש את חלום

ההשתקעות בארץ  .ילין

כתבה על סבה שמריה לוריא ,

78

אבי אמה  ,אשר עלה לארץ  -ישראל לפני

היוולדה  ,ואשר נודע בניסיונותיו לבנות את היישוב  ' :לפני מאה שנה

118321

הפקיר את עצמו ונסע

יחד עם אשתו ובנו יחידו  1 . . . 1אך היה קשה לו להסתגל אל חיי ירושלים של הימים ההם וחזר לעיר
69

70

יליז  ,א  ,עמ ' . 38 - 35
עמ '  48 - 47יהפניות שם .
דית על תפיסות שותת בדבי משד ההתבגרות של צעיפים ראו :

הרבנית שנעלמה  ,הייתה רעייתו של ר ' מנחם אויעיבר  ,לסיפות על אודותיה ראו  :שילה ( שם ) ,
א'

קיאיזמל  ' ,דפיסי

התבגרות באנגליה בעת החדשה

המוקדמת '  ,י ' ביטל גי ' גפני ( עורכים )  ,ארוס אירוסיך יאיסורים  :מיניות ומשפחה בהיסטוריה  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ '
. 158 - 145
71

ילץ  ,א  ,עמ ' . 43

. 21
. 41

72

שם  ,עמ '

73

שם  ,עמ '

74

שם  ,עמ ' . 43

75

שם  ,עמ ' . 43

76

ראו לדוגמה  :מ ' שילה  ,נסיונות

77

יליז  ,א  ,עמ ' . 37

78

בהתיישבות  :המשרד

לדברי א " מ לונץ 'הגביר הנודע ר' שמריה לוייא ,

. . .ו

הארצישראלי  , 1914 - 1908ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' . 111 - 109

לא בא כמרבית העולים בעת ההיא להקבר באדמתה  ,כי אם להיפך

להחיותה ולעודדה '  .ראו  :ח " ה ריבלין  ,חזון ציון שקלוב וירושלים  :תולדות עליית תלמידי הגר " א ומפעליהן  ,תל  -אביב
תש " ז  ,עמ '

 , 86הערה . 97

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

מולדתו ' .

79

היא סיפרה גם על סבתה אם אביה  ,שבאה בשנת תר " ן

( ) 1890

51

לביקור משפחתי וישבה

בארץ כשנה  ,אך שבה על עקביה  .סבה וסבתה לא יכלו לשאת את תנאי החיים הקשים

הדרה
-

בירושלים .

ילין הסבירה את עזיבתה של סבתה את הארץ במילים אלה  ' :לא מצאו חיינו בא " י חן בעיניה היא
 80סבתה
לא יכלה להשלים בנפשה  ,שאבי אינו לובש כתנות מפשתה מובחרת  ,כמו שהיה רגיל בחו " ל ' .
גם סלדה ממראה נכדותיה שנהגו ללכת יחפות  ,מעקרות הבית שהביאו את לחמן לתנור הכללי ,

' ובכלל  -כל מהלך החיים בא " י דרש לדעתה תקון ' .

81

ילין ראתה את עצמה קשורה קשר בל יינתק לארץ  -ישראל  .היא סיפרה על הזמנה שקיבל דוד
אישה לכהן כרב בדרום אפריקה  ,ופירטה את תנאי העבודה המפתים שהוצעו להם בנכר  ,אך

' אנכי לא הסכמתי לעזוב את א " י היקרה שלבנו ונשמתנו קשורים בה [ . . .
העניה כדי להחיותה  ,ואנו נעזוב אותה וננוד לארץ הזהב [  ] . . .עלינו
לסבול ולעזור לתחיה במה שאפשר ' .

82

]

כתבה :

הורי [  ] . . .באו לארץ ישראל

לקשיי החיים בעיר הקודש

הייתה אפוא השפעה הפוכה מהצפוי  .באופן פרדוקסלי המכשולים

הרבים שניצבו על דרכה של ילין בארץ  -ישראל הפכו לאמצעי
מקרב ולא לאמצעי מרחיק  .ככל שרבו הקשיים כן העמיק הקשר
שלה לארץ  ,והיא ראתה בחיים בארץ תהליך של תיקון ובניין ,
שליחות מתמשכת ללא

קץ .

מהמרתף ומהרפת אל מלק אורחים
הררי  ,המכונה בספרה טליה  ,לא התחילה את סיפור קורותיה
בתיאור הולדתה ואף לא בתיאור עליית משפחתה  ' .בין הכרמים '

פותח בסיפור עלייתו של זיו  ,הוא חיים הררי  ,אשר בגיל מצוות
ביקש

' כמתנת בר מצוה לשלחו לבית ספר בארץ ישראל ' .

83

מדוע

בחרה הררי להתחיל את ספרה בתיאור עלייתו של זיו ולא בתיאור

עליית משפחתה ? האם ראתה בעלייתו העצמאית של הנער מעלה
גבוהה יותר מעלייתה שלה כתינוקת בחיק

הוריה ? 84

או שמא רצתה

להעמיד באמצעות סיפור זה את גבר חייה במרכז ולהסיט את עצמה

לשוליים  -ומאותה סיבה גם סיימה את תיאור קורותיה במותו של

יהודית וחיים הררי

זיו ? אם כך ואם אחרת  ,סיפור החניכה של הררי אינו מתמקד בעלייה לארץ  ,אלא בקשיי החיים בשנות

( תצלומי יהודית הררי

ילדותה המוקדמות .

מילשטיין ,
תקבץ מימי
טליה
במאמד :
נכדתה

1

1

80
81

82

שם  ,ב  ,עמ ' . 58 - 57
שם  ,עמ ' . 57
שם  ,עמ ' . 84

83

הררי  ,א  ,עמ ' . 9

84

אישוש לדברים אלה יש בתיאור מפגשה הראשון עם זיו  ' :כל היום מהרהרת היא בנער הגבור  ,שעלה יחידי ארצה בלי

הורים ' ( שם  ,עמ ' . ) 18

ונדרה

52

מרגלית שילה

~

זיכרונות הילדות הראשונים שלה מובאים ב ' בין הכרמים ' כסיפור שסיפרה בנערותה לחבורת בני

נוער מרחובות  .הצעירים הלכו לנס  -ציונה וחזרה  ,ובעברם סמוך למרתף הטחוב שבו חייתה משפחתה
בשנות ילדותה המוקדמות  ,ניצלה את ההזדמנות כדי לספר כיצד התנהלו חייהם בו  .מראה המרתף
שנגלה לצעירים היה עגום  ,אזוב עלה בקירותיו ובכיפתו היו עטלפים רבים  ,אך טליה

( יהודית)

הכריזה :

,

כאן ארמוני ! [  . . .ן כאן חייתי את שנות חיי הראשונות  . . .ן כאן היו כל אסיפות הסתרים של היישוב  ,כאן היו
ה ' בילויים ' מתאספים  ,כאן החליטו על יסוד המושבות ' גדרה ' ו ' רחובות ' [  . . .ן ופעם בלילה נבקעו

,

הקירות ,

והמים זרמו ישר מן הברכה [ שבפרדס ] למרתף וכמעט טבענו כולנו [  ] . . .מכאן עברנו לגור באהל  ] . . .מן האהל
אל

הרפת .

85

בזיכרונה של הכותבת  ,המשחזרת את חוויותיה של הילדה הקטנה  ,היה המרתף המבחיל לארמון ,
מקום שבו רקמו הראשונים את חזון ההתיישבות החדשה  .חלאות החיים במקום היטשטשו  ,וחזון

הגבורה שפיעם בלב הדרים בו צייר אותו בעיניהם כהיכל  .תיאור זה שונה מתיאור החיים במרתף
בסיפור שכתבה הררי בהיותה כבת עשרים  ,ושכותרתו ' מן המרתף אל הרפת ' ; זהו סיפורה הראשון

שפורסם  ,והוא נדפס בעיתון ' העומר ' .

86

הררי כתבה באותו סיפור בגילוי לב על מצוקותיה של אמה ,

שסבלה סבל רב  ,ועל המצוקות שלה עצמה ושל יתר הילרים  ,שחשו לא אחת רעב מצמית ופחד מוות
משכניהם הבדווים  .בסיפור זה הודתה  ' :שנאתי למרתף גדלה מיום ליום ' ,

87

וציינה כי פחדים רבים

הבהילוה בילדותה .
לעומת זאת ב ' בין הכרמים ' אמנם הודתה הגיבורה טליה כי משפחתה גרה בוואדי הנין בתנאים

לא תנאים  ,ואולם מדבריה עולה כי למרות הקשיים הם חשו תחושה כמו משיחית על כי הם מחיים
את הארץ במו ידיהם  .היא סיפרה כי כאשר נוסדה המושבה רחובות בשנת תר " ן  ,בהיותה כבת ארבע ,
בילו תושבי המרתף את לילם

' בריקודים ושירה '  ,ובצאתם עם בוקר להניח את אבן הפינה למושבה

החדשה הם ' הדליקו מדורה וקפצו דרך האש  ,תקעו בשופרות והחרידו את

הציה ' 88 .

לפי התיאור

ב ' בין הכרמים ' הפחד לא היה מנת חלקם של בני משפחתה  ,אלא של אדמת הצייה שבמקום  ,שנרמתה

כחרדה מפני הבאים להחיותה  .ובמילים אחרות  ,החלוצים הראשונים לא פחדו  ,אלא הפחידו את

השממה ששררה בארץ  ,וגם יכלו לה .
הררי לא הסתירה את מטרתה בפרשה בפני הילדים את סיפור חלאות ילדותה  ,והיא שמה בפי

ידידה הנער העולה זיו את המסר של סיפורה  ' :זיו עמד והקשיב  ,משש את הקירות ולא האמין למשמע
אזניו ולמראה עיניו  .כאן חיו ראשוני החלוצים  ,כאן יצרו ובנו מולדת חדשה  ,והוא עוד מעז להתאונן
במכתביו על חיי יפו  ,על בתי האבן אשר שם  ,על הלכלוך והזוהמה

' 89 .

ממרחק של זמן  ,בכתבה את

' בין הכרמים '  ,שנאתה למרתף שעליה כתבה ב ' מן המרתף אל הרפת '  ,התחלפה באהבה  ' :אהבתי את

. 25

85

שם  ,עמ '

86

על סיפות זה סאו לעיל  ,העסה

87

88
89

ברליביץ ( לעיל  ,הערה
הררי  ,א  ,עמ ' . 26

שם .

, ) 49

. 49

עמ '

על ' העומי ' סאו  :נ ' גובייך  ,העומר  :תנופתו של כתב עת ואחריתי ,

. 141

ייישלים

תש " ם .

פרטי כציבורי ; איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

המרתף

[. . .

]

53

מרתף זה יקר לי מארמון של גביש כאן חלמתי על קוסם שיבוא ויהפוך הטיט לבניין

תפארת '  .חיי

המצוקה של טליה בוואדי חנין היו בעלי פוטנציאל יחיד במינו  -הם היו כר נרחב

לחלומות על שיפורים  ,לחזון על בריאה חדשה .
המפתח להצלחתם של הראשונים היה התפיסה כי המציאות הדלה אינה אלא תשתית לחזון פורץ

גדרות  .ואמנם ביתה הצנוע של משפחת אייזנברג ברחובות  ,שנבנה לאחר שעזבו את ואדי חנין  ,שימש
 90אהרן אייזנברג קשר קשרים עם ראשי
' מלון אורחים לעסקנים  ,למלומדים  ,לפועלים ולעולי רגל ' .
היישוב וטיכס עמם עצה כיצד להרחיב את

המפעל .

91

אף שרעייתו בלהה התלוננה על כי האורחים

מנשלים את ילדיה ממיטותיהם  ,הבת טליה/יהודית חשה כי התעשרה בעקבות הביקורים

בביתם :

' כך יכלה להאזין יותר לשיחותיהם ולסודותיהם [ של האורחימן  ,לשמוע ספורים על ארצות ומדינות

שאינן ידועות לה  ,על גולה ויהדות  .על קניות אדמה ובנין  ,על ספרות ומדע ' .

92

הבית הפרטי היה

לבית ציבורי  ,והילדה טליה/יהודית שתתה בצמא את שיחותיהם של המבקרים שפקדו את ביתם והם

היו לחלק מעולמה .
הן קשיי החיים בירושלים והן החלאות בוואדי חנין וברחובות גיבשו את אהבת הנשים לארץ  .ממד
זה של אהבה עזה לארץ והזדהות מוחלטת עם בניה היה משותף לשתיהן  ,אך עיון באוטוביוגרפיות
מעלה לפנינו שתי נשים שונות מאוד זו מזו בזהותן הנשית ובתפיסתן המגדרית  .על מנת להיטיב
ולהבין את זהותן הנשית ואת תפיסתן המגדרית אקדים ואציג את האופן שבו ראתה ילין את תרומתה
לבניין הארץ  ,ובהמשך אעמת תפיסה זו עם זהותה הנשית של הררי .

הסיפור הציבורל והסיפור השרשל
איטה ילין -

ההדות מודרניזציה ל 'יישוב הישן ' וההשתהפות בבניין הארץ

ספרה של ילין הוא לכאורה ספר זיכרונות ' תמים ' המשחזר את העבר ואינו מדלג על שום פרט מפרטי

החיים  .אולם קריאה חתרנית מעלה כי ילין לא הייתה עיוורת לפן הציבורי של סיפורה האישי  .היא
ראתה בסיפורה הפרטי תמרורים וציוני דרך לחברה המתעצבת בארץ  -ישראל  .סיפורה האישי נתפס
על ידה כרכיב בפסיפס הגדול של בניין הבית הלאומי וכפרט בסיפור  -העל של החדרת מודרניזציה

לחברה הירושלמית .
אף שילין אינה מצהירה גלויות בספרה על רצונה לחולל שינויים  ,מדבריה עולה כי היא ובני משפחתה

ראו עצמם כשמשים שמטרתם תיקון חברת ' היישוב הישן '  .אביה מתואר כמי ש ' לא נרתע מאיומי
הקנאים '

93

וכמי ש ' התעניין בכל ענייני התחייה של ארץ ישראל וביסוד מושבות חקלאיות בתוכה על

עמ ' . 52

90

שם ,

91

ברשימתה הביפיפית כתבה

הייי

:

' ביתו שימש מרכז ליהודים ונכסים אדוקים וחפשים ונקיא בצחוק בשם " מלק

אייזנברג " בביתנו התאכסנו מגדולי היהדות שבקרו בארץ הרב מוהליבר  ,הרב קוק  ,אחד העם  ,אוסישקין  ,צלנוב ,
דיזינגוף וחיים וייצמן '
92

הררי  ,א  ,עמ ' . 53

93

שם  ,א  ,עמ ' . 65

,

( הררי לעיל  ,הערה . )] 51

וקתדרה

ודרה

מרגלית שילה

54

ידי בני הארץ והעולים החדשים ' .

94

יכולתה האישית של ילין להחדיר ערכים ומנהגים חדשים (שבחברה

היהודית המזרח אירופית נתפסו בדרך כלל כהולמים את אורח החיים הדתי ) נבעה קודם כול מתפיסתה
את עצמה כמי שמחויבת למסורת ישראל אך גם מעורה במנהגי אירופה ' :זכות היתה לי שהייתי בת
חוץ  -לארץ  ,וידעתי את מנהגי אירופה יותר סמה שידעו ילידי הארץ ' .

95

ידיעת המנהגים החדשים כונתה

על ידה 'זכות '  ,והיא ובני ביתה נתפסו כדגם לחיקוי וכמקור לאורחות חיים משופרים .
תוך כדי תיאור קורותיה בירושלים אורגת ילין את מסכת החידושים שהיא ומשפחתה הנהיגו
בעיר  :מתן השכלה לנערות בוגרות  -איטה ואחיותיה קיבלו שיעורים פרטיים  96 ,טיפוח תרבות
פנאי - 97משחקי קלפים  98 ,קריאת עיתונים  99 ,טיולים 100וריקודי נשים  101 .התחום החשוב ביותר
שבו ביקשו ילין ובני משפחתה להחדיר תפיסות חדשות היה תחום הזיווגים  ,והם הדגישו במיוחד את
חשיבות האהבה בין בני

זוג .

102

איטה נישאה לדוד ילין  ,שסבו  ,למדן נשוא פנים שעלה לארץ בשנת

 , 1834שידך את בנו יהושע  ,שנולד בירושלים  ,למשפחת יהודה המיוחסת  ,שמוצאה היה מעיראק .

103

הן משפחת ילין והן משפחת פינס נהגו בדרך שונה ממה שהיה מקובל בירושלים במה שנוגע לזיווג
זיווגים  .מתיאוריה של ילין עולה כי אף שחונכה בחו " ל ואף שבספרה צידדה במנהגים החדשים  ,היא

עצמה נשבתה לא אחת בתפיסות הירושלמיות המקובלות ( ובתפיסות פטריארכליות)  ,ודווקא אביה

וחתנה  ,שהיה לאישה  ,הם שניווטוה לנתיבים חדשים .
יחיאל

מיכל פינס ורוד ילין ובעקבותיהם ובעל כורחה גם איטה  ,שהייתה אז בת שש  -עשרה  ,דחו

את התקנה הירושלמית מרחיקת הלכת שאסרה על ארוס לראות את פני ארוסתו .

104

בספרה של ילין

מובא תצלום של שני בני הזוג המאורסים  .דוד ילין נראה ישוב על כיסא לבוש בחליפה אירופית וכובע

תורכי לראשו ,ולצדו עומדת -ארוסתו לבושה בחליפה אלגנטית ( ולא עטויה בסדין כמנהג האשכנזיות
94

שם  ,עמ ' . 63

. 26

95

שם  ,ב  ,עמ '

96

בירושלים פעל באותה העת בית ספר לבנות ' אוולינה דה רוטשילד '  ,אך לימודי הבנות נמשכו בדרר כלל רק עד גיל
עשר או אחת  -עשרה  .ילין הגיעה לירושלים בגיל שתים  -עשרה ולמדה עד נישואיה בגיל שש  -עשרה  .היא תיארה את

מוריה הפרטיים  ,כולל אליעזר בן  -יהודה  ,שפקדו את ביתה ולימדו אותה ואת אחיותיה  .על השכלת נערות ונשים

בירושלים ראו  :ילין  ,א  ,עמ '

; 49 - 44

ב  ,עמ '

;2- 1

שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ '

; 210 - 171

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

, ) 16

עמ '

. 25 - 21
97

מושג שנדחה על ידי החברה היהודית המסורתית  ' :פעילות חברתית לשמה  ,כלומר  :התלכדותם של בני אדם לשם
הנאה מעצם השהייה בצוותא  ,נחשבת בעלת סכנה דתית  -מוסרית ' ( י ' כץ  ,מסורת ומשבר  :החברה היהודית במוצאי

98
99

ימי  -הביניים  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . ) 189
ילין  ,א  ,עמ ' . 45
שם  ,ב  ,עמ ' . 2

א  ,עמ ' . 98
עמ ' . 57

100

שם ,

101

שם ,

102

לדברי כץ מקובל היה בחברה היהודית המסורתית ש ' הקו הבולט בהתייחסות בני החברה לעניין השידוכים הוא

הראציונאליזם המופלג [ . . .

לעומת זאת ] ההתאמה האישית  ,וכל שכן ההתקשרות הנפשית בדרך של התאהבות מוקדמת ,

אינה באה כלל במניין ' ( כץ [ לעיל  ,הערה

97ן ,

עמ ' . ) 170

103

תדהר ( לעיל  ,הערה

104

תקנות ירושלים הן קובץ של תקנות שתיקנה הקהילה הירושלמית  ,ושחייבו את כל בני הקהילה  .ראו  :מ ' שילה ,

,)7

עמ '

. 706

' תקנות ירושלים כמעצבות מגדר '  ,ט ' כהן וי ' שוורץ ( עורכים )  ,אשה בירושלים  :מגדר  ,חברה ודת  ,רמת  -גן תשס " ב ,
עמ ' . 78 - 65

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

בעיר ) וידה השמאלית מונחת על חזהו .

בין חתן לכלתו .

105

55

דדרה

בתמונה משתקפת גישה חדשה  -לגיטימציה ליחסי אהבה

106

במכתביו לארוסתו הביע דוד ילין גלויות את אהבתו אליה  .מכתבים אלה  ,שאיטה שמרה עשרות
שנים  ,הובאו בספרה כלשונם עם הערת שוליים של דוד  ,שבה הודה כי ממרחק של זמן הוא מביט

' בחיוך על דברי ילדות ועל מעשה תמימות של אותו הזמן ' .

107

במכתב שבראשו צויר דגל שנכתבה בו המילה ' אהבה '  ,הסביר
דוד הפגוע לאיטה כמה רב סבלו בשל ביישנותה ובשל רתיעתה

אבי הכלה  ,יחיאל מיכל

מגילויי החיבה שהוא מרעיף עליה .
פינס  ,בא לעזרתו של החתן הצעיר  .גם הוא צירד בטיפוח יחסי
108

אהבה בין בני זוג העומדים להינשא  .במכתב תשובה נועז שכתב
לחתנו  ,מכתב שלא הובא בספר  ,ואשר השתמר בארכיונו של

דוד  ,הוא כתב  ' :ידעתני מאז כי אינני מהיושבים אחורי התנור
והכרים ואינני מותח דין פרוש על החתן המתעלס באהבים עם
כלתו ' .

109

איטה הצעירה הבטיחה להתגבר על ביישנותה  .נראה

כי תיארה את הדברים בפירוט בספרה  ,ואף הביאה את מכתביו
המקוריים של דוד  ,כדי להדגים ולהדגיש את חיוניותם של יחסים

פתוחים ושל אהבה בין בני זוג .
עניין חשוב נוסף שמודגם בסיפור קורותיה של ילין הוא
נישואין בין  -עדתיים  .נישואין אלה היו משקל נגד להסתגרות
העדתית שהייתה מקובלת בעיר הקודש ולאידאולוגיה השמרנית
של חברת ' היישוב הישן ' האשכנזית ,

110

שכונתה בפי הרב

יוסף קרליבך מגרמניה  ,שביקר בארץ  -ישראל בראשית המאה

העשרים  ' :אגואיזם קבוצתי ' .

111

עם זאת נישואין בין  -עדתיים

לא היו חידוש של איטה האשכנזייה ושל דוד הספרדי למחצה
איטה ודוד ילין
105

ילין  ,א  ,מול עמ ' . 100

106

רעיון זה עולה גם מסיפור נישואיה האומללים של שרה רחל פינס  ,אחותה הבכורה של איטה  .לדברי ילין אביה הפגיע
באחותה לבטל את אירוסיה  ,אך היא מיאנה לעשות זאת כטענה כי ' היא אוהבת אותו והיא מקבלת על עצמה לסבול

יחד אתו כל הימים '  ,ולבסוף הסכים האב לנישואיה ( ילין ,
107

ילין  ,א  ,מול עמ ' . 10

108

שם  ,ב  ,עמ ' . 10 - 7

109

פינס אל ילין  ,י ' בניסן תרמ " ה  ,אצ " מ ,

' להתעלס
110

()1

153/36ג .

א '  ,עמ '

. ) 62 - 60

תודתי לעופרה מייטלס שהביאה את המכתב לידיעתי  .לביטוי

באהבים ' במשמעות לשמוח  ,להשתעשע  ,ראו :

משלי ז  ,יה .

מ ' שילה  ,מזרח ומערב נפגשים בירושלים  :מבט מגדרי ( בהכנה ) ; הנ " ל ( לעיל  ,הערה

, ) 59

עמ '

; 72 - 68

י ' קניאל  ' ,היחסים

החברתיים בין האשכנזים והספרדים ב " יישוב הישן " בירושלים במאה הי " ט '  ,ח " ז הירשברג ( עורך )  ,ותיקין  :מחקרים

בתולדות היישוב  ,לזכרו של ר ' יוסף יצחק ריבלין  ,רמת  -גן תשל " ה  ,עמ ' . 65 - 47
111

מ ' גילים  -קרליבך  ' ,הספרדים בירושלים  -השתקפות מנהגיהם ודמותם במכתבים מתחילת המאה '  ,ז ' הרווי ואחרים
( עורכים )  ,ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח  :מדברי הקונגרס הבינלאומי החמישי לחקר מורשת יהדות ספרד

והמזרח  ,תשנ " ז  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ ' . 247

תהרה

56

מרגלית שילה

-

( אמו הייתה כאמור ממשפחה שמוצאה מעירק ) .

הוריו של דוד ילין נישאו בשנת  , 1856וחתונתם

נערכה ' ברוב פאר והדר אשר לא ראו כמוה אנשי ירושלים בעת ההיא ' .
נערכה גם לאיטה ודוד ילין בשנת

; 1885

של מיזוג עדתי .

112

בחתונה רבת המשתתפים בלט מגוון תלבושותיהם של

האורחים  ' :ספרדיות  ,אשכנזיות ואירופאיות ' ,
114

חגיגה מפוארת

113

והיא הייתה למעשה הצהרה גלויה בדבר חשיבותו

אפשר לראות בהצהרה זו הכרה בשוויון הערך של העדות ועידוד חדירת

מנהגים חדשים  ,ובלשונו של ישראל ברטל  ' :חדירתה המאסיבית של ההשפעה האירופית היתה ,

לכאורה  ,כוח מאחד שכן היא הציגה מודל תרבותי שהבטיח מצע משותף ליוצאי תפוצות שונות ' .

115

החתונה האדירה אפוא לא רק את שתי המשפחות המיוחסות  ,אלא גם את עירוב המנהגים

המקומיים ואת החדרתם של מנהגים אירופיים חדשים  .נוסף על כך נישואין בין  -עדתיים היו אחד
האמצעים לקידום יצירתה של תרבות ליבה

ישראלי ' .

)  cultureסוס ) )

חדשה  ,שכונתה בפי איטה ' ההווי הארץ

116

התנהלותה הביתית  -המשפחתית של ילין נתפסה בעיניה כאמור גם כעשייה בעלת משמעות
כללית  .אולם הן היא והן אמה ביקשו לפעול בספרה הציבורית גם באופן ישיר  .תיאורה של ילין

את מה שנתפס בעיניה כעשייה ציבורית נשית מתחיל במילי הקדמה שהפנתה לילדיה  ' :אינני יכולה

לגמור חלק זה מספרי מבלי להזכיר את הפעולות הציבוריות של זקנתכם  ,היא אמי היקרה נ " ע ' .

117

במשפט זה מוצגת ההפרדה המקובלת בין הספרה הפרטית הנשית ( חיי הבית והמשפחה ) לספרה
הציבורית הגברית
1895

( ענייני פרנסה וקהילה ) .

118

ילין סיפרה על ייסודה של חברת ' עזרת נשים ' בשנת

על ידי אמה ; האם יזמה  ,ייסדה וניהלה במסגרת חברה זו מוסר ראשון מסוגו בארץ  -בית

מחסה לחולי רוח  .ילין

כלל לא הזכירה כי לאחר מות אמה קיבלה על עצמה את ניהול המוסר  .ואולם

היא הרחיבה את הדיבור על שתי יזמות אחרות שלה במסגרת אגודת ' עזרת נשים '  :הקמת בית
מלאכה לבנות ישראל אשר נועד לחנך נערות ירושלמיות לעבודת כפיים ( תפירה ) ולהקנות להן

השכלה בסיסית והקמת מעון ליתומות במטרה למנוע את נפילתן לידי המיסיון .

119

בשני מוסדות

אלה ביקשה ילין לממש שני יעדים שעוברים כחוט השני לאורך ספרה  -הענקת השכלה וחינוך

לעבודת כפיים .
האם הנועזות הבאה לידי ביטוי בחידושים אלה וברבים אחרים המתוארים בספרה  ,חידושים
שביקשה להנחיל לחברה הירושלמית שבה צמחה והייתה  ,יש בה עדות על חדשנות בכל הנוגע
לדחיית תפיסת העולם הפטריארכלית המסורתית ולאימוץ זהות נשית חדשה ? ג ' ון וולך סקוס כתבה

112

י ' יליז  ,זכרונות לבן ירושלים  :תקצ " ד  -תרע " ח  ,ירושלים תרפ " ה  ,עמ '

113

ילין  ,ב  ,עמ ' . 22

114

שם  ,עמ '

. 17

(לעיל  ,הערה  , )44עמ ' . 122

115

ברטל

116

ילין  ,ב  ,עמ '

117

ילין  ,ב  ,עמ ' . 88

118

Tuscaloosa 1993 ,
4-8

119

. 25

 .קע

; 15

וראו  :שילה

(לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 73 - 68

3 ,קע1893 - 1

(Another Meeting: The National Council o
Women

שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 244 - 239

~ish

!0

Gone

Rogow,

ו

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

,

בעניין זה  :כי מן הראוי שהיסטוריונים יוכלו  . . .ו

המורכב של עיצוב זהות  ,דחייתה  ,או אימוצה .

120

לנסות ולהבין את האופן שבו מתרחש התהליך

בדבריי הבאים אנסה לשפוך אור על תהליך זה .

זהויות נשלוה ותפיסות מגדריוה
לינרה פטרסון רואה בכתיבה אוטוביוגרפית נשית אמצעי ראשון במעלה לחשיפת התפתחות הזהות

הנשית .

121

היא נשענת על תפיסתן של התאורטיקניות הנודעות קרול גיליגן

) ( Chodorowשהזהות הנשית מתפתחת מתוך התייחסות לאחר .
את הסוגה הספרותית

הזהות של הכותב ,

~

122

בנשטוק מרגישה שהמגדר מעצב הן

( האוטוביוגרפיה ) והן את האופן שבו נחשפת זהות הכותב/ת .

מודעות לאחרותן יותר מגברים .
125

( ת) 0 1188

124

וננסי צ ' ודורוב

123

לדעתה נשים

בנשטוק רואה באוטוביוגרפיה אמצעי ראשון במעלה להגדרת

והיא מצטטת את דבריו של ג ' ורג ' גוסדורף כי האוטוביוגרפיה ' היא אספקלריה

שבה האינדיווידואל [ הכותבו רואה את השתקפות עצמיותו ' .
הן במבט לאחור והן במבט חודר פנימה .

127

126

באוטוביוגרפיה הכותב רואה עצמו

השאלה אם עצמיות הכותב ותדמיתו בעיני עצמו חד הן ,

נשארת פתוחה וללא מענה חותך  .הבחנות אלה עשויות לסייע להבין את זהותן הנשית ואת תפיסתן

המגדרית של שתי המחברות שבמוקד דיוננו .
איטה ילין  -ההפיסה הפטריארכלית
ילין  ,שראתה במשפחתה ובעצמה דגם חיקוי לרבים  ,שאבה את עצמתה ואת הערכתה העצמית משתי
הדמויות הגבריות המרכזיות בחייה  :אביה  ,יחיאל מיכל פינס  ,ואישה  ,דוד ילין  ,שהיה מחנך ידוע ,
חוקר ואיש ציבור חשוב .

128

תפיסה עצמית זו  ,שאופיינית לנשים  ,קבעה את תפיסת עולמה

ההייררכית :

עולם פטריארכלי שבו מעמדה נגזר ממעמד הגברים בחייה  ,ועולמה מכוון לספק שירותים לבני

משפחתה  .תפיסה עצמית זו הולמת את עמדתן של גיליגן וצ ' ודורוב .
אף שבית הוריה שומרי המצוות של ילין היה פתוח במידת מה להוויות העולם המתחדש  ,ואף
שקיבלה חינוך תורני וכללי  ,ואף שהטמיעה את תפיסת משפחתה בדבר הצורך לתקן את החברה

הירושלמית  -זהותה הנשית הייתה תוצר מובהק של התפיסה הפטריארכלית היהודית המסורתית ,

ותפיסתה המגדרית הייתה שמרנית ביותר  .תפיסת עולם זו מסתברת כמעין חומת מגן שסייעה בידה

לקבל ללא כל התרסה את העולם ההייררכי הגברי המקדש את הפטריאכליות .
6 120
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על דוד ילין (  ) 1941 - 1864ראו  :תדהר ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  ; 570 - 569ש ' קפאן  ,דוד ילין המחנך והמנהיג  ,ותל  -אביבו
תש " ם ; א " ח אלחנני  ' ,פרקי חייו של דוד ילין '  ,כתבי דוד ילין  ,ב  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' ה  -קב .

57

דדרה

ץתדרה

58

מסגלית שילה

במכתב אינטימי שכתב אל דוד ילין בהיותו מאורס לאיטה התוודה פינס על צרות אופקיה של בתו
השכלתה :

בת השש  -עשרה ותלה זאת בהיעדר

למורת רוח י לא מצא חי ידי ם פ ה [ בארץ  -ישראל ] להשלימה בלשון ו ס פר  .לבתי ה ס פר אשר להגרם נים ,

129

א ם כי

רצו לקבלה חינם  ,מאנתי לתתה וללמדה בעצמי לא מצאתי פנאי וסבלנות  ,והנה לא על הלשונות אני מצטער כי

לא תבינן כי לא באלה שלמות האשה  ,אך חפצתי יותר להרחיב חוג השקפותיה ולהביא בלבה דעת העולם  .בכלל
הנני עושה זאת ע " י השיחות אשר הנני משוחח עם בנותי בכלל בשבתי על השולחן בשבתות וימים טובים .

130

פינס היה מודע לעולמה הסגור של בתו  ,אשר בניגוד לאמה לא הכירה ספרות קלסית ולא התוודעה

ליצירות המופת של גתה ושילר .

131

לכך חברו הנורמות הירושלמיות של היחסים בין המינים והתפיסה

הפטריארכלית של בית אביה ואישה .

132

ילין מיעטה להציג את יחסי הזוגיות שלה ושל אישה  ,אולם מהתייחסויות מעטות המופיעות
בכתביה ניכר כי היא לא אתגרה את התפיסה הפטריאכלית  .היא הזדהתה באורח מוחלט עם ההשקפה
הרואה את הבית כטריטוריה הבלעדית של האישה  ,ומבין השיטין של דבריה עולה כי את ימיה
ולילותיה השקיעה בעבודת הבית המפרכת ובגידול הילדים  ,וכי רחקה מעשייה רוחנית  .העבודה
הפיזית מילאה את ישותה  ' :נקוי הבית  ,כביסה  ,ובשול  ,את הכל מלאתי בעצמי  .אהבתי לעבוד הן

עבודה נקיה והן עבודה שחורה ' .

133

רוח ושמחה  ,והחיים היו יפים  ,יפים

וכן  ' :אך צעירה הייתי וכל עבודה קלה או קשה גרמה לי נחת

מאד ! ' .

134

שמחתה מחייה רבי העמל כעקרת בית חוזרת ונשנית

בדבריה  ' :בזכרי את התקופה שעברה עלינו בכל הפרימיטיביות בחיינו  ,קשה להאמין שבכל זאת היו
החיים ההם נעימים ' .

35

'

תיאור נסיעתה בשנת

1903

ל ' כנסייה הארץ  -ישראלית '  ,שנועדה בזיכרון  -יעקב בה לקחו חלק כאמור ,

גם אביה יחיאל מיכל פינס ואהרן אייזנברג  ,אביה של יהודית הררי ,

של אישה  ,שהיה מהדוברים המרכזיים בהתכנסות  .כיתר

136

מדגים את הזדהותה עם עשייתו

נשות היישוב נאסר עליה לקחת חלק בדיונים ,

אך היא לא התייחסה לכך בדיווחה  -שהוא למיטב ידיעתי התיעוד היחיד של אירוע זה בידי אישה  -ואף

לא הזכירה את העובדה שנשים לא הורשו להשתתף בהתארגנות החדשה  .דברי הסיכום של תיאור

נסיעתה מדברים בעד עצמם  ' :בשמחה שבו כולם [ ההדגשה שלי ] איש איש לביתו ולמשפחתו  ,והרגישו
שכדאי היה אותו שבוע הימים שהקדישו בוקר  ,ערב ולילה עד חצות לעבודה המעייפת של ויכוחים

סוערים  .לא לחינם היה העמל ' .
129

137

מביטויי השמחה והסיפוק משתמע כי ילין ניכסה לעצמה את

על חיזור בנות בירושלים ראו לעיל  ,הערה

והפניות

; 97

על בתי הספר של המיסיון ראו  :שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ '

244 - 239

שם .

130

פינס אל ילין ( לעיל  ,הערה . ) 109

131

על פי תיאורה של ילין אמה הייתה בקיאה בחמישה חומשי תורה וכן בתרבות רוסית וגרמנית  ' -נראה שבזמנה קראו
ולמדו הרבה בספרי שילר  ,גיתה  ,ברנה והינה  ,וברומנים של צ ' וקה ומחברים גרמנים אחרים '

( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 261 - 259

132

שילה

133

ילין  ,ב  ,עמ ' . 25

134

שם  ,עמ ' . 37

135

שם  ,עמ ' . 54

136

ראו לעיל  ,עמ '

137

א ' ילין  ,אחרוני הרפים של הספר ' לצאצאי '  ,מצולם מתוך הד ירושלים אין תאריך ]  ,עמ ' . 6

48 - 47

והערות . 56 - 52

,

( ילין  ,א  ,עמ ' . ) 86

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

59

חוויותיו של אישה  138 .דומה שהיא הפנימה את התפיסה ש ' בעלה כגופה '  ,וחוויותיו נראו לה כחוויותיה .
היא הייתה נוכחת ונפקרת כאחת  ,וניתן לשער שהתעניינותה בדיונים הייתה מעטה ושטחית ביותר .
עמדתה של ילין משתקפת גם בהתייחסותה לספר לימוד הקריאה לילדים שכתב אישה  ' ,לפי הטף ' ,

אשר היה לרב מכר עולמי  .ילין

הזכירה בקיצור את הצלחת הספר וציינה בגאווה כי סירי הנחושת

הטובים שלה נקנו ברווחים מן הספר .

139

אין ספק שטרדותיה של ילין במשק הבית הגדול השפיעו

על האופן שבו העריכה את הישגיו העיוניים של אישה  .דברים אלה הולמים את התרשמותי בדבר
השתקעותה היתרה בפן הפיזי של החיים וראייתה

בכך את שותפותה בחיי הכלל .

גם תפיסתה את אימהותה נגזרה מהשקפת עולמה הפטריארכלית  .על החלמתה מלירתה הראשונה
40

כתבה  ' :אז הרגשתי הנאה מיוחדת שהנה שבתי לחיים של " עזר כנגד " ואם בישראל בארץ ישראל ' .

'

אימהותה לא נראתה בעיניה כאירוע אישי פרטי וכמימוש נשיותה  ,אלא כמילוי תפקידה כאשת איש

וכאירוע ציבורי  -מילוי ייעודה הלאומי כאם  .ילין לא שיתפה את קהל קוראיה בטיב היחסים ששררו

בינה לבין שבעת ילדיה  .ספרה מוקדש לפן הפיזי של גידול הילדים  :קשיי לידה  ,טיפול בפעוטות ,
טיפול בילדים חולים ועוד  .מסיפור קורותיה אין לדעת אם בינה לבין ילדיה שררו יחסים חבריים או
שמא העלאת זיכרונותיה על הכתב הייתה תחליף לשיחות שמעולם לא התקיימו  .ילין לא האירה
את עינינו בנרון ואף לא בכל הנוגע לטיב היחסים ששררו בינה לבין הוריה  .ייתכן ששתיקה כפולה
זו מתבארת לנוכח צוק העתים  -ההשקעה הרבה שנדרשה לביצוע פעולות יומיומיות כהכנת אוכל ,
הטיפול השוטף בילדים ותחזוקת הבית  .הסבר זה עולה מדבריה גלויי הלב של ילין  ' :כאשר מזדמן לי
לפעמים להמצא בחברת אמהות צעירות לילד או לילדה  ,או לשני ילדים  ,ורואה אנכי איך יש לאמהות
אלה די זמן לטפל בילדיהן ולהתענג בהן  ,אז מתחילה הקנאה להציק

לי ' .

141

בחינת עולמה של ילין מעלה כי אף שהיא ראתה עצמה כאישה מתקדמת המשלבת עולם יהודי
מסורתי עם ' הלכות אירופה ' החדשות  ,תפיסתה הנשית וזהותה המגדרית היו שקועות עמוק בעולם

הפטריארכלי  .כפי שכבר הוכח ממחקרים אחרים  ,השכלה ואימוץ גישות ליברליות חדשות אינם

ערובה לגיבוש עמדה מגדרית חדשה .

142

שילה כץ חוזרת ומדגישה במחקרה על נשים ומגדר כי בכל

מקרה  ,גם כאשר גברים צידדו בכל מאודם בלאומיות ובשוויון  ,עדיין נתפסו נשים בעיניהם כנשים
 143סיפורה
של  . . .אמהות של  . . .מספקות מזון של  . . .ומי שמאפשרות לגברים להגשים את מאווייהם .
של ילין מדגים הכללה זו גם לגבי נשים  .תפיסות ליברליות וטשטוש בין פרטי לציבורי אינם מבטיחים

התנערות מעמדות פטריארכליות  .עם זאת מקרה זה ממחיש כי העלייה לארץ הביאה לטשטוש מוחלט
בין הפרטי לציבורי .
138

139

דוד ילין  ,שבארכיונו באצ " מ השתמר פרוטוקול ההתכנסות  ,היה בעת הזו מורה נערץ במוסדות חברת ' העזרה ' בירושלים .
הוא סבר שעדיין לא הגיעה העת לצרף נשים ל ' כנסייה ' זו  ,ראו  :שילה (לעיל  ,הערה  , ) 53במיוחד עמ ' . 142
ילין  ,ב  ,עמ ' . 74

140

שם  ,עמ ' . 35

141

שם  ,עמ '

. 48

142

ראו  :ש ' פיינר  ' ,האשה היהודייה המודרנית  :מקרה מבחן ביחסי ההשכלה והמודרנה '  ,ברטל וגפני ( לעיל  ,הערה , ) 70
עמ '

175 143

. 304 - 253
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ץתדרה
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60

מרגלית שילה

יהודית הררי  -דגם של תפיסה מגרדית שוויונית
הטשטוש בין תחום הפרט לתחום הכלל מתברר גם מספרה האוטוביוגרפי של הררי  ,שהעיקרון
המארגן שלו הוא ציור דמותה  .ב ' בין הכרמים ' צמחה זהות של עברייה חדשה  -נערה שהיא בעלת
גינונים של נער  .המהפכה הציונית  ,שהניפה את דגל הגבריות ,

144

הצמיחה בראשית המאה העשרים

מחד גיסא דגם של נשים שאימצו זהות גברית כשומרות
בסג ' רה ,

145

ומאידך גיסא דגם מורכב של נשים שביקשו

לשמר את זהותן הנשית אך להוסיף לה מאפיינים חדשים

שנתפסים כגבריים  .נשים אלה ואלה אתגרו בזהותן החדשה

את התפיסה הפטריארכלית .
דמות דיוקנה הספרותית של טליה/הררי מוצגת לראשונה
במילים

אלה :

לפנות ערב  ,אחר חליבת הפרות  ,נעלה טליה את הרפת  ,הכינה
את המספוא לסוסים  ,בדקה את דלת הלול  ,התקלחה והתחילה
מתקשטת לנשף

[  . . .ו ידי טליה

שחורות מעבודה  ,לא כידי חברתה

שהן רכות ולבנות [  . . .ן ברכיבה על הסוסים היא ראשונה בכפר ,
על העצים היא מטפסת כחתול [  . . .ן ובלילה היא רוכבת על

היא

גמל לראשון לציון להוביל את הענבים ליקב [  . . .ן יודעת

שהנערים מחזרים אחריה .

146

בתיאור זה הצליחה הררי לשרטט את הדגם המורכב של
העברייה

החדשה :

עובדת בכל עבודה כנער ( ולא רק

בעבודות המשק החקלאי הביתי הנתפסות כעבודות איכרה ) ,
מתנהלת בחופשיות בלילה ללא מורא כנער  ,ועם זאת היא
נערה נאה המקפידה להתקשט לנשף ולעורר את תשומת
לבם של נערי המושבה  .הדמות החדשה מוצגת כתוצר
יהודית הררי
בצע רוחה

מובהק של החיים החדשים בארץ  ' :ילדת דרור  ,טבעית ופשוטה כפרחי השדה אשר גדלה ביניהם ' ,

' בת הכרמים

החופשית ' .

148

147

הררי הייתה מודעת לכך שרמות נשית  -נערית זו מעוררת גם ביקורת

ודחייה  ' :בנות הארץ [  . . .ן אינן עדינות כבנות הגולה  ,חסרות הן נימוסי חברה וחן נשי  .יותר מדי גבריות

הן ומחקות בכל את הנערים ' .
144

145

149

ר ' אלבוים  -דיור  ' ,האשה הציונית האידיאלית '  ,י ' עצמך ( עורכות  ,התשמע קולי ? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית ,
ירושלים תשס " א  ,עמ ' . 115 - 95
מ ' שילה  ' ,האשה העברייה החדשה  -פנים רבות

לה  :השומרת כמקרה

מבחן '  ,בקורת ופרשנות ,

34

(תש " ס )  ,עמ ' . 18 - 7

 146הררי  ,א  ,עמ '  . 18דיון בספרות הנשים של העלייה הראשונה ראו  :י ' ברלוביץ  ,להמציא ארץ להמציא עם  :תשתיות

ספרות ותרבות ביצירה של העלייה הראשונה  ,תל  -אביב תשנ " ו  ,עמ '

; 79 - 47

ולדיון בספרות נשים בשנות היישוב

147

י ' ברלוביץ  ' ,אחרית דבר  :סיפורת מ " יבשת אבודה " '  ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 360 - 319
הררי  ,א  ,עמ ' . 21

148

שם  ,עמ '

149

שם  ,עמ ' . 27

. 304

ראו :

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

שאלת החיפוש אחר הדגם הנבחר של העברייה החדשה חוזרת בספרה של הררי בתיאור מפגשה
בכינרת בקיץ תרע " א עם פועלות העלייה השנייה ועם חנה מייזל  ,המספרת על חזונה לייסד את
חוות

הפועלות .

150

טליה /הררי שואלת את הנערות על חייהן בקבוצה החדשה והיא נענית בגילוי

לב גמור כי הן מאוכזבות מהדרתן מהעבודה החקלאית ומדחיקתן לעבודות המטבח  ' :אם לא
יחול שינוי בחלוקת העבודה בין הפועלים והפועלות  ,חוששת אני שרבות מאתנו תעזובנה את

הקבוצות ' .

151

ואילו טליה/הררי מהרהרת בינה לבין עצמה על כמיהתן היתרה של הבנות לאמץ

לעצמן דפוסי חיים גבריים  ' :יראה אני מהשאיפה היתירה  ,שישנה בין צעירותינו להשתוות בכל
לגברים ולכבוש את כל ענפי העבודה [  1 . . .ישנן עבודות שהן קשות יותר מדי בשביל המין החלש ,

והנשים נובלות בלא עת  ,מתכערות ומתדלדלות ' .

152

היא גם מביעה את החשש הידוע כי ניצול

יתר של הכוחות הפיזיים של האישה יביא לפגיעה בפריונה ובחיצוניותה  .דבריה עם הפועלות
מהווים הד לוויכוח שניטש בנושא זה בשנת תרע " ג מעל דפי ' הפועל הצעיר ' בין ה ' עלמות ' שלמדו
בחוות הפועלות בכינרת לבין שרה טהון ,

החווה .

154

153

נציגת ארגון הנשים שנשא בעיקר העול של מימון

טהון כיהתה בנערות על כי הן מזניחות את נשיותן  ,ואילו הן השיבו לה כי זלזולן בהופעתן

החיצונית אינו מרצון  ,אלא נובע מהנסיבות

הקשות .

הררי הייתה מודעת היטב לדילמה שניצבה

155

לפתחן של נערות שביקשו לעסוק בעבודה גברית מפרכת  -כיצד לשאת בעול ועם זאת לשמור את

נשיותן .
בת הארץ בספרה של הררי הצטיינה לא רק ביכולת העבודה שלה אלא בעיקר בהשכלתה  .אמנם
צירופן של בנות לבתי הספר החדשים במושבות העלייה הראשונה התרחש באורח ' טבעי '  ,והן היו

חלק אינטגרלי של מוסדות החינוך החדשים  .אולם טליה/הררי לא הסתפקה במערכת החינוך בת חמש
השנים שהייתה קיימת בשנות העלייה הראשונה  ,אלא ביקשה להמשיך את לימודיה  .אף שבראשית
המאה העשרים עדיין לא היו בארץ מוסדות תיכוניים ועל תיכוניים  ,סייע אביה בידה לממש את

שאיפתה  .הררי הזכירה מספר פעמים כי בבית אייזנברג זכו כל שבעה הילדים להשכלה בינונית

וגבוהה .

156

רכישת השכלה הייתה חשובה עבורה כאמצעי להשגת פרנסה  ,אך יותר מכך  ,כאמצעי

למילוי שליחות ציבורית  .בשיחת נפש שקיימה עם מורה ישראל בלקינד  ,מייסד ביל " ו  ,היא

הסבירה :

' רוצה אני להוסיף דעת  ,להכיר את החיים  ,את העולם  ,רוצה אני להיות מורה לגדולים  ,לצאת אל

ההמונים  ,לעבוד בעם  ,לעמוד ברשות עצמי ולפעול ' .
150

מ ' שילה  ,חוות הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

157

במכתב שכתבה לרעה זיו/חיים הררי הסבירה

 ,כפתרת לבעיית "

פועלת בעלייה השנייה  ,קתדרה ,

14

( טבת תש " ם )  ,עמ '

. 112 - 81
152

הררי  ,א  ,עמ ' . 274
 ~ QWעמ ' . 276

153

ר ' טהון  ,המאבק לשוויון זכויות האישה  :סיפור חייה של שרה טהון ,

154

ש ' טהון  ' ,לשאלת הפועלות החקלאיות '  ,א ' שוחט וח ' שורר ( עורכים )  ,פרקי הפועל הצעיר  ,ג  ,תל  -אביב תרצ " ה  ,עמ '

151

,

חמ " ד] תשנ " ו .

. 210 - 206
. 212 - 210

155

קבוצת פועלות  ' ,למאמרה של שרה טהון '  ,שוחט ושורר ( שם )  ,עמ '

156

' הורי נתנו לבנותיהם ובניהם אותה השכלה וחנכו אותנו מילדותנו לתורה ועבודה  .כל שבעת הילדים קבלו חנוך אקדמי '

(הררי [לעיל  ,הערה . ) ] 51
157

הררי  ,א  ,עמ ' . 66 - 65

61

ץונדרה

ץתדרה

62

מרגלית שילה

ביתר הרחבה את תפיסתה את מקצוע ההוראה  ' :הלא ידעת כמוני  ,שגורל העם נתון תמיד בידי מוריו

ומחנכיו  .מלמדיו מדריכים אותו ומאצילים מרוחם עליו ' .

158

האישה החדשה שמדגימה טליה לא הסתפקה בטיפוח עצמה אלא ביקשה לתרום לחברה
כולה  .שמעה של הררי כמי שמעורבת בפעילות ציבורית יצא למרחוק כבר בימי נעוריה  .במכתב
ששמרה בארכיונה האישי מצויה בקשה שהופנתה אליה על ידי מייסדי הספרייה הלאומית בירושלים ,
וביניהם דוד ילין ויחיאל מיכל

פינס .

159

הם כינו את הנערה בת השמונה  -עשרה ' גברת רבת פעלים '

וביקשוה לארגן את בנות רחובות לאגודה שתקבץ כספים למען הספרייה  .הררי לא שיבצה מכתב
זה בספרה  ,אך הזכירה כי בחופשת הקיץ שעברה עליה בנעימים ברחובות היא עסקה גם ב ' עבודה

ציבורית ' .

160

מרצה וכוחה נותבו בעיקר לעיסוק בהוראה  .כיתר מורי ארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים ,

161

לא ראתה טליה/הררי בעיסוקה מקצוע גרדא  ,אלא שליחות גורלית  -הנהגת העם  .הדמות הנשית
המצטיירת לעינינו חדשנית לא רק ברב גוניות של פעילותה ובכמיהתה להשכיל ולהחכים אלא גם

בתפיסתה החברתית  .טליה/הררי ביקשה להנהיג את הרבים ולא היה לה שום ספק כי ייעוד זה הולם
גם אישה  .על המעבר מניהול גן הילדים שייסדה ברחובות  ,בהיותה נערה בת שש  -עשרה

( !)

להוראה

בבית הספר ' אוולינה דה רוטשילד ' בירושלים כתבה  ' :ליהד שבע מאות בנות  -ירושלים ולנטוע בהן
רגש לאומי זה הוא השובה את לבי ביותר ' .

162

דברים אלה עולים גם ממכתב שהשתמר בארכיונה

אך לא שובץ בספר  ,מכתב ששיגר אליה מורה ישראל אהרוני עם עזיבתה את רחובות והליכתה
לירושלים  .אהרוני פנה אל תלמידתו הנאמנה  ,המכונה בפיו ' אוצר יקר עד מאד '  ,בהתרגשות

רבה :

' חיה תחיי את שפתנו בפי שש מאות [ -עד ] אלף בנות בירושלים  ,ואיזה אוצר זה יהיה לנו  .מארי

דאברהם [ אלוהי

אברהם ] !

אלף בנות עבריות בירושלים שתפעלנה על עוד אלף נפשות  ,היש דבר יותר

משמח ומעליץ את הלב ? [  ] . . .ולך  -היש מטרה יותר נעלה מזו ? ' .

163

הררי הציגה לא רק דמות נשית חדשה אלא אף תפיסה של זוגיות חדשה  .טליה ובן זוגה זיו הכירו
זה את זו בהיותם ילדים  ,והמשיכו לטפח את ידידותם בהתכתבות בין שתי יבשות במשך כשש שנים ,
עד למפגש מחדש ולנישואין  .שיבוץ מכתבי אהבה לוהטים שכתבו זה לזו לאורך שנים רבות הוא
אמצעי ראשון במעלה להצגת מערכת יחסים שבה וידויי אהבה ווידויי נפש על שאלות העם והארץ
הם תשתית לזוגיות חדשה  .ביחסיהם ניתן להבחין בחתירה לשוויון  ,אך גם בתחושה סמויה כי הבכורה

ניתנה למאוויו של זיו  .זיו חזר וכתב כי יגשים את חלומותיו יחד עם חברתו  -רעייתו  ' :יחד נשתלם

בלימודים  ,איש על יד רעהו [  ] . . .נחיה ונעבוד יחד ' ,
158

שם  ,עמ '

164

וכן בכל הנוגע לחלומו בדבר הגשמת חזון

. 76

 159מנהלי בית הספרים הכללי בירושלים אל י ' הררי  ,ה ' באלול תרס " ד  ,אצ " מ  [ 13 - [ 4/ 7 ,ה105ג .
 160הררי  ,א  ,עמ '
161

. 108

י ' עירם וש ' קורם  ' ,קווים לדמותו של המורה העברי  -לאומי בתקופת העלייה הראשונה (  , ' ) 1903 - 1882היבטים בחינוך ,
ב (  , ) 1989עמ '

162

. 66 - 51

הררי  ,א  ,עמ ' . 77

 163י ' אהרוני אל י ' אייזנברג  ,ללא תאריך  ,אצ " מ ,
164

הררי  ,א  ,עמ ' . 146

- [ 4/7

105/ 13ג .

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

זזדרה

63
~

הבמה העברית  ' :שנינו נהיה הבונים  ,שנינו נקים את הבמה העברית  ,ושמנו יעמוד לזכרון עולם בדברי
ימי תחית עמנו ' .

165

הוא גם היה מודע לכך כי בכל הנוגע ליחסים אינטימיים קיימות ציפיות מנוגדות

מגברים ומנשים ודחה זאת בשאט נפש  ' :אני אינני מאותם בני האדם האומרים כי חוקים כפולים נתן
אלוקים לגבר ולאשה  .החטא אסור עלי כמו על אשתי  ,או להיפך  ,מותר

לשנינו ' .

166

אולם כאשר

הוזמנה טליה  ,לפני נישואיהם  ,לעבוד וללמוד באנגליה  ,מיאן זיו לקבל את ההצעה מחשש כי האווירה

במנצ ' סטר לא תהיה לרוחו  ,וטליה ויתרה על רצונה .

167

בצד ההצהרות בדבר שוויון ניכר שטליה חשה כי מצופה ממנה להכפיף את מאווייה למאוויי אישה .
למרות אהבתה אותו היא סירבה לוותר על מימוש שאיפותיה שמעבר לבית ולמשפחה  ' :מבטיחה אני
לך להיות בעלת בית טובה  ,אשה מסורה  ,אבל על עבודתי ועל חיי הפעילים בחברה לא אוותר אפילו

למענך ולמען אהבתך  .מקוה אני שאמצא את הדרך  ,כיצד למלא חובתי גם למשפחתי וגם לציבור ' .

168

סיפור קורותיה המפורט מבהיר כיצד הגשימה אידאל של זוגיות שאינה פוגמת ברצון האישה לממש

את עצמה  ,כיצד התקדמה ולקחה חלק בספרה הציבורית .
בעוד ששאלת הזוגיות החדשה עוברת כחוט השני לאורך סיפורה של הררי  ,שאלת האימהות נדונה
בקיצור  .הכרעתה של הררי באשר ליכולתה לשלב אימהות עם מימוש עצמי ושירות הציבור הייתה

חד  -משמעית  .עם זאת סיפור הריונה ולידתה של טליה/הררי הוא מן המרטיטים שבאוטוביוגרפיה
זו  .המחברת הרחיבה בנושא זה ולא חששה לחשפו  .קשיי ההיריון והלידה לא תוארו בדרך כלל
בגילוי לב באוטוביוגרפיות של נשות היישוב ,

69

'

הן מתוך צניעות והן על מנת שלא לפגוע בהאדרת

האימהות  .הררי סיפרה בגילוי לב על היחלצותו של בעלה לסייע לה במטלות הבית  ,אך גם ציירה
את עגמת נפשה כאשר ציפתה לשווא לביקורי בעלה בשכבה בודדה בבית החולים ' שערי צדק '

בירושלים  ,עקב סיבוך שחל אחר הלידה  .זיו נטל חלק בחגיגות

באותה עת ממש בירושלים לרגל המהפכה התורכית ( יולי

ה ' חוריה ' ( עצמאות )

) 1908

שהתקיימו

ולא התעמק במצוקותיה .

באופן פרדוקסלי הלידה והבדידות העצימו את תחושתה של טליה/הררי כי גם היא יוצאת ל ' חוריה ' ,
חירות  ' :צערה נותן לה עוז  ,עלבונה נותן לה כח [  ] . . .בנה אתה היא אינה גלמודה  ,יש לה רע יש לה

חבר ' .

170

הררי לא נרתעה גם מהצגת המכשולים הקשים שעמדו בדרכה למימוש מטרותיה  .היא חזרה
והצביעה על נקודת התורפה של אישה יהודייה נשואה בראשית המאה בתל  -אביב  -הקושי החברתי
והמעשי לשלב את תפקידה כעקרת בית ( ואם ) עם המשך העשייה המקצועית  ' :חבל שעזבה את מקצוע

ההוראה האהוב עליה כל כך והיא מתמסרת רק לבית ולמטבח ולהבלי יום יום [ . . .
165

שם  ,עמ ' . 160

166

. 157

שם  ,עמ '

בחלק השני של ספרה כתבה הררי בהרחבה על ידידותו של זיו עם אישה אחרת ועל אהבת גבר נשוי

כלפיה  ,ראו  :שם  ,עמ '

134

ואילך  .ניכר ששאלת הנאמנות הזוגית הטרידה אותה  ,אך בספרה הציגה את התגברות שניהם

על הפיתויים שניצבו בפניהם .

. 186 - 185

167

שם  ,עמ '

168

שם  ,עמ ' . 187

]

מדוע צריכים

169

דוגמה יוצאת דופן ראו  :ח ' כבנלסון  -נשר  ,אח ואחות  :זכרונות ,

170

הררי  ,א  ,עמ '

. 219

תל  -אביב תשל " ח .

וקתדרה

64

מנגלית שילה

הנשואים לשנות את חיי האשה ולשעבדה לבית ? מדוע ממשיך הגבר אחר הנשואים לחיות את חייו

הרגילים ולמה צריכה האשה לוותר על כל היקר לה ? ' .

171

בקורות חייה של טליה לאחר נישואיה באה

לידי ביטוי תפיסתה בדבר חשיבות השתתפותה של האישה במפעל בניין העם והארץ לא רק בדרכי
עקיפין  ,לא רק כמאפשרת לגברים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם  ,אלא כמי שמובילה בעצמה

את העשייה החינוכית הציבורית .
הררי הציגה את העזתה ויזמתה כאמצעים שאפשרו לה להבקיע את חומת האפליה ששללה עבודה

של נשים נשואות  .כאשר לאחר לידת בנה דרור/יזהר מיאנה
ללמד שיעורים
את יכולתה

פרטיים .

לשחק .

173

172

' גימנסיה הרצליה ' להעסיקה היא החליטה

כאשר בימת החובבים ערכה חזרות בלעדיה  ,היא צערה קדימה והפגינה

ובכך לא סגי  ' .היא נבחרה ל " ועד עבריה " ,

74

'

לועד המפקח על גני הילדים ,

היא ממשיכה לשחק בתיאטרון ולוקחת חלק בנשפים ספרותיים  .בשעות הפנאי

היא לומדת ומלמדת ולפרקים גם כותבת בעתונים ' .

175

היא נסעה יחד

ע"

אישה לאירופה ולמדה באוניברסיטה  ,משאת נפשה  .הררי הייתה חיים
מקצועיים מגוונים ומרתקים .

מלכום  :התלכדות המלפר השרשל והסלפר הלאומל
החוקרת קרוליין היילברון סוברת כי נשים  ,בניגוד לגברים  ,אינן

,,

זוקפות את יזמותיהן לעצמן  ,אלא לאחרים  ,משל היו יזמות אלו

כנאהבים הבאים אליהן בסתר .

176

ואמנם במילות הסיכום בסיום

ספרה הראשון כתבה ילין  ' :והאל הטוב יתן בלבי את העז והאומץ
לספר לכם את העוברות עלי [ ההדגשה שלי' 1

- 177

ומן הביטוי ' העוברות

עלי ' משתמעת סבילות  .ואילו בשיחותיה עם רעה הוותיק הביל " ויי אברו

יהודית הרר

סולומיאק השתמשה בלשון פעילה  ' :איך עברנו על כל המכשולים שעמדו
כנגדנו

בדרכנו ' 178 .

בפנותה לילדיה ביקשה ילין להצניע במידת האפשר את מעשיה באמצעות ניסוח

סביל  ,ואילו בדבריה עם סולומיאק נקטה לשון פעילה אך בגוף ראשון רבים  .בשני המקרים נהגה
בהתאם לאבחנה של היילברון ונמנעה מלהציג את עצמה כיוזמת העשייה  ,ואולם בעצם מעשה
הכתיבה האוטוביוגרפית היא העמידה עצמה כגיבורת הסיפור והציגה את מחויבותה המוחלטת לתיקון

החברה .
. 208

171

שם  ,עמ '

172

שם  ,עמ ' . 222

173

שם  ,עמ ' . 223

174

ארגן ' עברייה ' נוסד בתחילת המאה העשרים לשם המצת הדיבת העברי  .בשנת

175

הררי  ,א  ,עמ ' . 226

25 176

.ק

London 1988 ,

177

ילין  ,א  ,עמ ' . 101

178

שם  ,ב  ,עמ ' . 24

ש,

ז0ן New

""

 Woman 's 1ם ) Heilbrun , Writing

1907

עבר מרכז הארגון מחו " ל

ליפו .

י

כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

65

בפתיח לסיפור קורותיה של רחל ילין  -דנין  -סוחובלסקי  ,אחותו של דוד ילין וגיסתה ובת גילה
של איטה  ,סיפור שנכתב בגוף ראשון על ידי הסופרת רבקה אלפר ,
מטרת

סיפורה במילים אלה  ' :ראויים הדברים כי ירשמו לזיכרון [ . . .

179

מסבירה רחל

דנין 180את

אם לא כןן הדורות הבאים יהיו

סבורים  ,כי לא היו כלל אבות ואבות לאבותיהם  ,שקדמו להם ושקדו ועמלו

בכח ' .

181

המצווה היא

אישה  ,אך מלשונה עולה כי העשייה היא של האבות  ,דהיינו הגברים  .בדברי ההקדמה לספר כתבה
אלפר  ' :זו [ רחל דניןן כולה מעשה ; וזה [ יחזקאל דנין בעלה ] חזון  .זו כולה משפחה  ,אימהות ; והוא נתון

כולו לדאגת הכלל ' .

182

אלפר  ,אשת ספר שהייתה חברה פעילה בתנועת הפועלות הסוציאליסטית ,

חזרה על התבנית השחוקה המזהה אישה עם חומר וגבר עם רוח  ,אישה עם רשות הפרט וגבר

עם רשות הציבור  .לעומת זאת בספרה של ילין מובלע מסר אחר  .חייה הפרטיים היו חלק בלתי
הציבור  ,וכתיבת האוטוביוגרפיה  -הן בעצם מעשה הכתיבה והן

ז  -הייתה אמצעי למיזוג בין המעשה הפרטי למעשה הציבורי עד
לם לאחד  .מפעל בניין ארץ  -ישראל היה למפעל ציבורי הנבנה על

' שיות הפרטים הממלאים אותו .
בדומה לכך אפשר שכותרת ספרה של הררי  ' ,בין הכרמים ' ,
מצביעה על הסביבה שמחוץ לבית כזירה שבה מתרחשת העלילה

המרכזית של הסיפור  .ייתכן גם כי בכותרת הספר יש מעין רמיזה
לתפיסתה כי העשייה מתרחשת בכל מקום  ,בין לבין  ,הן בבית והן
בחוץ  .מן האופן שבו פרשה הררי את יריעת חייה עולה בבירור כי

; יא ראתה את עצמה כדגם לחיקוי  ,וכי כל פן של חייה הצטייר בעיניה
 :שייה שיש בה תרומה ציבורית  .דברים אלה מובאים מפורשות

תבו האחרון של זיו/חיים הררי אליה  ' :החיים היפים שחיינו יחד
איטה ילין

-

[  ] . . .שנים ארוכות בנינו את ביתנו שיכול לשמש מופת לכל בית בישראל ' .

183

לתיאורה המפורט את זהותה הנשית מטרה דומה  :להציג את מימוש החזון של יצירת העברייה החדשה

ושל עיצוב יחסי מגדר חדשים .
את הרעיון להציג חזון כולל של התפיסות הלאומיות החדשות בכל ההיבטים של החיים  ,לרבות
ההיבטים המגדריים  ,שאבה הררי ככל הנראה מאביה  .אייזנברג  ,שהיה בן תורה והיה מעורב בבניין

היישוב בעשייה מגוונת ביותר  ,הציג את זהותו הרתית  -לאומית במכתב משנת

1907

להורי חתנו הטרי

חיים הררי  ' :אינני מהקנאים ואדוקים אבל הנהגת ביתי היא על דרך התורה שומרי מצוות מועד ושבת
כהלכת גוברין יהודאין וכן הנני מתנהג בחינוך הבנים  ,הנני לומד אותם את הדת ותורת ומצות ישראל

182

על רבקה אלפי ( ) 1958 - 1902ראו  :תדהר (לעיל  ,הערה  , ) 7ט  , 1958 ,עמ ' . 3364
הפתיח אינו חתום אך מלשון הפנייה שנקטה הכותבת  ' ,נכדי '  ,ניתן להסיק כי הדברים נכתבו על ידי הסבתא רחל דנין .
ר ' אלפר  ,קורות משפחה אחת ,ירושלים ותל  -אביב תשכ "ז  ,עמ ' . 12
שם  ,עמ '  , 9ללא מספור .

183

הררי  ,ב  ,עמ ' . 282

179

180
181

ץונדרה

תהרה

66

מרגלית שילה

-

,

יחד עם השכלה ואנושיות  ] . . .אצלי הדת והלאומיות חיי משפחה וחיי העם מאוגד בקשר אחד ולא
אוכל להבדיל

ביניהם ' .

184

תפיסתו של אייזנברג הייתה כוללנית וממלכתית  .בניגוד לאנשי ' היישוב

הישן '  ,אשר דחו את התפיסות הלאומיות החרשות  ,אייזנברג  ,איש העלייה הראשונה  ,ביקש לשלב את
הישן עם החדש  .זאת ועוד  ,הוא אף הצהיר על תפיסתו כי אין להבחין בין רשות הפרט לרשות הכלל ,

ושיש לאגד אותן לכלל חטיבה אחת .
דברים אלה מנוגדים לתמונה שהצטיירה ממחקר שפרסמתי לפני כעשור; ושבו הצגתי את נשות
העלייה הראשונה על פי תיאורים שכתבו גברים בני הזמן  .בדבריהם של גברים בשנות העלייה

הראשונה חזרה ונשנתה הטענה כי נשים אינן נוטלות חלק במפעל בניין הארץ .

185

עיון בשתי

האוטוביוגרפיות שנדונו כאן מעלה באורח חותך את ההפך  .העלייה ארצה והחיים בה היוו תהליך
חניכה שמיזג ואיחה את החוויה האישית של הכותבות ואת חווייתן הציבורית למקשה אחת  .אולם
אין לחפש את הזדהות הנשים עם מפעל בניין הארץ בספרה

הציבורית דווקא .

חקר האוטוביוגרפיות מבהיר כי העשייה

הנשית שנראתה בעיני הכותבות כתרומה ציבורית התרחשה

לא אחת דווקא בספרה הפרטית  .סוגת האוטוביוגרפיה קוראת
תיגר על החלוקה הדיכוטומית בין הפרטי לציבורי  .ואמנם
המהפכה הציונית  ,שהייתה מהפכה טוטלית  ,ביקשה לעצב
מחדש את חיי העם על כל היבטיו  ,כולל תחום הפרט

והמגדר .

קריאת סיפורי החיים של ילין והררי היא דוגמה לאפשרות

להפנות את זרקורי המחקר אל הבית פנימה .
בחינת הפן האישי מובילה לשאלה רבת משקל

אחרת :

מה הוא התהליך המשפיע על עיצוב הזהות הנשית והבשלת
התפיסה המגדרית

השוויונית ?

או במילים

אחרות :

מדוע

תפיסת עולמה הפטריארכלית של ילין לא נסדקה אף שהיא
יהודית הררי

הטמיעה תפיסות עולם חדשות הנוגעות לחיי הפרט והכלל  ,כגון ערכה של אהבה בחיי נישואין
ונישואין

בין  -עדתיים ?

ולחלופין  ,מדוע אימצה לה הררי מילדותה זהות נשית חדשה וגישה מגדרית

שוויונית ? האם היו תפיסותיה אלה פרי רגישות אישית  ,יכולת ביקורתית אינטלקטואלית או השפעה

חינוכית  ,ושמא נבע הדבר מיכולת אישית לנקוט יזמה ועמדה פעילה ? דברים מעין אלה נאמרו לטליה
על ידי אישה זיו כאשר נאבקה לשוב לעבודתה בגימנסיה  ' :שמח אני על המרד שבנפשך  ,לולא עשית
זאת לא היית טליה ' ,

186

והיא הרהרה לעצמה  ' :אם אין אני לי מי

אוטוביוגרפיות של נשים וגברים עשוי לזרות אור גם על שאלה

184

א ' אייזנברג אל י " ר בלומברג  ,ג ' בכסלו התרס " ז  ,אצ " מ ,

185

שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 53עמ ' . 129 - 122

186

הררי  ,א  ,עמ '

187

שם .

. 222

 . 11105/40הייי

לי ? ' .

187

נראה כי מחקר משווה של

זו .

לא הביאה מכתב זה בספיה .

חלרצךך 3שאינן מועלךח

גור אלרואי

הגירת נשים לאוץ  -ישואל
בקשית המאה העשוים

א  .מבוא
החיפוש אחר מקומה של האישה בהיסטוריוגרפיה הכללית של תקופת העלייה הראשונה והשנייה
חולל זה כבר תמורות של ממש במחקר ההיסטורי  ,ויצר מבט מרענן ומחרש על השתתפותן של

נשים בהתהוות היישוב היהודי בסוף המאה התשע  -עשרה ובתחילת המאה העשרים .

מחקריהן

החלוציים של מרגלית שילה  ,רבורה ברנשטיין דפנה יזרעאלי ואחרות על נשות העלייה הראשונה
והשנייה הציגו תמונה שונה מזו שהייתה מקובלת בהיסטוריוגרפיה  ,וערערו כמה הנחות  -כמעט
אקסיומטיות -

שרווחו במחקר .

1

מחקרים חשובים אחרים שנעשו במהלך השנים האירו גם הם סוגיות

שונות בחקר היישוב והרחיבו באופן ניכר את המחקר ההיסטורי של התקופה .

2

אך למרות תרומתם החשובה להיסטוריוגרפיה היישובית  ,לא נגעו אותם המחקרים במגזרים

נשיים שונים בחברה היישובית של אותה תקופה  .מאמר פורץ דרך בחקר נשים בארץ ישראל שלא
מחקר זה מספר  890 / 03נתמך על ' די הקרן הלאומית למדע  .אני מבקש להודות לפרת ' מרגלית שילה ולפרת ' יוסי
בן  -ארצי שקראו את כתב היד והעירו את הערותיהם
1

ד ' ברנשטיין אשה בארץ ישראל  :השאיפה לשוויון בתקופת היישוב  ,תל  -אביב

בארץ ישראל מראשיתה ועד  , ' 1927קתדרה ,
1917 - 1911
2

המועילות .

32

( תמוז תשמ " ה )  ,עמ '

כפתרון לבעיית הפועלות בעלייה השנייה '  ,קתדרה ,

14

תש " ז ; ד '

; 140 - 109

יזרעאלי  ' ,תנועת הפועלות

מ ' שילה  ' ,חוות הפועלות בכנרת

( טבת תש " ם )  ,עמ '

. 112 - 81

ר ' אהרונסון  ' ,נשים וחיי יום יום בראשית ההתיישבות היהודית בארץ ישאל '  ,דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי

היהדות  ,ב  ,ירושלים תשמ " ט  ,עמ '

; 311 - 305

י ' בן  -ארצי  ' ,האישה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל ( , ' ) 1914 - 1882

י ' עצמון ( עורכת )  ,אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '

ן

קתדרה

18ג

טבת

השס "

ה

. 324 - 309
עמי

- 67

88

תדדה

68

גור אלרואי

-

השתייכו לחוגי הפועלים הוא מאמרה של מרגלית שילה שעניינו דמותה של האשה האזרחית בתקופת

העלייה הראשונה .

3

מאמרה של שילה ביקש ' לשרטט שרטוט ראשוני את דמותה של האזרחית בעלת

ההשכלה והמקצוע בשנות העלייה השניה ' .

4

עם זאת למרות חשיבותו וראשוניותו אין לראות בו

אלא יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל  .חקר נשות היישוב המשיך את המגמה הכללית שרווחה

בהיסטוריוגרפיה  -חקר הקבוצות ה ' מובחרות ' אך הבלחי מייצגות שהגיעו לארץ באותן שנים .
בשנים

1914 - 1881

הגיעו לארץ  -ישראל

כ 60 , 000 -

מהגרים  ,ורק מקצתם לקחו חלק במפעלי

ההתיישבות של תנועת ' חיבת ציון ' והברון רוטשילד  ,או לחלופין ייסדו את ' השומר ' ועיבדו את

אדמות דלייקה ואום  -ג ' וני  .ייתכן שההתעלמות מן הקבוצות שלא נמנו עם גרעין זה היא הסיבה לכך
שעבודות חשובות אלו לא יצרו סיפר חדש ושונה של תולדות ההתיישבות בארץ  -ישראל בתקופה

הנרונה .

5

עניינו של מאמר זה בנשים מהגרות מן השורה  ,אשר לא השתייכו ל ' חוג היוקרה ' של נשות האיכרים

ממושבות העלייה הראשונה ואף לא לחוגי הפועלות במושבות הגליל שבפריפריה הארץ  -ישראלית .
היו אלו ברובן נשים בעלות משפחה שחיו בעיירות המזרח אירופיות הרבות שברחבי תחום המושב ,
ואשר בעיצומה של הנדידה היהודית ההמונית אל ארצות הים קיבלו בעצה משותפת של המשפחה

את ההחלטה להגר לארץ  -ישראל  .אני מבקש להתמקד במאמר זה בשלוש סוגיות שהמחקר ההיסטורי

כמעט ולא עסק בהן עד כה באופן מעמיק  :מידת השפעתה של האישה היהודייה על קבלת ההחלטה
בתא המשפחתי להגר לארץ  -ישראל ; מידת יכולתה של האישה להוציא אל הפועל את ההחלטה

שהתקבלה ;  6ההבדל בין הוויית ההגירה של האישה לארץ  -ישראל ובין חוויית ההגירה של הגבר .

ב  .ההגליה היהודלה בפאשלת המאה העשרים
תקופת ההגירה היהודית הגדולה שהחלה בראשית שנות השבעים של המאה התשע  -עשרה  ,ושהסתיימה
עם פרוץ מלחמת העולם בראשונה  ,הייתה אחת הדרמטיות והמשפיעות ביותר בחיי העם היחורי .
במהלך תקופה זו יצאו ממזרח אירופה אל הארצות הליברליות והדמוקרטיות שבמערב קרוב לשני
מיליון וחצי יהודים  ,אשר ביקשו לברוח מהמציאות הכלכלית והרדיפות השלטוניות שהיו מנת חלקם

(  , ) 6עמ ' . 105 - 83

3

ראו  :מרגלית שילה  ' ,לדמותה של האשה בעלייה השניה  :האזרחית '  ,ישראל  ,סתיו השס " ה

4

שם  ,עמ ' . 85

5

ב ' מלמז  ' ,מז השוליים אל ההיסטוריה של היישוב  :מגדר וארץ ישראליות (  , , ) 1920 - 1890ציץ  ,סב ( תשנ " ז )  ,עמ '

 . 278 - 243לדביי

מלמל :

'חקי העבי

הנשי לצורד

"

שיפתו גרידא לא יהפור את תולדות הנשים לחלק מל

ההיסטוריה .

הוא לא יצור נרטיב שונה של ההיסטוריה של ארץ ישראל  ,אלא יביא לפלורליזציה של הניסיון הציוני בלי לשכוח

את מהותן ' ( שם  ,עמ '  . ) 245 - 244וראו גם  :י ' בן  -ארצי  ' ,האם שינו חקר הנשים ומגדר את יחסינו להבנת ההיסטוריה
של העלייה וההתיישבות '  ,מ ' שילה  ,ר ' קרק וג ' חזן  -רוקם ( עורכות )  ,העבריות החדשות  :נשים ביישוב ובציונות בראי

המגדר  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ ' . 29 - 28
6

היכולת להוציא את ההחלטה אל הפועל כרוכה בהתמודדות עם מה שמכונה בספרות התאורטית של ההגירה מכשולים
מתווכים

). (Intervening Obstacles

מכשולים אלה הם מכלול הקשיים הניצבים בדרכו של המהגר לממש את

עלות כספית  ,קשיי תחבורה  ,חוקי הגירה נוקשים  ,ביורוקרטיה וכדומה .
47-57

 .קע Demography , 66 ) 1966 ( ,

החלטתו :

ראו E . S . Lee , ' 1 Theory of Migration ' , :

חלוצות שאינן פועלות  :הגירת נשים לארץ  -ישראל גז -אשית המאה העשרים

69

שם  .נדידת אוכלוסין בין  -יבשתית זו שינתה עד בלי הכר את ריכוזו הגאוגרפי של העם היהודי ואת

מצבו הכלכלי ואף חוללה תמורות מרחיקות לכת בחייו הרוחניים והתרבותיים .

7

המהגרים היהודים יצאו ממזרח אירופה בארבעה גלים מרכזיים  :הראשון בשנות השבעים של

המאה התשע  -עשרה  ,השני לאחר הפוגרומים של השנים  , 1882 - 1881השלישי בשנת  , 1890והרביעי
בשנת  . 1904הגל הרביעי  -שאליו השתייכה העלייה השנייה  -היה הגדול ביותר  .הפוגרומים
שפרצו בדרום תחום המושב בראשית המאה העשרים יצרו זעזוע של ממש בחברה היהודית המזרח
אירופית  .מאות אלפי יהודים הגיעו למסקנה כי לא רק שהמציאות הכלכלית העגומה בתחום המושב
אינה מאפשרת להם להתפרנס בכבוד  ,אלא מתווספת אליה סכנה קיומית לחייהם  .הכרה זו  ,שחלחלה
במרוצת הזמן לכל שדרות החברה היהודית  ,הביאה לנדידה המונית חסרת תקדים אל עבר הארצות

הליברליות והדמוקרטיות שבמערב  ,בראש ובראשונה לארצות  -הברית  .כשני מיליון מתוך שני מיליון
וחצי היהודים שהיגרו בשנים

1914 - 1870

עזבו את מקומם מראשית הפוגרום בקישינוב  ,בשנת , 1903

ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה  .מראשית שנת

1904

ועד

1907

יצאו את גבולות רוסיה הצארית

וגליציה יותר יהודים מאשר בשלושים ושלוש שנות הגירה שקדמו לארבע שנים אלו .

8

המאפיין הבולט של ההגירה היהודית בתקופה זו היה אופייה המשפחתי  .בניגוד למהגרים בני
לאומים אחרים  ,שהיגרו לרוב בגפם ועל מנת לשוב לארצות מולדתם  ,יצאו המהגרים היהודים
עם נשותיהם וילדיהם  ,מתוך כוונה לעזוב לצמיתות את מזרח אירופה ולהתיישב באחת הארצות
שמעבר לים  .כמעט בכל ארצות היעד שאליהן הגיעו היהודים היה שיעור הילדים והנשים בקרבם
גבוה משיעורם באוכלוסיות מהגרים אחרות  .כך למשל מבין
1914 - 1889

1 , 200 , 000

לארצות  -הברית  -ארץ היעד העיקרית באותה תקופה -

מהנכנסים היו ילדים עד גיל שש  -עשרה .

היהודים שהיגרו בשנים
אחוז היו נשים וכרבע

45

9

מאפיין ייחודי לגל הרביעי של ההגירה היהודית  ,שהתחולל כאמור בראשית המאה העשרים  ,היה
הקמתן של לשכות מודיעין  ,בתחום המושב ומחוצה לו ; לשכות אלה נועדו להקל על הנודד היהודי
ולפתור את מצוקותיו  .לשכת המודיעין הראשונה שעזרה למהגרים וייעצה להם ללא תמורה כספית

בתחום המושב הוקמה בידי ה ' חברה להתיישבות יהודים ' ( יק " א )  .בשנת

1894

העניק הממשל הרוסי

ליק " א היתר חוקי לפעולה בתחום האימפריה ואפשר לה לפתוח מחלקת הגירה  ,שתפקידה היה לפתור
שאלות ובעיות בענייני הגירה  .המחלקה החלה למנות מיופי כוח מטעמה במרכזים השונים בתחום
המושב ופרסמה חוברות מידע כלליות למהגרים  ,אולם היקף ההגירה המצומצם באותן שנים לא הצדיק

את פעולתה והיא נסגרה  .עם התחדשות ההגירה בראשית שנת
7

על ההגירה היהודית ההמונית ראו  :א ' גרטנר  ' ,ההגירה ההמונית של יהודי אירופה ,
הגירה והתיישבות בישראל ובעמים  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
; 35 - 124

,

Russian Jews ; 384 - 335

 .עק  American History , 9 ) 1975 ( ,ת Perspectives

'The Great Tewish

8

107- 136

 .עע

ל ' הירש ,

' ההגירה

Gartner,

].

; 1986

 deutsche Geschichte , 27 ) 1998 ( ,זל

היהודית לארצות  -הברית ,

,

שם

עמ ' . 27

,

Kumets ,

the United States: Background and Suuc~lre' ,

?0

socal and Economic Histoty, Chicago

: 1925 - 1899

, ' 1914 - 1881

א ' שנאן ( עורך ) ,
5.

0

'Immigration

lewish

ש 1 . Kahan , Essays

'East Ewopean Backround' , Tel Alaver

טMig ation - 1
~

ניתוח דמוגרפי '  ,א ' גורן וי ' ובקרט ( עורכים )  ,ההגירה היהודית

הגדולה וגיבושה של יהדות אמריקה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 30 - 25
9

1904

שוקמה מחלקת ההגירה ונוסדה

יןזזדרה

ץתדרה

70

גור אלרואי

' לשכת המודיעין היק " אית בסנט פטרבורג ' .

10

בסוף אותה שנה נוסדה בברלין לשכת מודיעין נוספת ,

בגרמניה .

בחסות ארגון ' העזרה '  ,והיא סייעה למהגרים יהודים שנסעו לארצות הים דרך נמלי הים

11

שני המאפיינים של ההגירה היהודית  -אופייה המשפחתי ולשכות המודיעין  -באו לידי ביטוי

גם בהגירה לארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים  .בדומה להגירה לארצות  -הברית הייתה ההגירה

לאוץ  -ישראל בעיקרה משפחתית .

אף שמיעוט קטן

ביותר מכלל מהגרי התקופה הגיע לארץ  -ישראל  ,קיים

דמיון מפתיע בין הרכב המהגרים לארץ  -ישראל לבין

הרכב המהגרים לארצות  -הברית .

רבע

מכ 35 , 000 -

המהגרים שהגיעו לארץ  -ישראל בגל הרביעי של ההגירה
היהודית
וכ 40 -

( ) 1914 - 1904

היו ילדים עד גיל ארבע  -עשרה ,

אחוז היו נשים  .בדומה לכך התפלגה אוכלוסיית
לארצות  -הברית :

המהגרים

שש  -עשרה

רבע היו ילדים עד גיל

אחוז נשים  .ההבדל המשמעותי בין

וכ 45 -

אוכלוסיית המהגרים שהגיעה לארץ  -ישראל לבין זו
שהגיעה לארצות  -הברית היה בשיעור המהגרים מגיל
חמישים

ומעלה :

רק

6

אחוז מן המהגרים לארצות -

הברית היו בקבוצת גיל זו  ,ואילו שיעורם בקרב
המהגרים לארץ  -ישראל נאמד

בכ 22 -

אחוז .

12

בעקבות התחדשות ההגירה לארץ  -ישראל נוסדה
בשנת

1905

לשכת

המודיעין

של

ציון '

' חובבי

באודסה  .שנה לאחר מכן קמו סניפים מטעמה בביירות ,

בקונסטנטינופול וביפו  .הלשכה ביפו בראשות מנחם
שיינקין הייתה המרכזית מבין לשכות החסות של
הוועד האודסאי והיא זו שסיפקה את המידע הראשוני
מנחם שיינקין

ומשפחתו

על המתרחש בארץ ועל המהגרים היהודים הבאים אליה  .גם ה ' משרד הארץ  -ישראלי '  ,שהוקם בשנת
 , 1908ושבראשו עמדו ארתור רופין וסגנו יעקב טהון  ,פעל  -בצד תפקידיו האחרים  -כלשכת
מודיעין עבור המהגר לארץ  -ישראל  .שתי הלשכות פעלו במקביל וכמעט ללא תיאום ביניהן אך ככל

שהתבסס ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' והתחזק כך נחלשה לשכתו של שיינקין והצטמצמה פעילותה .
10

על לשכת המודיעין היק " אית

ראו o(fewish Migration since 1800 , :

,

 Sa(eo/: The-ת Wischnitzer, To Dwell

'Bureaucracy, Agents and Swindlers
 . 106 - 112עק  ; Philadelphia 1948 ,וראו גס ~ : Hardships Faced 57 :
, Contemporaryf
 the Early il~ entiethתן Emigrants
 . 214 - 231קק ( 19 ) 2003

,

13

4 .נ

. Alroey,

[)

'

11

על לשכת המודיעין של ארגון ' העזרה ' ראו  :וישניצר ( שם )  ,עמ ' . 105 - 101

12

על הרכב המהגרים בתקופת העלייה השנייה ראו  :ג ' אלרואי  ' ,ההרכב הדמוגרפי של העלייה השנייה '  ,ישראל ,

2

( סתיו

תשס " ג )  ,עמ '  . 55 - 33על ההשוואה בין ארצות  -הברית לארץ  -ישראל ראו  :שם  ,עמ ' . 51 - 50
13

ראו  :מ ' שילה  ' ,לשכת המודיעין של שיינקין ביפו בתקופת העלייה השגייה '  ,הציונות  ,יז ( תשנ " ג ) ,

אלרואי  ,אימיגרנטים  :ההגירה היהודית בראשית המאה העשרים '  ,ירושלים תשס " ד  ,עמ '

עמ ' . 70 - 39

67 - 60

וראו גם :

.
LaboG

-

ישראל בראשית המאה העשרים

71

~

הארץ  -ישראליות  -השיינקינאית

בדומה ללשכות המודיעין של יק " א ו ' העזרה ' דאגו שתי הלשכות
הארץ  ,לסבסד את כרטיס ההפלגה
וה ' משרד הארץ  -ישראלי '  -לספק למתעניין מידע נאות על תנאי
לבוא ולהתיישב בארץ  -ישראל .
לארץ ולענות על מכתבי מהגרים פוטנציאליים שהתעניינו באפשרות
אירופיות אשר התלבטו והתחבטו בשאלה
מאגר המכתבים ששלחו אל הלשכות מאות משפחות מזרח
במינו אל דרמת ההגירה לארץ  -ישראל
אם להגר לארץ  -ישראל או לארץ אחרת הוא חלון הצצה מיותר

מאפשרים לבחון לא רק את

שהתחוללה בתא המשפחתי  .מכתבים פרטיים אלו והתשובות עליהם
במסכת השיקולים שהייתה כרוכה
אופן קבלת ההחלטה להגר לארץ  ,אלא גם את מקומה של האישה

בעקירה ממזרח אירופה לארץ  -ישראל .

ג  .האישה היהודליה המזרח אלרופיה  -מבט חברתי

 כלכללמיליון יהורים  -מחצית מהעם

בראשית המאה העשרים חיו בתחומי רוסיה הצארית למעלה מחמישה
המושב  .תחום המושב נתהווה בסוף המאה
היהודי באותה תקופה  -ו  90 -אחוזים מהם התרכזו בתחום
התשע  -עשרה  ,ומסגרתו הסופית
השמונה  -עשרה בעקבות כיבוש פולין  ,הורחב ושונה בתחילת המאה
הממשל הצארי בשנת  , 1897עמד
נקבעה בשנת  . 1835על פי מפקד האוכלוסין הרוסי שנעשה על ירי
אוכלוסייה כוללת של כ 125 , 640 , 000 -
מספר היהודים באימפריה הצארית על כ  5 , 215 , 800 -מתוך
באימפריה כולה  .אך מכיוון שהוגבלו
איש  ,כלומר היהודים היו קצת פחות מ  4 -אחוזים מהאוכלוסייה
ממספרם היחסי באוכלוסייה הכוללת
במקום מושבם  ,היה מספרם היחסי בתחום המושב גבוה בהרבה

ועמד על

כ 11 . 6 -

אחוז .

14

מרבית היהודים בתחום המושב -

כ 80 -

אחוז לערך  -התרכזו בערים

בעיקר פועל יוצא של מדיניות ממשלתית אשר הצרה את צעדיהם של

הגדולות  .ישיבתם שם הייתה

היהודים בכפרים והגבילה את
 , 1882אסרו על היהודים

ישיבתם שם  .התקנות הזמניות שגיבש שר הפנים איגנטייב  ,ושפורסמו במאי
מכך ועקב תהליך התיעוש
להתיישב באזורים כפריים ולחכור אחוזות ואדמות חקלאיות  .כתוצאה
 ,וזו הביאה למהפכה של ממש
שהתפתח באותן שנים החלה הגירה פנימית בתוך האימפריה הצארית
להגירה הגדולה אל מעבר לים  .מרבית
בכל תחומי החיים היהודיים והייתה אחד הגורמים המרכזיים
המושב  .בשנים  1914 - 1881גדל מספר
יהודי העיירות והכפרים הקטנים התרכזו בערים הגדולות בתחום
ורשה גדלה מ  151 , 000 -בשנת
היהודים באודסה מ  25 , 000 -איש ל  138 , 900 -בקירוב ; אוכלוסיית יהודי
  3 , 000איש בשנת  1860ל  156 , 000 -בשנת 1890לכ  306 , 000 -בשנת  ; 1910ומספר יהודי לודז ' גדל מ
החיים היהודיים  ,שכן יותר ויותר
 15 . 1920המעבר מן הכפר אל העיר גרר שינוי מרחיק לכת באורחות
המושב  ,ואלה הלכו והחמירו בעקבות
יהודים בערים נאבקו על קיומם בתנאי הצפיפות של ערי תחום
מלאכה  ,לפועלי תעשייה ולשכירים
הריבוי הטבעי  .רבים מבין המהגרים הפכו בעל כורחם לבעלי
יהודים היה גדול ומשמעותי .
בעבודות מזדמנות אחרות  .הפער במבנה התעסוקה בין יהודים ללא
'
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אלרואי

לנשים  ,ששיעורן באוכלוסייה היהודית היה גבוה מזה של הגברים  ,היה חלק חשוב במבנה התעסוקה
של האוכלוסייה היהודית בתחום המושב .

16

תהליך התיעוש  ,שחולל כאמור תמורות ממשיות במבנה

התעסוקה של היהודים  ,הביא לשינוי גדול במיוחד בקרב הנשים היהודיות והכניס אותן למעגל
העבודה  .הסטטיסטיקות הנוגעות לנשים עובדות בתחום המושב מצביעות על כך שלאישה היה תפקיד

מרכזי בכלכלת המשפחה .

21

אחוז בממוצע מהנשים בתחום המושב מגיל ארבע  -עשרה עד חמישים
ותשע התפקדו במפקד האוכלוסין בשנת

1897

כמועסקות  .ואולם

הכלכלן ארקדיוס קאהן טען ששיעור הנשים העובדות בפועל היה
גבוה יותר  .לטענתו המפקד לא כלל נשים שעבדו בבתי מלאכה
קטנים ומשפחתיים ועסקים זעירים שבהם לקחו הנשים חלק ואף
לא התייחס לנשים בתעשיות הגדולות שהחלו לצמוח ברחבי תחום

המושב ; על פי הערכתו היה שיעור המועסקות גבוה יותר ונאמד
בכ 28 -

אחוז .

17

כניסתה של האישה למעגל העבודה ונחיצותה בתא המשפחתי ,
הן מבחינה כלכלית והן בגידול הילדים ובדאגה למשק הבית ,
הקנו לה עמדה בעלת חשיבות  .משפחות רבות במזרח אירופה

בסוף המאה התשע  -עשרה ובתחילת המאה העשרים התבססו על
זמ מפרנסים  .נשים רבות עסקו במסחר  ,ניהלו עסקי עצים  ,מכרו
תבואה  ,עזרו בניהול בתי מרזח ואכסניות והקימו דוכנים ארעיים

בשוקי העיר כדי למכור את מרכולתן .

אל ארתור רופין מל " ג בעומר תרע
"
" ג (  ) 1913משקף מהימנה
מציאות זן  .כותבת המכתב היא אישה בת שלושים ושש מהעיר אקטרינוסלב שבדרום תחום המושב ,
'

זקנה יהודייה

ג

18

מכתבה של רחל בירמאן

'

= -,

.

נשואה ואם לילדה בת אחת  -עשרה ולילד בן תשע ' אדון נכבד '  ,כתבה בירמאן לרופין ,

בן עשרים נמצא שם גם הוא  .רכושנו כששת אלפים רובל והנה מסיבת הסגר [ = הסגרן אותו בית מסחר
שאישי
נמצא שם  ,גם החצר אשר נמצא מסחרנו  ,זמן
החכירה נשאר עוד שנה וחצי ואי אפשר להשאר שם יותר  .ע " כ

[ על כ 17צריך לבקש מעמד חדש  ,ליסד  ,לנהל תעמולה הכל מחדש .

16
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 , ) 7עמ ' . 48

19

קאהן ציין ששיעור הנשים באוכלוסייה היהודית היה

כדוגמת פודוליה  ,גרודנו  ,ווהלין ומינסק  ,היה שיעורן גבוה

51

אחוז  ,אך במחוזות מסוימים ,

יותר .
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שם  ,עמ ' . 65 - 64 , 6

18
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73
חלוצות שאינן פועלות  :הגירת נשים לארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים
~

רוכלת יהודייה
וגובה המסים ביום
חורפי בקרקוב ;
שנות השלושים של
המאה העשרים
( צילום  :רומן וישניאק :

הבית ובה בעת ניהלו את העסק

בדומה לרחל בירמאן דאגו נשים רבות בתחום המושב לענייני
רוכלים וסוחרים זעירים לצאת את גבולות
המשפחתי יחד עם הבעל ולעתים בלעדיו  .לא אחת נאלצו
נפלו על כתפי האישה הטיפול במשק
עיירתם ולהציע את מרכולתם בעיירות רחוקות  .במקרים אלה
בספרו ' אנשי נבו ' ציין שמעון קושניר שאביו
הבית ובילדים והדאגה לעסק בעת היעדרותו של הבעל .
השנייה החלוצית  -נהג לצאת מביתו
של נח נפתולסקי  -אחת הדמויות הידועות של העלייה

בראשית השבוע ולחזור בסופו  .בהיעדרו הפכה האם סימה  -ביילה

למפקחת החולשת על כל ענייני

ץתדרה

74

מי

אלרואי

החצר  ,ואף נסעה בעצמה אל היריד הסמוך לכפר האוקראיני ניסקובקה כדי לעמוד מקרוב על שיווקם

של העגלים והפרים .

20

במקרים שהגבר לא עבד אלא למר תורה ולא הטריר את עצמו בבעיות חומריות יומיומיות  ,היה

עול הפרנסה על האישה כבד עוד יותר  .ביטוי ספרותי לתופעה זו ניתן למצוא בספרו של שלום אש
' על נהרות

מנהטן ' :

במשך דורי דורות הייתה האישה היהודייה המביאה את צרכי

דאגה חומרית והביאה את צרכיהם בעולם

שנשאה על צווארה

הכית  .היא

שפטרה את בעלה וילדיה
מכל

הזה על סיפוקם  ,למען יקדישו את חייהם לתורת השם  .היא

את העול הכבד של פרנסה  ,היא שהייתה נוסעת לירידים  ,משליכה לא אחת נפשה מנגד ,

סוחבת סחורות למכירה ולעתים מזדמנת אף לפונדקים בין איכרים פרועים ופריצים מופקרים  ,וגביניהם

עליה לא רק לשמור על טהרתה פן תחולל אלא להגן ממש על חייה  .הדאגה לצרכי המשפחה כולה
ביהודייה נוסף על מסירות ללא  -קץ גם
אופי שולטני  .משום כך היה בחיי המשפחה היהודים קורט של המשטר
המאטריארכאלי 21 .

פיתחה

ההשתתפות בפרנסת המשפחה העניקה לאישה סמכות וידע רב  ,ובעקבות זאת נוצר כדברי סוזן גלן

טשטוש מגדרי בין תפקידי הגבר לתפקידי האישה במשפחה .

27

בשל תפקידה וחשיבותה בכלכלה

היהודית ובפרנסת משפחתה היה לאישה חלק חשוב ביותר בקבלת ההחלטה בתא המשפחתי אם להגר

לארץ  -ישראל  ,להישאר בתחום המושב או לנסוע לארצות יעד אחרות  ,מבטיחות יותר  ,וכן בבחינת
אפשרויות הפרנסה העומדות לפני המשפחה בכל אחד מן המקומות הללו  .לעומת זאת  ,כפי שנראה
להלן  ,נשים יהודיות שתפקידן כמפרנסות היה שולי ומעמדן הכלכלי בתא
נגררו אחר בעליהן ותפקידן בשיקולי ההגירה היה שולי .

המשפחתי היה לרועץ ,

ד  .קבלת ההחלטה
' חברים נכבדים  .שתי משפחות מעירה קטנה  ,שעומדות להגרש משם  ,פנו אלי בשאלה אם יש להן
האפשרות להסתרר בארץ ישראל '  -כך כתב מורשה ' חברת הכשרת היישוב ' בשם שתי משפחות
עניות מאחת העיירות הסמוכות לווילנה אל מנהלי ה ' משרד

הארץ  -ישראלי ' ביפו .

' האנשים של

המשפחות האלו נפחים הם וכפי שגרו על יד כפר התעסקו גם כן בעבודת האדמה ' וכל רצונם לבוא
ולהתיישב בארץ  -ישראל :
למשפחה אחת יש בן אחד שגם הוא נפח ושלוש בנות

תופרות  .ולהשניה שני בנים נפחים

וכת אחת שמעשיה

עשיית מעוכים מחוכימן  .בבקשה להודיעני באיזה אופן יכולים להסתדר המשפחות האלה בא " י  .הם שואלים
~
אפשר להשיג שם כלי מלאכה או נחוץ לקחת זאת מפה  .מחכה אני לתשובתכם התכופית  ,בכבוד
גם כן אם

גמור ובברכת ציון  ,א  .ב  .גולדברג .

20

21

73

ש ' קושניר  ,אנשי נבו  :פרקי עלילה של אנשי העליה השניה  ,תל  -אביב תשכ " ח  ,עמ ' . 13 - 11
ש ' אש  ,על נהרות מנהטן  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ '

. 53

וראו גם  :היימן ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 93 - 92

22

גלן ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '

23

מורשה ' חברת הכשרת היישוב ' בווילנה  ,א " ב גולדברג  ,אל רופין וטהון ,

; 18

19

בינואר  , 1914אצ " מ  , ] 2 ,תיק . 133 / 1

ים לארץ  -ישראל מ  -אשית המאה העשרים

75

בתהליך קבלת ההחלטה  ,בהחלט ניתן

אף שהכותב לא התייחס ישירות למעמד האישה ולמקומה

עצם אזכור מלאכת בנות המשפחה

ללמוד מל המכתב על חשיבותה במערך הכלכלי בתא המשפחתי .
מעיד כי לנשים היה חלק במערך השיקולים הכלכליים אם לבוא

לארץ  .מתשובת לשכת המודיעין על

התופרות כוח עבודה מרכזי  ,שיש

הפנייה עולה שראשי ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' ראו בנשות המשפחה
בשוק העבודה
בידו להחזיק כלכלית את המשפחה עד להשתלבותם של הנפחים

המקומי :

שיימצאו עבודה ויתפרנסו הימנה  .לכן
נפחים המומחים במלאכתם ובקיאים במלאכת פרזול הסוסים אפשר

המשפחה ויוכלו לנוד ממקום למקום

הננו נוהגים לענות לנפחים רוקים כי הם יכולים לבוא  :אין להם עול
לבקש עבודה  ,עד ימצאנה סוף סוף  .אבל לא נוכל להשיב לבעלי

משפחה [ החקוקים מיד לפרנסה  .תופרות
יודעות היטב את עבודתן תוכלנה

מומחיות תוכלנה להרויח מ  60 -עד  80פרנק לחודש  .אם הן באמת
[ההדגשה שלי] .
הבנות לפרנס את המשפחה ובנתים יוכלו לחפש האב והבן עבודה
המלאכה 24 .
כי תשיג עבודה  .אם יחליטו לבוא  ,טוב שיביאו עמהם את כלי

גם

3

עושת המעוכים אפשר

משפחות מזרח אירופיות פנו

מכתבן של שתי המשפחות העניות הללו הוא מקרה מייצג למדי  -מאות
הגדולה והתעניינו בהגירה לארץ  -ישראל
אל ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' בעיצומה של ההגירה היהודית

ובהתיישבות בה .

25

בסיפורו של יעקב ליטוואק  ,מלמד בחדר מתוקן בעיר

לודז '

במשפחה אשר התקשתה לקיים את עצמה בשל שכר נמוך ויוקר

שבפולין  ,משתקפת ערבות הדדית
המחיה בפולין ערב מלחמת העולם
עד כדי כך ש ' אין לתאר ולפרש

הראשונה  .כיוון שמצבם היה בכי רע  ,כמצבה של כלל יהדות פולין -
המשפחה להגר לארץ  -ישראל בשני
בשפתיים את צרות יהודי פולין מצד פרנסתם '  -החליטו בני
[יוקר המחיה] בלודז ' גדול מאוד '
שלבים  .בשלב הראשון יהגרו האישה והילדים לארץ ' כי היקרות
בארץ מאשר בלודז '  ,ובשלב השני עתיד
וזול יותר לשלוח כסף מפולין לארץ ולקיים את המשפחה
היה האב להצטרף אל בני

משפחתו :

וההצרכה [ והצריכה ] מעטה אז  :יספיקו
וכאשר יהיו אשתי ובני ביתי בארצנו אשר היקרות אינו גדול כל  -כך

במעט [ יסתפקו במועט ]  .לגבי אשתי יכולה

תופרת  .ואז אולי בעזרת השם אוכל

להשתכר מיגיע כפיה כי26היא

לאסוף כמה מאות שקלים ואוכל גם אני לרכוש לי נחלה בארצינו .

תופרת מומחית היא  ,תוכל להרוויח

תשובת ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' הייתה אוהדת  .אם האישה אכן '
היא ובני ביתו להתפרנס פה ' כתב רופין
כ  70 -פרנק לחודש  .אם גם הוא יוכל לשלח לה כסף  ,תוכל
בארץ  ,תפקידה של האישה
לליטוואק  27 .אף שראש המשפחה התכוון לשלוח כסף לבני ביתו השוהים
שהמשיך את אורח חייו הרגיל בארץ
בתהליך ההגירה המתוכנן היה מרכזי ביותר  .בניגור לבעל ,
לדרך עם הילדים ולדאוג להם בארץ
הולדתו ובסביבתו המוכרת  ,הוטלה על האישה האחריות לצאת
ההסתגלות לתנאי הארץ ולאקלימה ,
חדשה שאיננה דומה בשום צורה שהיא ללודז '  ,עיר מגוריה .
היו אתגר של ממש עבור הגברת
מציאת מקום מגורים ופרנסה וחיפוש אחר מסגרת מתאימה לילדים

:

שיינקין
2

על מאגר נתונים המכיל כ  1 , 000 -פניות ללשכות המודיעין של

26

י ' ליטוואק אל דופין וטיגון  ,ו ' בשבט תרע " ד  ,אצ " מ  , ] 2 ,תיק

27

שם .

. 133/3

ורופיי

ראו  :אלרואי ( לעיל  ,הערה . ) 12

וקתדרה

ץתדרה

76

גור אלרואי

ליטוואק  .מהמכתב ומתשובת לשכת המודיעין אין לדעת אם אכן קיבלה המשפחה את המלצת המשרד

והגיעה לארץ  -ישראל כפי שתכננה  ,אך בהחלט ניתן להעריך את מקומה של אם המשפחה בתהליך

ההגירה לארץ .
לא רק מהשאלות הישירות על מידת יכולתן של הנשים להיקלט בשוק העבודה המקומי ניתן ללמוד
על מרכזיותה של המהגרת היהודייה בתהליך ההגירה  ,אלא גם מאופן הצגת השאלות ומהשימוש

המרובה של כותבי המכתבים בגוף ראשון רבים  .אף שמרבית המכתבים נכתבו בידי גברים  -ראשי
משפחה או בנים בכורים  -לא אחת הוצגו השאלות בשם גבר ואישה יחדיו  .מקריאת חלק מהמכתבים

נראה כי בני הזוג ישבו יחד לאורה של עששית בביתם וכתבו את המכתב בעצה אחת  .ביטויים כדוגמת
' בבקשתי להודיענו '  ' ,איננו מבקשים ' כפי שכתבה סוחרת הגחלים רחל בירמאן במכתבה  ,או ' מיר
באשלאסן  ,מיר זאלען עמיגרירען 1אנחנו החלטנו אנחנו רוצים להגר ] '  ' ,חפצנו לקנות אדמה ולעבוד
וכיוצא
באלה מלמדים על שותפות בקבלת ההחלטה ועל הערבות ההדדית ששררה בתא המשפחתי .

,

ל

עם זאת היו כמובן מקרים שהאישה לא הייתה שותפה כלל ועיקר בהחלטה להגר  .המקרה של משפחת
קרול הוא דוגמא להחלטה שהתקבלה באופן חד צדדי ע " י הבעל  .בשנת

1909

עלתה המשפחה לארץ

ישראל מפרבר קטן בשם סקרי ? ב ליד העיר רארום שבפולין  .ראש המשפחה מנדל קרול היה מומחה

לצביעת קירות בצבעי שמן  .עם הגעתו לארץ ישראל התפרנס מסיוד בתים וקישוטם בצבעי שמן

באמצעות שבלונות מוכנות מראש  .רבים מבתי תל אביב שהחלה להבנות באותה שנה עוטרו ע " י קרול
ובני משפחתו ברצועות דקורטיביות לאורך הקירות  ,סנטימטרים ספורים מתחת לתקרה .
ההחלטה של משפחת קרול להגר לארץ ישראל בראשית המאה העשרים הייתה שילוב של ציונות
מצד אחד וכמיהה דתית לארץ ישראל מהצד השני  .הייתה זו משפחה אמידה באופן יחסי שהתפרנסה

מצביעת בתים וסיודם במזרח אירופה  .היות ומצבה הכלכלי של המשפחה היה סביר לא היה צורך
בכניסתה של האם  -צירל קרזל  -למעגל העבודה  .מקומה כמפרנסת היה משני ומכאן שמעמדה
ועמדתה בסוגיית ההגירה לארץ ישראל הייתה שולית למדי  .קבלת ההחלטה להגר לארץ ישראל לא
רק שלא התקבלה בעצה אחת עמה  ,אלא הייתה עבורה עובדה מוגמרת אשר עליה להשלים

עמה .

" הרצון לעלות לארץ ישראל לא מש מליבו של מנדל " מתארת נכדתם בזיכרונותיה ' צבעי העיר ' :
הוא שיתף את ארבעת בניו בחלומו וטווה עימם תוכניות לעלייה  1 . . . 1צירל והבנות לא שותפו בתוכניות ארץ
ישראל  .הן לא הבינו את השפה  ,שכן מנדל הקפיד לשוחח עם בניו בעברית  .ציפורה חדת  -האוזן ליקטה פה

ושם מלות מפתח ותירגמה אותן לאחותה שרה  .צירל ניסתה לדלות מהבנים
הם שמרו עליו בקנאות  ,מחשש עינא בישא  .צירל החלה חושדת כי שינוי גדול מצפה לה בחייה ; שינוי הגרוע

את הסוד הגדול שלהם  -אבל

מזה שידעה  ,שנישאה והמירה את כפרה היפה בשכונה קטנה

וצפופה .

28

ביטוי נוסף למעמדה השולי בקבלת ההחלטה להגר היה בהגעת בני המשפחה לנמל יפו  .ההגירה
של ' הקרולים ' לארץ ישראל הייתה בשני שלבים  .תחילה הגיעו שני הבנים הגדולים  -אבא וחיים

28

מלכה קרול 1 ) -לכםנדרוכי  ,ן ניכויי הנייר תל

)

~ ביב  989נ וימ '

69

'

חלוצות שאינן פועלות  :הגירת נשים לארץ  -ישראל מ  -אשית המאה העשרים

קרול  -כעבור שנה יתר בני המשפחה  .אחוד המשפחה לאחר תקופה כה

קרול בזיכרונותיה כאירוע מרגש  .הפרידה הממושכת ושהייתם של שני

77

ץדנדרה

ממושכת מתואר ע " י מלכה
הבנים בארץ ישראל החמה
לך הארץ הזאת " שאל מנדל

שינתה אותם ללא הכר  .אבא קרול חלה במלריה ורזה מאוד  " .מה עשתה
הגברתן  ,הרי אתה עור ועצמות ,
קרול את בנו בכורו כאשר פגשו לראשונה בנמל יפו  " .אתה שכינוך

המשיך האב  " .זאת המלריה " ענה להוריו  " .כל מי ששומר בפרדסים נעקץ על
המחלה " הסביר להוריו

 -ידי יתוש ומקבל את

המודאגים .

למה לא כתבתם לנו שחלית ? חקר מנחם מנדל  .כדי לא להפחיד אתכם  .חששנו

שמא אמא תשנה את דעתה

כעס  :אני החלטתי לעלות לארץ

ולא תרצה לבוא לכאן  .נו הגיב מנדל בנימה שנשמעה בספק זילזול  ,ספק

ישראל  ,וכשאני מחליט  -אני מקיים  ,ואין אני זקוק לעצות נשים  .נשים מקומן

במטבח .

29

פשוטה  ,אנאלפבתית

דמותה של צירל מנדל כפי שמשתקפת בזיכרונות נכדתה  ,היא של אישה
שותפה בהחלטה להגר
שהעבירה את רוב זמנה במטבח ובעבודות הבית  .היות והיא לא הייתה

ולהתיישב בארץ היו קשיי הקליטה
שלה קשים וארוכים מאלה של בני

משפחתה .

בניגוד לילדיה שהשתלבו

יחד עם ילדי מהגרים יהודים אחרים
במציאות הארץ ישראלית  ,ולבעלה
שבמהלך עבורתו בא במגע עם החברה
היישובית המתהווה  ,נשארה צירל קרול
במטבח גלותית וזרה  .דוגמא אחת מתוך
רבות אחרות הממחישה את הניכור ואת
זרותה היא הליכתה נפעם הראשונה

לראינוע בקולנוע עדן בתל אביב .
בעלה " מנדל התאהב בראינוע מל הרגע
,

הראשון  .הוא לא היסס ללכת פעמיים ,

- ..

- ,

שלוש או ארבע בשבוע לאותו סרט " ,
ואולם הוא לא לקח מעולם את אשתו  .רק בעקבות לחץ של הילדים החליט

ולקחת עימו את זוגתו לראינוע "  .צירל לבשה " את שימלת המשי של השבת ,

לנהוג " כדג ' ענטעלמען

ענדה את פניניה  ,חבשה

את פיאתה היפה " ויצאה לראשונה לבילוי עם בעלה .
שקט  .צירל
כשכבו האורות באולם החלה צועקת  ' :מנדל אתה פה ? כן אני כאן ענה לה בקול
בקול  .אוי ווי איז זמיר ,
העלילה להתגלגל על המירקע  .צירל היתה נפעמת ונרעשת  .את התרגשותה ביטאה
הרגעי  .אז החלה

את הנוכל שמתחבא בארון .

עוד מעט יהרגו אותו  ,מנדל תגיד לו שיברח  ,אוי ווי איז סיר  ,הבחורה לא רואה

צריך להזהיר אותה מפניו  ,אוי ווי איז זמיר  . . .באי הראינוע הפסיקו לצפות
המבוגרת חובשת הפאה  ,שצועקת בהתרגשות אוי ווי איז זמיר  .כמה מהם

29

שם  ,עמ ' . 10

בסרט  .עיניהם כוונו אל האישה
חיקו אותה והצטרפו אליה
אף

משפחת קמיל

תררה

יר

78

אלרואי

-

בקריאות

ההתפעלות  ,ואילו הצופים האחרים התפקעו מצחוק במושבם  .אותו רגע ביקש מנדל שהאדמה תפער

את פיה ותבלע אותו  .שוב לא הוסיף מנחם מנדל לקחת את צירל לסינמה

עדן .

30

,

ל

תהליך קבלת ההחלטה של נשים רווקות היה שונה מזה של בעלות משפחה  .נערות שביקשו להגר
בגפן היו תלויות בהסכמת ההורים  ,ואלה בדרך כלל לא ניאותו בקלות לשלוח את בתם בגפה בדרך
ארוכה ומסוכנת אל אחת מארצות הים  .במכתבה של טייביל קרדש מפלך קיוב מאפריל

1914

אל

ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' באים לידי ביטוי הקשיים שעמם התמודדה נערה צעירה שרצתה להגר בגפה .
' אדון נכבד '  ,כתבה טייביל ,

,

שמונה עשרה שנה עכרו מיום הולדי להורי החנוונים בעיירה קטנה ונידחת בפלך קיעוו [ קיוב  .אבי הוא
בית הגון ומיוחס  ,איש ישר וטוב  ,ירא אלהים  ,שומר את השבת ומדקדק על כל המצוות  .אמי גם היא

בעל
אשה

צנועה וכשרה אף כי יותר חפשית בהשקפותיה מהשקפותיו של אבא [  . . .ן זה שנה שלמה שאני לוחמת עם הורי
שאינם נותנים לי לנסוע ביראם כי קשה אעבוד  ,יען כי לכלכלני בארץ זרה אין

שאלתה אל מנהל ה ' משרד

בידי .

31

הארץ  -ישראלי ' הייתה אם ניתן לשלב עבודה ולימודים בארץ  -ישראל .

עבודת האדמה איננה מושכת את לבה  ,כתבה  ,אך ' מאוד מאוד חפצה אני להתלמד  .אבל בלי כסף לא
יעלה הדבר בירי ולכן החלטתי לעבוד ביום ולהתלמד בערב '  .מכתבו של רופין הותיר את ההחלטה
בידי

הנערה :

היות שאין בידך שום אומנות  ,אין לך דרך אחרת מאשר להיות לפועלת חקלאית

[ . . .ו

עונת העבודה היא

בחורף  ,ועליך לדחות את נסיעתך לזמן ההוא  .אחרי יום עבודה אפשר ללמוד בערב  .שעורים ישנם

בכל מקום

בחנם  .אבל אין כמובן  ,לקוות להצלחה יתרה בלמודים אחרי עמל היום  .דרך אחרת ישנה  -להיות למורה
או לגננת ( בגן ילדים )  .ההוראה דורשת השתלמות  ,אם באופן פרטי או בבית הספר [  . . .ן אם אפשר לך להשיג
סכום מסוים מבית אביך מדי חדש בחדשו

למחיתך  ,כדאי לך לבוא הנה ולהשתלם בשפה העברית  ,וסוף סוף

תמצא לך איזו מטרה בבית הספר או בגן הילדים .

33

שיינקין  ,בדומה להוריה של טייביל  ,שחששו ממסעה לארץ  -ישראל  ,לא ראה בעין יפה את בואן של

נערות בודדות לארץ  -ישראל  ,ולא אחת דחה בקשות מסוג זה באופן שאינו משתמע לשתי פנים .
במכתב תשובה לרבקה שסיין שביקשה לבוא ולהתיישב בארץ כתב כי ' לא רק בארץ  -ישראל  ,אלא
בכל מקום קשה יותר לאישה להסתדר מאשר לגבר  ,הנשים מקבלות הכנה פחות טובה למלחמה

בחיים '  ,והוסיף כי ' רוב הנשים שבאו עד כה מתגעגעות לרוסיה ורוצות לחזור לשם ' .

33

ממכתבים רבים אחרים של מהגרים ומהגרות פוטנציאליים שנשלחו אל לשכות המודיעין עולה
כי למהגרת היהודייה היה תפקיד פעיל בהחלטה להגר  .הדבר עולה בקנה אחד עם המסקנות של
מחקרים שהצביעו על חשיבותן של הנשים היהודיות המזרח אירופיות במערך הכלכלי של המשפחה

30

31
32

33

שם  ,עמ ' . 174

ט ' קריש
שם .

אל שפע ,

שיינקיל אל י

16

במרס

 , 1914אצ " מ  , 12 ,תיק . 133 / 3

' שטייז  26 ,במרס  , 1907אה " ע ,

,

- 104 - 118

ע  ,תיק . 2

הגירת נשים לארץ  -ישראל  - 2אשית המאה העשרים

המצומצמת  .מעמדה כמפרנסת נוספת לצד הבעל ונחיצותה הכלכלית הם

79

ושקודרה

שהעמידו את האישה

בעמדה מרכזית במסכת השיקולים המורכבת והגורלית עבור המשפחה .

ה  .מימוש ההחלטה
,

קרן ן

חיו

ט  ,ו ו  , " ,נו ,

/

כ " ט  /י 3כק

ג _ ו  ,וי

ל  ,כונפ 1

;

.

ומ

,

,,

י

,

*

לארץ  " -הראל ה " תה שתה לחלוטק מהחותה של הגבר המהגר  .אף וכהמהם יצאו

"

מאותן עיירות  ,נסעו

באותה הרכבת  ,הגיעו לאותו נמל יציאה והפליגו

באותה האנייה לארץ  -ישראל  ,כל אחד חווה את

הנסיעה לארץ בררך אחרת  .ההגירה הנשית הייתה

מורכבת ומסובכת בהרבה מזו של הגבר .
בדומה להגירה לארצות  -הברית הייתה ההגירה
לארץ  -ישראל ברובה הגירת משפחות שבאו לארץ

לשם השתקעות ונעשתה בשלבים  .תחילה הגיע
בדרך כלל ראש המשפחה בגפו  ,בחן את הארץ

ואת תנאיה  ,ורק לאחר פרק זמן הביא את משפחתו .
בספר זיכרונותיו ' בכור מכורה ' סיפר שמעון קושניר

על נסיעתו של אביו לארץ  -ישראל כדי להכשיר את

,

הקרקע לבוא המשפחה  ' :יסע אבא חמישהת לארץ  -ישראל
יעלה ויראה בעיניו  ,ואם לא ימצא סידור למשפחה
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שטה להעריך

תרס " ד נטל אבא את ברכת הפרדה יצא ברכבת לאורסה  .מעש הפלגי לארץ "טראל '
מתיאוריו של פקיד ההגירה
מספר הנשים שהצטרפו אל בעליהן לאחר שאלה מצאו עבודה  ,אך
קושניר  .כך למשל
של לשכת המודיעין באודסה עולה כי היו לא מעט מקרים כדוגמת זה של משפחת

2ת

במכתב מאוקטובר

נשים עם

1913

כתב הפקיד אל מנחם אוסישקין  ,יושב ראש הוועד האודסאי  ' :שתי
 35במכתב אחר

כתב :

ילדים שבעליהן נסעו בשנה שעברה לפתח תקווה נוסעות כעת לארץ ישראל ' ;
 ,כעת נוסעים בני ביתו '
' לפני שנה נסע לא " י אחד ב  .קליר מפלך גרודנה  .הוא התבסס בפתח תקווה

התשתית הכלכלית הצטרפו יתר בני המשפחה .
34
35
36
37

ש ' קושניר  ,בכור ומכורה  ,עמ '  , 14 , 12 - 11תל  -אביב תשט " ו .
ב ' שפילברג אל אוסישקין  1 ,באוקטובר  , 1913רשימה  , 69אצ " מ  ,424 ,תיק . 5211
שפילברג אל אוסישקין  7 ,בפברואר  , 1914רשימה  , 84אצ " מ  ,424 ,תיק . 5211
שפילברג אל אוסישקין ,

] ? 19131

רשימה  , 53אצ " מ  , 424 ,תיק . 5211
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גור אלרואי

היעדרותו של הגבר ונסיעתו לארץ החדשה כדי להכשיר את הקרקע לבוא המשפחה שינו לחלוטין
את מעמדה המגדרי של האישה בתא המשפחתי  .לאחר נסיעתו נפלה על האישה  -לפרק זמן ארוך
יחסית  -האחריות המלאה לגורל בני משפחתה ופרנסתם  .היה עליה להתמודד עם אין  -ספור החלטות

והכרעות יומיומיות ללא תמיכתו ועצתו של בן זוגה  .התמודדות זו והשפעתה על יתר בני המשפחה
טרם נחקרו באופן מעמיק בספרות ההגירה והסוגיה ראויה לעיון בפני עצמה  .יש לציין כי בשלב זה

היו לא מעט טרגדיות משפחתיות  -בעיקר של נשים שבעליהן ניצלו את ההגירה אל ארצות הים כדי

להיעלם ולהפוך אותן לעגונות .
בניגוד לדימוי המקובל  ,שהארץ משכה אליה חלוצים אידאליסטים  ,או לחלופין זקנים שלא ביקשו
אלא למות ולהיקבר בה  ,הגיעו לארץ  -ישראל גם טיפוסים מפוקפקים שביקשו להתחיל בארץ  -ישראל
חיים חדשים  ,וביניהם גברים שנטשו את משפחותיהם  .אביא לדוגמה את סיפורו של משה מקישינוב ,
שהתיישב ביפו  ,התחתן עם קרובת עשר שהביא לארץ כדי למצוא לה שידוך  ,ונטש את אשתו

ושלושת ילדיו  ' .זה כשנה וחצי שדר בעירנו איש אחד  ,משה מקישינוב  ,מוכר דגים  ,וזה כתשעה חדשים
שנולד לו בן '  ,נכתב בעיתון ' החרות ' במאי  . 1911לרוע מזלו פגש אותו בדרך מקרה בן עיירתו  ,והלה ,

לאחר שגילה כי האיש הקים משפחה חדשה בארץ  -ישראל  ,הלך נרעש ומופתע אל רב העיר וסיפר לו
על כך  .הרב ' התחיל לחקור באמתות הענין  ,ואתמול '  ,נכתב בעיתון  ' ,התודו שניהם כי אמת הדבר  .אך
הבעל התחיל לאיים את רבינו באיומים שונים אם יפריד אותו מאשתו '  .כשראה הרב ' שלא יפעול עליו

מאומה ופחד פן יברח מפה [  . . .ן מסר הדבר לידי הקונסול לעשות את הדברים הנצרכים

לזה ' .

38

המקרה

של מוכר הדגים מקישינוב לא היה מקרה בודד  .זליג מגלינצקי מפלך ויטבסק גם הוא נטש את אשתו
והפליג לארץ  -ישראל  .אלא שנוכל זה עשה את הדבר במטרה ' להונות את כספה וגם רמה אותה באופן
גס ומבהיל בנסעו מפה בלתי ידיעתה '  ,והאישה ' בוכה ומבקשת רחמים אם לא יאות מגלינצקי לקחת

אותה ארצה ישראל כעת  ,ישלח לה תיכף ספר  -כריתות ' .

39

עם זאת רוב הגברים שנסעו לארצות היעד ובכלל זה לארץ  -ישראל עשו זאת על מנת להביא
את משפחותיהם בהקדם האפשרי  .מרגע שראש המשפחה הסתדר ונשלחו כרטיסי ההפלגה והכסף
למסע  ,היה על האישה להוציא לפועל את השלב השני והמסובך של תהליך ההגירה  -הצטרפות
בני המשפחה אל האב והבעל בארץ

החדשה  .שני

מכשולים עיקריים ניצבו בדרכה  ,מכשולים כמעט

בלתי עבירים ומסוכנים עבור אישה בכלל ואישה יהודייה בפרט  ,ברוסיה הצארית של ראשית המאה

העשרים  :ביורוקרטיה וחלאות הדרך .
על מנת לצאת מגבולות רוסיה כחוק נזקקו המהגרים היהודים לתעודות מהשלטונות  .הנפקת
דרכון לראש משפחה הייתה הליך מסובך ביותר ועל אחת כמה וכמה הנפקת דרכון לאישה שביקשה
להצטרף אל בעלה באחת הארצות שמעבר לים  ,וזאת בראש ובראשונה בשל מעמדה המשפטי הנחות

.2

38

בן אברהם  ,יפו  ,החירות  ,י " ז באייר תרע " א  ,עמ '

39

י ' מקליש אל א ' ורבורג  ,כ " א בסיוון תרע " ב  ,אצ " מ ,
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דרכון רק בהסכמתו של הבעל  .כיוון שראשי משפחה רבים היגרו בגפם  ,כדי להכין את

להוציא

התשתית

הכלכלית למשפחה שתבוא מאוחר יותר  ,ולא השאירו לנשותיהם דרכון נפרד או מסמך חתום על ידי

נוטריון המאשר את קשר הנישואין שביניהם  ,מצאו עצמן הנשים במבוי סתום  .ניתן היה לפתור קושי
הוא מבקש
זה בשלוש דרכים  .הבעל שבחוץ לארץ יכול היה להצהיר לפני נוטריון בארץ החדשה כי
אותה
שאשתו וילדיו יצטרפו אליו ולהחתים על ההצהרה את הקונסול הרוסי באזור מגוריו ולשלוח
 ,אולם
לאשתו ; אישה שהציגה הצהרה החתומה על ידי נוטריון והקונסול קיבלה דרכון ללא שום קושי
שננטשה על
המהלך כולו היה מורכב וקשה לביצוע  .לחלופין יכלה האישה להצהיר בתחנת משטרה
לה המשטרה מסמך
ידי בעלה וכי עקבותיו נעלמו  ,ולאחר חקירה קצרה שאימתה את גרסתה הנפיקה
 40אולם הדרך הנפוצה ביותר
המאשר את הצהרתה  ,ומסמך זה אפשר הנפקת דרכון אצל מושל המחוז .
מבריחים שניצלו
הייתה הגירה באופן בלתי חוקי תוך גנבת הגבול בלילה והסתכנות ממשית  ,הן בגלל
40

י ' בר 11 ' ,י אזיי
בטבת תרס " ח  ,עמ ' . 8
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את מצבם התלותי של המהגרים והן בגלל סיורים של חיילים לאורך הגבול .

41

מהגרים ומהגרות

שביקשו לצאת לארץ  -ישראל  ,ושלא הצליחו להשיג דרכון  ,יכלו לנקוט דרך נוספת  ,שלא הייתה
אפשרית לאחיהם שרצו להגר לאמריקה  -הם יכלו להציג את עצמם כעולי רגל ולהשיג תעודת עולה

רגל  .לשם כך היה עליהם להצהיר כי כוונתם לנסוע לארץ  -ישראל כדי להתפלל  ,ולהציג תעודת יושר
מהמשטרה  ,קבלה מסניף משרד האוצר על תשלום מס יציאה ואישור מטעם הרבנות המחוזית המאמת
את כוונותיו של הנוסע  .לאחר קבלת הדרכון או תעודת עולה הרגל התבקשו המהגרים להחתים את
הדרכון או את תעודת עולה הרגל בקונסוליה התורכית  ,לקנות בולי מס ולהתחיל בהכנות לקראת

קבלת התזכרה  ,אישור הכניסה לארץ מהשלטון העות ' מאני .

42

נשים רבות שביקשו להצטרף עם ילדיהן אל הבעל בארץ  -ישראל  ,ושהתקשו להשיג דרכון או
תעודת עולה רגל ולקבל תזכרה  ,פנו לעזרתם של סוכנים  ,בתקווה שיסייעו בידן לצלוח את הסבך
הביורוקרטי ולסדר את כל הדרוש עד למועד ההפלגה  .בנסיבות אלה רבו סוכני נסיעות נוכלים אשר
המתינו למהגרים ולמהגרות בתחנת הרכבת ובנמל והבטיחו להם כי יסדרו עבורם תמורת מחיר סמלי
את כל הנחוץ להפלגה ; מובן שמרגע שקיבלו את הכסף לידיהם נעלמו והשאירו אחריהם משפחות

רבות חסרות פרוטה וחסרות אונים .

43

מסיבה זו ראה שיינקין לנכון לציין בחוברת ההדרכה למהגרים

ולמהגרות לארץ  -ישראל ' שמהגרות הנוסעות לבדן ומעונינות שנציג מטעם הלשכה יחכה להן בתחנת
הרכבת  ,עליהן לכתוב מבעוד מועד ולטלגרף ללשכה באודסה שתשלח נציג או שליח אחד האכסניות

המקומיות לתחנת הרכבת לאסוף אותה ולדאוג לשלומה ' .

44

יש בידינו עדויות לא מעטות על הקשיים של נשים במימוש תכנית ההגירה לארץ  -ישראל  .עיתונאי
המכונה ' אחד העברים ' כתב בעיתון ' הזמן ' על אישה ענייה אשר הפליגה עם חמשת ילדיה ' לבעלה
הרצען היושב בירושלים ברחוב היהודים '  .האישה  ,סיפר  ,התאוננה ' שבעלה שלח לה מעט כסף
להוצאות הדרך ועל אשר יעצו לה לקחת כרטיס אוניה לילדיה בעוד שגדולים מהם נמצאים באוניה
בלי כרטיס '  ,וכך הפסידה כסף שלא לצורך  .אך למרות ההפסד הכספי היא שמחה על שהיא ' עוזבת
את אודסה  ,שכפשע

,

[ כפסע היה שם בינה ובין המות ועל אשר היא נוסעת לארץ  -ישראל ' .

45

עדויות נוספות עולות ממכתביו של ב ' שפילברג  ,פקיד ההגירה של לשכת המודיעין האודסאית ,

אשר נהג לדווח מדי שבוע בשבוע לאוסישקין  ,יושב ראש הוועד האודסאי  ,על המתרחש בלשכה .
משרתו של שפילברג הפכה אותו למעשה לאדם היחיד שיכול היה לספק נתונים על המהגרים שהפליגו

מנמל אודסה לארץ  -ישראל  .הוא פגש אותם  ,עמד על כוונותיהם ועל מניעיהם  ,ואף התווכח והתעמת

41

על מקרה של גנבת גבול בחשאי וניסית המבריחים לשדוד את המהגיים ראו  :שלום עליכם  ,מוטל בז פייסי החת ,
תל  -אביב תשט " ו  ,עמ ' קטז  -קכז  .אף שמדובר ביצירה ספרותית ספרו של שלום עליכם מתאר באופן מהימן ביותר את

הוויית ההגירה ותלאותיה מנקודת המבט של המהגר  .ייתכן  ,אם כי אין הדבר נאמר בספר  ,שכיוון שאמו של מוטל

הייתה אלמנה לא היה באפשרותה להשיג את המסמכים הדרושים ובשל כך חצו בגנבה את הגבול .
42

על ההליך הביורוקרטי לקבלת דרכון או תעודת עולה רגל לארץ  -ישראל ראו  :מ ' שיינקין  ,ידיעות וועגען ארץ ישראל ,
וילנה

43

44

45

 , 1908עמ ' . 2 - 1

על הנוכלות בתקופת ההגירה הגדולה ראו  :אלרואי (לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 221 - 214
שיינקין ( לעיל ,הערה  , ) 39עמ ' . 5
אחד העברים  ' ,מרשימותי בארץ ישראל '  ,הזמן  ,ע " ד בתמוז תרס " ז  ,עמ ' . 3

רת נשים לארץ  -ישראל בו -אשית המאה העשרים

עמם לא מעט  ,וכנראה בשל המגע הקרוב עם המהגרים תיאוריהם

במכתביו מעניינים  ,ססגוניים

נחת  ' .רק שני דברים

ומהימנים  .לא פעם  ,העיד  ,גרם לו החיכוך היומיומי עם המהגרים מבוכה ואי

נפלו והסיכו לי הרבה אי נעימות '  ,כתב שפילברג אל

83

אוסישקין :

אתמול באה אישה אחת עם שישה ילדים ובקשה ודרשה שאתן ( שהועד

ייתן )

לה להוצאות הדרך לא " י [  ] . . .היא בכתה וצעקה ואמרה שאם לא ניתן לה את

עשרים רו " כ [ רובל כסף ] החסרים

הכסף הדרוש לה  ,היא תשליך את

עצמה ואת ילדיה המימה  .אני יעצתיה לפנות אל איזה רב וגם נתתי לה רו " כ .
לאולם לשכת המודיעין

האישה לא קיבלה את עצתו של שפילברג  ,השליכה עליו את המטבע ויצאה

ילדיה המימה  ' .הנוסעים

תוך שהיא צועקת שהפקיד  ,היינו שפילברג  ,יעץ לה להטיל את עצמה ואת

התרגזו לאכזריות שכזו '  ,כתב שפילברג  ' ,אולם יצאתי אחריה והסברתי
אירועי יום אתמול ,

לנוסעים את העניין '  .לאחר

חמישהו :

צעקה ובכתה ואמרה שאם

היום בבוקר כשבאתי אל הועד  ,האישה כבר חכתה לי עם ילדיה ברחוב ועוד פעם
לא ניתן לה את הכסף אז היא הולכת עם ילדיה לים [  ] . . .היא בכתה וצעקה עד

שהנוסעים אספו בידיהם חמישה
לנכון לכתוב לך אודות

עשר רו " כ ונתנו לה ( גם אצלי לקחו שני רו " כ ) [  ] . . .דרישות כסף ישנן תמיד ומצאתי
זה  .בכבוד הראוי  ,ידידך באמת  ,ב  .שפילברג .

46

הבעל את הכסף וקרא

קשייה של האישה לא התמצו כאמור בענייני ביורוקרטיה  .לאחר ששלח

לאשתו להצטרף אליו עם הילדים  ,היה עליה לבצע משימות שהגבר היה פטור

מכירת הבית ובעיקר נסיעה והפלגה ממושכת עם ילדים  ,לרוב קטנים .

מהן  :חיסול העסק ,

אמא מתחילה במעשה

'

החיסול  -מוכרת כל דבר הנראה לה מיותר  ,מחלקת מתנות לקרובים ולידידים ' -
קושניר את השלב שבו התבקשו בני המשפחה על ידי האב לבוא ולהצטרף אליו

כך תיאר שמעון

בארץ :

צמודים אל החוף  ,אל קרובינו
ביום שבת  ,יום הפלגת האניה  ,כבר עומדות היו רגלינו על סיפון האניה ומבסינו

התאים שהיה פרוץ לרוחות הים הסתדרנו
בני המשפחה המנפנפים בידיהם ומלווים אותנו בברכותיהם  .באחד
סער והאניה היתה מתנודדת ,
על מזודותינו וצרורותינו  .אמא היתה נרעשת ונפעמת לקראת דרכנו בים  .הים
העלולות להתחולל בלב
ואמא תפרוש ידיה ותגחן עלינו עם כל טלטלה  ,כמבקשת לשמרנו מפני הסכנות

ימים .

47

גם סיפורה של המהגרת רייזה קושניר יש בו כרי ללמד על דרמת

ההגירה של המהגרת היהודייה
להגירה היהודית של

לארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים  48 .בסיפורה השגרתי למדי  ,והאופייני
או קשיים מיוחדים  ,אך
סוף המאה התשע  -עשרה ותחילת המאה העשרים  ,אין טרגדיות משפחתיות
המהגרת לארץ  -ישראל
דווקא בפשטותו הרא ממחיש את מצבה של המהגרת היהודייה בכלל וזו

בפרט .
באחד מימי חודש יוני
) ( Spola

1908

פנתה רייזה קושניר  ,אישה בת שלושים

שבפלך קיוב  ,אל לשכת המודיעין הקרובה למקום מגוריה  ,וביקשה

47

שפילביג אי איסישקיז  , ) ? 1911 ( ,אצ " מ  ,424 ,תיק . 54/ 1
קושניר (לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' . 17 - 16

48

למרות שם המשפחה הזהה אין כל קשר בין משפחתו של שמעון קושניר למשפחתה

46

ושלוש מהעיירה שפולה

מהמורשה המקומי עזרה

של רייזה

קושניר .

ץתדרה

ץתדרה

84

גור אל

כספית כדי להגיע אל בעלה הבנאי המחכה לה ביפו  .כיוון שכרטיסי ההפלגה כבר היו בידה  ,קיבלה
הגברת קושניר סכום של

20

רובל  ,מחצית עלות דמי הנסיעה של המשפחה ברכבת  .מחירו של כרטיס

רכבת למבוגר מהעיירה שבה התגוררה ועד אודסה היה

.

6 40

רובל  ,ומחיר הכרטיס לילד עד גיל שש

היה מחצית ממחיר הכרטיס של מבוגר  .עלות הנסיעה ברכבת של כל משפחת קושניר הייתה

41 . 60

רובל  .לאחר שנקנו כרטיסי הרכבת ונארזו חפצי המשפחה  ,ירדו רייזה וילדיה ( יוחנן בן השתים  -עשרה ,
הירש בן העשר  ,חיים בן התשע  ,ברוך בן השלוש  ,יוסל בן השנה  ,רחל בת השבע ואסתר בת

דרומה  -נסיעה של

כ 500 -

השש )

קילומטרים  -לנמל אודסה  ,ושם המתינו מספר ימים עד להפלגת האנייה .

באחד מימי יום רביעי עלו על סיפון האנייה  ,וזו יצאה לדרך בשעה

16 : 00

בדרכה לקונסטנטינופול

ומשם לארץ  -ישראל  .גם אם התנהגו ילדיה למופת  ,לא רבו ביניהם ( דבר שבוודאי קרה )  ,לא עשר בדרך
ואף לא נעלמו באחד השווקים העמוסים לעייפה שבדרך  ,מסעה לארץ היה בוודאי שונה לחלוטין
מזה של בעלה הבנאי  ,שהיגר בגפו ולא היה צריך לדאוג לשבעה ילדים  ,שהגדול שבהם היה רק בן
שתים  -עשרה  ,והקטן -

בקושי בן שנה .

49

,

ל

ואולם המקרה של רייזה קושניר מאפשר להתחקות לא רק אחר קשיי המסע של המהגרת היהודייה

לארץ ישראל  ,אלא גם אחר שיקולי ההגירה לארץ בראשית המאה העשרים  .הייחוד שבסיפור הגירתה
של משפחת קושניר לארץ ישראל בשנים

1908 - 1907

הוא לא רק ביציאתה של רייזה קושניר לבעלה

הבנאי ביפו  ,אלא בעיקר ביכולת להתבונן מקרוב אחר השתלשלותה של ההגירה לארץ ישראל מעיירה

אחת קטנה בשם שפולה בפלך קייב  .פנייתה של רייזה קושניר ללשכת המודיעין של יק " א בשפולה
כפי שהשתמרה בארכיון לתולדות העם היהודי מצד אחד  ,ופרסומו של הספר ' שפולה  -מסכת
יהודים בעיירה ' יחד עם מחקרים נוספים על העיירה מהצד השני  ,מאפשר לערוך הצלבה בין מקורות
ולהתחקות אחר משפחה מייצגת שהגרה לארץ ישראל בתקופת העלייה

השנייה .

שפולה הייתה עיירה קטנה בפלך קיוב בין צ ' רקסי לאומן  .בראשית המאה העשרים חיו בעיירה
כ 12 , 000 -

איש מתוכם כ  5 , 300 -יהודים .

50

למעלה

מ 40 -

אחוז מהאוכלוסייה בגיל העבודה בשפולה

היו בעלי מלאכה  .רובם לפי סדר יורד היו חייטים  ,סנדלרים  ,תופרי כובעים  ,נפחים ומסגרים .
21

אחוז לערך היו חנוונים והיתר בשיעורים קטנים יותר היו עגלונים  ,פועלים  ,מתווכים  ,מלמדים

וכיוב '  .בראשית המאה העשרים גדלה המצוקה בעיירה  .גל הפוגרומים הביא לעיירה מגורשים

ופליטים שניצלו את קרבתה של העיירה למסילת הברזל  .ריכוזה של אוכלוסיית מגורשים ופליטים
49

על פנייתה של קושניר ללשכת המודיעין המקומית ראו  :אמתע " י  ,חטיבת יק " א  ,תיק

)

. 34

מרישומי לשכת המודיעין

ניתן ללמוד על מועד פנייתה ללשכה  ,על גילה  ,על שמות ילדיה וגילם  ,על מקום מגוריה  ,על המקצוע של בעלה
ועל מקום מושבו בארץ  -ישראל ועל סכום הכסף שקיבלה  .על הנסיעה ברכבת מהעיירה שפולה עד אודסה ראו
המפה

'  ' Europ isches Ruszlandבתוך :

906י

Leipzig

ש

Allgemeiner Handatlas , Bielefeld

 . Andreesעל מחיר

ה נ סיעה ברכבת ראו ~ ' , :
ar j dische Auswanderungsangelegenheiten
~"blמ ,
האנייה מאודסה לארץ  -ישראל ראו  :אצ
 . 9ע  , Berlin 23 . 9 . 1909 ,אצ " מ 36 ,ג תיק ט . 95על מועד יציאת
~

,

des 'Cent) 015' ureaus

50

~
ראו er Statistik der fude (Internationale Konfessionsstatistik) , Berlin 1914 :

78

))

"

ן

Korresponden
,49

תיק

. 28

,Veroefentlichung des Bureaus

.ק
~

חלוצות שאינן פועלות  :הגירת נשים לארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים

בעיירה הביאה למצוקה כלכלית בעיירה  .מציאות זו הביאה להגירה מהעיירה

משפחתו

85

ץדנדרה

לארצות היעד השונות

בשפולה :

יחזקאל קושניר
מימין לאברהם
קריניצי ( במרכז
התמונה  ,לימים ראש

עיריית

יחזקאל קושניר כתב מכתבים לשפולה  ,לאחיו גדליה קושניר  ,היו אלה מכתבים

של איש מבוגר ומיושב
1909

בבנין אחוזת בית ,

שהתיישב ביפו  ,ומצא פרנסתו במלאכת הבנין  .תחילה ביפו גופא ושכונותיה  .ומשנת
תפוש ע " י הפועל הערבי  ,ושל
היא תל אביב  .הוא עבר על קשיי קליטה של חדירה למקצוע הבנין  ,שהיה
אמון רב בפועל יהודי ,
ההתנכרות של הקבלנים היהודים  ,יהודים ספרדים לרוב  ,סלושץ ואחרים  ,שלא נתנו
 ,שבאו לארץ ישראל  ,ורוצים
ולא מצאו עצמם מחוייבים לעשות ניסיונות וללמד מלאכה ליהודים שוטים
להיות בנאים .

בשנת  1908שלח הבנאי קושניר כרטיסי הפלגה לאשתו וילדיו שהצטרפו
קודם לכן הגיעה לא " י משפולה סימה מז ' יבורסקי  ,עלמה צעירה  ,תופרת

אליו באותה שנה  .חודש

וקרובה של יחזקאל קושניר .
אימה העמי מז ' בורסקי .

חברתה חנה גיטל היגרה לארץ ישראל זמן לא רב אחריה וכעבור זמן הביאה את
ישראל לשפולה  .בשנת
כך למעשה בין השנים  1908ל  1909 -נוצר הקשר הראשוני בין ארץ
51

דוד כהן  ,שפולה  :מסכת חיי יהודים בעיירה  ,חיפה

. 1965

1913

רמה  -גן )

ץתדרה
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גור אלרואי

היגרו לארץ ישראל יתר משפחת קושניר  .גדליה  ,אחיו של יחזקאל  ,רעייתו קרייני וילדיהם  .בנם

הבכור יצחק קושניר הגיע לארץ לאחר מלחמת העולם הראשונה והתיישב בחדרה .
תרשים הגירת השרשרה של משפחך קושניר וקרוביהם משפולה לארץ  -ישראל

.

ןיי,ייןן,.,י  ,,,,ין,
,,י

, ,(,,

,

" יחזקאל' קושניר "

_
הבנאי
_

,

ילדיהם :

צ בי

1

-

ן,

המכתבים שהגיעו מארץ ישראל

..

4

ן,

- -- .-/

/

,

ן

'

1

(

היש

, ,,

ח יי ם

ע " י בני שפולה יצרו גשר חי בינם לבין תושבי העיירה  .במכתביהם

החלו לתאר את הארץ ובעיקר את האפשרויות הכלכליות הגלומות בה  .קרוב הביא קרוב ובהדרגה

נוצרה קהילה של יוצאי שפולה בארץ ישראל המקיימת קשר הדוק עם העיירה  .על המכתבים שהגיעו
מארץ ישראל כותב דוד כהן

בספרו :

הכניסו זרם חדש בחוג הציוני של העיירה  ,ושמשו ענין רב לדון בו בכל שפולה  ,ציונים ולא ציונים  .לא

עוד ארץ ישראל שבשמים  ,ולא ציונות ערטילאית  ,אלא ארץ ישראל אשר בני שפולה ממש חיים בה  .ולא
ארץ אחת  ,חד גונית  ,שכולם בה פרדסנים ואכרים ' פומישצ ' יקים '  ,בעלי כחלאות  ,אלא ארץ של צעירים
וזקנים  ,של מחפשי עבודה  ,רעבים וקודחים  ,ועל אף הכל  ,שמחים ומלאי התלהבות ; והם בנך ובתך ואביך

ואחיך ומכיריך  ,בני עירך  .ארץ ישראל נתקרבה לשפולה  ,כמו שאומרים  ' :ווי א שטוב סיט קאמער ' כאולם

וקיטון  .היתה לשיחת יום יום  .נשים נפגשות

בשוק  ,וגברים בבית הכנסת  ,ובדרך לעסקיהם  ,ובעסקיהם ,

ושואלים לשלום בנים וקרובים שבארץ ישראל  ,מה

כותבים ?

קוראים מכתבים מארץ ישראל בחנויות  ,כאשר

יהודים יושבים על גבי דוכן של מוכרים  ,ובאספות של חברת הלואה וחסכון  ,ובכל מקום אחר  ,ומשוחחים
ומתווכחים .

52

ההגירה לארץ ישראל הייתה כאמור הגירת שרשרת  .תחילה יצא ראש המשפחה או הבן הבכור ורק
לאחר שהתבססו הצטרפו אליו יתר בני המשפחה  .השיקול אם להגר לארץ או להישאר בעיירה
היה בראש ובראשונה שיקול כלכלי רציונאלי של רווח והפסד ורק אחר כך נלוו אליו שיקולים

5

-

ישראל נו -אשית המאה העשרים

87
-

מידע רב ערך על הארץ

אידיאולוגיים אם בכלל  .המכתבים שנשלחו לעיירה על ידי הקרובים הכילו
היום ובני העיירה החלו לקבל
שעל פיו יכול היה המהגר לכלכל את צעדיו  .אלה הפכו לשיחת
לבניהם  ,צעירים לאחיהם  ,נשים
מידע מעודכן על האפשרויות הכלכליות שם  .הורים החלו לנסוע
בטחון רב לאנשי העיירה
לבעליהן ובהדרגה התרחב מעגל ההגירה  .הקרובים בארץ החדשה החדירו
כלכלית  .כך סללו הראשונים שהגיעו לארץ
כי בהעתקת מקום המגורים יש להם סיכוי טוב להצליח

ישראל את הדרך לבאים אחריהם .

,

ל

לכאורה לא היה צריך להיות כל הבדל בין הגבר לאישה במסע

ביניהם שוני מגדרי של ממש .

53

לארץ  -ישראל  ,אך למעשה היה

המהגרת היהודייה בכלל והמהגרת לארץ

 -ישראל בפרט הייתה צריכה

להתמורד עם אתגרים גדולים ומורכבים מאלה של הגבר  ,הן מפני שהייתה
ולילדיה והן בשל הקשיים המנהליים שנבעו ממעמדה של האישה בחברה

צריכה לדאוג לבד לעצמה
הרוסית של תחילת המאה

העשרים .

על פקיד לשכת

מהדוגמאות המועטות חמישהה במאמר זה עולה שרייזה קושניר והאישה שצעקה
המהגרת היהודייה בספרות
ההגירה והשליכה עליו מטבע  ,אכן מתאימות לדימוי הסטראוטיפי של
המשפחה  54 .לא היו אלה נשים
או בזיכרונות כ ' יידישע מאמע ' המהווה משענת נפשית ופיסית של
אחראיות לביצועו .
נתמכות ומופת לאידאל ביתי  ,אלא דווקא מי שהניעו את התהליך והיו

י

.

שלכום

בין עשרות ומאות חלוצי

בשנת  1929כתבה עדה פישמן בספרה ' תנועת הפועלות בארץ  -ישראל ' כי '
היו בנות ישראל מעטות
ישראל הראשונים בעליה השניה  ,אשר עלו לארץ בשנת , 1913 - 1904
חדש בארץ  -ישראל והן
ובודדות '  .חלוצות אלו  ,בנות העלייה השנייה  ,הן שיצרו על פי פישמן הווי
צעירות רווקות ובודדות יצר
שסללו את הדרך להכשרת האישה לחיי עבודה פרודוקטיוויים  .בואן של
החלוצית בארץ  -ישראל :
בארץ  -ישראל מציאות חדשה  ,וזו הובילה לייסודה של תנועת הפועלות
מכוונת מראש למטרה מסוימת לא קשה יהיה
הרי מה שנוגע לעלית האשה העובדת בתור תנועה חברתית
העליות שקרמו לעליה השניה .
לקבוע את ראשית דרכה לתנועתנו  ,כתנועה מיוחדת  ,לא היה כל זכר בכל
בעליהן את סבל ההתחלה  ,אולם
לתנועת הביל " ויים נלוו אמנם מתי מספר של נשים  ,אשר נשאו יחד עם
לגמרי בלתי עצמאית  ,רובן
את דרכן של אלה לא כונה המהפכה לשחרור האשה בעבודה  .עליתן היתה

של העליה השניה  -העליה

ככולן עלו בתור ' עזר כנגד ' ולפיכך לא יצרו ערכים קיימים  .ורק עם התפרצותה במקורן .
העובדת  -מתחילים ימי השחרות של תנועת האשה העובדת  :החלוצה וההדגשה

53

' מארץ ישראל '  ,הד הזמן  ,י ' בסיוון תר " ע  ,עמ '
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ץתדרה
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גור אלרואי

במקביל לבניית האתוס החלוצי הגברי  ,החל בשנות העשרים  ,נבנה אתוס חלוצי נשי  ,שבמאפייניו
ובדרכי היווצרותו היה דומה מאוד לזה הגברי  .סיפורן של פועלות העלייה השנייה השתלב במפעל
ההנצחה של תקופת העלייה השנייה כולה  ,והודגש בו מאבקה של החלוצה לסלול את דרכה לקראת

שחרורה  .בתהליך בניית האתוס  -הן הגברי והן הנשי  -נדחקו לקרן זווית אותם מהגרים ומהגרות

אשר לא השחייכו לקבוצת העילית של אנשי העלייה השנייה  .המהגרות שהגיעו לארץ  -ישראל במהלך
התקופה יחד עם אותן פועלות ולעתים באותה אנייה  ,נזכרו רק כ ' עזר כנגד ' וכציבור שעלייתו הייתה

לגמרי לא עצמאית .
המכתבים ששלחו משפחות יהודיות מן השורה מתחום המושב אל ראשי ה ' משרד הארץ  -ישראלי '
מלמדים כי לא כך היה  .פניות אלו  ,שלא נכתבו ' למען ההיסטוריה ' ואף לא מתוך תודעה לאומית
מפותחת  ,חושפות באופן מהימן למדי את דרמת ההגירה שהתחוללה במשפחה היהודית במזרח
אירופה  .המכתבים מאפשרים לעמוד על המורכבות של תהליך קבלת ההחלטה להגר עשר ועל
מקומה של האישה בו  .נוסף על כך עולה מהם כי במקרים לא מעטים הייתה האישה הכוח המניע

במימוש ההחלטה להגר לארץ  -ישראל  .במעשיה ובהיותה האחראית הכמעט בלעדית למימוש
ההגירה הפכה המהגרת היהודייה  -אם המשפחה שנשאה בעול גידול הילדים ושהייתה שותפה

בפרנסת הבית  -לחלוצה במלוא מובן המילה  .בעצם בואה לארץ תרמה יחד עם מאות שכמותה

להתבססות היישוב היהודי בארץ  -ישראל ולהתחזקותו .
את סיפורה של המהגרת היהודייה לארץ  -ישראל יש לראות בהקשר ההיסטורי הרחב של ההגירה

ממזרח אירופה  .לא ידוע מי מבין הפונים והפונות הגיע לארץ  -ישראל ומי היגר לארץ אחרת  ,אך מכל

מקום ניתן לראות במקרה הארץ  -ישראלי אבן בוחן להגירה של משפחות יהודיות גם לארצות אחרות
באותה תקופה  .העובדה שההגירה היהודית הייתה בעיקרה הגירת משפחות דורשת להעריך מחדש
את מקומה של האישה ככוח מניע באחד האירועים המשפיעים והבולטים ביותר בחיי העם היהודי

בעת החדשה .

צנורה שחורי  -רובץ

ך " ך הלנה
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אין לי דבר גדול יותר בחיים מאשר לראות
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ילדים ונוער תוססים ובריאים  ,לומדים

ועובדים בירושלים יפה ומשגשגת .
הלנה כגן

בסוף אפריל

1914

הגיעו לנמל יפו ד " ר הלנה כגן  ,רופאה צעירה בת

עשרים וחמש  ,שזה עתה סיימה את

שהייה קצרה ביפו ובתל  -אביב ,

התמחותה ברפואת ילדים בשווייץ  ,ואמה האלמנה  ,מרים כגן  .לאחר
מרפאה והייתה לרופאת הילדים
הגיעו השתיים לירושלים והשתקעו בה  .הלנה כגן פתחה בביתה
בדורות של ילדים  -יהודים ,
הראשונה בארץ  -ישראל  .בשנות חייה הארוכות וברוכות המעש טיפלה
חייה לשיפור שירותי הרווחה
מוסלמים ונוצרים  -הצילה רבים מהם ממחלות וממוות  ,והקדישה את
המחשבה שהארכתי ימים והצלחתי
ואיכות חייהם של מטופליה  .בריאיון שנערך בערוב ימיה  ,אמרה ' :
להמשיך ולקוות שאזכה לראות את
להנחיל בריאות לדורות של ילדים  ,היא הנותנת לי את הכוח
בין יהודים לערבים היו שלושת
השלום הנכסף '  1 .בריאות ילדים  ,אהבת ירושלים והתקווה לשלום

הצירים שסביבם התנהלו חייה .
מטרת המאמר לסקור את קורות חייה המרתקים של ד " ר הלנה
תולדותיה של העיר ירושלים ומשמשים אספקלריה לחיים בה בשלהי

כגן  ,השזורים בקשר אמיץ עם
התקופה העות ' מאנית  ,בתקופת

המנדט הבריטי ובתקופת הקמת המדינה ; לתאר את מפעלי הבריאות
המאמר מוקדש לבני בכור '  ,ד " ר גיא רובין  ,מתמחה בבית חולים ' העמק '  .מי

החלוציים והחדשניים שיזמה

ייתן ומעציה של רופאה מופלאה זו

ד " ר הלנה כגן  ,למען הזולת יהיו נר לרגליך .
1

ה ' כגן  ,ראשית דרכי בירושלים  ,ותל  -אביב תשמ " בו  ,עמ '
קתדרה

.6

, 118

טבת

תשסה

,

עם ,

114 - 89

ץתדרה

90

צפורה שחורי  -רובין

והקימה למען קידום בריאותה של אוכלוסיית ילדי ירושלים ; לתאר את פעילותה הציבורית הענפה

למען הקהילה בירושלים ולדון בתרומתה להתפתחות רפואת הילדים בירושלים ובארץ  -ישראל .

קורות חיים
נגן

( ) 1978 - 1889

נולדה בטשקנט  ,להוריה מרים  -אסנת ומשה  -זלמן  ,ולאחיה  -נוח  .אמה  ,ילידת

ריגה  ,הייתה מוזיקאית  .אביה היה יליד לטוויה ומצאצאיו של ' הגאון מווילנה ' ( הגר " א ) .

בנערותו

עבר לוורשה  ,שם למד בישיבה עד גיל ארבע  -עשרה  ,ואז החליט ללמוד לבחינות הבגרות ולהתכונן
לבחינות הכניסה לאוניברסיטה  .לאור הצלחתו התקבל למכון לטכנולוגיה של סנט פטרבורג  ,ובשנת
1882

סיים את לימודיו בהנדסה כימית ונודע כמומחה בתחום ייצור הזכוכית  .הוא נשלח על ידי חברה

תעשייתית להקים בתי חרושת לזכוכית בטשקנט ולפקח על בנייתם  ,ושם נולדה בתו  ,הלנה  .בהיותם
ילדיו של מנהל המפעל והמהנדס הראשי חיו הלנה ואחיה בתנאי רווחה וזכו לילדות מאושרת ,
אך חמש שנים לאחר הולדתה של הלנה חל מפנה בחייהם  .יהדותו של כגן נחשפה  ,ומאחר שסירב
להתנצר  ,הודח מתפקידו והחל לחפש אחר מקור פרנסה חדש  .המשפחה נאלצה לעבור לבית קטן
וצנוע  ,ומצוקה כלכלית ליוותה מאותה העת את ילדותה של הלנה  .בעקבות הצלחתה בלימודיה
בבית הספר  ,התקבלה לגימנסיה לנערות  ,וגם בה הצטיינה ואף זכתה בפרסים  .בינתיים הצליח האב
להקים בית חרושת לייצור מי סודה  ,ואט אט השתפר מצבה הכלכלי של המשפחה  .בעקבות מלחמת
רוסיה  -יפן התערער מצב הביטחון ומשה כגן החליט להוציא את ילדיו מטשקנט ולשלחם ללימודים
אקדמיים באירופה .
בראשית

1905

עזבו נוח והלנה את רוסיה  .נוח נסע ללמוד רפואה בברסלאו שבגרמניה  ,והלנה בת

השש  -עשרה נסעה לשווייץ ללמוד מוזיקה בקונסרווטוריון של ברן  .בשל גילה הצעיר לא התקבלה

לאוניברסיטה  ,ועל כן נרשמה כסטודנטית מאזינה והשתתפה כתלמידת חוץ בלימודי טרום  -רפואה .
מקץ שנתיים ניתנה לה הרשות להיבחן במקצועות שלמדה  ,והצלחתה בבחינות סללה את דרכה

לפקולטה לרפואה כתלמידה מן המניין  .בשנת

1910

סיימה הלנה את לימודי הרפואה  ,ושלוש שנים

נוספות הקדישה להתמחות ברפואת ילדים  .בתום ההתמחות קיבלה הצעה להצטרף לצוות המחקר של

המכון לפיזיולוגיה של הפקולטה לרפואה  .הצעה זו הייתה חריגה מאוד בשעתה  ,שכן עד אז מעולם

לא הוצעה לאישה  ,וכל שכן ליהודייה .
בטרם נענתה להצעה  ,חזרה הלנה לרוסיה  ,כדי לדון עם הוריה על עתידה  .אביה  ,ששכב על ערש
דווי  ,היה מודע להצלחתה של בתו בלימודים ולרצונה להתמסר למחקר  ,אך ביקש ממנה לנסוע

תחילה לביקור בארץ  -ישראל ולהגשים בכך את חלומו לבקר בארץ  .לאחר מות האב שבה הלנה לברן ,
דחתה את הצעת העבודה שקיבלה מהמכון לפיזיולוגיה  ,והחליטה לנסוע לארץ  -ישראל  ,לא לביקור

בלבד  ,אלא כדי לנסות ולהשתקע בה לצמיתות .
2

2

הפרטים הביוגרפיים לקוחים מתוך זיכרונותיה של כגן  ,אנ " מ 49/ 2453 ,ע  .זיכרונותיה כונסו בשני ספרים  :האחד

באנגלית  ,שיצא לאור בהוצאה עצמית  ,בשנת  , 1978ונושא את השם

Called

tThe Voice that

והאחר בעברית  ' -ראשית

דייר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

ץדנדרה

91

פם9עות ראשונות בארץ  -ישראל
ב 29 -

באפריל

1914

הגיעו הלנה ואמה לארץ  -ישראל  .לאחר קבלת אשרות

כניסה פנו השתיים לתל -

אביב והלנה ביקשה לעבוד כרופאה בעיר העברית הראשונה  .כעבור שנים רבות
דרכה

סיפרה על ראשית

בארץ :

אמרו לי ללכת לד " ר פוחובסקי  ,הידוע והמפורסם
ברופאים דאז  ,כדי שייתן לי

הייתה השאלה הראשונה

עצות  .כשבאתי

שלו :

' למה באת

אליו ,
הנה ? '

אמרתי לו  ,שאני רוצה לעבוד  .התשובה שלו הייתה

בהחלט לא מעודדת  ' :יש לנו פה בסך הכול כמה
משפחות ושישה רופאים  .את חושבת  ,שצריך עוד
רופא ? ' חוץ מזה אמר לי  ,צריך לעבור בחינות רפואה
בקושטא  ,בשפה

התורכית  .שאלתי

אותו  ,אם הוא

עמד בבחינות כאלו  .כשענה בחיוב  ,שאלתי  ' :אם כן ,
למה אתה חושב שאני לא אוכל לעשות את

זה ? ' 3
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כגן הבינה שהיא לא תהיה הרופא
ן

השביעי בתל  -אביב  ,ולכן עברה

הגביאים

ליפו  ,בתקווה למצוא בה עבודה ,

מימין :יאינו
ציים :
בית החולים

'

אך חלתה בדיזנטריה והייתה נתונה

הע  ,רינ ברחוב יפו .

בסכנת

חיים .

לאחר שהחלימה

עלתה לירושלים  ,כדי להיפגש עם
ד " ר עומר ביי  ,המנהל התורכי של
שירותי בריאות הציבור והממונה
על בחינות הרישוי מטעם הממשלה העות ' מאנית  .כאשר שמע הלה מה מטרת בואה

 ,אמר לה  ' :אצלנו

בתורכיה נשים לא לומדות רפואה ולא יתנו לאישה זרה לעשות מה שהנשים שלנו לא

עושות ' .

חשה שכל תכניותיה קורסות  ,אך החליטה לקבל בכל זאת את הצעתו  ' :את יכולה לעבוד בלי

זה היה אחד השיעורים הראשונים שקיבלה בארץ  -ישראל שתחת השלטון

ליפו  ,ארזה את מיטלטליה ועלתה לירושלים  ,הפעם כדי להשתקע בה  .היא

רישיון ' .

העות ' מאני  .היא
רכשה

4

כגן

חזרה

בית אבן ברחוב

 ישראל בשלהי התקופה העות ' מאניתדרכי בירושלים '  .זיכרונותיה הם מקור היסטורי חשוב ללימוד המתרחש בארץ
להעניק לאירועי
ובראשית המנדט הבריטי  .הם כתובים בקולמוס של רופאה היסטוריונית חדת הבחנה  ,המצליחה

התקופה ותהפוכותיה ממד של עומק  ,עניין ורגש .
צ ' רומן ( מראיינתן  ' ,כלה בת  21 , ' 86באפריל  , 1975אצ " מ .149/2410 ,

למעלה  :מבוא ביעה
של כגן ברחוב

"

נ נ

.

"

"

ת
הבריאות
משמש עיים
משרד

r

ץתדרה
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החבשים  ' ,מרכז החיים האינטלקטואלים באותה עת '  5 ,ש ' שם גרים רופאיה ומיוחסיה של ירושלים
וגם קונסוליות זרות יושבות

6w
~

מאז הייתה ופעלה בירושלים במשך שישים וארבע שנה  ,עד יום

מותה  .לימים סיפרה  ' :בשבילי ירושלים היא זכות  .אנשים באים הנה בשביל למות בעיר הקודש  ,אני

באתי הנה לעבוד ' .

7

בביתה המרווח סידרה כגן מרפאה ומעבדה  ,תלתה שלט המעיד על עיסוקה  ,והמתינה לחולים  .אך

אלה בוששו לבוא  ,כי איש לא התייחס ברצינות ' לאישה הצעירה שטענה שהיא רופאה '  .יתרה מזאת ,
כאשר סיפרה כגן כי התמחתה ברפואת ילדים  ,תהו עמיתיה למקצוע  ' :כלום אין זה מלאכותי להפריד
בין ילדים ומבוגרים  ,השונים ביניהם מבחינה פיסית בלבד ? '  8 .הם גם לגלגו על המעבדה שארגנה
בביתה  ,ושבה ערכה בדיקות דם לאבחון מלריה ומחלות אחרות  .הדבר היה מיותר לדעתם לרופאים
.
י
בעלי ניסיון כמותם  ,אך הם הסכימו שייתכן שיש בכך להועיל לרופאים חסרי ידע וניסיון כמותה .
לכגן לא נותרה בררה  ,באין עבודה ועל מנת להתקיים השכירה חדרים בביתה  ,והמתינה בסבלנות
להזדמנות למצוא עבודה

כרופאה .

בתקופת מלחמת העולם הראשונה
בינתיים

פרצה מלחמת העולם הראשונה  .המלחמה פגעה בהתפתחותו הכלכלית של היישוב  ,ועם

התגברות הרעב  ,המגפות והמחלות המידבקות  ,עלתה התמותה  ,במיוחד בקרב ילדים  ,אשר גדלו

בתנאי קיום קשים וסבלו מליקויי תזונה ומתת  -תזונה  .המלחמה גרמה גם למחסור חמור ברופאים ,
מאחר שחלקם עזבו את הארץ  ,והנשארים גויסו לצבא התורכי כרופאים צבאיים  .בתי חולים נסגרו ,
ציוד רפואי ותרופות הוחרמו  ,ומערכת הרפואה בירושלים סבלה ממחסור קשה בבניינים מתאימים ,
בכוח אדם מקצועי  ,בציוד רפואי ובתרופות .

9

בהיותן נתינות זרות  ,בעלות אזרחות רוסית  ,היו כגן ואמה נתונות בסכנת גירוש  .היה עליהן להשיג
רישיון שהייה בארץ  ,ולשם כך נזקקו להמלצת רופא  .ד " ר כמאל ביי אלחסיני  ,רופא העירייה  ,נחלץ
לעזרתן וצייד את כגן בתעודה רפואית המעידה כי אמה חולה  ,וכי נסיעה בתנאים של אותם ימים
תסכן את חייה  ,וכך התאפשר לשתיהן להישאר בירושלים  .כמאל ביי אף דאג לפרנסתה של כגן ; הוא
נהג להפנות אליה חולים ממשפחתו ומידידיו  ,ושכנע את דודו חסין אפנדי  ,ראש עיריית ירושלים ,
לאשר את מינויה של כגן כאחות בבית החולים העירוני ולהפקיד בידיה את הכשרת האחיות  .סיפרה

כגן  ' :בארץ לא יכולתי בתחילה לעבוד במקצועי  .התורכים לא נתנו רישיונות לנשים רופאות  ,אך

5

בשנת

1919

עברה כגן לגור ברחוב הנביאים ושם חייתה עד יום מותה  .על ביתה זה נרקמה אגדה שלפיה המשוררת רחל ,

ששכרה בשנת

1925

ביתן בחצר ביתה של כגן  ,כתבה את שירה ' עץ האגס ' על עץ האגס שצמח בגינת הבית  .ראו  :ד ' עומר ,
באפריל  , 1983עמ '

. 36

6

' אגדת הלנה כגן  ,מייסדת רפואת הילדים בעיר  ,ועץ האגס שצמח בגינתה '  ,קול ירושלים ,
ת ' שריג  ,אמא אגדה  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ ' . 119

7

' הלנה כגן  -מעשים חלוציים '  , 1967 ,ארכיון בית החולים ' ביקור חולים '  ,כגן  ,קלסר

.1

8

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 41

9

צ ' שילוני  ' ,השירות הרפואי ובתי  -החולים בירושלים בתקופת המלחמה '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,במצור ובמצוק  :ארץ  -ישראל

במלחמת  -העולם הראשונה  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ ' . 66

29

ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהמכה לאגדה

כשפרצה מלחמת העולם הראשונה נתבקשתי לעבוד כאחות בבית החולים העירוני
בירושלים ' .

93

במחנה יהודה

10

לבית

בשל המחלות המידבקות ויתר המגפות שפקדו את הארץ  ,הוסב ייעודו של בית החולים העירוני
פוטיוס אפקלידס ,
חולים למחלות מידבקות  .התמותה הגבוהה לא פסחה גם על הצוות הרפואי  .ד " ר
הרוקח  ,המזכירה ,
מנהל בית החולים ורופאו הראשי  ,נפטר מטיפוס הבהרות  ,וכן נפטרו ממחלות
נותר כמעט ללא צוות
שתי אחיות ואח  11 .האחיות הקתוליות עזבו עם פרוץ המלחמה  ,ובית החולים
עזר חדשים  ,וצעירים
סיעודי  .הרשויות העות ' מאניות גייסו לעבודה בבית החולים רופאים ועובדי
הוטל על
יהודים שחיפשו עילה להשתמט מחובת הגיוס לצבא התורכי  ,הועסקו כאחים  .במצב זה
נערות יהודיות
כתפיה של כגן עומס עבודה רב  .היא הייתה אחראית להכשרת הצוות הסיעודי -
במיוחד
וערביות  -ובעזרתן הגישה עזרה רפואית לילדים ולמבוגרים כאחד  .העבודה הייתה מתישה
מתפוררים
בשל התנאים הפרימיטיוויים של בית החולים  ,אשר הכיל שישים מיטות רעועות  ,מזרונים
מעבדה וללא
ואמבטיה אחת  ,ששימשה את החולים ואת אנשי הצוות  ,והתנהל ללא מים זורמים  ,ללא
בהן אדיבות
חדר טיפולים  .בתנאים אלה הכשירה כגן צוות אחיות  ,וקיוותה שתוכל לפחות ' להחדיר

ותשומת לב לחולים  ,וכן מודעות לחשיבות הסטריליות ולניקיון מכסימלי בתנאים הנתונים '

.

12

תקשורת הקשו על כגן במלאכת ההדרכה  :היא לא ידעה ערבית ונאלצה להסביר ולהדגים
הערביות בתנועות ידיים  ,אך גם עברית טרם למדה  ,ולכן לימדה את הנערות היהודיות
וברוסית  .בעיות נוספות נבעו מתנאי הלימוד  :הכשרת האחיות הייתה מעשית בלבד

בעיות

לנערות
בגרמנית

והתבצעה בבית
וללא ציוד

חולים שהתנהל ללא מתקני תברואה מודרניים  ,בתנאים היגייניים וסניטריים ירודים
נערות ערביות
אלמנטרי  .למרות זאת המשיכה כגן בהכשרת הנערות לסיעוד  .לדבריה ' עצם הכשרת
שעריו
לאחיות היה בגדר חידוש מוחלט  ,ומאידך גימא הכנסת נערות יהודיות למוסד  ,שעד כה היו
13

נעולים בפניהן  ,נחשב לצו השעה על ידי הרשויות היהודיות ' .

מנהלת בית חול " מ
במשך שנה וחצי הוגבלה פעילותה הרפואית של כגן בבית החולים העירוני להכשרת צוות
ולעבודת הסיעוד בלבד  .אך לאחר שהוכיחה את כישוריה המקצועיים מינה אותה מנהל בית

האחיות
החולים

החוץ .

למחליפתו בביקורי הערב במחלקות השונות  ,ולאחר מכן הטיל עליה לעזור במחלקה לחולי
הכלא  ,ששכן
בסופו של דבר הוטל עליה גם הטיפול הרפואי באסירים אשר אושפזו בבית החולים של
באגף קטן בחצר בית החולים .

עומס העבודה

אחר מותו של מנהל בית החולים  ,ד " ר אפקלידס  ,התמנתה כגן למחליפתו  ,וכל
מקונסטנטינופול
בבית החולים הוטל על כתפיה  -רופאה צעירה ללא רישיון עבודה  .בדיוק אז הגיעה
כגן 50 :

,

49ע .

10

נ ' גל  ' ,ד " ר הלנה

11

ז ' גרינברג  ' ,בית החולים העירוני התורכי בירושלים '  ,קתדרה  ( 78 ,טבת תשנ " ו )  ,עמ '

שנה בשירות רפואת הילדים '  ,אנ " מ ,

12

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 44

13

שם .

2411

. 59

ץוודרה

"

דרה
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משלחת מחקר רפואי בראשותו של עומר פאשא כדי לבדוק את מצב הבריאות בארץ  -ישראל  .בביקורה
של המשלחת בבית החולים העירוני נוכחו חבריה לדעת מה דל הציוד  .עם זאת הם היו מרוצים מרמת
הטיפול הרפואי שניתן לחולים  ,התרשמו ממסירותה של כגן במאבק למיגור המחלות המידבקות

ומכישוריה האדמיניסטרטיוויים .

עומר פאשא התעניין מהי הכשרתה הרפואית  ,וכגן התוודתה

לפניו שאין לה רישיון עבודה  .כעבור חודשים מספר התבשרה כגן כי המשלחת התרשמה מעבודתה

הרפואית והחליטה להעניק לה רישיון עבודה  .היה
נסללה דרכה של כגן כרופאה מן

המינוי

זה הרישיון הראשון שנתנו התורכים לאישה  .כך

המניין .

הרשמי שהוענק לכגן היה חריג באותם ימים  ,ועשה רושם רב על הציבור  ,כפי שניתן

ללמוד מידיעה שפורסמה בעיתון ' החרות ' באותם ימים  ,ובה שבחים לכישוריה של הרופאה היהודייה
המצטיינת :

מבנה בית החוליט

רוטשילד
הדטה 'בנביאים ,
'גרחוב

,

כיש ' מכללה הדסה '
צילום  ,ואובן

גפני )

נעים לנו להודיע כי הרופאת המהללת דר  .כהן נתקבלה באפן רשמי לרופאת בבית החולים העירוני של
הממשלה המקומית  .הגב  .דר  .כהן  ,או כמו שקוראים לה ד " ר קגן  ,ידועה היטב לבני ירושלים הן בין הישוב

ההדש והן בין הישוב הישן ואין היא צריכה לשבחנו  .דיה עובדה זו  ,שהיא נתקבלה בתור רופאת הממשלת
בבית החולים העירוני באפן רשמי  ,להראות על מומחיותה ובקיאותה של הגברת דר  .כהן במקצע הרפואה .
כי  ,כידוע  ,אין במדינתנו זכות מיוחדת לנשים לשמש בתור רופאות כי אם רק בתור חובשות  ,מילדות  ,אחיות
רחמניות או סתם עוזרות לרופאים  .ואם הגברת דר  .כהן זכתה להתקבל בתור רופאת בבלדיה  ,הרי זה מראה
עד כמה מצטינת הרופאת היהודית הזאת במקצע הרפואי  ,עד שהממשלה העותמנית הוקירה את כשרונותיה
ותשים על שכמה משרה נכבדה כזו .

14

עבודתה הרפואית של כגן בבית החולים העירוני נמשכה כשנתיים בלבד  .מנהל חדש  ,ד " ר מוניר ביי ,
התמנה לבית החולים  .ואף שעבודתה של כגן זכתה להערכה ולאמון רב מצד האוכלוסייה והצוות
14

החרות ,

9

ביוני . 1916

הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

הרפואי  ,הוא שאף להדיחה מתפקידיה בבית החולים  .הדבר עלה בידו

95

בעקבות אשפוזו של ישראל

"

הדרה

של המקום החמירו

שוחט  ,מראשי אגודת ' השומר '  ,באגף האסירים שבבית החולים  .התנאים הקשים
המזוהם שליד מיטתו בסדין
את מצבו  ,וכדי להקל עליו את השהייה במקום כיסתה כגן את הקיר
הלשין על כך לג ' מאל
לבן  .הרוקח של בית החולים  ,רג ' הב אפנדי אלחקיני  ,בעידורו של המנהל ,
פאשא  ,המפקד העליון של הכוחות התורכיים  ,וזה האשים
את כגן  ' ,הרופאה הציונית '  ,במתן טיפול מיוחד לאסיר
' אויב המדינה '  ,משום שתלתה מעל מיטתו כילה להגנה

מפני יתושים  .ועדת החקירה מצאה את כגן אשמה ולא
הועילה מחאתה כי רק מילאה את חובתה כרופאה  ,וכי
הייתה נוהגת בדיוק כך כלפי כל חולה אחר  .רק הודות
להתערבותו של ראש העיר חקין אפנדי ניצלה כגן מישיבה

בכלא  .ד " ר צדאק ביי  ,רופא המחוז  ,שאהד את כגן  ,הציע
לה לצאת לחופשה  .כגן קיבלה את הצעתו ולא חזרה עוד

לבית החולים העירוני .

15

מעתה התרכזה כגן בעבודה הרפואית במרפאתה  .משמונה
בבוקר עד ארבע אחר הצהריים קיבלה את מאות החולים

שמילאו את חצר הבית  ,ואחר הצהריים ערכה ביקורי בית .
היא הייתה

כבר מוכרת ושמה הלך לפניה  ,ולמרות היותה

אישה התקבלה גם בבתיהם של קצינים תורכים בכירים ושל
ערבים עשירים  .אף האוכלוסייה החרדית החלה לבקש את
שירותיה הרפואיים לאחר שהוכיחה את יכולתה בריפויו

של ילר בן שש ממשפחתו של הרב משה בלוי  .הרופאים
שנקראו למיטתו נואשו מלמצוא לו תרופה  ,וכגן טיפלה בו
ומא

כחשה

כ " " יטומ כ י ,
/

/ , /

יי

לי

 ,ט  ,תנ4משיש .

.

-

המלאך המושיע /

רכפץ  .,ללא הבדל דת הזע  ,והכעו " ם שזכתה להם ' :
ן
ן
הגהת טיפול רפואי לכל .
כגן ,
ן
שרחשו לה  .סיפרה על כך אסתר
' מושיעת הילדים ' ו ' רופאת הפלא '  ,מעידים על ההערכה העמוקה

על ייי ד ר סנירצקי
מושיעת הילדים ' בשנה 1872

אבישר :

הרופאה המפורסמת ביותר בירושלים בימים ההם הייתה דוקטור כגן שנקראה בירושלים '

 .אפילו הדתיים

[  . . .ן מסירותה לילדים חולים לא ידעה גבול  ,ואמרו עליה שמחסרי יכולת אינה מקבלת פרוטה
ההורים בפסוקים
הקיצוניים העריצו אותה ולא נתנו אמון אלא בה  ,למרות שלא נראתה דתית ולא ברכה את

הלקוחים מן התנ " ך [  . . .ו לא היה אדם בירושלים
אצקן  ,כשן  , ' ,י יישש קמיוקי

15
16

;

~

חולה שלא ביקר

שלא שמע על רופאת הפלא ולא היה ילד

w

ג ' שטרן  ' ,רופאת  -הילדים בבית המופתי '  ,על המשמר ,
א ' אבישר  ,בית בירושלים  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '
כ " א באלול תשס " ג  ,עמ '

"

ח ה במת ביה
החוליט לילדים
 ,מי  ,אנשטיפט ' ברחוב

. 24 - 22

; 92

17

במרס

, 1967

עמ ' . 3

וראו  :י ' יהלום  ' ,דוקטור ה ' כגן ע " ה

הרופאה הירושלמית '  ,המודיע ,

ץדנדרה
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בשנת

החלה כגן לנסוע מדי יום שישי לבית החולים ' חסד לאברהם ' בחברון וטיפלה בבני הקהילה

1917

היהודית במקום  .למרות עומס העבודה העצום שלה היא התמידה בביקורים אלה במשך שנה  ,עד שבאה

מארצות  -הברית משלחת הסיוע הרפואי של ארגון ' הדסה ' ,וזו שיגרה לחברון רופא ורוקח מטעמה .

17

צלת חולים לללד " ם ומעוד לום לילד " אלמהות עובדות
בקיץ

הוגלה ד " ר אברהם טיכו על ידי התורכים לדמשק  .לפני שעזב את ביתו ייפה את כוחה של

1916

כגן לעשות שימוש בבניין ובציוד של בית החולים למחלות עיניים ' בית המרפא לעיניים ' שבבעלותו

ובדירתו הפרטית לצורך מתן שירותים רפואיים .

18

בלילה שבו הוגלה תלתה כגן בכניסה לבניין שלט

שעליו התנוססה הכתובת ' בית חולים הדסה '  .היא הסבירה לימים  ' :החלטתי להשתמש בשם " הדסה "

לזכר עבודתי הקודמת עם " הדסה " ' .

19

הנרייטה סאלד הגתה אף היא את הרעיון לקרוא לבית החולים

לילדים של כגן בשם ' הדסה '  ,מבלי לדעת שכגן כבר הקדימה לעשות זאת  .סאלד רצתה להנציח בכך

את שם הארגון  ' ,כזכר לפעולתנו הרפואית החלוצית בארץ ישראל ' .
ד " ר טיכו לבית חולים יהודי לילדים -

הראשון בארץ  .היה

20

כך הפכה מרפאת העיניים של

זה חידוש גדול באותם ימים  ,שכן בתקופת

השלטון התורכי היו בארץ כמעט רק בתי חולים כלליים  ,ולא היו בהם מחלקות מיוחדות לילדים .

בתי חולים לילדים תחילתם בשנת  , 1802אז נפתח בפריז בית חולים לילדים ראשון בעולם

. ( L' Hopital

) des Enfants-Malades

חמש  -עשרה .

21

בראשיתך הכיל

300

מיטות  ,והתקבלו בו ילדים וילדות עד גיל

הרעיון של בתי חולים לילדים התפשט לגרמניה

( ) 1839

ולאנגליה (  . ) 1852בתי חולים

אלה הוקמו לשלוש מטרות  :לספק טיפול רפואי לילדים חולים ולתת סיוע לאימהות שילדיהן לא

אושפזו ; לקדם את המחקר הרפואי ולשפר את ההוראה לפרחי רפואה בכל הנוגע למחלות
להכשיר צוות מיוחד של אחיות לילדים  .בשנת

1854

ילדים ;

הוקם גם בניו  -יורק בית חולים לילדים  ,עקב

תמותה גבוהה בקרב תינוקות שנפגעו מתנאי האשפוז הגרועים בבתי חולים כלליים  :חוסר סניטציה

ואוורור וצפיפות גבוהה .
לילדים ' מעון מריה '

22

לארץ  -ישראל הגיעה הבשורה בשנת  , 1872עת נפתח בירושלים בית חולים

; Marienstift
(
)

בית החולים פעל במשך עשרים ושבע שנה  ,בחסות הקונסוליה

הגרמנית  ,ובניהולו של הרופא הנוצרי הגרמני ד " ר מקס סנדרצקי  .הצוות מנה רופא  ,שתי אחיות ואח .
בראשיתו היו בבית החולים חמש  -עשרה מיטות בלבד  ,אך כעבור עשור כבר היו מאושפזים בו

ילדים  ,ובשלהי פעילותו  ,בשנת  , 1899הגיע מניינם ל . 343 -

23

17

' הקביצה המדיצינית של ציוני אמריקה לא " י  ,יוני  - 1916יוני  , ' 1919ניו  -יורק

18

מ  ,דבי ( קייצלר )  ,סינורים מימי טיכו  ,תל  -אביב תשנ " ג  ,עמ ' . 123

19

20
21

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 67על עבודתה של כגן עם
114

.ק

1802
. 670

"

22
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Paris
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החולים

כאשר הגיעה כגן לארץ  -ישראל כבר ננעלו שעריו של בית חולים זה  ,וילדים אושפזו בבתי
ילדים איננה
הממשלתיים יחד עם המבוגרים  .גם מחלקת הבריאות של ממשלת המנדט סברה שרפואת
בהקמת מחלקות
ענף נפרד מהרפואה הפנימית  ,אלא זו רפואה ל ' אנשים קטנים '  ,לכן שללה את הצורך
 ,לכן היה זה רק
ילדים נפרדות  24.כגן התמחתה ברפואת ילדים בבתי חולים לילדים בשווייץ ובווינה
לבית חולים לילרים .
טבעי שכאשר קיבלה למשמרת את בית החולים של ד " ר טיכו  ,הפכה אותו
במקומות שונים
בית החולים לילדים של כגן הכיל בראשיתו שתים  -עשרה מיטות ישנות  ,שנאספו
ילדים שסבלו
על ירי מתנדבים  ,ו ' לא היו במקום אפילו שתי מיטות זהות '  .בבית החולים אושפזו
קרום המוח  .כגן
מבצקת של רעב ( תת חזונה חלבוני )  ,תת  -תזונה  ,זיהומי מעיים  ,טיפוס הבטן ודלקת
בעזרת תקציב דל ,
השיגה ריהוט בסיסי  ,כלי מיטה  ,שמיכות וכלי מטבח וצבעה את השולחנות בלבן .
הטיפולים
שהוענק על ידי ה ' משרד הארץ  -ישראלי '  ,היה בית החולים ' ממש בבחינת ארמון '  .חדר
מוקמה גם
שימש גם כחדר הייעוץ של כגן  ,והאולם הגדול הפך לחדר המתנה  .בתוך בית החולים
החוץ הייתה ללא
מרפאת חוץ  ,שבה התקבלו בין שישים למאה חולים ביום  .לדברי כגן ' מחלקת חולי
 25 .כגן עבדה
הגזמה המקום בהא הידיעה בירושלים  ,ובו יכול היה החולה לזכות בתשומת לב מרבית '
כאחד  ,כולל ביקורי
גם בבית החולים לילדים וגם במחלקה לחולי חוץ וטיפלה במבוגרים ובילדים
בית דחופים  ,ובמקרה הצורך אף שימשה

כמיילדת .

בשלהי מלחמת העולם הראשונה הורע המצב בירושלים  .ילדים רעבים

הסתובבו ברחובות
הסתתרו

בחיפוש אחר מזון  ,רבים מהם גוועו ברעב  ,ואיש לא דאג להם  .האבות שירתו בצבא או
בסלילת כביש
במקומות מחבוא  ,ואימהות השאירו את ילדיהן בבית ומילאו את מקומם של בעליהן
ירושלים  -בית  -לחם ובכל עבודה מפרכת אחרת  ,כדי להביא הביתה פת לחם  ' .בירושלים
תרע " ז רעבו ללחם  .רעב שלא

היה כדוגמתו ' .

של אמצע

26

בנסיבות אלה החליטה כגן לפתוח מעון יום לילדי אימהות עובדות  ,והקצתה לכך חדר בירכתי
הילדים קיבלו
בית החולים שהייתה לו כניסה נפרדת  .היא אספה למעלה משלושים ילדים עזובים .
החולים .
מחצלות לשכב עליהן  ,מאחר שלא היו מיטות וסדינים  ,ואכלו מן המזון שנותר במטבח בית
האוסטרי 27 .
אחיות ומתנדבות רחצו את הילרים ועטפו אותם בשמיכות שנתרמו על ידי בית החולים
הסיוע האמריקני
מרים הופ ?יז ( אשת אליעזר הופיין  ,סגן מנהל בנק אנגלו  -פלשתינה ובא  -כוח ועד
ולחם  28 .אויגן
המאוחד  ,שקיבלה משלוחים מהולנד  ,סיפקה לילדים מזון שכלל אורז  ,חלב מרוכז
מזון
הפליך  ,מנהל בית החולים של הצבא האוסטרי במנזר רטיסבון בירושלים  ,נהג לשלוח מוצרי

בסיסיים עבור הילדים הגוועים  .סיפרה על כך כגן  ' :הילדים  ,למודי הסבל והרעב  ,אהבו את
קתדרה ,

107

( ניסן

24
25

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 67

26
27

12

.ק

London

אצ " מ 49/2460ע
28

. 370

ד ' גנחובסקי  ,סיפורים ירושלמיים  ,ירושלים השכ " ט  ,עמ ' . 283
1964 ,

Baby Home and Child Center,

,

עמ ' . 96 - 84

 ! Helena Kaganם , ,

 Profile' , The 7 erusalemג -

נ ' אפרתי  ' ,אליעזר הופיין  -פועלו ומעמדו בקרב הנהגת היישוב בתקופת המלחמה ולאחריה ' ,
הערה , ) 9

האווירה

תשסיג)  ,עמ ' . 182 - 167

נ ' לוי  ,פרקים בתולדות הרפואה בארץ  -ישראל  , 1948 - 1799חיפה  , 1998עמ '

לנדרה

במצור ובמצוק ( לעיל ,

-

"

וקדרה
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במעון וכשבאו הוריהם עם ערב לקחתם הביתה  ,סרבו ללכת  .בבית שרר רעב ובמעון קיבלו אוכל .

למרות גילם הרך כבר ידעו להבחין היכן יוטב להם ' .

29

בתנאים פרימיטיוויים אלה החל לפעול למעשה מעון היום הראשון לילדי אימהות עובדות  .מעון

זה היה אבן היסוד להקמת בית התינוקות בירושלים בשנת  , 1924אף זאת ביזמתה של כגן  ,וברבות
הימים להקמת רשת ענפה של מעונות יום של ויצ " ו ברחבי הארץ ; במשך ארבעים שנה היו מעונות
היום הללו בפיקוחה של כגן  ,בתוקף תפקידה כיושבת ראש המחלקה לאם ולילד בויצ " ו .
בשלהי המלחמה  ,עם כניסת הבריטים לארץ  ,תלתה כגן דגל עם מגן דוד אדום על גג בית החולים ,

בתקווה להצילו  .יום אחד נכנסו וליקור קולונל קתקארט גרנר  ,ראש שירותי הרפואה של בעלות
הברית בשטחים הכבושים במזרח התיכון ורונלד סטורם  ,מושל ירושלים  .כגן קיבלה את פניהם ,
הסבירה להם מאילו מחלות סבלו הילדים  ,וסיפרה כיצד עלה בדעתה הרעיון לפתוח באחד מחדרי בית
החולים מעון לילדי אימהות עובדות  .קולונל גרנר התרשם עמוקות והביע את התפעלותו משיטות
העבודה המודרניות של בית החולים  .כעבור מספר שעות הגיע לבית החולים אמבולנס צבאי ובו

' ארגזים עם כל טוב ' ממחסני הצבא  :סדינים  ,מזרונים  ,אספקה רפואית  ,כמויות גדולות של מזון ואף

דברי מתיקה שהילדים לא ראו מימיהם .

30

בית החולים של כגן פעל במרפאתו של ד " ר טיכו עד

25

ביוני  , 1919אז נפתח בית החולים

' רוטשילד  -הדסה '  ,ובית החולים לילדים הועבר  ,על כל עשרים מיטותיו  ,לקומה העליונה של בית

החולים החדש והפך למחלקת ילדים  .משנת

1919

התנהלה מחלקת הילדים כחלק אינטגרלי מבית

החולים ' רוטשילד  -הדסה ' וכגן נתמנתה לראש המחלקה  ,ועמדה בראשה עד שנת . 1925

פעילות הסביה למעד

הלישוב

מלחמת העולם הראשונה הותירה את היישוב מנותק ממקורות תמיכתו בחו " ל  ,ובעקבות זאת חלה
התדרדרות כלכלית ואף שירותי הבריאות נפגעו כאמור  .המחסור החמור בתרופות  ,קצב התחלואה

שהלך וגבר והתמעטות הרופאים עוררו חרדה בקרב האוכלוסייה  .על המצוקה הרפואית באותם ימים
ניתן ללמוד ממכתבה של כגן אל ד " ר יעקב טהון  ,שעמד בראש ה ' משרד הארץ ישראלי ' ( לאחר גירושו

של ד " ר ארתור רופין לקונסטנטינופול) .
על בריאות הקהילה היהודית  ,שמנתה

כ 4 , 000 -

נפש  ,היו מופקדים ארבעה רופאים בלבד ( מלבד

ד " ר משה ואלך והרופאים המומחים שבבית החולים שערי צדק )  .הסיוע הרפואי ניתן בחמש

מרפאות :

במרפאה שבבית החולים ' רוטשילד  -הדסה ' ובזו שב ' שערי צדק ' עבד ד " ר אהרן ירמנס פעמיים בשבוע
ונתן טיפול רפואי ללא תשלום ; במרפאה בבית החולים ' ביקור חולים ' עבד ד " ר אהרן מזי " א פעמיים
בשבוע  ,והתרופות ניתנו ללא תשלום ; כגן עצמה עבדה שלוש פעמים בשבוע בפוליקליניקה לילדים

ולנשים ונתנה תרופות רק במקרים דחופים או לעניים שידם לא השיגה לקנותן  -היא טיפלה במשך
29

רומן

30

1968

(לעיל  ,הערה . ) 3

'

 Helena Kagan-Hauser ,וע '  ,אצ " מ 49/ 2409 ,ע .

ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

שעתיים עד שלוש שעות בשלושים עד ארבעים חולים  ' ,לכל אחד דקה וחצי עד

99

חמש דקות ' ; מרפאה
250 - 200 -

נוספת הייתה מרפאת המלריה של מכון שטראוס  .לחמש המרפאות הגיעו מרי יום כ

איש ,
בית

הצפיפות בהן הייתה רבה והדבר גרם להתפשטות מחלות מידבקות  .הרופאים ערכו ביקורי
בעיית התרופות
אצל חולים המרותקים למיטתם  ,אולם אף שהעזרה ניתנה בחינם  ,התעוררה
? במה תוכל אז
והתזונה  -כי ' מה אפשר לעזור לחולה דיזנטריה שזקוק לחלב ואורז ויש לו רק לחם
צדק '  ,כי רק הם
התרופה להועיל ? ' חולים קשים אושפזו בשני בתי חולים  ' ,רוטשילד  -הרסה ' ו ' שערי
קיבלו חולים עניים ללא תשלום .

31

בארץ ובחו " ל ,

לנוכח המצב הקשה החליטה כגן לעשות מעשה  .היא הכירה רבים ממנהיגי היישוב
הייתה מעורה ברזי
מאחר שביתה היה מקום מפגש ומנוחה לרבים מהם  ,ובעקבות פגישותיה עמם
להושיט עזרה .
הפוליטיקה הציונית  .כגן ידעה כי יהדות ארצות  -הברית חרדה למתרחש בארץ ומוכנה
בקונסטנטינופול  .מורגנטאו
היא החליטה לפנות ישירות אל הנרי מורגנטאו  ,שגריר ארצות  -הברית
שראה והבטיח
ביקר בארץ  -ישראל באפריל  1914וסייר במושבות בלוויית רופין  .הוא התרשם סמה
הנואש של יהודי ארץ -
כבר אז לסייע לעם היהודי  .כגן כתבה לו דוח מפורט  ,ובו תיארה את מצבם
 ,ושלחה אליו את
ישראל  ,את מצוקותיה של האוכלוסייה ואת שלטונה הכושל של הממשלה התורכית
הדוח באמצעות רופין  ,שהיה באותה עת בקונסטנטינופול  .ואכן באוקטובר

ורטהיים  ,חתנו של מורגנטאו  ,ובידיו תרומה בסך

50 , 000

הגיע ליפו מוריס

1914

דולר לצורכי חירום .

השופט לואיס

הדוח של כגן הועבר למשרדי ההסתדרות הציונית בניו  -יורק ונמסר ליריו של
הראשונה  .ברנדייס
ברנדייס  ,יושב ראש הוועד הפועל הזמני לעניינים ציוניים בתקופת מלחמת העולם
באותה עת לארנון
העביר את הדוח לסאלד  ,נשיאת ארגון הנשים ' הדסה '  ,שכל מעייניה היו נתונים
עזרה רפואית ליישוב היהודי  .כאשר הגיע אליה הדוח כבר הייתה סאלד בעיצומו

סיוע רפואי  .גם ברנדייס  ,שביקר בארץ ועמד על מצבו הקשה של היישוב  ,נרתם

של ארגון משלחת

לגיוס כספים לשם
לשיקום היישוב .

השגת העזרה הרפואית הנדרשת  ,בהיותו מודע לחשיבות הרבה בהגשת סיוע מידי
ברנדייס החישו את
הדוח של כגן  ,מברקים ששלחו אישי ציבור מהארץ והתערבותו האישית של
אמריקה
ארגונה של משלחת הסיוע הרפואי  .המשלחת  ,שנקראה ' קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני

לארץ  -ישראל ' ( קעמצ " א )  ,הגיעה באוגוסט . 1918

סיפרה

כגן :
עוד לפני המלחמה ,

השם ' הדסה ' היה כל כך פופולרי ביישוב  ,הודות לעבודת האחיות שנשלחו מאמריקה
שלקבוצה קראו מהרגע הראשון -

החולים שלי קראתי
' הדסה '  .וגם למרפאתי במאה שערים ולבית
32

שם זה היה סמלי לעבודה בשטח זה  .גם לי עצמי קראו לעתים

הדסה ' ,

כי

'

קרובות  ' . . .הדסה ' .

קעמצ " א כללה צוות של אנשי רפואה  ,ואליהם הצטרפו רופאים מהארץ וביניהם

כגן  .במסגרת
לאוכלוסיית

הפעילות בתחום הרפואה המונעת החל הצוות הרפראי בגיבוש תכנית מקיפה לסיוע
נכבד בהוצאת
האימהות  ,התינוקות והילדים  .כגן  ,רופאת הילדים היחידה בירושלים  ,נטלה חלק

תכנית זו מן הכוח אל הפועל  ,ואכן תוך זמן קצר הורגש שינוי יסודי במצב .
( בגרמנית) 16 ,

בנובמבר  , 1916אצ " מ ,

,

. ]2/100

31

כגן  ,ירושלים  ,אל טהון  ,יפו

32
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צפורה שחורי  -רובין

רפואת ילדים מונעת  -טיפול ביולדות ומאבק בתמוהת תעוקוה
כגן  ,שהייתה אמונה על דרכי טיפול חדשניות ועל הנורמות שהיו מקובלות ברפואה המודרנית
בזמנה  ,נחרדה בבואה לארץ מרמתה הירודה של הרפואה המקומית במיוחד בתחום הטיפול בתינוקות
וביולדות  ,מתנאי הלידה הפרימיטיוויים ומשיעורי התמותה הגבוהים בקרב

תינוקות .

33

קשה במיוחד

היה מצבן של הנשים ההרות  ,בין השאר בגלל היעדר אחיות ומיילדות מדופלמות  .יולדות רבות לא

פנו לבתי חולים  ,בשל אמונות טפלות וחוסר ידע  ,והעדיפו את עזרתן של מיילדות מקומיות .
שיפור במצב החל להסתמן בעקבות הקמתה של הסתדרות נשים ציוניות באמריקה ' הדסה '  ,בשנת

. 1912

' הדסה ' הציבה לעצמה למטרה לסייע ליישוב היהודי בתחום החינוך  ,הבריאות

והסעד .

34

חברות ' הדסה ' שלחו לירושלים שתי אחיות  ,רוז קפלן  ,מבית החולים ' הר סיני ' בניו  -יורק  ,ורחל

והתיישבו

לאנדי  ,אחות מפקחת מבית החולים ' הארלם '  .השתיים הגיעו לירושלים בינואר 1913
בשכונת מאה  -שערים  ,בדירה ששימשה הן למגורים והן כתחנה  -מרפאה לטיפול באימהות ובילדים .

התחנה התמקרה במתן שירות מיילדות  ,בחינוך לבריאות ולהיגיינה  ,בביקורי בית אצל אימהות

נזקקות ובטיפול בתלמידי בתי ספר שהיו נגועים במחלת הגרענת  .היה זה המרכז הראשון לאם ולילד
שהוקם בארץ  -ישראל ; המרכז הכשיר מיילדות ואחיות מתלמדות לסיעוד קהילתי  ,וסיפק לאימהות

ולנשים הרות הדרכה מקצועית בבתיהן מידי אחיות ורופאים .

35

בצד עבודתה בבית החולים העירוני שיתפה כגן פעולה עם שתי האחיות  .בינואר

1915

עזבה קפלן

את הארץ  ,ולאגדי המשיכה במשימה יחד עם כגן עד ספטמבר  , 1915עת הסתיים החוזה שלה  .בלחץ

משפחתה חזרה לאנדי לארצות  -הברית והעבירה את הטיפול בחוליה לכגן .

36

המלחמה המתמשכת

מנעה את שליחתן של אחיות אחרות במקומן  ,ועל כן נסגרה המרפאה  .כגן ידעה שאם לא תיפתח
מרפאה אחרת תחתיה  ,המפעל שהחלה בו ורד לטמיון  ,לכן שלחה מכתב בהול אל סאלד והאיצה בה

להקים בדחיפות מרפאה לנשים ולילדים  .הוועד המרכזי של ' הדסה ' החליט להיענות לבקשתה של
כגן  ,אך הציב מספר תנאים  :המרפאה תישא את שמה של ' הדסה ' ; כגן תשלח מדי חודש דיווח על

עבודת המרפאה ; כגן תדאג לשכירת מקום המרפאה ; לפרויקט תינתן הקצבה של

יימשך כל עוד ' הדסה ' תרצה בו .

553

דולר ; הפרויקט

37

כגן שכרה בית במאה  -שערים ופתחה בו מרפאה משולבת  .במרפאה  ,שנקראה מרפאת ' הדסה ' ,
הגישה טיפול רפואי לילדים  ,לאימהות  ,לנשים הרות ולחולים נזקקים  ,ובצמוד לה פתחה קורס להכשרת
אחיות  .נוסף על כך המשיכה לנהל את שירותי המיילדות שיסדו שתי אחיות ' הדסה '  ,המשיכה לארגן
33
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34

צ ' שחורי  -רובין וש ' שורץ  ' ,הדסה ' לבריאות העם  :פעילותה הבריאותית  -החינוכית של ' הדסה ' בארץ ישראל בתקופת
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35
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את הטיפולים למיגור הגרענת בבתי ספר  ,בפיקוחו של ד " ר טיכו  ,ובעת הצורך

מזאת  ,כדי להתגבר על שיעור התמותה הגבוה של תינוקות עקב תזונה בלתי

101

אף נקראה ליילד  .יתרה
מספקת  ,היא קנתה פרה

ואת תנובת החלב שמרה בבקבוקים ונתנה חלב לתינוקות חולים שהובאו למרפאה

בביתה .
ולילד ( ' טיפת

בשנת  1921הקימה משלחת הסיוע הרפואי של ' הדסה ' את התחנה הראשונה לאם
נשים הרות ואימהות
חלב ' ) בעיר העתיקה בירושלים  ,וכגן עבדה בתחנה בהתנדבות  .היא הדריכה
וערביות ללא
בטיפול בילדיהן  ,במטרה להפחית את התמותה בקרבם  ,והעניקה שירות לנשים יהודיות
עקב חזונה לקויה
הבדל  .אחת הבעיות המרכזיות של חלק גדול מהאימהות הייתה שלא יכלו להיניק
ובתיאמין ( ויטמין
ומחלות  .כגן הדריכה אותן להיעזר בתוספת חלב פרה  ,שהוא עשיר בחלבון  ,בסידן

 , ) 81אלא שהמצב הכלכלי לא אפשר למרביתן לקנות חלב זה  ,ולמורת רוחה קנו חלב
יותר  .כדי להתגבר על מכשול זה קיבלה עליה

עזים  ,שהיה זול

לאימהות נזקקות

' הדסה ' לארגן חלוקת חלב מפוסטר

התחנה לאם

באמצעות ' וער טיפת חלב ' שהקימה מבין מתנדבותיה  ,שעמן נמנתה גם כגן  .במטבח של
תמורת תשלום
ולילד שבעיר העתיקה הוכנו מנות חלב  ,והמתנדבות חילקו אותן לאימהות הנצרכות
38

סמלי  .בדרך זו ניצלו תינוקות רבים ממחלות וממוות .

פעולתו כבית

בשנת  1925הקימה המושבה האמריקנית 39שבירושלים את ' בית התינוק '  ,שהחל את
ספאפורד '  ,וכגן
יתומים  ,ובעזרת תרומות הפך לבית חולים לתינוקות  ' -בית התינוקות על שם אנה

הייתה המנהלת הרפואית של המוסד  .בשנת

1927

נוספה לבית החולים לתינוקות

תחנת ' טיפת חלב '
במשך עשרים

לאימהות של ילודים  ,ששירתה בעיקר אימהות ערביות  ,וכגן עבדה אף במסגרת זו .
בטיפול בילדיהן ,
ושלוש שנה  ,עד  , 1948נתנה כגן לאימהות הערביות שירותי בריאות  ,ייעוץ והדרכה
היולדות והאימהות
בפרט בענייני תזונה  ,ובעיקר הטיפה למתן חלב מפוסטר  .פעולתה בקרב אוכלוסיית
לאימהות ולילדים .
הביאה לשינוי מהפכני בהתייחסות של הציבור הערבי למתן שירות רפואי מניעתי
הרך הוא
בעבודתה בתחנות ' טיפת חלב ' יישמה כגן גישה חדשנית לטיפול בילדים  ,שלפיה הגיל
הניתן לילד בידי
שקובע את הסיכוי להתפתחותו הפיזית והרוחנית התקינה של הילד  ,וטיב הטיפול
כגן לטיפוח רפואה
הוריו בשנותיו הראשונות חשוב גם לבריאותו הנפשית  .בהתאם לגישתה זו פעלה
 ,וזאת במציאות
מונעת ולהחדרת המודעות לחשיבות חינוך האימהות להיגיינה ולטיפול נכון בילד
התפקיד
הפרימיטיווית ובתנאי המחיה הקשים ששררו בירושלים בראשית המאה העשרים  .כדבריה ' :
38
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אמריקנים שהגיעו

פעילות הומניטרית מרשימה בתחום הבריאות  ,הסעד והצדקה נעשתה בירושלים על ידי קבוצת
לארץ בשנת  . 1886בראש הקבוצה  ,שנודעה בשם המושבה האמריקנית  ,עמדו אנה ועורך הדין הורישו

ספאפורד  ,גרמני

 -הברית ונהנו

במוצאו  ,משיקגו  .רוב תושבי המושבה האמריקנית היו שוודים ונורבגים שבאו לארץ הקודש דרך ארצות
המלחמה  ,העמיד
מחסותה של הקונסוליה האמריקנית  .בתקופת מלחמת העולם  ,לנוכח התגייסותם לטפל בפצועי

ראו  :ש ' ניסן ,

לרשותם המפקד העליון ג ' אמל האשא את בית החולים הצבאי  ,ושם הגישו טיפול רפואי לפצועים .
 ,קורות  ,טז ( תשס " ג )  ,עמ '
' המעורבות האמריקנית בארץ ישראל במאה התשע עשרה והתפתחות שירותי הרפואה '
הוסכם בינינו ,

יא .

כגן שיתפה פעולה עם המושבה האמריקנית  ,כפי שסיפרה  ' :במגעים הראשונים עם המושבה האמריקנית
[  ] . . .בשנים מאוחרות יותר  ,לאחר
שאני אתן שירות רפואי לערבים העניים שהיו בטיפול המושבה  ,ואשר סבלו משחפת
מונעת ' ( כק
מלחמת העולם הראשונה  ,התפתח שיתוף פעולה הדוק יותר עם המושבה האמריקנית בשטח רפואת ילדים
[ לעיל  ,הערה  , ] 1עמ '

. ) 61

עידרה
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החשוב של הרפואה במניעת המחלות  ,הוא דבר חשוב הרבה יותר מריפוי המחלה  .הירידה

תינוקות היא ניצחון החינוך והעבודה המונעת ' .

40

כגן טענה כי יש ללמד לא רק אימהות כיצד לטפל

בילדיהן  ,אלא להכשיר לכך את כל המשפחה  ' :החינוך חייב להתחיל  ,לא בילד עצמו  ,אלא במשפחה ,

ועוד לפני לידתו ! ' .

41

התייעצות
רפואית בבית
התינוקות של
ויצ " ו  ,כגן במרכז
( צילום  :תיאה ומלדמן

)

צלת

התעוקות  -מעת לללדלמ לתומלם ועזובים

בנובמבר  , 1924בלחץ האירועים שהתחוללו בארץ ועקב המצב הכלכלי הקשה ששרר בירושלים ,
פנתה כגן אל ליידי ביאטריס סמואל  ,רעייתו של הנציב העליון סר הרברט סמואל  ,וביקשה את עזרתה
בהקמת מעון לתינוקות יתומים ועזובים  .סמואל נענתה וארגנה ועד פעולה  ,והוועד עזר להקים מעון
לתינוקות בשכונת

' שערי חסד '  .ביאטריס סמואל ומרים סקר  ,יושבת ראש ויצ " ו באנגליה  ,המשיכו

לסייע למעון על ידי גיוס מצרכים בסיסיים מהקונסול האמריקני ומכל מי שידו משגת  .המעון קיבל
את חסותה של ויצ " ו העולמית  ,ומאוחר יותר העניקה גם הפדרציה של
חסותה

ויצ " ו באנגליה ובאירלנד את

למעון .

כגן מילאה תפקיד של רופאה מייעצת במעון ; היה זה אחד מתפקידיה האהובים  ,והיא החזיקה
במשרה זו ארבעים שנה  .על העילה לפתיחת בית התינוקות סיפרה

באוגוסט

. 1963

40

ט ' מרים  ' ,הרופאה הראשונה בארץ '  ,הבוקר ,

41

א ' רמון ( מראיינת )  ' ,ד " ר הלנה כגן מעלה זיכרונות '  ,אצ " מ ,

16

כגן :

49/ 2409ע ;

49/ 2391ע .
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זתדרה

הנאלצת לנטוש את
עטוף סחבות נמצא מוטל על מפתן ביתו ואליו מוצמד פתק בזו הלשון  ' :אני אם אומללה

והכנסנוהו לבית החולים  .אולם

פרי בטנה  .אני מוסרת אותו לידך ושמה מבטחי בך '  .לא ידענו מה לעשות בו
בצעד זה לא היה משום פתרון  .וכך שימש ילד זה עילה לפתיחתו המיידית של מעון לתינוקות .

42

בדיקה

,,

' ' ') ",י

לימין  :ד " ר כגן  ,רוזה

,' , ,

ש

ין,

היזמה של כגן להקים מעון חם עבור תינוקות חסרי בית ולספק את כל מחסורם הייתה
לכת באותה תקופה  .רק בשנות החמישים של המאה העשרים התפרסמו מחקרים

מינה
1946
וד " ר
מרס
וולשטיין
ויצמן ,
'

(צ

חידוש מרחיק

ראשונים שעסקו
של

בחשיבות הקשר החם והרציף בין הילר לאם  ,ובחשיבותו של קשר זה להתפתחות תקינה ובריאה
נפשית ,
הילד  .המחקרים הראו כי פררה מההורים ובעיקר מהאם  ,עקב מחלת האם ואשפוזה או הזנחה
את ילדיה
היא הגורם העיקרי לנזק נפשי העלול להיגרם לילד  .לכן תפקידה החשוב של האם לגדל
אימותיהם  ,אך
ולדאוג להתפתחותם הפיזית והנפשית  43 .ילדים  ,קבעו החוקרים  ,צריכים לגרול אצל
מאמצות או
אם הן עצמן חיות במצוקה כלכלית או נפשית  ,יש להסתייע בעובדי סעד ובמשפחות

במשפחות אומנות .

טיכו .

בראש בית התינוקות עמדה ועדה שבה היו חברות ליידי ביאטריס סמואל  ,מרים סקר ואנה
אפשרו
הוועדה סייעה לכגן באיסוף תרומות ומצרכים וערכה קבלות פנים ובזארים שהכנסותיהם
 ,אשת הרולד
קניית ציוד למוסד  .ארגון ' הרסה ' תרם בגדים  ,סדינים וציוד רפואי  .פלורה סולומון
42

שם .

43

Child

'

1 - 17

 .קק

,

0

. Science and Patterns
"

New York
Lomax

 Francisco 1978 ,ת Care , 5

158 ; 1 .

.ק

1966 ,

,

.

'Bowlby, Maternal Care and Mental

תינוק ; משמאל

ת

לים  ,פיטי

ס ק'
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-

סולומון  ,מנהל משרד המסחר והתעשייה בממשלת המנדט  ,תרמה תרומה נדיבה עבור הציוד  .לאחר
שנפתח הבית נקראה ' הסתדרות נשים עבריות ' לעזרה והקימה ועד של מתנדבות מבין שורותיה ,

שנקרא בשם ' הוועד למען הילד האסוף ' .
בשנתו הראשונה נוהל המוסד על ידי שולמית הזנוב  ,אחות מוסמכת  ,בוגרת המחזור השלישי של

בית הספר לאחיות ' הדסה '  .היו בו שנים  -עשר תינוקות  ,חלקם יתומים  ,חלקם נטושים ואסופים וחלקם
ילדים לאימהות חולות במחלות כרוניות  .בסוף השנה הראשונה הגיע מספרם לעשרים וחמישה ,

ולשנה השנייה כבר היו מועמדים תינוקות רבים  ,אך בשל התקציב המוגבל התקבלו רק חמישה  -עשר
מהם  .בדרך כלל נשארו הילדים במוסר עד גיל שנתיים  ,ולאחר מכן שבו לבתי הוריהם  .המוסד התקיים

על תרומות וציודו היה דל  .מיטות כלל לא היו בנמצא  ,ובמקומן השכיבו את התינוקות בארגזי
תפוזים  .תקציב לשלם לאחיות או למטפלות לא היה  ,ומחוסר בררה פנתה כגן אל מנהל בית היתומות

הירושלמי  ,והוא שלח שש נערות בנות חמש  -עשרה  -שש  -עשרה והן סייעו לטפל בתינוקות .

44

הטיפול בתינוקות השתפר עם הצטרפותה של רוזה וולשטיין למוסד  .וולשטיין  ,שהייתה אחות
ילדים בברסלאו ובברלין  ,הגיעה לביקור בארץ  ,ובסיורה בבית התינוקות ' הציצה ונפגעה ' והחליטה
להישאר בירושלים ולעבוד במוסד  .בחלוף הזמן הוקם ליד בית התינוקות בית ספר למטפלות ,

ווולשטיין עמדה בראשו  .בבית ספר זה למדו בנות מכל רחבי הארץ ורכשו לעצמן מקצוע מבוקש .
הלימודים התנהלו בתנאי פנימייה  ,התלמידות זכו לכלכלה מלאה  ,לבגדי עבודה ולדמי כיס  ,והיו
פטורות מתשלום שכר לימוד  .זו הייתה תחילתה של הכנת עתודת המטפלות בתינוקות ובילדים  ,ובית
הספר הכשיר מדי שנה מטפלות מוסמכות למעונות יום  ,לבתי חולים ולבתי ילדים בקיבוצים .

45

לאחר

מותה נקרא בית הספר למטפלות על שמה של האחות רוזה וולשטיין .
בשנת  , 1955לאחר נדורים רבים  ,הועבר בית התינוקות למשכן של קבע בשכונת בית  -הכרם ,
ובשנת

1963

הוסב שמו באופן רשמי ל ' מרכז לילד של ויצ " ו בבית הכרם '  .השם מעיד על השינויים

שחלו הן בתפקידיו והן במבנהו של המוסד  .הוקמו בו מחלקות נוספות  :שלושה גני ילדים ומעון

יום ;

מחלקה אורתופדית שבה היו ילדים לאחר ניתוחים או חולי שיתוק ילרים  ,שנזקקו לטיפולים ; מחלקה

לילדים המחלימים מקדחת השיגרון ; שלוחת בתי חולים שבה שהו ילדים שנזקקו לתקופת החלמה

ממושכת  ,והועברו להמשך טיפול באמצעות קופת חולים ; בית ספר מיוחד בן שתי כיתות  ,שבו למדו
ילדים שהיו מאושפזים ב ' מרכז לילד '  ,על פי תכנית לימודים שהותאמה לגילם ולכיתתם ובשעות אחר
הצהריים עסקו בפעילויות נופש ; תחנת ' טיפת חלב ' ; ספרייה לילדי השכונה ; מפעל קייטנות מיוחדות

לילדים חולי קדחת השיגרון ולילדים חולי סוכרת ; יחידת שיקום לילדים חולי קצרת  ,שנפתחה ביולי

 , 1965בניהולה של כגן ובהשגחתו הרפואית של פרופ ' י " י גרון .
מחלת הקצרת הייתה אחת מנושאי מחקריה של

כגן .

46

היא יזמה תכנית לטיפול רפואי בילדים

החולים ולשיקומם  ,בד בבד עם המשך לימודיהם בבית הספר ולצד פעילות חברתית בין כותלי
 , ' The Baby Home , Jerusalem,אצ " מ 49/2392 ,ן .

44

' First Report 1924 - 1925

45

ח ' הרצוג  ,מניגוני נשים בחמים האזרחיים  -פרק נשכח בהיסטוריוגרפיה של היישוב '  ,קתדרה ,

46

Post , 24 November 1967

70

( טבת תשנ "ד)  ,עמ ' . 117
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לכל דבר ,

המוסד  .כגן ביקשה ממשרד הבריאות להכיר ביחידת השיקום כבמחלקה של בית חולים
אל ד " ר רפאל גז ' בין ,
כפי שהוכרה המחלקה לקדחת השיגרון שהקימה ב ' ביקור חולים '  .לכן פנתה
שמקובל
המנהל הכללי של משרד הבריאות בשנים  , 1970 - 1963בבקשה שתוקצב לה תמיכה כפי
 47גז ' בין ענה שרק לאחר בירור יוחלט אם
לתת לבית חולים המאשפז ילדים למחלות ממושכות .

המחלקה תקבל את ההקצבה המבוקשת  48 .כעבור למעלה משנה מיום פתיחת היחידה לשיקום ילדים
למאמצים
חולי קצרת  ,נדחתה בקשתה של כגן בזו הלשון  ' :אני מצטער להודיעך  ,כי עם כל הערכתי
 49חרף
המושקעים ע " י ויצ " ו בהחזקת יחידה זו  ,נבצר ממני לאשר ליחידה זו מעמר של בית חולים ' .
,
דחיית בקשתה  ,המשיכה כגן להפעיל ולנהל את יחידת השיקום הודות לשיתוף פעולה בין ויצ " ו

קופת חולים וקרנות פרטיות .

מחלקה לילדים בביה חולים
בשנת

1936

'ביקוד חולימ '

הקימה כגן מחלקה לילדים בבית החולים ' ביקור חולים '  .היא עמדה בראש המחלקה

וניהלה אותה עד שנת  , 1975מבלי לקבל שכר  ,ולאחר מכן המשיכה לשמש כרופאה מייעצת עד
רוב
ימיה האחרונים  .מחלקה זו הייתה המרכז והצומת לכל עבודתה הרפואית  ,והיא הקדישה לה את
בארגון
זמנה ומרצה  .בתור מנהלת מחלקה עסקה לא רק בטיפול בילדים החולים ובריפוים  ,אלא גם
המחלקה  ,בבחירת הצוות הרפואי ובהדרכתו וכן בניסיונות לשיפור תנאי שכרו  ,ובעיקר התמודדה עם

המחסור המתמיד במשאבים כספיים .
לשם תפעולה התקין של המחלקה הייתה דאגתה של כגן נתונה תדיר להזרמה קבועה של

תקציבים  .היא ניהלה תכתובת ענפה עם הגורמים הממונים על הבריאות בארץ  ,ולא נרתעה מלפנות
אליהם בבקשות סיוע  .חדשות לבקרים התריעה לפניהם כי המצב הכספי ' התדרדר באופן כזה
שאין ביכולתי להחזיק את המחלקה להבא  ,ואם לא תבוא עזרה מסודרת אהיה נאלצת לסגור את

המחלקה ' .

50

מתוך התכתובת הענפה ניתן ללמוד על פעילות המחלקה  ,על התפתחותה ועל קשייה  ,ובמיוחד
לשתף
על המחסור במשאבים תקציביים  ,באחיות  ,בתרופות ובמכשור רפואי  .במכתביה ניסתה כגן
אדם
את הנמענים בלבטים  ,בקשיים ובבעיות שהתעוררו  ,ולעורר אמפתיה כדי לקבל סיוע הן בכוח

והן בתקציבים  -תמיכה חודשית קבועה ומסודרת  .במכתבה אל ד " ר פריץ נואק  ,ראש מחלקת
הבריאות של הוועד הלאומי  ,סקרה את תולדות המחלקה ובעיותיה וביקשה ממנו ' להשתתף באופן
חולים
קבוע בתמיכת מחלקת הילדים  ,המכילה  28מיטות  .התקציב מחולק באופן כזה  ,שהנהלת בית
משכורות האחיות
" ביקור חולים " נותנת אוכל  ,ניקיון  ,לבנים וחלק מהרפואות  ,בזמן שעלי היו מוטלים

והתלמידות  ,רפואות  ,מכשירים מיוחדים וטיפולים מיוחדים בשביל חולים מחוסרי אמצעים  .אני
47

48
49

50

כגן אל גז ' בין  ,מנהל כללי  ,משרד הבריאות  ,ירושלים ,

גז ' בין אל כגן  ,בית התינוקות ויצ " ו  ,ירושלים ,
גז ' בין אל כגן ,
כגן

7

בנובמבר  , 1966אצ " מ ,

26

4

ביולי  , 1965אצ " מ 49/2401 ,ע .

ביולי  , 1965אצ " מ 939 ,ב 49/ע .

49/2402ע .

אל מחלקת הבריאות של ועד הבריאות 1940 [ ,ן ,

שם .

הדרה
~
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והרופאים העוזרים  ,עובדים בלי תשלום ' .

51

כגן אף ציינה שהצליחה לאסוף חלק מהסכומים הנדרשים

מתרומות של חברות פרטיות ומתמיכת הוועד הלאומי ובאין בררה  -מכספה

שלה .

גם לאחר הקמת המדינה ניצלה כגן כל הזדמנות לגייס כספים לשם קידומה של המחלקה בת
טיפוחיה  ,והמשיכה לשלוח מכתבים לראשי מערכת הבריאות ולדרוש תקציבים שהובטחו אך לא

נתקבלו  .היא כתבה למשל לנואק בהיותו סגן מנהל משרד הבריאות והזכירה לו את ההקצבה -

התמיכה שאושרה למחלקתה  ' :אין לי צורך להדגיש עד כמה חשובה ודרושה העזרה בימים אלה '

; 52

ממנהל מחלקת הבריאות ביקשה ' לכלול את מחלקת הילדים בין המוסדות הנתמכים על ידי מחלקת
; 53

היא שבה ופנתה אל נואק  ,לאחר שמונה למנהל משרד הבריאות  ,וביקשה העברת תמיכה

למחלקה  ,כי

' נקל לתאר כמה קשה המצב הכספי של המחלקה  .זה שלושה חודשים שלא נתקבלה

הבריאות '

התמיכה  ,והדבר מעכב את תשלום המשכורות הדלות לעובדים ' ;

54

וגם לנויהרט במשרד הבריאות

כתבה והזכירה את ' עניין ההקצבה למחלקת ילרים  .אין מלים בפי לתאר לאיזו מצוקה בהנהלת

המחלקה מביא חוסר התקציב ' .
בשנת

1953

55

בנתה עיריית ירושלים אגף מיוחד עבור ילדים חולי קדחת השיגרון שהיה מסונף

למחלקת הילדים של כגן .

המחלקה הכילה שלושים מיטות  ,וניתן בה טיפול רפואי לילדים שנזקקו

56

לאשפוז ממושך  .האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך שלח מורים כדי שהילדים המאושפזים יוכלו
להמשיך בלימודיהם  ,וההורים הורשו לבקר את ילדיהם בכל עת  .כגן לא הקפידה על שעות ביקור
קבועות  ,כפי שנהוג היה באותה תקופה ,

יותר ועוזרים לטפל בילדיהם ' .

57

ונימוקה עמה  ' :הילדים מאושרים יותר  ,ההורים שקטים

58

כגן ארגנה מסע למיגור קדחת השיגרון והקדישה שנים רבות למחקר על היקף המחלה בקרב
אוכלוסיית ילדי

ירושלים .

59

היא הרצתה על חקר המחלה בכינוסים בין  -לאומיים  ,ובשנת

הוזמנה לשיקגו לשאת הרצאה על הנושא באוניברסיטת לה רבידה

) Rabida

1963

 , ( Laוהוענק לה שם

אות הצטיינות על הישגיה בחקר המחלה  .כבר כאשר קיבלה תואר ' אזרח כבוד ' של ירושלים  ,בשנת

 , 1958נאמר  ' :ראשונה היית לעורר דעת הקהל לבעיית חולי קדחת השיגרון  ,וכן נזכור את התמסרותך
51

52
53

כגן אל נואק  ,מחלקת הבריאות של ועד הבריאות 1941 [ ,ן ,שם .
כגן אל נואק  ,סגן מנהל משרד הבריאות  ,מדינת ישראל  6 ,בספטמבר  , 1948שם .
כגן אל מנהל מחלקת הבריאות של מדינת ישראל  20 ,בפברואר  , 1949שם .
במרס  , 1949שם .

54

כגן  -האוזר אל נואק  ,מנהל בפועל  ,משרד הבריאות  ,הקריה ,

55

כגן אל נויהרט  ,משרד הבריאות  ,הקריה ,

ביוני  , 1949שם .

56

ח ' מס  " ' ,קדחת השיגרון " פוגעת בילדי ירושלים '  ,ידיעות אחרונות ,

57

עד סוף שגות החמישים היו מחלקות הילדים סגורות בפני הורים לילדים מאושפזים  ,למעט שעות ביקור בודדות במשך

6

23

7

בנובמבר . 1963

היום  .השינוי בגישה חל לאחר פרסום מחקרים שקבעו כי הפרדה מההורים ובעיקר מהאם היא המקור העיקרי לנזק
הנפשי הנגרם לילד בעקבות מחלה ואשפוז  .ראו

,

למשל Hospitals, New York :

ש

11 . Robertson , Young Ch

1958 ; [ . Bowlby, Maternal Care and Mental Health , Geneva 1952 ; Idem, ' Separation Amiety' , International

89 - 113

 .קע

41 ,

Pe'choanalysis ,

Child

0

 Journalעל הגישה לביקורי הורים הרווחת כיום ברוב מחלקות הילדים
-

בארץ ובעולם ראו  :פ ' לונדון  ' ,תגובות עקה וחרדה אצל אימהות לילדים באשפוז ראשון '  ,עבודת מוסמך בסיעוד ,
אוניברסיטת תל אביב  ,אוגוסט

. 1988

"

4 . Dean , 'The Saga 01ן

58

Post , 21 Febnlary 1961

59

~
הרפואה  ,נ  ,ו ( ניסן
ה ' כגן  ' ,בעיות האיבחון של קדחת השיגרון ' ,

ospital' , The:

תשט " ז)  ,עמ ' . 135 - 134
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60

למחלקת

הילדים חולי השיגרון שבבית החולים ביקור חולים ' .

הרפואי המייעץ לבעיות קרחת השיגרון בהסתדרות הרפואית

כגן שימשה גם יושב ראש הוועד

הישראלית .

של

בשנת  1959הוחל בהקמת אגף חדש לבית החולים ' ביקור חולים '  .אגף זה  ,שנבנה על הגג
חדיש
בית החולים  ,נחנך בשנת  1962ומחלקת הילדים הועברה אליו  .האגף החרש צויד בציוד רפואי

ומנה שבעים מיטות  ,בשתי מחלקות  :שלושים מיטות ' לילדים ראומטיים
הסובלים מנזק בלב '  ,וארבעים מיטות שנועדו ' לילדים חולים בני גילים
שונים  ,הסובלים ממחלות שונות '  .כגן דאגה לא רק שהילדים ימשיכו
ללמוד בתקופת האשפוז בהדרכת מורות שנשלחו מטעם משרד החינוך ,
אלא גם יזמה הקמת חדר משחקים  ,כדי להנעים את שעות הפנאי של
הילדים המאושפזים ולספק להם ' בידור ותעסוקה להקל על גורלם המר
של שכיבה ממושכת ' .

בשנת

1963

61

גדלה המחלקה למאה מיטות  ,והייתה מחלקת הילדים

הגדולה בירושלים  ,בעלת ציוד מודרני ומעבדות מחקר  ,שמונה רופאים ,

אחיות וסטודנטים לרפואה .

אך גם המחלקה החרשה סבלה מקשיי

מימון  .צורכי המחלקה הלכו וגדלו משנה לשנה  ,ואילו התקציבים הלכו
והצטמצמו  ,ובלית בררה נאלצה כגן להמשיך בחיפוש אחר מקורות מימון

נוספים  .במסעותיה בעולם  ,ניצלה הזדמנויות רבות לספר על מחלקת
הילדים שלה ולהתרים למען רווחת חוליה  .בשנת

1967

הגיעה לקהילה

היהודית בפאלמר ' ס גרין באנגליה  ,חברי הקהילה תרמו אמבולנס ומכונת
לב עבור בית החולים  ,ומכונת הלב הוקדשה ' לרופאה בת ה  , 78 -רופאה
מייעצת במחלקת הילדים  ,כהוקרה על עבודתה הרפואית בקרב ילדי ירושלים במשך
תרומה נוספת של

250

ליס " ט ניתנה עבור מחלקתה .

שנים

;

53

62

.

לא רק משאבים כספיים גייסה כגן לפיתוח מחלקתה  ,אלא גם מתנדבים לעזרת הצוות הרפואי
הלנה
עשרים נשים תושבות ירושלים התנדבו לסייע לצוות במחלקת הילדים ' כאות הוקרה לד " ר
השם
כגן  ,ראש המחלקה וחלוצת רפואת הילדים בארץ  .המתנדבות  ,חברות ויצ " ו  ,נטלו לעצמן את

" קבוצת הלנה " ' .
עד שנת

63

1975

עמדה כגן בראש שתי מחלקות הילדים בבית החולים ' ביקור חולים ' .

חרף גילה

המתקדם המשיכה לבקר כמעט מדי יום ביומו במשך מספר שעות במחלקות  ,לעקוב אחרי

מצב

בריאותם של הילדים ולקיים התייעצויות עם רופאי המחלקות  .היא אמרה כי ' הזקנה המופלגת
64

אדם אינה דנה אותו לחוסר מעש  ,כל עוד פועלים גופו ושכלו ' .
60

העתק מקלטת הענקת תואר ' אזרח כבוד ' לד " ר כגן ,

61

מכתב תודה שכגן אל ח ' מגנם  ,מרכזת מפעל הצעצועים ,

, 1958

אצ " מ ,

19

ביוני  , 1959ארכיון ' ביקור חולים '  ,כגן

62

' Young People ' , Southgate Gazette , 29 September 1967ן5

63

' קבוצת הלנה '  ,הביקה ,

64

ש ' סאמט  ' ,ד " ר הלן כגן  -פטרונית הילדימ '  ,הארץ ,

12

במרס

. [ 49/2410

Rabbi Praises Great Effoli

. 1965
19

 ,קלסר . 1

במרס

. 1971

Chief

'

של

"

כגן
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המחלקה נושאת כיום את השם ' מחלקת הילדים על שם ד " ר הלנה כגן '  .עד לפני שנים אחדות  ,על
נייר המכתבים של המחלקה היו מוטבעות תמונות של צוות רפואי המטפל בילדים  ,ומתחתן

הכיתוב :

' עתיד עמנו וארצנו '  ,שכן כגן נהגה לומר כי ' הילדים הם עתיד האומה '  ,ו ' בילדים טמון עתידה של

ישראל ' .

ש
%

זאתמחלקה הילדים בבית

החולים ' ביקור חולים ,
בראשו ימליל המחלקה ,
ובתחתיתו גרשם ' עתיד
עמנו וארצנו'

ןטי

%
' ,

..
ף ? עת

יי

י ףוו . ,

"

,

.

-

' פ ע " ש ית ' הפלגה בגו ע"
8ע8נן ס%עס1

"

,

.

בית החיים הכללי נעור ח1ליט  -יר1של  ,כו

ג84ש 11 Ee]lene illslganפ

*

,,,

,,

,

, ,,
,

"

לי

מורה בבית ספר לאחיות
ראשית התנסותה של כגן כמדריכת אחיות הייתה כאמור בשנת  , 1914כאשר נקראה לעבוד כאחות

בבית החולים העירוני התורכי והוטל עליה להכשיר נערות ערביות ויהודיות לשמש כאחיות .
שינוי

מהותי בהכשרת אחיות בארץ חל עם בואה של משלחת הסיוע הרפואי של ' הדסה '  .על מנת

להתגבר על המחסור בעוברי בריאות מקצועיים יסדה המשלחת בנובמבר

1918

בית ספר לאחיות

ליד בית החולים ' רוטשילד  -הדסה '  ,וגיבשה תכנית ליסורים ייחודית להכשרת אחיות על בסיס

עקרונות הסיעוד המודרני שהיו מקובלים בארצות  -הברית  .לימודי ההסמכה נמשכו שלוש שנים ,
בית הספר התנהל על פי מערכת לימודים אמריקנית  ,וסגל ההוראה היה ברובו אמריקני ולימד באנגלית ,
למגינת לבן של התלמידות  .רק שניים מהמורים לימדו בעברית  -ד " ר יעקב סגל  ,מנהל בית החולים ,

וכגן  ,אשר לימדה פדיאטריה ( מחלות ילדים ) ואף הייתה רופאת התלמידות וחברת ועד בית הספר .
65

65

נ ' ברטל  ' ,ההכשרה התיאורטית והמעשית של אחיות יהודיות בארץ  -ישראל בתקופת המנדט  , 1948 - 1918 ,בראי
התפתחותו של ביה " ס לאחיות ע " ש הנריאטה סאלד  ,ירושלים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

השמ " א  ,עמ ' . 58

ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

בשנת  , 1936אותה שנה שבה הקימה את מחלקת הילדים בבית החולים ' ביקור חולים '

לתכנן הקמת בית ספר להכשרת אחיות מסונף לבית החולים  .בית הספר נפתח בשנת

109

 ,החלה כגן

1938

והלימודים
ושקידתה

התקיימו בו בשני מסלולים  :סיעוד ילדים וסיעוד מעשי  .בצד עבודתה במחלקת הילדים
קשים  :חדר הרצאות
על פיתוחה ושכלולה  ,פעלה כגן גם לקידומו של בית ספר זה  ,שהתנהל בתנאים
העיר  ,נאלצו
אחד  ,חדר אוכל חשוך וצפוף וללא פנימייה  .הסטודנטיות  ,שרובן לא היו תושבות
לאחיות
להתגורר בשני בתי מלון קרובים לבית החולים  .כגן החלה לאסוף תרומות להקמת בית ספר
 שלום  ,ראשמוסמכות ופנימייה בצדו  ,ולשם כך פנתה אל אישי ציבור  .היא הציעה למרדכי איש
הסמוך ל ' ביקור
עיריית ירושלים  ,שהעירייה תקבל עליה את משימת בנייתו של בית הספר על גג בניין
העירייה ,
חולים '  ,והשייך לבית החולים  .כגן סיימה את מכתבה  ' :אני תקווה שתהיה לכב ' ולמועצת
התחילה בו עם
ההבנה הדרושה למפעל זה  ,שמהווה השלמה לקידום מרחיק הלכת הנפלא  ,שהעירייה

בניית מחלקת ילדים משוכללת ' .

66

בנייתו של בית הספר התעכבה מחמת היעדר תקציב  ,וכגן המשיכה במאמציה לשכנע

תורמים

פוטנציאליים לסייע בידה  .היא כתבה למשל אל ד " ר רפפורט וביקשה ממנו ' לתת יד למילוי המשימה
 67בעקבותיה נחלץ גם מנהל
הקדושה של הקמת בניין מיוחד לבית הספר לאחיות ופנימייה עבורן ' .
 ,אשר עומדת בפני ד " ר כגן ,
' ביקור חולים '  ,אהרן הכהן  ,להתרים למען ' המשימה החיונית ביותר

הקמת הבניין לביה " ס לאחיות  ,ופנימייה לתלמידות ' .
בשנת

1962

68

עבר בית חולים ' הדסה ' לעין  -כרם וסגר את שירותיו הרפואיים בבית חולים

זיו ' ,
'

על

ששכן מול בית חולים ' ביקור חולים '  .הנהלת ' ביקור חולים ' ניסתה לשאת ולתת עם ' הדסה '
ולהקים
העברת הבעלות על בית חולים ' זיו '  ,שעמד ריק ממול  ,כדי להרחיב את השירותים הרפואיים
הבקשה
פנימייה לבית הספר לאחיות  .המשא ומתן נמשך למעלה מארבע שנים  ,ועלה על שרטון  .גם
ד " ר כגן '  ,הושבו ריקם .
' למסור בינתיים מספר חררים הדרושים באופן הדחוף ביותר לפעולתה של
על גג
בסיכומו של דבר  ,לאחר חמש שנים של תכנונים ודיונים  ,הוחלט שבית הספר והפנימייה ייבנו
70

בניין הסמוך לבית החולים ,

ובאוגוסט

69

1967

החלה הבנייה .

בתקופת מלחמת העצמאות
בתקופת מלחמת העצמאות  ,בעת המצור על ירושלים  ,מונתה כגן ליושבת ראש המחלקה

הרפואית של
במקומה

הקהילה היהודית של ירושלים  ,וכיהנה בתפקיד זה גם במועצה הרפואית המרכזית  ,שהוקמה
והתברואה
של המחלקה המנדטורית  .במסגרת תפקידה זה הוטל עליה לנהל את שירותי הרפואה
66
67

68
69

כגז אל איש  -שלום ,

30

בנובמבר

1960

 ,ארכית ' ביקיר "

ולים '  ,כגז  ,קלסר . 1

כגז אל מספירט ,
הכהז אל מ ' לייז  ,מיאמי  6 ,ביוני  , 1963שם .
כגן  ,כ " ג במנחם -
זיכרת דברים מפגישה שהתקיימה בכנסת עם טובה סנהדראית  ,סגנית יושב ראש הכנסת  ,בהשתתפית
29

באוגוסט

 , 1963שם .

אב תשכ " ז  ,שם .
70

כגן הודתה למ ' לנדאו  ,מנהל ' מפעל הפיס '  ,על עזרתו לבניית בית הספר לאחיות ופנימייה לתלמידות
לנדוי ,

22

באוגוסט  , 1967שם .

 ,ראו  :כגן אל

עידרה
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בעיר  .הקשיים והמכשולים שנערמו בדרכה במילוי משימה כבדה זו  ,היו רבים  .מחסור בדלק  ,במים
ובחשמל הכביד על התושבים ופגע בתפקודו היומיומי של בית החולים  .בשל הפסקת זרם החשמל לא
ניתן היה להפעיל מכשור רפואי ; המחסור במים הקשה לנקות את חדרי החולים ולכבס ; המחסור בדלק
לא אפשר חיטוי מכשירים רפואיים  ,הרתחת חלב לתינוקות והכנת מזון לחולים ; וכל העבודה נעשתה

תחת מטר ההפגזות של הלגיון הערבי  .ביתה של כגן ניזוק קשות בהפגזות  ,אך היא התעלמה מסכנות
אישיות  ,נמנעה מלנסוע במכוניתה בשל המחסור בדלק  ,וצעדה מדי יום ברחובות הנטושים תחת מטר
יריות ופגזים כדי להגיש עזרה רפואית  .כאשר פונו שכונות ספר הייתה ראשית דאגתה למצוא מקום
בטוח עבור תינוקות

וילדים .

71

בתקופה זו טיפלה כגן בפליטים מהשכונות הערביות ובתושבים  ,אשר שהו תקופה ארוכה

במקלטים  ,אך את מרב מאמציה מיקדה בהצלת תינוקות  .היא שיכנה את אלה שגרו במקומות הנתונים

בסכנה  ,בבית התינוקות של ויצ " ו  ,אשר אף הוא היה בקו האש וסבל מקשיים במצב חירום זה  .בין
התינוקות היו רבים שהוצאו מבית החולים לאחר מחלה קשה  ,ושהיו זקוקים לטיפול מיוחד ולהמשך

מעקב רפואי  ,ותינוקות שאימותיהם נהרגו בהפצצות  .המוסד היה גדוש עד אפס מקום  -היו בו
תינוקות  ,אף שאמור היה לקלוט

200

240

בלבד  .מנות המזון היו מוגבלות  ,והמעמסה על כגן הייתה קשה

מנשוא  ,ובכל זאת לא סירבה לקבל תינוקות שהיו במצוקה .

72

אחת הבעיות הקשות שהטרידוה אז הייתה הצורך להקים בעיר בית חולים חירום  ,לאחר שבית

החולים של ' הדסה ' על הר הצופים הפך למטרה להתקפות הלגיון הערבי ונותק מדרכי הגישה אליו .
בית החולים ' ביקור חולים ' קלט מאות פצועים  ,מעל ומעבר ליכולת הקליטה שלו  .עשרות חולים

אושפזו במקלטי בית החולים  ,ולמרות ההפסות המשיך הצוות במתן עזרה רפואית לכל הפונים .
במלחמת ששת הימים שוב פעל ' ביקור חולים ' במתכונת חירום מיוחדת  ,בהיותו קרוב לחזית
בירושלים  .כגן בת השבעים ושבע התגייסה לעבודה בחדר המיון והוטל עליה למיין את הפצועים
שהגיעו משדה הקרב  ,יהודים וערבים  .בין הפצועים היו רבים שהכירוה כרופאת הילדים שלהם

בילדותם ואף ערבים שטיפלה בהם בתחנת ' טיפת חלב ' בעיר העתיקה .

73

פעילות ציבורית במסגרת ויצ " ו
בשנת

ויצ " ו

1920

נוסדה בירושלים ' הסתדרות נשים עבריות '  ,שהייתה לימים הסניף הארץ  -ישראלי של

) Organization

שלו התקיימה

ב 14 -

) 15

"
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ביולי

1920

כגן הייתה בין מקימות הארגון  ,ואספת היסוד

בביתה  .באספה זו נקבע כי ' הסתדרות נשים עבריות ' תהיה תנועה

עממית שתקיף נשים מכל רובדי החברה  .פעילותן הראשונה של מתנדבות הארגון הייתה בתחנת
' טיפת חלב ' שהוקמה ביוני

71
72
73

1921

בעיר העתיקה בירושלים  .העבודה בתחנה התחלקה בין אחיות

ש ' אבידור " ' ,המלאך בלבן " הצילה מידי מלאך המוות '  ,פנים אל פנים  20 ,בנובמבר  , 1970עמ ' . 13
' ד "ר הלנה כגן  ,אישה ראשונה שקיבלה אזרחות כבוד של העיר ירושלים '  ,יוני  , 1958אצ " מ . 149/2410 ,
Chronicle , 13 October 1967

' lerusalem Aabs 81 lewish Hospital' ,
.

ד " ר הלנה כגן ; הרופאה שהפכה לאגדה

111

המתנדבת  ,כגן  ,והמתנדבות
' הדסה ' למתנדבות  .האחיות ניהלו את העבודה הרפואית וסייעו לרופאה
ביצעו את העבודה

הארגונית .

כבוד

כגן הייתה חברת ההנהלה העולמית של ' הסתדרות נשים עבריות ' מאז הקמתה וחברת
בקונגרס הציוני ,
קבועה של הוועד הפועל של ויצ " ו העולמית  .בשנת  , 1921בביקורה בלונדון כנציגה
תמותת
נשאה הרצאה באוזני מייסדות ויצ " ו  ,ובה תיארה את תנאי החיים הקשים בארץ  ,הדגישה את
של
התינוקות הרבה ואת החשיבות שבהקמת ארגון שירותי מנע לילדים  .בוועידה העולמית הראשונה
 1931נבחרה
ויצ " ו  ,שהתקיימה בקרלסבד בשנת  , 1921ייצגה כגן את הקבוצה הארץ  -ישראלית  .בשנת

כנציגת ויצ " ו לאספת הנבחרים של כנסת ישראל  ,וארבע  -עשרה שנה הייתה חברה בוועד הלאומי

כנציגת הנשים .
כגן עסקה בקביעות בפעילות ציבורית  .היא הייתה יושבת ראש הוועדה המייעצת לאם
מטעם משרד הבריאות  ,ויסדה את המחלקה לבריאות הילד מטעם ויצ " ו ועמדה בראשה עד

. 1966

כל מוסדות ' האם והילד ' ורשת מעונות היום של ויצ " ו היו בפיקוחה  .בשנת

ולילד
לשנת

למשל חלשה

1944

כגן על המוסדות הבאים  :עשרים ואחת תחנות ' טיפת חלב '  ,עשרה מטבחים לתינוקות  ,תשעה

 עשרסגור

מעונות יום  ,עשרים ואחד גני ילדים  ,חמישה מועדונים  ,עשרים ואחד מגרשי משחק  ,מוסד
העולם
לילדים על הר הכרמל  ,מפעלי הזנת ילדים וקייטנות של הוועד הלאומי  .בשלהי מלחמת
74

השנייה הורחבה הפעילות של המחלקה וכללה גם טיפול בילדי החיילים ובילדי העולים .

ויצ " ו

עם הקמת המדינה והתחלת העלייה ההמונית קיבלה עליה המחלקה לבריאות הילד מטעם
 עשרה שלבראשותה של כגן גם את הטיפול במוסרות לילדי עולים בגיל הרך  .בוועידה השתים
ויצ " ו  ,בספטמבר  , 1951סקרה את פעילותה של המחלקה בטיפול בילדי העולים  ,פעילות

שמטרותיה

הגרולה

היו להציל את חייהם  ,לשפר את בריאותם ולהעניק להם שמחת חיים  .לדברי כגן בעלייה
 75אשר ' תזונתם היא כה נמוכה

באו ארצה ילדים ' ירודי תזונה '  ,ילדים דיסטרופיים ואטרופיי ם ,

76

בעקבות בואם של ילדי עלייה

עד שהם מעוררים בדמיוננו את תמונות ילדי מחנות הריכוז ' .

זו השתנה אופי פעילותם של המוסדות הסגורים לתינוקות  -קודם לכן התרכזו

בפעילות

סוציאלית ועתה פעלו יותר בתחום הרפואי  .בהתחשב בקשיים ובאחריות הרבה הכרוכים

בטיפול

בתינוקות בגיל הרך  ,נחשבו המוסדות הסגורים הפתרון הרצוי ביותר  ,ולכן נתנה ויצ " ו זכות קדימה
שנתיים
לטיפול בילדים הרכים והקימה עבורם מוסדות סגורים בתל  -אביב ובירושלים  .הילדים בגיל
שבהם שהו ילדי
עד חמש סודרו במשפחות מאמצות ובמשפחות אומנות  .במקביל הוקמו מעונות יום ,
קליטת
העולים במשך כל היום  ,כי לדברי כגן  ' :מעוני יום  -הרי זה המקום ממנו יש להתחיל את

העלייה ' .

74

75

77

כגן  ,דוח מפעולות המחלקה לטיפול בילד  ,נובמבר  , 1944אצ " מ 1840 ,

דיסטרופיה

): ( Dystrophy

,

ק4ע .

מחלות שנגרמות עקב הזונה לקויה  ,ניוון או חולשת שרירים ; אטרופיה  :מצב

ניוון .
76

כגן  ,הרצאה בפני אגודת הרופאים  ,נובמבר  , 1949אצ " מ ,

77

זיכרון דברים מישיבה בבית התינוקות בירושלים ,

6

49/2404ע .

בנובמבר  , 1962אצ " מ 49/ 2392 ,ע .

של דלדול או

להקדרה

ו דרה 112
~

'

צפורה שחורי  -רובין

~

המוכו לילד ולנועו על שם הלנה כגז
בגיל שמונים קיבלה עליה כגן משימה חדשה  -להכשיר נוער ירושלמי לחיי חברה בשיטה המונעת ,
היינו על ידי טיפול בגורמים השליליים של הסביבה ופיתויי הרחוב  .ראשיתה של יזמה זו בפנייה של
הפדרציה של נשי ויצ " ו באנגליה אל כגן שתיתן הסכמתה להקמת מעון לילדים שיישא את שמה ,

לציון יום הולדתה השמונים  .להפתעתן של הפונות ענתה כגן  ' :אל תפתחו עוד מעון  .פיתחו מרכז

לילדי בית ספר  .זה צורך נחוץ יותר ' .

78

ונימוקה עמה  ' :מה שאנו צריכים היום בדחיפות בקטמון הוא

לעזור לילדי בתי הספר ממשפחות העולים החדשים  .זה צורך אמיתי  ,קיומי  .אם הפדרציה של בריטניה
רוצה לעשות משהו בשמי  ,שתבנה מרכז לילדים

ביוני

1965

אלה ' .

79

הנהלת ויצ " ו נענתה בחיוב לבקשתה ,

וב 9 -

נערך טקס הנחת אבן הפינה של ' המרכז לילד ולנוער על שם הלנה כגן ' בקטמון ט .

לא בכדי ביקשה כגן להקים מועדון לבני נוער  .היו לה עמדות ברורות באשר לחשיבות החינוך

וההשכלה  ,והיא ראתה בטיפול המונע את עיקר העבודה החינוכית  .היא האמינה כי על ידי חינוך
ופעילות חברתית  -תרבותית במסגרת מרכז נוער ניתן למנוע נשירה מבית הספר  ,הגורמת לעבריינות

נוער  .על פי תפיסתה ילדים בני משפחות עולים המתגוררים באזורי מצוקה  ,נתקלים כבר בשלבי

חייהם המוקדמים בקונפליקטים בין אורח החיים הנהוג בבתיהם לבין החיים בחברה המודרנית .
הוריהם בדרך כלל חסרי מקצוע והשכלה  ,בעלי משפחות גדולות  ,ולרוב אינם מודעים לחשיבות

הלמידה וההשכלה לעתיד ילדיהם ; ואילו הילדים מתקשים בלימודיהם  ,מתחילים להיעדר מבית
הספר  ,ולבסוף נושרים מן המסגרת החינוכית ומוצאים עצמם ברחוב  .כך מתחיל תהליך של התדרדרות ,
דרך הבטלה והשוטטות אל העבריינות  .כגן סברה כי עוני ומגורים בצפיפות  ,שמקובל לראות בהם
הגורמים העיקריים לפשיעת נוער  ,הם גורמים מסייעים בלבד  ,והסיבה העיקרית היא חוסר מוטיבציה
חינוכית ותרבותית בבית ובסביבה

הקרובה .

' המרכז לילד ולנוער על שם הלנה

80

כגן ' נפתח ב  20 -בנובמבר . 1968

כדי לפתור בעיות של שוטטות

ואלימות הציע המרכז לבני הנוער חלופה לעמידה חסרת התכלית בקרנות הרחוב  .הנערים היו
אינטליגנטים אך רובם נשרו מבית הספר בגיל מוקדם  ,והם הגיעו למרכז לחזות בסרטים ובטלוויזיה
ולהשתמש במגרש המשחקים ובחדרי המלאכה  .תוך זמן קצר התברר כי תכנית הפעילות במרכז
הנוער  ,שכללה משחקים  ,שיחות וטיולים  ,רחוקה מלהיות מספקת ; כדי לקדם את בני הנוער יש
לטפל בהם על בסיס אישי ומתוך היכרות עם המשפחות על רקען וקשייהן  ,ויש למצוא דרכים

קונסטרוקטיוויות להדרכת הנערים ולשיקומם  .החל משנת

1969

הופעלה במרכז תכנית חדשה -

תכנית להוראה יחידנית  ,על מנת לעזור לאותם ילדים שלא יכלו לעמוד בקצב הלימודים בבית הספר
או למי שהפסיקו ללמוד  .התכנית החדשה התבססה על תקשורת אישית בין בני הנוער לבין עובד

הסעד וצוות המדריכים ועל שיתוף פעולה עם המשפחות ובתי הספר  .תלמידים שפיגרו בלימודים
בנובמבר

 , 1968אצ " מ 49/2391 ,ע .

78

ר ' גינוסר  ,נאום ברכה בטקס פתיחת מרכז הנוער בקטמך ,

79

שם .

80

כגן  ' ,תפקידם של מרכזי נוער באזורים טעוני טיפוח  .ניסוי במרכז הנוער בקטמון ט ' בירושלים '  , 1972 ,אכ " מ ,

. 149/2391

20

 113עתדרה

ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

הופנו על

ידי מנהל בית הספר אל מרכז הנוער  ,ושם ניתנו להם שיעורי עזר

במטרה לעזור להם
שכלל הדרכה ,

להתמיד בלימודיהם מעבר לרמת בית הספר היסודי  .כך התפתח דגם של מוסד שיקומי
ובספורט .
עזרה בלימודים ועבודה רחבת היקף למניעת עבריינות ולא הסתפק רק בבידור
לשם יישומה של התכנית החדשה נדרש
תקציב נוסף  ,וכגן  ,שהשתתפה ברבות
מישיבות הצוות  ,התגייסה להתרים בכל
דרך אפשרית  ,ולא נחה עד שמצאה מענה

לכל פנייה שהגיעה אליה  .כך אמרה  ' :אני

מעוניינת בילד עצמו [  ] . . .יש לתת להם
כל מה שאפשר בתוך המרכז  ,כי הילדים

הם העתיד שלנו ' .

81

ילדים בעייתיים שלא

נמצא להם סידור בשום מסגרת לימודית ,
פנו אליה לסיוע  ,וזכו לתשובתה  ' :מבטיחה

אני  ,כי לא אמשוך ירי עד לסידורו ' .

82

בתום שנה לפעילותו של המרכז כבר
יכלה כגן למנות שלושה תחומים שיש
להתמקד בהם ולטפחם

,

ע" ק צוע ' ונ

נסק

מוו כ

בעתיד :

הכשרה

ו  ,מ עו ,

וחספונ

פעילויות חעוכעת  -תרבויות עם ההורם
אנשיה  .כל אזרח בעל הכרה

וגעס מתנדבים והכשרתם  ,כי ' עתידה ' טל "

קראל על

טיב

חייב להיעשות שותף לדאגה לקליטת אלפי עולים ובני נוער ' .

סלכומ
ד " ר הלנה כגן הייתה מייסדת רפואת הילדים בירושלים  ,רופאה חלוצה בעלת

מצפון חברתי  .במשך
מאורעות
 ,מלחמת

התקופה  ,החל ממלחמת העולם הראשונה  ,תקופת השלטון הבריטי  ,מלחמת העולם השנייה
 בריאותייםהעצמאות  ,תקופת העלייה הגדולה ועד מותה בשנת  . 1978היא יסדה מפעלים רפואיים
המונעה
רבים  ,פיתחה שירותים שהיו חדשניים בתקופתם  ,והגיעה להישגים מרשימים בתחום הרפואה

בקרב יולדות  ,תינוקות  ,ילדים  ,משפחות ובקהילה בכלל .
כגן פעלה במסירות ובהתמדה למען הקמתם וגיבושם של מפעליה החלוציים  ,וייחדה את כל

ומרצה לפעילות בשירות הציבור והמדינה  ,לעזרה ולשיקום של סובלים ומקופחים  .היא

 , 1971אצ " מ 49/2389 ,ע .

בפברואר

81

פרוטוקול ישיבה במרכז הנוער ,

82

פרוטוקול ישיבה במועדון ויצ " ו  ,ירושלים ,

83

כגן  ' ,שיקום נוער טעון טיפוח  :חיפוש דרך ' ,

8

5

בינואר  , 1969שם .
12

ביוני  , 1972אצ " מ 49/2405 ,ע .

""

פר ם ק

83

שישים וארבע שנים עסקה בפעילות רפואית  -בריאותית נרחבת בקרב ילדי ירושלים על רקע

הל

נע עם

זמנו

הקדישו

,

תהרה 114

פורה שחורי  -רובין

-

את מיטב כוחותיה ואת מרבית שנותיה למלחמה בתחלואת התינוקות ותמותתם  ,לפעילות במוסדות

בריאות מגוונים  ,להגשת טיפול רפואי  -מניעתי ליולדות  ,לאימהות ולילדים  ,יהודים כערבים  ,ולעבורות

מחקר על מחלות שונות  .בתור יושבת ראש המחלקה לאם ולילד של ויצ " ו מאז היווסדה  ,חלשה יי
כל מוסדות הילדים ומעונות היום של הארגון  .שנים רבות הייתה רופאת הילדים היחידה בירושלים ,
וזאת בתקופה שבה סבלו רבים מתושבי העיר מעוני וממחלות מידבקות .

חוט השני של כל פעולותיה היה ונשאר  -רפואת ילדים  .הילדים היו כל חייה של הרופאה  ,שמעולם
לא היו לה ילדים משלה  ,כדבריה  ' :כל חיי כרופאה  ,הקדשתי את התעניינותי לתכנון שירותים ועזרה
לילדים הזקוקים  -עזרה פיסית ונפשית כאחד  .זה מהווה את כל

חיי ' .

84

כגן זכתה לפרסים  ,לאותות הצטיינות ולהערכה רבה על עבודתה הרפואית  -הציבורית  .היא השתתפה

בקונגרסים ובכינוסים בין  -לאומיים בענייני רפואת ילדים ויצאו לה מוניטין בין רופאי הילדים בעולם .
בשנת

1967

קיבלה תואר דוקטור כבוד של האוניברסיטה העברית בירושלים יחד עם יצחק רבין ,

הרמטכ " ל דאז  ,וזלמן שזר  ,נשיא המדינה  ,בטקס ההיסטורי שנערך על הר הצופים  .בשנת

1975

הוענק

לה פרס ישראל על מפעל חייה למען בריאות הציבור לכבוד שנת האישה הבין  -לאומית .
כגן אף נטלה חלק פעיל בפיתוח החיים המוזיקליים בירושלים  .בעלה אמיל האוזר

הקים בשנת

1933

( ) 1978 - 1893

את הקונסרבטוריון למוזיקה בירושלים  ,והיא הייתה חברה בהנהלת הקונסרבטוריון

וחברה בוועדה של התזמורת הפילהרמונית בשנים

. 1942 - 1936

מפעליה של כגן הטביעו חותם בל יישכח על תקופתה  ,והיו בעלי חשיבות מרכזית בהתהוותה
ובהתפתחותה של רפואת הילדים בארץ  .היא הייתה חלוצה שהלכה בראש המחנה וסללה את הדרך
לבאים ולבאות אחריה  .זכותה הגדולה בהנחת התשתית לרפואת הילדים בארץ ובהיותה הראשונה

לשאת את התואר רופאת ילדים בארץ  -ישראל .

84

רומן

(לעיל  ,הערה . ) 3

%1 )
,

"

.
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בת  -שבע מרגלית  -שטרן

ההתמודדות של יוצאות תימן  ,מהגרות וילידות הארץ כאחת  ,עם האתגרים שהציבה תנועת העבודה
בכלל ותנועת הפועלות בפרט  ,והמפגש של תנועות אלה עם יוצאות תימן  ,הם עניינו של מאמר
זה  .בדומה לכלל הנשים ביישוב יכלו יוצאות תימן לפעול רק במסגרת שנתמכה כמעט בלעדית
בידי נשים  .ואמנם  ,נשים ממחנות פוליטיים שונים פעלו להשבחת תנאי החיים של נשים בחברה

היישובית .

1

פעילותן מלמדת על כינונה של בדלנות נשית כאסטרטגיה  .לדברי ההיסטוריונית אסטל

פרידמן אסרטגיה זו מכוונת להעצמת הנשים כקבוצה תוך שימוש בדפוסי פעולה המקובלים בחברה

ה ' כללית '  -קרי הגברית  -והתאמתם לצורכיהן .

2

לפעילות תנועת הפועלות שני היבטים  .האחד נובע מהיותה זרוע ' נשית ' של הסתדרות העובדים
הכללית שנועדה לביצוע משימות כלל  -לאומיות וכלל  -הסתדרותיות ; האחר נוגע לפעילותה כתנועת
נשים המתקיימת במרחב ' נשי ' מיוחד  -מרחב זה הוגדר אמנם על ידי ההסתדרות  ,אך כוון בידי

הנשים להעצמתן ולחיזוקן  .בחינת יעילות הפעולה בקרב יוצאות תימן תחדד את הדיון בסוגיות
הקשורות למעמד כלל הנשים בהסתדרות ולמעמדן של יוצאות תימן בפרט  .מה היה חלקה של תנועת

הפועלות ביצירת מרחב פעולה ליוצאות תימן ? ומה התועלת שהפיקו יוצאות תימן מחבירתן לתנועה
ולהסתדרות ? באיזו מידה השתלבו במרחב זה ובאילו תחומים ? והאם הצליחה תנועת הפועלות להגדיר

מחדש את גבולות המגדר  ,המעמד והעדה בחברה היישובית ? על שאלות אלה אנסה להשיב במאמר זה .
בחלקו הראשון של המאמר אבחן את ייצוגי יוצאות תימן בספרות תנועת העבודה והחוגים המקורבים

לה ; בחלקו השני אדון בפעילות תנועת הפועלות ומוסדות הסתדרותיים שונים בקרב יוצאות תימן ,
בשער

המאמר :

ונעירה תימנייה
גתל  -אביב ,
הכיתוב המקורי
לתמונה  ' :כובסות
ועתרוה  -גית של
העיר הגדולה '
( צילום  :יעקב רוז ( ר )

מהקמת תנועת הפועלים ההסתדרותית ועד תום מלחמת העולם השנייה  .לאחריה התמודדו תנועות

הפועלים והיישוב עם בעיות שונות בהיקפן .
הכתיבה ההיסטורית מבית מדרשה של תנועת העבודה הפכה לימים לסיפר ( נרטיב ) הציוני המחייב .

זו זכרה ליוצאי תימן את חסד עלייתם/העלאתם לארץ כעובדים המסתפקים במועט .

3

ההיסטוריוגרפיה

הציונית אף גמלה להם במיטב הייצוגים הרומנטיים בנוסח האוריינטליזם בן הזמן  4 .הדימוי החיובי
תודה מיוחדת לפרת ' דבורה ברנשטיין ולד " ר בת  -ציון עראקי  -קלורמן על שקראו את כתב  -היד וסייעו לי בעצותיהן

המושלות .
1

פעילותן של נשים ' אזרחיות ' נדונה לאחרונה בספרות המחקרית ואין היא חלק ממאמר זה  .אזכיר למשל את עבודותיהן
של סילבי ביז ' אוי  -פוגל  ,כגון  ' :האמנם בדרך
, ' 1926 - 1917

מגמות לד ,

 ( 2שבט

לשיוויון ?

תשנ " ב )  ,עמ '

בהיסטוריוגרפיה של היישוב '  ,קתדרה ,

70

מאבקן של הנשים לזכות בחירה ביישוב היהודי בארץ ישראל

; 284 - 262

ח ' הרצוד  ' ,ארגוני נשים בחוגים האזרחיים  :פרק נשכח

( טבת תעינ " ד )  ,עמ '

; 133 - 111

ש ' שוורץ וע ' שחורי  -רובין  ' ,הסתדרויות

נשים למען אמהות וילדים בארץ ישראל '  :פועלן של ' הדסה '  ' ,הסתדרות נשים עבריות ' ו ' ויצ " ו ' להקמת תחנות לאם
ולילד ( ' טיפת חלב ' )  , ' 1948 - 1913מ ' שילה  ,ר ' קרק וא ' חזן רוקם ( עורכות )  ,העבריות החדשות  :נשים בציונות וביישוב
בראי המגדר  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ '

העבריים '  ,קתדרה ,
2

"

( תמוז תשנ " ט )  ,עמ ' . 134 - 107

870 - 1930נ eminism ,

512 -529

3

92

 .עע

; 269 - 248

צ ' שחורי  -רובין  ' ,ה " קפיטריה "  :מפעל ההזנה של הדסה בבתי הספר

1 . Freedman , ' Separatism as Strategy: Female InstiMiOn Building and American

~Feminist Studies
, 5 ) 1979 ( ,

ראו למשל  :נ ' גרץ  ' ,מציונות כללית לציונות של תנועת העבודה  :כתבי עת ספרותיים בשנות ה  , ' 30 -פ ' גינוסר ( עורך ) ,

הספרות העברית ותנועת העבודה  ,קריית שדה  -בוקר תשמ " ט  ,עמ '
4

. 265 - 243

בתקופת היישוב היו יוצאי תימן מוטיב חביב על צלמים  ,ותיקים כעולים חדשים  ,שעבדו אז

בארץ .

ראו  :נ '

פרץ ,

מסגרת זמן  :מאה שנות צילום בארץ ישראל ( קטלוג )  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '  . 64 - 62על ייצוגי יוצאי תימן בהקשר
קתדרה

, 118

טבת

תשסעו

,

עם ,

44 - 115

' חם  -ות למופתי  :יוצאות תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

( ) 1945 - 1920

של יוצאי תימן לא השתנה בהרבה עם קום המדינה  ,תקופה החורגת מעניינו של מאמר זה .
לתיאורי הגברים יוצאי תימן  ,היה מקום הנשים מצומצם .

6
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5

בהשוואה

אלה שנכללו במרחב הזיכרון הציוני זכו

לכך בדרך כלל באמצעות בניהן  .הללו הנציחו את דמות האם האהובה  ,למודת הסבל ועמל  ,החרוצה

ורבת התושייה  ,הסובלנית והחסודה  7 .לאישה עצמה כמעט לא היה קול .
השאלה ' אם יכולות יוצאות תימן לדבר '  ,כלשון השאלה שניסחה גיאטרי צ ' קרוורטי ספיבק ,
מכוונת לבעייתיות באיתור הקול הנשי  ,במיוחד זה שאינו חלק מהעילית החברתית והתרבותית

הציוני

המוקדם ראו  :ר ' ארבל ( עורככן  ,כחול לבן בצבעים  :דימויים חזותיים של הציונות  , 1947 - 1897תל  -אביב תשנ " ז ,

עמ '  . 90על האוריינטליזם כפרויקט המייצג השקפת עולם מערבית  -קולוניאלית ראו  :א ' סעיד  ,אוריינטליזם  ,תרגמה

ע ' זילבר  ,תל  -אביב תש " ס  ,עמ '
אוריינטליזם ' נשי '

ראו :

; 72 - 71

על תפקידו של ה ' אוריינט ' בהבראת המערב ראו  :שם  ,עמ '

, East [ 718- [ 918 ::

,

/

; Religion and Work , London 1995

.

'Women and the

על השפעת האוריינטליזם באמנות הארץ  -ישראלית

וראו  :איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית  ,תל  -אביב תש " ס  ,עמ '
לאמנות האוריינטלית ראו  :ג ' עפרת  ' ,מושבת " בצלאל " בבן שמן '  ,קתדרה ,

5

ראו  :א '

; 93 - 89

מישורי  ,שורו הביטו

על הקשר בין יוצאי תימן

( תמוז תשמ " א )  ,עמ '

; 164 - 123

ש ' שבא ,

' החזון השלישי  -פרשת " בצלאל " '  ,מ ' נאור ( עורך )  ,העלייה השנייה ( עידן  , ) 4 ,ירושלים  , n~ uwtעמ ' . 176 - 165
יוצאי תימן הציבו דגם חיובי בהשוואה לעדות לא אשכנזיות אחרות  ,ראו  :מ ' ליסק  ' ,דימויי עולים  -סטריאוטיפים ותיוג

בתקופת העלייה הגדולה בשנות החמישים '  ,קתדרה ,
6

20

; 106 - 105

על

8 . Melman, Women 's Orients::

43

( ניסן תשמ " ז )  ,עמ '

. 144 - 125

אין בכוונתי לסקור כאן את כל שנכתב על יוצאי תימן  ,גברים או נשים  .חקר יוצאי תימן בתקופת היישוב עוסק
בנשים אך מעט  ,ואף בחקר העליות שקדמו לתקופת המנדט היה מקומן זניח  ,וכך גם בקורות העלייה לארץ  ,ניסיונות
ההתיישבות וכיוצא באלו  .ראו למשל  :נ ' דרויאן  ' ,עלייתם והתערותם של יהודי תימן בעליה הראשונה '  ,מ ' אליאב
( עורך )  ,ספר העלייה הראשונה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

, )4

עמ ' ; 144 - 131

; 224 - 207

הנ " ל  ' ,עולי תימן בעלייה השנייה '  ,נאור ( לעיל  ,הערה

ב ' בן  -אברם וה ' ניר  ,עיונים בעלייה השלישית  :דימוי ומציאות  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '

; 180 - 176

י ' ניני  ' ,עולים תימנים בארץ ישראל  , ' 1914 - 1882קתדרה  ( 5 ,תשרי תשל " ז )  ,עמ '  . 82 - 30על העלאת התימנים לארץ
בשנת  1911ראו  :מ ' שילה  ' ,טובת העם או טובת הארץ ? יחסה של התנועה הציונית לעלייה בתקופת העלייה השנייה ' ,

שם ,

46

( טבת תשמ " ח )  ,עמ '

לנחלת  -יהודה ובחזרה '  ,שם ,

; 122 - 109

84

ב " צ עראקי  -קלורמן  ' ,התיישבות פועלית תימנים ואשכנזים  :מראשון  -לציון

( תמוז תשנ "ז )  ,עמ ' . 106 - 85

ספרים המנציחים דמויות מובילות בעלייה השנייה כוללים

גברים ספורים מיוצאי תימן  ,אבל פחות מכך יוצאות תימן  .ראו למשל  :ז ' צחור ( עורך )  ,העלייה השנייה  ,ג  :אישים ,

ירושלים תשנ " ח ; יוצאת מן הכלל הייתה שושנה בסין  ,ראו  :ש ' בסין  ' ,זכרונות '  ,נ ' תמיר ( עורך )  ,אנשי העלייה השנייה ,
Women: Ben~ een hdition
 . Druyan, 'Yemenite:א
ג  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '  ; 331 - 325בסין נזכרת גם אצל :
IsraeI, New York

75 - 87

Pre-State

ש

~

 . ( , Pioneers and Homemakers: fewish Womenנט ) Bernstein

.מ

and Change ' ,

 .קע  . 1992 ,התייחסות מסכמת לנשים בעליות הראשונה והשנייה ראו  :נ ' דרויאן  ,באין מרבד קסמים  :עולי תימן

בארץ ישראל תרמ " ב  -תרע " ד (  , ) 1914 - 1881ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  . 109 - 108התייחסות מסוימת בתקופת המנדט

ראו  :ר ' שרעבי  ,סינקרטיזם והסתגלות  :המפגש בין קהילה מסורתית ובין חברה סוציאליסטית  ,תל  -אביב תשס " ב ,
עמ ' , 209 - 208 , 136 - 133

216 - 213

 .בדרך כלל לוקים התיאורים בעיוורון מגדרי  .יעידו למשל דברי שץ משנת , 1910

שמתוך חוסר מודעות לתנאי הניצול שבהם העסיק את עובדות בצלאל ציין  ' :וזמרת הפועלות בלשכת השטיחים  .בתוך

שני אולמים יושבות סורגות השטיחים  ,כמאה בנות ] ההדגשה שלין מבנות שתים עשרה  -ילדות שמחות ועליזות  -ועד
אלמנות  ,זקנות ועגונות  ,שכבר סבלו די צרות בעולמן '  ,מצוטט אצל  :שבא ( לעיל  ,הערה  , )4עמ ' . 173

ואמנם על הפיכת

יוצאות תימן העובדות בתעשייה זו ל ' אובייקטים ' שסומנו כ ' אמנות עממית ' ראו  :ש ' הינסקי  ' ,רוקמות התחרה מבצלאל ' ,
תיאוריה וכיקודת ,

11

( חורף  , ) 1997עמ '

; 205 - 177

עיוורון דומה ניתן למצוא בתיאור העלייה מתימן בשנות השמונים

של המאה התשע  -עשרה  .על פי המסורת התימנית חוללה את עליית ' אעלה בתמר ' מדיום שהעלתה את מתי הקהילה
באוב  .ראו  :י ' רכבי  ' ,זכרונות ר ' יוסף הלוי על עליית ראשונים '  ,קתדרה  ( 17 ,תשרי

תשמ " א )  ,עמ ' . 141 - 128

מחקרים

העוסקים ביוצאות תימן לאחר קום המדינה אינם נכללים כאן .
7

ראו למשל  :ש ' טבעוני  ,נשים כמעיל  ,תל  -אביב תשמ " א  ,עמ '
בתימן ובציון  :פרקי הווי וזכרונות  ,ירושלים תשנ " ט  ,עמ '

בעריכת ב " צ עראקי  -קלורמן  ,ראשון  -לציון תשס " א ,

. 61 - 60

; 32 - 19

זיכרונות בנים על אימהותיהם ראו  :ע ' קהתי  ,יקיריי

; 137 - 131

עמ ' ; 40 - 33

א ' עראקי  ,זכרונות אהרן  :ילדות נעורים ובגרות ,

ש ' אביזמר  ,אבק ומאבק  [ ,תל  -אביבו תשס " א  ,עמ '

ץתדרה 118

בת  -שבע מרגליה  -שטרן

השלטת .

מתברר כי תנועת הפועלות כללה את יוצאות תימן בסיפר הציוני  -הנשי שלה .

8

9

' דבר

הפועלת '  ,ביטאונה המרכזי  ,היה אחד הערוצים העיקריים להנחלת מסרים תנועתיים  .הביטאון נוסד
בשנת  , 1934לאחר מאבק שכנוע ממושך מצד הנהגת התנועה כלפי הנהגת ההסתדרות  ,ובראשו

עמדה רחל כנצלסון  -שז " ר  ,שערכה במשך שנים את הביטאון ועיצבה את דמותו  .אחת ממטרות ' דבר
הפועלת ' הייתה העמדת במה לביטוי עצמי של נשים חברות הסתדרות  .בבמה זו כתבו בעיקר נשים
אשכנזיות מה ' התיישבות העובדת ' ומהממסד ההסתדרותי העירוני  ,אבל כתבו בה גם נשים מהשורה ,

כולל יוצאות תימן  .אני סבורה כי הכללת יוצאות תימן בשיח הציוני תרמה להרחבת גבולות השיח
ולהתאמתו לצורכי הנשים  .יתר על כן  ,בהכללתן בשיח הציוני היו טמונים זרעים של פרשנות אחרת ,

חתרנית  ,של המפעל הציוני .
תנועת הפועלות אימצה את הגישה שרווחה בתנועת העבודה כלפי יוצאי תימן  ,אולם היא
התאימה אותה לצרכיה ועיצבה אותה מחדש בהתאם לכך .

תימן בתנועת העבודה שימושים פוליטיים ,

11

10

לפיכך ניתן לייחס לייצוגי יוצאות

והמסרים שהפיצה ספרות הפועלות אינם יכולים

להיחשב ' אובייקטיוויים '  .ליתר דיוק  ,ניתן לראותם כסוג של ידע פוליטי  ,היינו ידע שתכליתו חינוך
ועיצוב תמונת העולם של הקוראים בהתאם להשקפות הממסד האחראי  ,במקרה זה תנועת הפועלות

ההסתדרותית .

12

הבחירה ביוצאות תימן כמופת חלוצי לא הייתה מקרית  .באמצעותה ניתנה פרשנות

' נשית ' למושג ' חלוציות '  .לנשאיו הראשיים של הסיפר הציוני  ,עובדי האדמה ובוני הארץ  ,נוספו נשים
שעסקו בשלל פעולות התנדבותיות  .תרומת תכשיטים לקרנות הלאומיות לדוגמה נחשבה עשייה

לאומית  .עשייה

זו זוהתה כהקרבה ראויה לשבח  ,ועל כן התיאורים של יוצאות תימן קשות היום

שתרמו תכשיטים הם כאותם התיאורים של גיבורי החיל שעמדו על משמר

האומה :

בסיימי את אוסף התכשיטים לכופר הישוב בשכונות התימנים אשר בראשון לציון שאלתי את עצמי  :הידעו
רבות מבינינו [  . . .ן להיענות במסירת תכשיטיהן באותה רחבות  -הלב וטוהר המחשבה כאשר ידעה זאת האשה
התימניה ?

ואתן חברותי  ,שליויתן אותי  ,הייתן הראשונות  ,מופת לכל במסירת תכשיטיכן העתיקים והיקרים

לכן [  ] . . .באיזו חרדת קודש ושמחה פנימית של בת ישראל צנועה ידעתן לפגוש אותנו [  . . .ן ולהושיט לקראתנו
את תכשיטיכן מעל צואריכן ומעל ידיכן הצנומות בלוית ברכת אמת  ' :הכל  ,הכל ניתן ובלבד שיהיה טוב לעם

8

,
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הודית ' :

אסכולת

החל מגיליון הפתיחה של ' דבר הפועלת '  ,שיצא לאור במרס  , 1934יוחדו כתבות ליוצאות תימן .

ראו  :דבר

Culture, Urbana 1988

 . 0על משמעות הדיון במחקר

כיום  :ס '

מהיסטוריה חברתית ללימודי תרבות '  ,ג ' מאעה  ,י " ס ( תשס " ד )  ,עמ '
9

,

:Subaltern peak

' Canl
. the

( 11

במרס

, ) 1934

עמ '

.1

קפלן  ' ,אודיסאה

,

-Spivak

)[ ..

ה ~Subaltern -

. 149 - 135
הפועלת  ,א ,

1

גם בספרות תנועת העבודה הכלילו חברות את יוצאות תימן  .ראו למשל  :ש ' בלובשטיין  ,עלי

תימן  ,תל  -אביב תש " ג  .הכותבת עסקה בראשית עליית התימנים לארץ  ,והתייחסה לגברים ולנשים  .הוא הדין בספרה של
ב ' חבם  ,אחים קרובים נדחים ,
10

תל  -אביב תש " ג .

על יחסה של תנועת העבודה לתימנים ראו למשל  :ע ' קמון  ' ,מ " שאר ישוב " ל " נדחי ישראל "  -מימד ההאחזות בתפיסתו
היישובית של יצחק בן צבי '  ,דברי הקונגרס העולמי השנים  -עשר למדעי היהדות  ,חטיבה ה  ,ירושלים תשס " א  ,עמ '
; 109 - 97

הנ " ל  ' ,בין אידאולוגיה לתדמית  :יחסה של תנועת העבודה לעליות מתימן '  ,תימא  ,ז ( אייר תשס " א )  ,עמ '

 ; 150 - 137י ' גורני  ' ,כוחו וחולשתו של ה " פטרנליזם " הערכי  :תדמית יהודי תימן בעיני מנהיגות העלייה השנייה ' ,

קתדרה  ( 108 ,תמוז תשס " ג )  ,עמ ' . 162 - 132
זה ראו  :א ' שוחט  ,הקולנוע הישראלי  :היסטוריה ואידאולוגיה  ,תרגמה ע ' גליקמן  ,תל  -אביב  , 1991עמ ' . 13 - 7

11

בהקשר

12

לפרשנות המונח ירע פוליטי ראו  :סעיד ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 17

למופת '  :יוצאות הימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

היהודי '

ו...

]

 119קתדרה

( ) 1945 - 1920

,

ובערב במסרי את התכשיטים  ] . . .ניצבה נגד עיני כל אחת מכן  .אכן  ,הנכן עומדות על המשמר

וראויות לעמידה .

13

מאמרים  ,סיפורים וכתבות יוחדך לילדות  ,נערות ונשים יוצאות תימן  .ניתוח אורחות חייהן נחשב
מופת לניצחון ערכי הציונות הסוציאליסטית וסייע להפצתם  .אותם פרסומים הוכיחו את הצלחת
מנגנון תנועת הפועלות  -כהצהרתו  -ותנועת העבודה בכלל  ,להפוך את הילדות יוצאות תימן
ואימהותיהן לחברות בעלות תודעה לאומית סוציאליסטית  .בתור כאלה הן היו שותפות לחיזוק תנועת

העבודה בחברת הלאום הנבנית  .למעשה הנהגת ההסתדרות הייתה אחד הנמענים של מסרים אלו .
הכללת יוצאות תימן בסיפר התנועהי נועדה להבליט את הישגי נשי העילית האשכנזית  ,שהתגברו
על המכשולים שערם בפניהן הממסד הגברי  ,האשכנזי או התימני  ,וכך סייעה לחיזוקה של קבוצה זו
בתוך תנועת העבודה .

4

'

ייצוגיהן של יוצאות תימן בספרות הפועלות עולים בהיקפם על אלה של נשים מזרחיות אחרות ,

אך ייצוגים אלה הם סטראוטיפיים ובולטת בהם שונותן העדתית .

15

ייצוגן הנרחב יחסית בולט לנוכח

העובדה ששיעור יוצאות תימן בתנועת הפועלות היה נמוך ; הוא עמד על שני אחוזים בשנות העשרים
ועל כמעט שלושה אחוזים בשלהי שנות השלושים .

16

ייצוגים אלו לא היו נקיים מהיחס הפטרוני

השכיח בתנועת העבודה וביישוב אל מי שלא היו אשכנזים  .הפטרוניות ניכרת בתיאורים הפיזיים
השבריריים של נשים וילדות יוצאות תימן  ,שגופניותן הוצגה במתכוון באופן בלתי מאיים  ,ועל
כך נוספה הכברת תכונות  -אופי ' טהורות ' וחיוביות  .זאת בניגוד לייצוגים המינניים ולכושר הפיתוי

המיוחסים בדרך כלל לנשים מזרחיות  .בדימויים אלו משתקפות גישות קולוניאליות רווחות ל ' אישה
הילידית '  .אישה זו תוארה כ ' מקולקלת '  ,ולכן טעונת תיקון  ,מחד גימא ; וכ ' פראית אצילה '  ,טהורה
17

ותמה  ,מאידך גיסא  .שני היבטים אלה נועדו להצדיק את שליטת הריבון הקולוניאלי

בנתיניו .

הדחקת המיניות של יוצאות תימן והצגתן כטהורות נועדה אפוא להקל את שילובן בתנועת העבודה .
אף היה בה הד לגישה שרווחה בקרב חברות המחנה הפועלי  ,גישה שהעלימה במכוון את מיניות
הנשים בכלל  ,ושדימתה אותן בשערן הקצר ובלבושן לחבריהן הגברים .
בפברואר  , ) 1939עמ ' . 217

13

ר ' לוק  ' ,תימנים ל " כופי הישוב " '  ,דבר הפיעלת  ,ה ,

14

על מאבק חברות תנועת הפועלות בממסד העדה התימנית ראו  :א ' שוחט  ' ,בין הנערות בנחליאל '  ,דבר הפועלת  ,ה ,
14 ( 12 - 11

14 ( 12 - 11

בפברואר  , ) 1939עמ '  . 273שימוש דומה בדימויי האישה יוצאת תימן למטרות ניגוח הממסד יש בסיפורי

נחמה פוחצ ' בסקי  ,למשל בסיפור משנת  , 1925ראו  :נ ' פוחצ ' בסקי  ' ,אסונה של אפיה '  ,י ' ברלוביץ ( עורכת)  ,סיפורי נשים

בנות העלייה הראשונה  ,הוד  -השרון  , 2001עמ ' . 117 - 105
15

על הקשר בין מגדר לאתניות בחכרה הציונית ראו  :ע ' כזום ,

' נשים עיראקיות

יהודיות בשנות החמישים '  ,ח ' חבר ,

י ' שנהב ופ ' מוצפי  -האלר ( עורכים )  ,מזרחים בישראל  :עיון ביקורתי מחודש  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ '

243 - 212

.

בספרות

הפועלות ראו למשל  :ל ' דומרני  -בליניק  ' ,בית הכנסת בכרם התימנים  ,ח ' עירוני  -אברהמי ( עורכת )  ,אלמוניות בחאקי :

ביבא -

סיפורן של חברות ההגנה בתל אביב  ,תל אביב
16

 , 1990עמ ' . 186 - 181

מחושב לפי נתונים ממפקד העובדים השני  ,טבלה  , 41וממפקד העובדים השלישי  ,טבלה
של העובדים העבריים בא " י  ,תל אביב  ,שבט תרצ " ח )  .בשנת 1941

47

( פנקס ההסתדרות הכללית

היה מספרה הכולל של התימנים בהסתדרות

חברים  .ראו  :אגרת שבות תימן  ,כ " ז באלול תש " א  ,עמ ' . 3

17

על הגישות השונות בחקר הקולוניאליזם ראו 5 . ( , Women and the Colonial Gaze, New :נ "
2002
; 14 - 7

"

ן0ז.

) Lessard

2 , 000

 M . R.ש זתטא

וראו  :ג ' עפרת  ' ,סוד הפרדס של וחום גוטמן '  ,הנ " ל  ,הפרדס הקסום  :הדימוי האירוסי  ,תל  -אביב

T. L .

 , 2001עמ '

על השילוב בין מזרח למערב בארוטיקה הציונית של שץ וזאב רבן ראו  :מישורי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 93 - 73

ץתדרה 120

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

 ,שחורה ונאווה ,

חיי

וכזמיר קולה '  :דרכי הליצוג של יוצאות תלמד בתנועה הפועלוה

המשפחה ה ' טהורים והפשוטים ' של העדה התימנית והקשר המיוחד בין האם לבתה  ,שותפתה

לחיי העמל  ,היו מוטיבים רווחים בספרות תנועת העבודה והפועלות  .יוצאות תימן צוירו כנדיבות

וכעקרות בית נקיות ומסודרות  ,למרות חייהן הקשים .
תנועת הפועלות ללמד בשכונות דרום

כך סיפרה מורה לעברית שנשלחה מטעם

18

תל  -אביב :

שניים שלושה רגעי הליכה מבדילים בין רחוב אליעזר בן יהודה לבין שדרות נורדוי [  . . .ן עד בואך למדינת

הארגזים [  . . .ן יש והעין חודרת לתוך אחד הארגזים  .והנה נקיון מופתי מלבין שם ותימניה צעירה עטופה
מטפחת לבנה כשלג  ,מציעה מיטות  .ובארגז השני  -חושך  ,לכלוך  ,עשן עולה ממנורה העומדת על גבי

השולחן  ,ילדים יושבים על הארץ ובוכים .

19

השבחים  ,יש לציין  ,לא היו נקיים מביקורת על אורחות החיים של העדה התימנית  .עבודתן הקשה של
נשים וילדות  ,נישואי קטינות  ,מעמד הנשים במשפחה שבה שתי נשים נשואות לבעל אחד והפליית נשים

וילדות היו נושאים שכיחים .

20

עם הדימויים השליליים השגורים נמנו העדר ההשכלה וההירתמות

מגיל צעיר לעול גידול המשפחה הענפה .

המבקרים יצאו כנגד המסורת העדתית שהטילה על

21

הילדות עומס כבד  ,שגרם להזדקנותן בטרם עת .

22

לביקורת חברו גברים יוצאי תימן  ,וניתן למצוא לה

ביטוי גם בדברים של נשים יוצאות תימן  .במקרים שבהם נשמע קולן הציבורי ביקרו אותן נשים את
התנהלות הגברים בני עדתן  ' ,שאינם מגלים כל הבנה לגבי דרישותיה  ,צרכיה ושחרורה העצמי של

האשה והתערבותה בחיים הציבוריים ' .
18

23

אחד הגורמים לקושי היה צפיפות הדיור  .בכרם  -התימנים התגוירו ארבע נפשות ויותר בחדר  .בשכונות התימנים
והעדות הלא אשכנזיות בירושלים התגוררו שש נפשות ויותר בחדר אחד  .זאת בהשוואה

ל 1 . 83 -

נפשות לחדר בשאר

חלקי העיר  .שכר הדירה היה בהתאם  1 . 500 .לא " י בכרם  -התימנים בדרום תל  -אביב  ,בהשוואה ל  2 . 650 -לא " י ברח '
בן  -יהודה בעיר  .בירושלים היה שכר הדירה נמוך בשכונות שבהן התגוררו בני העדות הלא אשכנזיות  ,ועמד על 0 . 344

לא " י  .ראו  :סיכומים ,
19

5

( אפריל  , ) 1933עמ '

ש ' ליפשיץ  ,ב ' שכונת התקווה '  ,שם  ,יא ,
20

16 ( 11 - 10

בדצמבר  , ) 1945עמ ' . 156

אבן יחיא  ' ,צרות משפחה בקרב התימנים '  ,דבר הפועלת  ,ה ,
' גידול בנים בתימן '  ,שם  ,א ,
(  5ביוני  , ) 1939עמ ' . 97 - 96

21

. 40 - 36

א ' שלימוביץ  ' ,לימוד עברית לאמהות עובדות '  ,דבר הפועלת  ,ה ,

11 ( 8 - 7

באוקטובר  , ) 1934עמ '

על קשיי האם ראו  :בסין ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

.

ל 26 7 -
ו9 . 9 -

; 328

22 ( 6 - 5

באוגוסט  , ) 1938עמ '

14 ( 12 - 11
; 154 - 151

בפברואר  , ) 1939עמ '

אחוז מכל המשפחות התימניות היו ארבעה  -חמישה ילדים  ,לעומת

.

23 5

אחוז בשאר המשפחות הלא אשכנזיות

אחוזים במשפחות האשכנזיות  .ראו  :ש ' שוארץ  ' ,מפקד ההסתדרות השלישי  , ' 1937דבר הפועלת  ,ד ,

אחוז מהילדים היו מתחת לגיל זה  .ברמת  -גן רק

היו בשכונת כרם  -התימנים

35

במרכז תל  -אביב  .ראו  :סיכומים ,

25

23 9

אחוז מהילדים היו מתחת לגיל חמש  -עשרה  .בתל  -אביב עצמה

.

ל 16 . 22 -

אחוז מכלל הילדים

( אפריל  , ) 1933עמ ' . 40 - 36

על חובותיה של צפורה צברי כילדה בכורה ראו  :ש ' טבעוני  ,ספורן של ארבע נשים מראשית המאה ובסופה  ,נתניה
[ חש " דו עמ '

; 88

עוד על קשיי הילדה התימנייה ראו למשל  :ש ' גריידי  ' ,האשה העבריה בתימן '  ,דבר הפועלת  ,א ,

במרס  , ) 1934עמ '
23

מ 40 -

16 ( 10

אחוז מהילדים

אחוז מהילדים מתחת לגיל חמש  -עשרה  ,ולפתח  -תקווה  ,שבה

אחוז מכל הילדים מתחת לגיל חמש  -עשרה  .זאת בהשוואה
5

3

משפחות תימניות היו גדולות בהשוואה למרבית העדות שחיו בארץ .

מתחת לגיל חמש  -עשרה  .בהשוואה לחדרה  ,שבה היו

22

; 269 - 268

ש ' גריידי ,

י ' רצה  -בי  ' ,נשים באגדות תימניות '  ,שם  ,ו ,

בינואר  , ) 1938עמ '  . 205שכונות התימנים גם היו מאוכלסות ביותר ילדים  .בשעריים היו למעלה
28

; 143

ברוח זו ראו גם :

; 154

י ' ישעיהו ,

' המשפחה ועבודת האשה בעדה

התימנית '  ,שם  ,ז ,

31 ( 1

במרס  , ) 1940עמ '

11 ( 1

. 19 - 18

מדברי יוצאות תימן  ,בהן מרים אשרי ממחנה  -יהודה  .הדברים נאמרו ביום לימוד ארצי של נשים תימניות שהתקיים

בפתח  -תקווה בשנת  . 1941ראו  :הד החוגים  ,ט " ו בשבט הש " א ,

עמ '  ; 1אמרי שבות

תימן  ,ט " ז בשבט תש " א  ,עמ ' . 2

חם  -ות למופת ' ; יוצאות תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

( ) 1945 - 1920

121

,

תדדה

צעירה תימנייה
טוחנת קמח ברחיים
של יד  ,שכונת
מרמורק  ,רחובות ,
שנות הארבעיט של
המאה העשריט
וצילום  :יעקב רוזנר )

נאמנה לתפיסה הציונית המייחסת חשיבות רבה לקיבוץ גלויות ולחינוך  ,הועידה ספרות הפועלות
לילדות יוצאות תימן מקום בתכנית הגאולה החברתית שלה .

24

אחד מנדבכיה של תכנית זו היה יצירת

גשר בין החברה הארץ  -הישראליה קולטת העלייה לבין העולים אשר זה מקרוב באו  .באחד מסיפוריה
כתבה ימימה טשרנוביץ על שהתרחש

(?)

בגן ילדים בתל  -אביב  .בסיפור כמו  -אוטופי זה מתהפכים
25

תפקידי מזרח ומערב  ,קולט ונקלט  -ילדה יוצאת תימן קולטת בגן הילדים עולה חרשה מגרמניה .
באופן זה הציעה תנועת הפועלות חלופה חברתית  -חברה צודקת ללא מחיצות עדה ומגדר  .סיפור

י
"

'

אוברם

ייו  , ,וימי "

שק האיגמוק ,

א  ,ייושקים

טשרמביץ  ' ,בגן הילדים  /דבר הפועלת  ,ה ,

ינשב

ג

14 ( 12 - 11

. 183 - 171 .
עם

בפברואר 1939ג עמ '

. 148

וקתדרה 122

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

אחר  ,שגם הוא מעלה על נס התנהגות מופתית של ילדות יוצאות תימן  ,מביע שאיפה דומה למציאות
חברתית נטולת מחיצות  .כך כתבה יונה והב  ,יוצאת תימן

בעצמה :

דוקא בירושלים [  . . .ן הצטיינו התימניות  -עם כל זרותן  -בנקיון  .המורה היה מציג אותנו למופת  ' .כן  ,כן  .הוא
אוהב את התימניות ! ' טענו שאר הילדות

[. . .

]

בחצר בית הספר היה לנו ' מקום ' להפגש בו עם מורנו בכל בוקר

לפני הצלצול [  ] . . .פעם ישבתי באותו ' מקום ' וכולי כעס עצור [  ] . . .החברות מעליבות אותנו  .הן אומרות כל

הזמן  :מה אתן חושבות  ,שהמורים אוהבים אתכם באמת ? הלא הם אשכנזים וסוף סוף יגרשו אתכם  .המורה הביט

בי רגע ואמר  :למה לא אמרת להן כי השמש הוא תימני  ,ואצלו המפתחות [  . . .ן אבל הוא שמש ? !  -הנעתי למורי

בכתפי  ,במה יעזור ? אין הבדל  ,אם אני מלמד ודואג לכן  ,הרי הוא דואג ושומר על הבית  ,שנינו עובדים .

26

בהמשך הסיפור מנצחות הילדות המזרחיות  ,בהנהגת יוצאות תימן  ,את הילדות האשכנזיות  .הניצחון
הושג על ידי ארגון טקס שחיקה חתונה תימנית על כל פרטיה ודקדוקיה  .באמצעות תמונה כמו -

סינקרטית זו הציב הסיפור הנשי חלופה לחברה השסועה שהתקיימה במציאות ,

27

והפך את חברת

הילדות לפסיפס רב תרבותי שכל חלקיו שווים  .בסיפור זה נשמר מעמד שווה למורה האשכנזי ולשרת
התימני  .ייחוס ערך שווה לעבודת השניים נועד למחות באחת את המחיצות המעמדיות שהתקיימו

בחברת העובדים ההסתדרותית  .העובדה שכותבת מיוצאי תימן עסקה בנושאים אלו אכן נתנה לתכנית

הגאולה התנועתית משנה תוקף .

28

ילדוה לקרות  ,עובדוה זולות  :ביז עדה למעמד בתבועת הפועלות
המאבק המעמדי היה נדבך חשוב בפעילות התנועתית  ,והוא חרג מגבולותיו של דיון כלכלי גרדא .
מאבק שבמרכזו ילדות רכות וחסרות מגן נחשב לגיטימי משום שהנשים הפעילות בו נשארו בזירה

ה ' אימהית '  ,שנתפסה באופן מסורתי כזירת הפעולה הטבעית שלהן .

29

לא בכדי תוארו הילדות

התימניות כשבריריות וחלשות וכמי שזקוקות לידה התומכת של ה ' אם ' התנועתית  .מנהיגות התנועה
נלחמה להחיל על העובדת יוצאת תימן כללי עבודה ושכר מתוקנים  .זאת בניגוד למעמדה של ה ' אישה
הילידית '  ,המזוהה כשלוחה של משפחתה בשוק העבודה  .ל ' אישה הילידית ' ניתן שכר לא בעבור

26

י ' והב  ' ,בק עדה לעדה '  ,דבר

27

סינקרטיזם במובן של עיצב

הפיעלת  ,ד  11 ( 1 ,במיס  , ) 1937עמ ' . 26 - 24
בע קבוצות חברתיות שתות  ,בדיר

כלל מחביה שולטת משלטת  .לרוב מקבלת החביה

הנשלטת את המושגים התרבותיים של החברה החזקה יותר  .ראו  :שרעבי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 22 - 18
28

בהעדר במות אחרות לכיסוי הקול הנשי בחברה היישובית  . ,הבמה שהציבה תנועת הפועלות חשובה ואין לקבלה כמובנת
מאליה  .יוצאות תימן חברות הסתדרות כתבו גם בפרסומים שהוציאה ה ' מזכירות לענייני תימנים ' שבוועד הפועל  .כך

ניתנה להן במה כפולה  :נשית ועדתית  .פרסומיהן מועטים משל הגברים  ,והם עוסקים בדרך כלל בנושאי ארגון הנשים
התימניות ובנושאים נשיים ולאומיים  .ראו למשל  :י ' גמליאלית  ' ,לחייל האלמוני '  ,ידיעות החמים  ,י ' באב תש " א  ,עמ '

 ; 11ב " ש שובי  ' ,טיול ליבניאל '  ,שבילים  :תלמי שבות תימן  5 ,ביוני  , 1941עמ '  ; 4נ ' בת  -משה  ' ,מכתב מנחליאל '  ,שם ;
מ ' מדהלה  ' ,מכתב משעריים '  ,אמרי שבות תימן  ,ט " ז בשבט תש " א  ,עמ '
29

.4

השמעת קול האם בזירה הציבורית הייתה ידועה בהתפתחותן של תנועות הנשים בעולם

כולו .

ראו ] . Thompson , :
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1076 - 1108
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States 1880 - 1920
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Germany, Great Britain and the United
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2000 ,

 France ,ח ] States

בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה
30

עבודתה המקצועית  ,אלא בהתאם למיקומה ולמעמדה

 123ץתדרה

( ) 1945 - 1920

ההגנה על העובדות הצעירות

במשפחה .

התנחלותו של

בולטת לנוכח העובדה שבדרך כלל הושתקו סכסוכי העבודה ביישוב  ,כדי לאפשר את
תימן במשק בית
האתוס הציוני וכדי לקדם את בניין הלאום  31 .המחלוקת בדבר העסקת ילרות יוצאות

הייתה אם כן נייר הלקמוס שהגדיר גבולות מעמד  ,עדה ומגדר בתנועת העבודה .
לשבחים שהרעיפו הכותבות  ,יוצאות תימן ואשכנזיות כאחת  ,על הילדות היו כוונות

מעשיות .

בשנות השלושים הקדישה מנהיגות תנועת הפועלות מאמצים ניכרים לארגון ענף משק הבית  .מאמצי
 32בשנות השלושים גאה הענף

הארגון נועדו בין השאר לכוון את שוק העבודה הנשי ולשלוט בו .

והתנהלה בו תחרות פרועה  .קשה לדייק במספר העובדות במשק בית  .בשנת

1937
33

הארץ

כ 3 , 525 -

עובדות  .בתל  -אביב לבדה היו בשנה ההיא

כ 2 , 000 -

עובדות .

בשל עבודתן הזולה של ילדות  ,בעיקר יוצאות תימן  ,בנות שמונה  ,עשר או שתים

למשל נמנו בערי
התחרות החריפה

 -עשרה  ,שהועסקו

משק

בעבודה זו במושבות הגדולות ובשכונות הערים  .קל היה להעסיקן בין השאר משום שעבודת
בהסתדרות
הבית לא נכללה בחקיקת העבודה המנדטורית שהגנה על ילדים ונוער  .ארגון הילדות

משק בית שנפקדו

נתקל בכל הזמנים בקשיים מרובים  34 .כך מבין  207ילדות יוצאות תימן עובדות
 35בשלהי העשור גברו מאמצי
בתל  -אביב בראשית שנות השלושים  ,עשר בלבד היו חברות הסתדרות .
את
הארגון  ,בעיקר בשנת  , 1938שבה החלה לפעול בתל  -אביב ' אגודת משק בית '  .עובדה זו מסבירה

התפשטות הביקורת על העסקת ילדות במשק בית .
לקשיי ארגון העובדות הצעירות היו מספר גורמים  .במשפחות יוצאי תימן הייתה

העסקת הילדות

מוסכמת על ההורים ועל הממסד העדתי  ,ועל כן התקשה ממסד הפועלות לאכוף אמצעי הגנה

העובדות הצעירות .

30

31

36

ילדות עובדות לא היו בנות למשפחות הנתונות במצוקה כלכלית בלבד

"

ראו הינסקי (לעיל  ,העי  , ) 6עמ ' . 195
 , ) 11עמ ' . 53 - 52

גם

( לעיל  ,הערה
על דמות האם הגדולה בתרבות הארץ ישראלית ראו

גם  :שוחט

, 1940 - 1904

ראו למשל  :ז ' שטרנהל  ,בניין אומה או תיקון חברה  :לאומיות וסוציאליזם בתנועת העבודה הישראלית
תל  -אביב תשנ " ה  ,עמ ' , 170 - 165

.

על

; 239 - 238

י ' שביט  ' ,מדוע לא חבשו בתל אביב כיפה אדומה ? בין אידאליזם

לראליזם

המנדט

בפרשנות של תולדות הישוב  -תל אביב כמשל '  ,א ' בראלי ונ ' קרלינסקי ( עורכים )  ,כלכלה וחברה בימי
1948 - 1918

( עיונים בתקומת ישראל  ,סדרת נושא ,

, )2

באר  -שבע ושדה  -בוקר תשס " ג  ,עמ '

B . SR. Margalit

,

-0 ; 78 - 59

 Tel Aviv and the Boundaries Of Women's Selfתן Unimportance: The 19305 ' Textile StrikeDe Vries , ' Drawing the Repenoire of Collective Action :

93 - 122

32

 .קק

],

"

ל) 19205 ' Palestine ' ,תן

 .לו

Zionism and Strikes

; 171 - 194

 .קק

'Rebels

Stern ,

Reliance' , MES

, 38 , 3 uuly 2002 ( ,

Labour

בית בתל אביב

בסוגיה זו ראו  :ב " ש מרגלית  -שטרן  ' ,גיוס פועלות להסתדרות ודרכי התאכסנותן  :הקמת אגודת משק
 ,ועובדת הניקיון :
 מקרה מבחן '  ,יהדות זמננו  ( 14 ,תשס " א )  ,עמ '  ; 223 - 185וכן  :ד ' ברנשטיין  ' ,המשרתת  ,העוזרתהתפתחויות בעבודת הניקיון בחברה הישראלית'  ,מגמות ,ל (תשל "ח )  ,עמ ' . 19 - 7

( שם )  ,עמ ' . 183 , 180

33

מרגלית  -שטרן

34

שוחט ( לעיל  ,הערה

יפה ינקלביץ ,

; ) 14

' דאגת כל

צבורנו '  ,דבר הפועלת  ,ו ,

28 ( 6

במרס  , ) 1939עמ '

( אפריל  , ) 1932עמ ' . 35

. 27 - 26

35

סיכומים ,

; 108

עדותה של

36

על עבודת ילדים במשפחות יוצאות תימן ראו למשל בספרה של דרויאן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '
בפברואר

 , ) 1938עמ '

4

צברי ( לעיל  ,הערה

ח ' הרימן  ' ,איך נעבוד בשכונת התימנים '  ,דבר הפועלת  ,ד ,

; ) 22

21 ( 12 - 11

 ,הממסד

 . 246 - 245ראו גם  :מ ' אלפרוביץ  ' ,מיומנה של פוקדת '  ,שם  ,עמ '  . 249על שיתוף הפעולה בין הורי הילדות
של אמצע שנות
התימני והמעסיקות ראו למשל בדיווח מקלוב הפועלים התימנים במחנה יהודה בתקופת השפע
השלושים

,

(עורי תימן ב ח ' תמוז תרצ " ה ]  ,עמ ' . )4

דח א1

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

בנות לאבות עובדים הוצאו לעבודת משק בית  ,וזאת בכוונה להעשיר את קופת המשפחה  .במקרים
אלו נועד שכר הילדות לצרכים לא מידיים  ,כמו בניית תוספת לבית המגורים לצורכי השכרה  .באופן
כזה הגדילה עבודת הילדות את פוטנציאל ההשתכרות של המשפחה וכן את

אכן היו הזרז העיקרי להוצאת ילדות מבית הספר .

38

רכושה .

37

יתרונות אלו

זאת אף זאת  ,עבודת בעלת המשפחה מחוץ

לביתה הטילה על בנותיה את עול ניהול משק הבית  ,כולל הטיפול באחים הצעירים  .מציאות זו
דרבנה את הילדות לצאת בעצמן לעבודה בשכר  .כך יכלו לפחות ליהנות מהרווח הזעום

במשפחות שבהן לא היו ילדות שתחלפנה את האם העובדת  ,נשארו הילדים הפעוטים

שבצדה .

בגפם .

40

39

על

היקף העסקת הילדות והנשים יוצאות תימן מלמדים מקורות שונים  .בשנות העשרים בראשון  -לציון ,
למשל  ,פנו/הופנו יוצאות תימן שנשרו מלימודים לעבודת משק בית  .בשנת

1927

נמנו בבית הספר

היסודי במושבה שש ילדות תימניות  ,וכולן פרשו מלימודים והחלו לעבוד במשק בית  .עיסוק זה אף
היה הציון המקצועי הבולט בקרב נשים תימניות בוגרות במושבה שדיווחו על משלח

בתל  -אביב  .בשנת

1927

ידן .

41

הוא הדין

דיווחה ועדת הפועלות בעיר על ' עבודת התימניות המתפרנסות הן וילדיהן

מיגיע כפיהן ' בעבודת משק הבית .

42

עם הגידול המואץ במשק היהודי בשנות השלושים גברה כאמור העסקת ילדות יוצאות תימן  .על
פי מפקד משק בית שנערך בתל  -אביב בראשית שנות השלושים כל הילדות העוברות בגילאי שמונה
עד עשר היו מעדה זו  ,למעט יוצאת מן הכלל  ,אשכנזייה אחת  .בקרב העובדות בגילאי אחת  -עשרה עד

שתים  -עשרה עשרים וארבע היו יוצאות תימן וארבע היו מעדות לא אשכנזיות אחרות  .בגילים שש -
עשרה עד שמונה  -עשרה נמצאו עשרים ותשע נערות אשכנזיות וארבעים ושש יוצאות תימן  ,עשרים
43

דיווחים מסניפי ' הסתדרות הנוער העובד ' בשכונות

ובמושבות הוותיקות מאששים נתונים אלה  .בשנת

היו בסניף ' הנוער העובד ' בראשון  -לציון המש -

ואחת נערות היו מעדות לא אשכנזיות

אחרות .

1934

עשרה נערות יוצאות תימן  ,וכולן עבדו במשק בית  .באותה השנה דווח ממחנה יהודה ליד פתח תקווה
על

45

ילדות בנות

8

העובדות אצל ' גבירות המושבה ' .

למשל  ,כולן עובדות משק בית .
37

45

מ 150 -

44

גם בשנת

1937

היו חברות הסניף בראשל " צ ,

עובדות משק בית שנפקדו במושבה בשלהי שנות השלושים

עולים אשכנזים שהיגרו לארץ מאוחר יותר  ,בשלהי שנות הארבעים  ,העידו גם הם על שכירת חדרים אצל משפחות
תימניות ותיקות  .למשל רבקה מאור מפתח  -תקווה סיפרה בריאיון שבבואם לארץ שכרה משפחתה חדר אצל משפחה
תימנית

בראשון  -לציון  .ראיינה ג ' קשת  ,מרס  , 2002ארכיון פרטי של המחברת .

38

למשל צפורה צברי מכרם  -התימנים  .פרוטוקול ריאיון עם צפורה צברי  ,ראיין ש ' טבעוני  , 1991 ,עמ '  , 8 - 7אה " ע .

39

י " מ  ' ,לגמל הגערה התימנית '  ,חוגי שבות תימן ,

40

לא אחת מתו תינוקות וילדים קטנים שהושארו בחדרים סגורים  .התופעה הייתה נפוצה יותר בקרב העולים החדשים .

19

בדצמבר  , 1940עמ ' . 4

כך העידה בשנות הארבעים ל ' ברלינסקי  ' ,עולים נקלטו ברעננה '  ,דבר הפועלת  ,יא ,
; 156 - 155

41

16 ( 11 - 10

בדצמבר  , ) 1945עמ '

ובשגות העשרים צ ' יהודה  ' ,שינויים דימוגרפיים  ,בריאותיים וכלכליים באוכלוסיית יוצאי תימן במזעריים

( רחובות) בתקופה שלפני המדינה ' ,י ' טובי וי ' ישעיהו (עורכים )  ,יהודי תימן  ,ירושלים תשנ " ו ,עמ ' רנה .
ראשון  -לציון  ,שגחון סטטיסטי  , 2000מס '  . 15אהר " ל  ,המרכז לתכנון אסטרטגי ומידע  .וכן רשימות

סטטיסטיות

תרפ " ו  -תרפ " ז  ,שם .
42

סקירה על פעולות מחלקת הפועלות במועצת פועלי תל  -אביב  -יפו  ,אוקטובר  - 1925יוני  , 1926אה " ע )- 250 - 12 - 1 - 1980 ,ע .

(אפריל  , ) 1932עמ ' . 35

43

סיכומים ,

44

דיווח מטעם קלוב הפועלים התימנים  ' ,עורי תימן ' ב ,

45

סקירות על המצב בסניפי הסתדרות הנוער העובד  , 1937 ,אה " ע ,

4

(תמוז תרצ " ה )  ,עמ ' . 4

,

 - 213 - 1 -81ת .

תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

היו חלקן הארי ילדות יוצאות תימן בגיל בית ספר .

46

( ) 1945 - 1920

מלחמת העולם השנייה לא הביאה לשינוי מהותי

בתחום זה  .בשנות הארבעים הוסיפה עבודת משק בית להיות משלח ידן העיקרי של ילדות
ונשים יוצאות תימן .

47

 125ץתדרה

במחקר על נערות עובדות שנערך ביזמת הוועד הלאומי בשנת

 ,נערות

נמצא

1942

עבדו

שמתוך  1 , 075נפקדות מהעדה התימנית ומעדות לא אשכנזיות אחרות  ,חמישים ותשעה אחוז
שהתחילו
במשק בית  .קרוב לשישים אחוז החלו לעבוד כשהיו בנות פחות מעשר שנים  ,והיו ילדות
הנוער
לעבוד בגיל שש או שבע !  48על התופעה דיווחו מורים מבתי ספר שונים בפגישת בתי הספר של
49

העובד  .כך דיווחה מורה ממחנה יהודה שליד פתח תקווה על ילדות בנות

9- 8

העובדות במשק בית .

בין הגורמים להיקף תעסוקת הילדות בשוק העבודה היו תנאי העסקתן הנצלניים ושכרן הירוד .
המעסיקות ניצלו את קיומו של מאגר עובדות זול  ,ושילמו לילדות שכר ירוד בהרבה משכר העובדות
הבוגרות  ,בעיקר האשכנזיות שבהן  50 .שעות העבודה של הילדות היו ארוכות  ,והן כללו שבתות
בעבור
וחגים  .לא היה זה נדיר למצוא ילדות שעבדך שתים  -עשרה ואפילו חמש  -עשרה שעות ביום
ולעיתים
שכר מזערי  .בשנות השלושים עמד שכרן על  75 - 25גרוש ארץ  -ישראלי ( גא " י ) לחודש ,

גם לירה  ,לעומת  , 4 , 1 . 5וגם

5

לירות ארץ  -ישראליות ( לא " י ) לחודש לעובדות אשכנזיות בוגרות

.

51

בעבור סכום זה היו הילדות מבצעות שליחויות מחוץ לבית  ,כקניות שוטפות לצורכי תחזוקה ובישול

,

מבשלות  ,מנקות  -מקרצפות רצפות ושאר עבורות ניקיון קשות  ,מכבסות  ,מגהצות  ,ושומרות על

הטף ; הטיפול בילדים כלל רחצה  ,הלבשה  ,טיול לגן השעשועים והעסקתם במשחקים למיניהם -
היקר
העסקת ילדה במשק הבית הייתה משתלמת בהרבה משיגור הפעוט אל גן הילדים השכונתי
והמאוכלס  52 .מצבן העגום של הילדות היה גלוי לכול  ' :הלב מתפלץ לראות את הילדות מבלות ימים
בלהט
בפנת רחוב כרמל ואלנבי בחברת נשים מבוגרות ומחכות להזמנה לעבודה '  ,נכתב בשנת 1944

אופייני ב ' דבר הפועלת ' .
46

47

48

53

מ ' לקם  ' ,סטטיסטיקה בקרב העיברות בואשת לצייז '  ,דבר "
ראו למשל  :ישעיהו ( לעיל  ,הערה
ספר של ' הנוער העובד '  ,תל  -אביב ניסן תש " ג  ,אה " ע ,
; ) 22

פועלת  ,ד '

19 ( 3

במאי

 , ) 1937עמ ' . 72 - 71

דיווחים בעניין זה מחדרה  ,פתח  -תקווה וראשון  -לציון נמסרו בפגישת מורי בתי

)-250 -25 - 173ע .

בשרות ביה) ,

המוסד למען הילד והנוער של הוועד הלאומי  ,תנאי עבודתן ורמת השכלתן של נערות עובדות ( בעיקר
ירושלים  . 1942למעשה חלה החרפה במצבן של העובדות הצעירות ביחס לשנות השלושים  .אז רק ארבעים אחוז
מהעובדות החלו לעבוד בגיל כה צעיר
( 30

( שם ) ;

ראו גם  :ל '  ' ,לחקירת מצבה של הנערה העובדת '  ,דבר הפועלת  ,ח ,

10 - 9

,ת ) .

בספטמבר  , ) 1941עמ ' . 130

49

לובה ( ללא שם משפחה )  ,פגישת מורי בתי הספר לנוער העובד בתל אביב  ,י ' ניסן תש " ב ( אה " ע

50

מרגלית  -שטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  . 207 ,בהעדר חלופות תעסוקתיות מספיקות  ,בעיקר במשבר הכלכלי

- 250 - 25 - 113

שפקד את

למרות
היישוב בשלהי שנות השלושים  ,נמשכו עולות כוותיקות  ,בנות עיר וחברות קיבוצים  ,לעבודת משק הבית  .במשק
הקושי באיסוף הנתונים  ,על פי מפקד העובדים משנת  1937קרוב ל  14 -אחוז מכלל העובדות היהודיות עבדו מכלל

בית  .באותה שנה דיווחה המועצה העירונית לענייני פועלות בתל  -אביב שעובדות משק בית היו

.

23 2

השכירות בעיר  .ראו  :שם .
51

52

26 ( 4

)-213 - 1 - 188ע .

ביוני

, ) 1934 1

עמ '

; 78 - 77

וכן דיווח ממרכז

את מטרות

תיאורי עבודתן הקשה של הילדות נפוצים בספרות הפועלות  .גם אם הייתה בהם הגזמה  ,שנועדה לשרת
התעמולה של מנהיגות התנועה  ,הם מחזקים את המסקנה שהילדות נוצלו בידי מעסיקותיהן  .ראו למשל  :פרימן ( לעיל ,

הערה

53

הנוער העובד

ראו  :שם ; גיטה  ' ,ילדות עובדות '  ,דבר הפועלת  ,א ,

בראשון  -לציון  ,י " ר תמוז תרצ " ד  ,אה " ע

אחוז

; ) 36

מרים בת אברהם סיפרה בריאיון כי נלקחה בגיל צעיר לעבודה בבית איכר ברחובות והועסקה שם בכל

עבודות הבית ללא כל תמורה כספית  .פרוטוקול ריאיון עם מריס בת אברהם  ,ראיין ש ' טבעוני  , 1991 ,עמ '  ,4אה " ע .
המרכזיות
ר ' הלר  ' ,פועלות צעירות '  ,דבר הפועלת  ,חוברת העשור (  13במאי  , ) 1944עמ '  ; 97סוגיה זו היא אחת

ץתדרה 126

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

בין הילדות למעסיקותיהן היה פער עדתי אך בלט בעיקר הפער המעמדי  .הקלות שבה יכלו
מעסיקות להשיג ילדות שתבצענה כל פעולה הנדרשת לתחזוקת ביתן  ,במקרים רבים ללא סיכום
מוקדם על סוג העבודה  ,היקפה ותנאיה  ,עולה מעדויותיהן של העובדות  ' :אני בגיל עשר יצאתי

מבית ספר הלכתי לעבוד  .אצל מורה שלי  .היה

לה תינוק  .אמרה שאני אשב  ,אטפל בו  .אז הייתי

יושבת מטפלת בילד '  ,סיפרה לאה מרגלית ( צאירי ) בריאיון .

54

ושושנה בסין סיפרה שביצעה בבן  -שמן

עבודות דומות עבור אשת המורה  ,ובתמורה למדה במסתרים קרוא וכתוב .

מי היו

המעסיקות ?

' העבודה במשק בית אצל גבירות המושבה  1 . . . 1כשהגברת נוסעת לתל אביב

לים או להצגה  ,העובדת בת

הגברת ' .

56

55

ה 10 -

צריכה לשמור על הבית וילדי הגברת ולפעמים גם לישון אצל

אכן  ,מדברי לאה מרגלית ( צאירי ) ואחרות מתברר שהמעסיקות היו אשכנזיות  ,ואליהן

חברו גם לא אשכנזיות מהיישוב הספרדי המבוסס  .מרביתן השתייכו ל ' חוגים האזרחיים '  .המעסיקות

התגוררו במושבות ותיקות כרחובות  ,ראשון  -לציון ואחרות ובמרכזי הערים הגדולות  ,תל  -אביב ,

ירושלים וחיפה  .היו

בהן ותיקות ועולות חדשות אשר זה מקרוב באו  .כולן ייבאו הרגלי חיים מארצות

מוצאן  ,ששם הייתה העסקת עובדת במשק הבית תופעה שכיחה  .בקרב שכבה זו היו נשים שעסקו

במקצועות ' צווארון לבן '  :מורות  ,רופאות וכדומה  .אחרות היו נשואות לבעלי מקצועות כאלו או למי
ששימשו במשרות יציבות במוסדות הלאום והיישוב  ,לסוחרים או לבעלי עסקים ונכסים שונים  .מכאן
שרווחה כלכלית הייתה הגורם המשותף לכל

המעסיקות .

ככל שהלך היישוב היהודי והתבסס  ,הצטרפו למעסיקות גם נשי העילית ההסתדרותית ו ' נשי
חברים '  ,היינו חברי הסתדרות מן השורה .

57

בדרך כלל נהגו מעסיקות חברות הסתדרות בעובדותיהן

מנהג ' גבירות '  ,וקשה למצוא הבדלים של ממש בינן לבין מעסיקות שלא היו חברות הסתדרות .

58

הנהגת תנועת הפועלות לא חסכה את שבטה מאלה  .נשי חברי הסתדרות שחטאו בהעסקת ילדות

במשק ביתן הואשמו בחוסר נאמנות לערכים התנועתיים ובחיקוי מנהגי המעמד הבינוני .

הטענה

59

בדבר קרבה למעמד הבינוני הלמה אפילו את אשתו של פקיד זוטר במחלקת תרבות במועצת פועלים
מקומית  ,שמשכורתו הנאה הגיעה בשנת

 1935ל 8 - 7 -

לא " י לחודש .

60

שבכתבות ב ' פרסומי המזכירות לענייני תימנים ' העוסקות ביוצאות תימן  .ראו למשל  :י " מ ( לעיל  ,הערה  . ) 39על עומק
התופעה מלמדת גם העובדה שבירושלים היה רומיה  ,שם נפוץ לילדות יוצאת תימן  ,כינוי מכליל לעוזרת בית  .תודה
למיכאל הכהן מהר  -אדר שהפנה את תשומת לבי לעובדה
54

זו .

הדברים התרחשו לפני מלחמת העולם הראשונה  .ראו  :פרוטוקול ריאיון עם לאה מרגלית ( צאירי )  ,ראיין ש ' טבעוני ,

3

במאי  , 1991עמ '  , 29אה " ע

( לעיל ,הערה  , ) 6עמ ' . 326

55

גם מקרה זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה  .ראו  :בסין

56

דיווח מסניף הנוער העובד בראשל " צ  ,י " ר תמוז תרצ " ד  ,אה " ע . rv-. 213 - 1 - 188

57

בחיפה למשל שבעים ושבעה אחוז מהמעסיקות לא נמנו עם חוגי ההסתדרות  ,ועשרים ושלושה אחוז מהמעסיקות היו

58

59

חברות הסתדרות .
 , ) 1938עמ ' . 233
י ' ינקלכיץ  ' ,צרור
 , ) 1939עמ ' . 154

עובדות  -מפעולת ההגנה על העובדת בבתי חברי ההסתדרות '  ,דבר הפועלת  ,ו ,

15 ( 5

באוגוסט

' גם אנו נוהגים כגבירים '  ,גינה דוד רמז  ,מראשי ההסתדרות  ,תופעה זו  .ראו  :פ ' סיגר  ' ,איך נארגן עובדות במשק הבית ' ,
דבר הפועלת  ,ה ,

60

ראו  :ר ' גונסקה ,

' לסיכום המפקד לעובדות משק  -בית בחיפה '  ,דבר הפועלת  ,ה ,

30 ( 10 - 9

בדצמבר

30 ( 4

ביוני  , ) 1938עמ '  ; 94מם  :פריתן

( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 245

זה היה למשל גובה שכר המזכיר בוועדת התרבות במועצת פועלי ראשון  -לציון ( דיווח מסניף ריאשל " צ לנען
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 127קתדרה

( 920נ ) 1945 -

המתח המעמדי בין העובדות למעסיקותיהן בולט בביקורתה של תנועת הפועלות  .מתח זה בא
מכוונת
לידי ביטוי במפורש בדברים שהשמיעו מנהיגותיה נגד נשי ויצ " ו  .הללו הואשמו בהתעלמות
מהתופעה :
ויצ " ו

ו . . .ו

מעלימה עין מתופעה קשה זו  ,מפני שחברות ויצ " ו הן בעיקר המעסיקות את הילדות האלה  .לשם

כך  ,כנראה ברא אלהים ילדות קטנות  -לשרת את הגבירות  ,שתוכלנה להיות חפשיות ולעסוק בעבודה
ותסבירי
צבורית וסוציאלית  ,מבלי להרגיש מה גדול החטא שהן חוטאות לנערות הקטנות  ,וכי תפני לאשה כזו
61
לה זאת  ,הרי תספר באזניך שכלל טובה היא עושה עם הילדה  ,מאכילה אותה והיא כבת בית ממש

בביתה .
62

באפיקי הביטוי הציבוריים של נשים מה ' חוגים האזרחיים ' לא יוחד מקום לסוגיית העסקת הילדות .
למרות שויצ " ו ותנועת הפועלות התחרו על אותו קהל יעד וסיפקו לו שירותים דומים  ,היו הבדלי
המעמדות ביניהן ברורים  .כך הבליטה ההגנה על ילרות עובדות את השוני בין נשים מחוגי ההסתדרות
לנשים מה ' חוגים האזרחיים '  .בעיתונות הפועלות נמתחה ביקורת חריפה על כל המעסיקות ובפרט על

חברות ההסתדרות בשל ניצול עוברותיהן  ,בעיקר הילדות שבהן  .למשל בכתבה שהתפרסמה ב ' דבר
הפועלת ' תחת הכותרת ' מי אשם ? ' סנטה כותבת מפתח  -תקווה

במעסיקות :

הנה בסביבתי  -הגברת ר ' משנולד לה ילדה השני לקהה עוזרת אשכנזית  ,אך כמעט בכל שבועיים החליפה

אותן עד שנתעייפה וזכתה לבסוף בתימניה רכה  ,ותמיד כשאני מבקרת בביתה היא רומזת לי  -יותר זולה

ואינה מתחשבת עם שעות עבודתה  .והנה גם הגברת מ '  ,הבחור שלה חבר בהסתדרות  ,ובכל זאת אין זה מונע
אותה מלהעסיק ילדה פעוטה .

63

השימוש בסטראוטיפים לתיאור המעסיקות הנצלניות  ,חסרות הלב  ,ולתיאור עובדותיהן חסרות המגן ,
 64הילדות תוארו כדקיקות גו  ,קטנות
היה כאמור כלי במאבקה של תנועת הפועלות לארגון הענף .
קומה  ,שחורות תלתלים  ,עליזות  ,צחקניות וערניות מבט  -בעיקר טרם כניסתן לעבודה  -וממולחות

וזריזות בעשייה .
הנה עוד

65

כמו כן הוצגו הילדות כקרבן הזקוק לעזרה

ולהגנה :

אחת  .כבר בפעם השלישית במשך השבוע האחרון היא עוברת על ידי

בסחבה סל מלא וקשה על

כתפה או בידה הרזה  .הבעת פניה עונה בה שלא לפי שנותיה וכוחותיה העול הזה  .הנה נדמה -
המשא הכבד וגופה הצנום יישבר  .בפעם הראשונה הורידה את הסל לארץ וצנחה באין אונים על המדרכה לא

תכרע תחת

 , 35אה " ע

,

-213 - 1 - 188

ע) .

בחדרה הרוויח מזכיר סניף הנוער העובד ב

הנוער העובד בחדרה  ,אוקטובר  , 1944אה " ע

)-250 -25 - 173ע) .

בהסתדרות ראו  :שטרנהל ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

; 389 - 387

.

12 500 1944

לירות לחודש ( דיווח מהסתדרות

ראו  :אה " ע )- 213 - 1 - 188 ,ע  .על פערי השכר והמעמדות

וכן  :ב " ש מרגלית שטרן  ' ,למלכה אין בית  ,למלך אין

מעמדן של נשים יהודיות בשוק העבודה בארץ ישראל המנדטורית '  ,בראלי וקרלינסקי ( לעיל  ,הערה , ) 31

כתר ?

עמ ' . 124- 122

61

פרימן ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ '

62

זאת אף שכבר בשנות העשרים עסקו חוגים אלו בניסיונות להסדיר את עבודת משק הבית בקרב העולות הבוגרות  .ראו :

. 245

א ' זמורה  ,נשים עבריות ציוניות  :סיפורה של ' הסתדרות נשים עבריות '  ,תל  -אביב תשס " ב  ,עמ '

. 104 - 101

ירחון ' האשה ' ,

שיצא לאור מטעם ' הסתדרות נשים עבריות ' בשנות העשרים  ,עסק בחיי הנשים מנקודות ראות שונות  ,ודן בקביעות
בעבודת משק בית  ,ברם סוגיית העסקת ילדות לא עלתה שם לדיון  .ראו למשל  :ע ' כהנסקי  ' ,יחסנו אל עבודות

האשה  ,ח ( תרפ " ז )  ,עמ '
63

; 28 - 26

ידיעות הויצ " ו  ,ג ,

צפור  ' ,מי אשם ? '  ,דבר הפועלת  ,ה ,

64

ראו למשל  :גיטה ( לעיל  ,הערה . ) 51

65

שם ; וכן  :מרימן ( לעיל  ,הערה . ) 36

29 ( 3 - 2

במאי

6

הבית ' ,

( מרס . ) 1938

 , ) 1938עמ ' . 65

הכותבת הדגישה שם את אי שייכותה

להסתדרות .

ץוודרה 128

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

רחוק ממני  .נגשתי אליה  ,הצצתי לעיניה שכל סבל האדם מדורות רבים הביט מהן  .אני שואלת  ' :קשה לך ? '
היא עונה לי כשקולה רועד  ' -כן  ,קשה מאד '  ' .בת כמה את ? ' אני שואלת שוב  ' .אינני
עובדת ? '  ' -אצל

ספרדיה ' .

יודעת ' .

' אצל מי את

66

כך הצטיירה עמדת הקרבן הכפול של העובדות הצעירות  .הילדות חסרות ההשכלה נוצלו לא רק על
ידי מעסיקותיהן  ,גם משפחתן קיפחה את זכויותיהן  . . . [ ' .ן מדוע אינך מבקרת ] 1בית ספר ? אני ? צוחקת

הילדה  ,אבי אומר  :ילדים הולכים לבית ספר  ,ילדות צריכות לדעת לעבוד ' .

67

גם מורה ירושלמי תיאר

מציאות זו  ' :התלמידה [  . . .ן בת  . . . [ 8ן לא באה ימים אחדים לבית ספר [  ] . . .היא הלכה לתל אביב
אדון אחד

[. . .

]

היא תהיה אצלו משרתת [  ] . . .אמא שלה אמרה די ללמוד [  . . .ן צריך להרוויח

[  . . .ן עם

כסף ' .

68

הסכנה  ,בעיקר לילרות ולנערות צעירות  ,בעבודת שירות בבתים הייתה נהירה לפעילות ההסתדרות .
עובדת כזו  ,מרים בת  -אברהם  ,סיפרה ברמז על חוויותיה כילדה בבית מעסיקיה  ' :גם לא כל כך הכי
נעים לי ככה לספר  .זה פוגע  .פגע בי קשה מה שהאשכנזים מסוגלים לעשות '  .בעקבות המקרה
העלום סולקה הילדה מבית המשפחה והועברה לבית יתומים .

69

להשפעה השלילית על העובדות

חברו נזקי התרבות הבורגנית שבבית המעסיקים  ' :נוער זה העובד וחי את מרבית זמנו בבתים העשירים
אצל הגברות קלט לתוכו מהאוירה הרעה ששוררת שם  .באם זה רצון להתייפות חיצונית  ,בזמר
שמזמזמים ' ,

70

התלונן אחד מפעילי ההסתדרות  ,יוצא תימן בעצמו .

במטרה להגן על הילדות דרשה מנהיגות תנועת הפועלות שהן תיחשבנה בעלות מקצוע לכל דבר ,

שכן הכרה במעמדן תקנה להן זכאות לזכויות עובדים  .אי לכך התבקש ממסד ההסתדרות לפרוש את

חסותו על העובדות .

71

למרות התנגדות משפחות הילדות  ,הילדות עצמן וכמובן מעסיקותיהן  ,נקטה

תנועת הפועלות מספר אמצעים כדי להגן עליהן  .עליהם נמנו הפצת ערכי תנועת העבודה ומידע על
זכויות העובדות  .פעילות מטעם מנגנון התנועה קיימו אספות הסברה בשכונות מגורי הילדות  ,דיברו
עם הוריהן ועם המעסיקות  ,סיפקו אינפורמציה על זכויות העובדות ועוד  .למאמצי ההסברה נוספו

צעדים ממשיים  .המרכזי שבהם היה ארגון העובדות בהסתדרות  ,כדי שניתן יהיה להחיל עליהם את
הגנת מוסדותיה  .לצעד זה נוספו הפגנות קולניות נגד מעסיקות שסירבו לשפר את תנאי העבודה של
העובדות וכן שביתות  .כך התארגנו הילדות ברחובות בשנת

1934

ויצאו להפגין נגד מעסיקותיהן  .הן

תבעו לקבל את יום השבת כיום השבתון המגיע להן לפי חוקי ההסתדרות  .השביתה הצליחה  ,חלקית
וזמנית  ,והמעסיקות נאלצו להסכים לתנאים שקבעו מוסדות הפועלות .

בנושא זה גם ע " י חברי קלוב הפועלים ממחנה יהודה  .הפועלים
66

צפור ( לעיל  ,הערה

67

שם .

68
69
70

ש'

; ) 63

ובז  :מ ' אלפתביץ  , ,בחנות המכולת , ,

דבי

מחו נגד ממסד העדה והאבות שומרי

הפיעלת  ,ה ,

שלום  ' ,המשרתת '  ,ידיעות העבודה הסוציאלית בארץ ישראל  ,ב ,

2- 1

29 ( 3 - 2

במאי , ) 1938

( חשוון  -כסלו תרצ " ז )  ,עמ '

ריאיון עם בת  -אברהם ( לעיל  ,הערה
חיים [ סעדיה ? ]  ,הסתדרות הנוער העובד בראשון  -לציון  ,י " ר בתמוז תרצ " ד  ,אה " ע ,
, ) 52

עמ '

72

משמרת המחאה התקיימה

עמ ' . 65 - 64

.8

. 7-6

)- 213 - 1 - 188ע ; מפגש

בין  -תרבותי

זה העמיק את ה ' תסביך ' של הנערה התימנייה  ,שראתה בלבוש מהודר גורם שישחרר אותה ' מרגש הנחיתות שהיתה
משועבדת לו '  .ראו  :ישעיהו
71

( לעיל  ,הערה . ) 22

ראו למשל  :ר '  ' ,מתוך אגרות ופנקסים '  ,ר ' כצנלסון ( עורכה)  ,דברי פועלות  ,תל  -אביב תר " ץ  ,עמ '
חברות תימניות '  ,דבר הפועלת  ,ז ,

72

גיטה

(לעיל  ,הערה . ) 51

2 ( 12 - 11

בנובמבר  , ) 1941עמ ' . 181 - 180

; 226

מ ' מסורי  ' ,בין

ת תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

( ) 1945 - 1920

 129שקדרה

ילדות תימניות
מסייעות בקליעת
תליט ; צולט בבית
הטפר  w ~ pמאיה
רחנברג ברחובות .
הכיתוב  . . . ' :בתי טפר
מתקדמים מדגישים
את הכישורים
המסורתייט של יהודי
תימן ומכינים את
/

ישראל
לתפוס את
בארץ -
הנוער
מקומם
בני
תמודרנית '
( צילומן

המסורת שמסכימים לעבודת בנותיהם בשבת .

73

למרות הצלחות מקומיות כאלה  ,לא עלו הניסיונות
74

לארגן את העובדות הצעירות בהסתדרות כמצופה  ,ומרביתן נותרו מחוץ לה .
לא רק העובדות הצעירות היו מושא לפעילות תנועתית  .תנועת הפועלות הקימה מועדונים גם

לאימהות  .מועדונים כאלה קמו בנחליאל שליד חדרה  ,בכרם  -התימנים בדרום תל  -אביב  ,בשכונת

שיבת  -ציון הסמוכה לראשון  -לציון  ,בשכונת היקב ובשעריים שליד רחובות ובמקומות נוספים ברחבי
הארץ  .המועדונים הציעו לאימהות יוצאות תימן שיעורי ערב ללימוד עברית  ,קריאה  ,כתיבה וכישורי
שיחה והרצאות בנושאים מגוונים  ,כולל תנ " ך והיסטוריה יהודית  .המועדונים הציעו גם שיעורי

בישול לאימהות ולבנותיהן העוברות  .השיעורים ניתנו מתוך ראיית צורכיהן הייחודיים של בעלות
73

' מה נשמע במחנה יהודה '  ,עורי תימן יג ( אב תרצ " ה )  ,עמ ' . 4

74

הדברים נכונים לעובדות מבוגרות וצעירות כאחת  .אשר לצעירות ראו דיווחים ממרכזי ' הנוער העובד ' ברחבי הארץ ,
למשל  :דוח המחלקה למקצוע ועבודה ב ' הסתדרות הנוער העובד '  , 1942 - 1939אה " ע ,

7-250-25 - 173ע .

יעקב רוז ( ר )

ץתדרה 130
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המשפחה  ,ונערכו בקרבת ביתן  ,על מנת להקל עליהן את ההשתתפות בפעילויות אלה .

75

נוסף על

השיעורים סיפקו המועדונים אינפורמציה חיונית לנשים בוגרות  ,ובכלל זה הרצאות על הפיזיולוגיה
הנשית וחינוך מיני .

76

מלשעבודי ל ,גאולה ' ? רווח או הפסד בחבלרת יוצאות תימד לתבועת העבודה
מה הייתה התועלת שהפיקו נשים  ,נערות וילדות יוצאות תימן מחבירתן לתנועת הפועלות

ולהסתדרות ?

כדי להשיב על שאלה זו אבחן מספר מדדים  :השכלה והכשרה  ,תעסוקה ופעילות ציבורית  ,שכולם

כאחד אמצעים לבניית תודעה ועמדה עצמאית בקרב הנשים .
השכלה והכשרה מקצועית
נשים הודרו באופן מסורתי מחלוקת המשאבים החברתית  ,והיו דלות בהון השמור לבעליו  .החשיפה

להשכלה מודרנית הייתה אם כן המפתח לשינוי מעמדן .
פמיניסטיות לאפשר לנשים לרכוש השכלה .

78

לפיכך מראשית העידן המודרני תבעו

77

בחברה היהודית לתפוצותיה לא היה מצב העניינים

שונה  ,וגם בעדה התימנית לא היה לחינוך הבנות אחיזה של ממש .
לחינוך הבנים ולשמירת המסורת הדתית .
75

80

אולם אחיזת המפלגות ומנגנוניהן בחינוך השפיעה על

י ' הורוביץ  ' ,מועדתי הילדים '  ,דבר הפועלת  ,ו 6 ,

עובדות '  ,שם  ,עמ '

. 35 - 33

79

עיקר דאגת פרנסי הערה כוונה

במיס

( 28

 , ) 1939עמ '

; 29 - 28

[ ללא שם ]  ' ,שנה בארגוז אמהות

על פעילות ארגוני אימהות עובדות למען אימהות  -יוצאות תימן ואשכנזיות  -וילדיהן

בערים ובמושבות ראו  :ב " ש מרגלית  -שטרן  ' ,תנועת הפועלות בארץ ישראל  :מועצת הפועלות  , ' 1939 - 1920עבודת

דוקטור  ,אוניברסיטת חיפה  , 1997 ,עמ ' . 273 - 268 , 264 - 262
76

[ ללא שמן  ' ,מועדונים לאמהות עובדות '  ,דבר הפועלת  ,ה ,

הערה . ) 19
77

על הון תרבותי שמקורו בהשכלה
243 -248

78

כך

,

108 - 125

.

,
'

0

Theory and Research for the-

100 - 101 , 197- 199 ; [ . Randall, The Origins

 .קע

ו

 .עע

למשל Offen, European Feminisms :

.א

 Political History, Stanford 2000 ,ן ) 1770- 1950 ( :

 Britain, France and the United States 1780 - 1860 , London [ 985 ,חן Feminism: Women

א ' פרוש  ,נשים קוראות  :יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע עשרה  ,תל  -אביב תשס " א ,
עמ '

; 100 - 86

רוטשילד ,

מ ' שילה  ' ,חינוך נערות כאמצעי לעיצוב אישה חדשה והברה הדשה  :המקרה של בית הספר אוולינה דה

, ' 1914 - 1854

מ ' שילה  ,ר ' קרק וג ' חזן  -רוקם ( עורכות )  ,העבריות החדשות  :נשים ביישוב ובציונות בראי

המגדר  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ '

80

,

.

4 ( , Handbookם ) Bourdieu , 'The Forms 01 Capital' , [ ] Richardson

היה בצרפת  ,באוסטריה  ,ברוסיה הקיסרית  ,בארצות  -הברית ועוד  .ראו

Modern

79

 .קע

New York 1986 ,

ראו :

,

0

14 ( 12 - 11

בפברואר  , ) 1939עמ '

; 274

א ' שלימוביץ ( לעיל ,

; 247 - 229

וכן בסיפורי הנשים עצמן  ,ראו למשל  :י ' הררי ( אייזנברג )  ' ,בין הכרמים ' ,

י ' ברלוביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' . 157 - 145
כרוז ' מרכז התאחדות התימנים בארץ שמטעם המחלקה לחינוך ותרבות של הוועד הלאומי '  ,שפורסם בשנת  , 1941פנה
אל ' יהודי תימן בא " י  -בדבר חנוך הבנים ' ועסק בעתידם של תלמודי התורה  .הללו הושפעו מהיריבות בין הזרמים

הפוליטיים המרכזיים בחינוך בארץ  .ראו  :ש ' גריידי  ,ספר ימים ידברו  ,תל  -אביב תשנ " ה  ,עמ '  . 259בשנת הלימודים
1936/ 7

הקימה העדה בית ספר לבנות תימניות בתל  -אביב  .היה זה ניסיון מאורגן מצד פרנסיה לעסוק בחינוך הילדות .

בסוגיה זו ראו  :א ' גל  -פאר  ' ,להפריח הניצנים  :החינוך לילדי התימנים בגני הילדים העבריים  ,ראשיתו וקורותיו '  ,ש ' סרי
( עורך )  ,סעי יונה  :יהודי תימן בישראל  ,תל  -אביב  , 1984עמ '

בארץ  -ישראל ' בשנים

1943 - 1922

; 308 - 257

בסקירה על פעולות ' מרכז התאחדות התימנים

צוינה הקמתם של שבעה  -עשר תלמודי תורה לבנים  ,שבהם למדו  1 , 600תלמידים ,

אבל רק בית ספר אחד לבנות  ,שלמדו בו

370

בנות  .כמו כן צוין כי מעטים מילדי התימנים התחנכו בגנים

מודרניים .

ראו  :ש ' גריידי  ,סקירה על פעולות מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל ומהותו ( תרפ " ב  -תש " ג )  ,תל  -אביב  , 1943עמ '

ות תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

החינוך העדתי והוא סבל מחוסר

אחידות ומפיצול .

81

 131ץתדרה

( ) 1945 - 1920

על אלה נוספו מציאות החיים בארץ  ,על היבטיה

הכלכליים  ,מבנה הפוליטי  ,אורחותיה המודרניים ותהליכי החילון שחלו בה  .כולם כאחד הקשו על
שמירה קפדנית של המסורת העדתית  ,והיא נחשפה לתהליכי מודרניזציה  .מחשיפה זו יצאו נשכרים
 ציון שלידבעיקר הבנים  ,ובשולי התהליך גם הבנות  82 .כך העידה אחת הפעילות משכונת שיבת

ראשון  -לציון  ' :התחלתי לעבוד כשהייתי בת שמונה נ  . . .ו
בשיעורי ערב בשעריים ' .

והמעט שאני יודעת למדתי לפני

שנים

10

83

ההשכלה הייתה מרכיב חיוני ביכולתן של יוצאות תימן להתערות בחברה היישובית  .אין נתונים
מדויקים באשר למספר הילדות שלמדו בבתי הספר  .המקורות מצביעים על כך שחינוך הבנות התמקד

בעיקר בגני הילדים  .הללו נחשבו מאיימים פחות על המוסכמות החברתיות ועל הרגלי החיים של

84

העדה התימנית  .בגנים נחשפו הילדות להרגלי תזונה והיגיינה מודרניים וכמובן לערכים הלאומיים .
מן התיעוד מתברר שתהליך ההשכלה של הבנות והנשים היה אטי  ,אבל בסיכומו של דבר הייתה

תרומתו מורגשת  .מנתוני מפקדי העובדים שערכה הסתדרות העובדים הכללית בשנות העשרים
והשלושים עולה שתוך עשור צומצם באופן ניכר הפער בין השכלת הנשים התימניות והאשכנזיות

ברמת החינוך היסודי .
השכלת עובדות תימניות ואשכנזיות
עדה

שנה

-

תימניות

אשכנזיות
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1926
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855

1926

10 , 312

1

1937

28 , 608
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0 9

39 9

.

44 4

מחושב לפי מפקד העובדים השני  , 1926 ,טבלה  ; 41מפקד העובדים השלישי  , 1937 ,טבלה  ( 47פנקס ההסתרות הכללית של
העובדים העבריים

מכלל

בא " י  ,תל אביב

תרפ " ז  ,תל אביב שבט תרצ " ח ) חישוב הנשים התימניות מכלל התימניות  ,והאשכנזיות

האשכנזיות .

 . 15 - 14על התנגדות הורים תימנים לשלוח את ילדיהם לגנים העבריים ראו למשל דבריה של א ' צאירי  ,שהייתה עוזרת

לגננת בזיכרון  -יעקב לפני מלחמת העולם הראשונה  ,בספרה של דרויאן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 108
81

על המאבק בין הזרמים בחינוך בתקופת היישוב

ראו  :ר '

אלבוים  -דרור  ,החינוך העברי בארץ ישראל  ,א  ,ירושלים

תשמ " ו ; הנ " ל  ' ,מוקדי החלטה במערכת החינוך העברי בארץ ישראל '  ,קתדרה ,

82

23

( ניסן תשמ " ב )  ,עמ '

; 156 - 125

י ' צוריאלי  ' ,הזרמים בחינוך בארץ ישראל והתימנים '  ,תיבא  ,ד ( אייר תשנ " ד )  ,עמ ' . 160 - 149
חדירת ההשכלה לעדה התימנית בשנות הארבעים וביתר שאת לאחר קום המדינה נחשבת גורם בעל השפעה רבה על

מידת ההסתגלות של בני העדה לדפוסים המקובלים בחברה הסובבת  .על המודרניזציה והשפעותיה ראו  :יהודה ( לעיל ,

הערה  , )40עמ ' רמס  -רפא .
83

א ' פנחס  ' ,גן הילדים בשכונתנו '  ,דבר הפועלת  ,ו ,

84

גל  -פאר ( לעיל  ,הערה  , ) 80הערה  , 335עמ '

, 277

4( 4

. 295

ביולי  , ) 1939עמ ' . 121

ץתדרה 132
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מועצת הפועלות  ,המנגנון הנבחר של תנועת הפועלות  ,הייתה גורם פעיל בהקמת בתי ספר מקצועיים
לבנות עובדות בשכונות התימנים  .במחנה  -יהודה שליד פתח  -תקווה למשל הקימה מועצת הפועלות
בראשית שנות הארבעים בית ספר בן שלוש כתות  ,ולמדו בו קרוב לתשעים תלמידות מגיל תשע עד

ארבע  -עשרה  .לבית הספר היו כוונות אינטגרטיוויות  ,אולם גם בו בלט הפער בין הממסד  -מורים ,

מנהלים ומפקחים אשכנזים  -לציבור התלמידות  ,שכולן היו יוצאות תימן .

85

הדיווחים הכספיים של

מועצת הפועלות מלמדים על העדפותיה  ,וההקצבות לצורכי חינוך והכשרת ילדות ונערות עובדות ,
שרבות מהן כאמור יוצאות תימן  ,הן מדד לכוונותיה בתחום זה  .לשנת הפעילות

מועצת הפועלות  1 , 025לא " י להשתלמותן של

412

נערות עובדות בשמונה מקומות ברחבי הארץ .

בעיצומה של המלחמה נתקלה הפעילות הכלכלית בקשיים  .בשנת

מועצת הפועלות רק
383

377

נערות ברחבי הארץ .

נערות עובדות בתשעה מרכזים .

באחד  -עשר יישובים .

88

בשנת

87

בשנת

1945

1940

הקציבה

1943

1942

נהנו מפעולות ההכשרה של

תוכנן תקציב של

גדל התקציב

86

ל 5 , 158 -

1 , 944

לא " י למימון

לא " י  ,עבור

568

נערות

89

במועדונים לנערות עובדות שהקימה תנועת הפועלות התקיימו לימודים לאחר שעות העבודה .
ללימודים נודעה חשיבות רבה  ,בעיקר משום שהילדות העובדות זכו להשכלה מועטה בטרם נשלחו
לעבודה  .לרבות לא היו כישורי קריאה וכתיבה בסיסיים .

90

הפעילויות במועדונים העניקו לילדות לא

רק השכלה חיונית  ,אלא גם מושגי חיים מודרניים  .למשל מתוך שלושים ואחת ילדות בגיל עשר עד
חמש  -עשרה שהשתתפו בשיעורים ובפעילות פנאי של תנועת הפועלות בנחליאל שליד חדרה בשנת

 , 1939שלוש בלבד ידעו לחתום את שמן או ביקרו אי פעם בקולנוע .

91

נוסף על כל זאת טיפחה תנועת הפועלות את חינוכן הציוני והתנועתי של העובדות  .העובדות
הצעירות נסעו לטיולים להכרת הארץ  ,ולא פסחו על ביקורי החובה במפעלי הראווה של

מוסרות ההכשרה לפועלות .

92

התנועה :

כדי להפוך את החינוך התנועתי ואת התודעה המגדרית של העובדות

למסד מוצק  ,הן השתתפו בחוגי קריאה של ' דבר הפועלת '  ,ביטאון התנועה  .בין המסרים שהנחילו

85

בפגישת מורי בתי הספר של ' הנוער העובד ' בתל  -אביב בשנת

1943

דווח שבית הספר מקיים ' קשרים אמיצים ' עם

המושבה  ,ושבכוונתו להעביר את הכיתות הגבוהות ללמוד בבית הספר במושבה  .עוד צוין שמורי בתי הספר עבדו

במשותף  .ראו  :פגישת מורי בתי הספר ' לנוער עובד ' בתל  -אביב  ,י ' בניסן תש " ג  ,אה " ע )- 250 - 25 - 173 ,ע  .קשה למצוא
נתונים מדויקים על מספר התלמידות יוצאות תימן  .נתונים מארכיון ראשון  -לציון למשל  ,מצביעים על כך שבתרפ " ה ,
מבין ארבעים תלמידים הייתה רק ילדה אחת יוצאת

תימן ; בתרפ " ז

מבין ארבעים תלמידים היו שש בנות יוצאות תימן

בלבד  .הנתונים משנתוני בית הספר במושבה .
86

' מיומנה של מועצת הפועלות '  ,דבר הפועלת  ,ז ,

87

ב ' אידלסון  ' ,שנה בעבודתנו  :בעקבות מאזן תש " ב '  ,דבר הפועלת  ,ט , 1 ,

26 ( 2 - 1

בנובמבר  , ) 1940עמ '
( 31

. 26

בינואר  , ) 1943עמ '

. 8- 7

באותה שנה עמדו

הוצאות מועצת הפועלות עבור הכשרה על שמונה אחוזים מכלל הוצאותיה .

,

ע.

88

הצעת תקציב מועצת הפועלות לשנת תש " ג  ,אה " ע ,

89

הוצאות החינוך של מועצת הפועלות עבור נערות עובדות לשנת תש " ד  ,אה " ע )- 230 - 6 - 52 ,ע .

90

אלפרוביץ ( לעיל  ,הערה

91

שוחט

(לעיל  ,הערה . ) 14

92

למשל בעיינות  ,ספינת הדגל של משקי הפועלות  .משק הפועלות בעיינות קם בשנת

; ) 36

גיטה

- 230 - 6 - 43

( לעיל ,הערה . ) 51
1932

בעידודה של עדה פישמן ,

ובשלהי שנות השלושים עבר תהליכי שינוי  .ראו  :ע ' פישמן ( מימון )  ,חמשים שנות תנועת הפועלות ( , ) 1954 - 1904
תל  -אביב תשט " ו ,עמ ' . 111 - 102

הימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

החוגים היו ההתפעלות ממפעלן התנועתי של
הישגי תנועת הפועלות .

93

( ) 1945 - 1920

ה ' אימהות המייסרות '  ,חלוצות העלייה השנייה

בפעילות זו הפכו הילדות והנערות לסוכנות שינוי ,

 ,ומכלל

כשם שהיו נמענות

המסרים הרעיוניים והמגדריים של התנועה בעצמן  .אף שמסרים אלה לא הלמו את עולם
בכך .
המידי של יוצאות תימן  ,הם הציבו דגם לחיקוי ולהשראה לאלה מביניהן שחפצו

המושגים

על מרכזיותו של מפגש עם אחת הדמויות הססגוניות של תנועת העבודה  ,מניה שוחט

מרים בת  -אברהם  .פגישתה עם מניה בירושלים הייתה בעבורה חוויה

133

 ,סיפרה

מכוננת :

[  ] . . .ספוריה של מניה על
אני נמשכתי למניה ובקרתי לעתים קרובות בחדרה  .במשך זמן קצר היתה לי לידידה

' השומר ' ועל ' גדוד העבודה ' על הגליל ועל כפר גלעדי היו לי כאגדה  ,וכשהיו באים

אליה חברים  -שומרים

היו אלה בעיני כגבורים  .מאליה צמחה בלבי החלטה  ' :כשאגדל  -אלך ל " גדוד העבודה " ; עלי לצאת מעולמי
שנה
החשוך '  .וכשגיליתי  ,אחרי היסוסים [  ] . . .את מחשבתי למניה  ,והיא הבטיחה לי  ,שבמלאת לי שבע עשרה
94

תקח אותי לכפר גלעדי  -לא היה גבול להתרגשותי ולשמחתי .
מרים

המעבר מבית היתומות בירושלים לכפר  -גלעדי התרחש מוקדם מהצפוי  :בשנת  , 1923בהיות
וער בית
בת  -אברהם בת ארבע  -עשרה  ,שבעת נדודים וקשיים  .מכיוון שהייתה יתומה  ,היה על
יחסים
היתומות להסכים למעבר  .אולם קבוצה חלוצית בעלת מנהגים מודרניים ומושגים חופשיים על
לאחר דין
בין המינים לא הייתה היעד הטבעי שאליו כוונו ילדים יתומים מחברה מסורתית  .לכן רק
 גלעדי יצאהודברים עם שוחט הסכים ועד המוסד לעזיבתה  .לאחר התנסות בענפי עבודה שונים בכפר
ירקנות  ,היינו
בת  -אברהם ללימודים בבית הספר החקלאי בנהלל  .הכשרה זו העניקה לה מקצוע נחשב ,
פגשה
גידול ירקות  .בבית הספר הרחיבה את אופקיה התרבותיים ואת קשריה החברתיים  ,ומעת לעת
 אברהם  ,שנודעהאישים רמי מעלה שנהגו לפקוד את המוסד  .קסמה האישי זיכה אותה בפרסום  ,ובת
 .בשלהי שנות
בכינוי ה 'זמיר התימני '  ,שבתה אוזן כל שומעיה בשירתה המתובלת יידיש ותימנית

העשרים  ,בתום תקופת לימודיה  ,שבה לכפר  -גלעדי והקימה שם את ביתה .
סיפור קורותיה  ,כפי שסופר בפיה וכפי שסופר עליה  ,הופך את בת  -אברהם ל ' תימנייה

למופת ' .
להנצחה .

סיפורה משעתק את הייררכיית הערכים של תנועת העבודה  ,ומנחיל אותו כמוסר השכל ראוי
למען הכלל  ,הקרבה
ערכי הקיבוץ  ,העבודה החקלאית  ,לימוד מקצוע  ,השכלה כללית  ,התגייסות
אישית  -כל אלה שזורים בסיפור חייה  .מצוקה שנגרמה בגין מסורת דורות וניצול חסר מעצורים בידי
 הציונית .מעסיקיה במושבות  ,נעלמו כלא היו בטיפולה המסור של ' משפחתה ' החדשה החלוצית
 אברהם מהקשיים95

יחד עם זאת בביוגרפיה שלה  ,סוגה בלתי שכיחה אצל יוצאות תימן  ,לא התעלמה בת
שהיו מנת חלקה בדרכה החדשה .

96

שונות תרבותית  ,השכלה לקויה ומעמד חברתי שונה היו מקצת המהמורות שניצבו בדרכה .

מעציב

פרימן  ' ,העבודה
93

94

[ ללא שמו  ' ,העבודה התרבותית והחינוכית '  ,דבר הפועלת  ,ה  ( 7 - 6 ,אוקטובר  , ) 1937עמ '
התרבותית והחינוכית בקרב אמהות עובדות '  ,שם  ,ד  12 ( 9 ,בדצמבר  , ) 1937עמ ' . 190 - 189

; 134 - 133

ח'

 -חרוד הש " ג  ,עמ '

מ ' בת  -אברהם  ' ,מבית היתומים לעבודה בקיבוץ '  ,ל ' בסביץ וי ' בת  -רחל ( עורכות)  ,חברות בקיבוץ  ,זיז
 . 113על מניה שוחט ראו  :מ ' גולני  ' ,מניה  :עלייתה הקצרה ונפילתה הארוכה '  ,ישראל  ( 3 ,אביב תשס " ג )  ,עמ ' 1
ובואי
צפון
על בת תימן הצעירה המשמשת כלי שרת בהפצת מסרים לאומיים ותנועתיים ראו  :י ' הלוי  " ' ,עורי
בת תימן בשליחותם של אידאלים חברתיים ולאומיים '  ,תימא  ,ד (אייר תשנ " ד )  ,עמ '  , ] 1994. 185 - 161עמ ' . 53 - 52

20 -

,

תימן " :

95

96

,

ראו גם  :ש ' טבעוני  ,עשויות ללא חת  :סיפורן של ארבע נשים מראשית המאה ובסופה  ,נתניה

דדרה

דיה

בת

134

שבע מרגלית  -שטרן

מכול היה יחסם המתנשא והמזלזל של חברי כפר  -גלעדי  .למרות כל אלה עמד לבת  -אברהם כוח

רצונה  ,והיא השתלבה לבסוף בחיי הקיבוץ ובחברה האשכנזית .

97

השתלבותה באה לביטוי במישור

הציבורי והאישי גם יחד  .בת  -אברהם כיהנה בוועדות ציבוריות שונות  ,לצד עבודה מקצועית בחקלאות ,
שאף זיכתה אותה בפרסים .

98

במישור הפרטי הושלם מהלך השתלבותה בחברה הציונית  -החלוצית

משנישאה לאליהו לויטין  ,יוצא רוסיה  .גורל דומה היה לשושנה בסין  ,מראשונות המתיישבים בכפר -

יחזקאל  .אהבתה לחלוץ יוצא רוסיה  ,קלמן בסין  ,עלתה לה במחיר יחסיה עם משפחתה  .בגין אהבתה

כינוה בסביבתה בכינויי גנאי משפילים  ,ואביה ודודה אף הפליאו בה מכותיהם .

סיפורי השתיים

99

דומים  ,אולם אין הם מלמדים על חיבור שגור בין העילית האשכנזית לבין יוצאות תימן  .כך למשל
במפעליה היוקרתיים של תנועת הפועלות  ,משקי הפועלות  ,לא היה ליוצאות תימן ייצוג של

בראשית שנות הארבעים חל שינוי מה במגמה זו  .בשנת

1941

לבנות מעדה זו  ,אך מידת ההיענות מצדן לא הייתה גדולה .

100

ממש .

הוחלט על פתיחת משקי הפועלות

השינויים המתוארים התחוללו לא רק בשל מאמצי תנועת הפועלות  ,אלא גם בגין מפגשן של
יוצאות תימן עם סוכנות שינוי והעצמה מכלל הממסד היישובי  -גננות  ,מורות ואחיות .

101

זרעי השינוי שהיו טמונים במפגשן של תימניות ואשכנזיות עוררו חשש והתנגדות מצד

פרנסי העדה ומשפחותיהן גם יחד  ,אך הללו לא הציעו לנשים חלופה של ממש .

' התאחדות

התימנים '  ,שקמה בינואר  1922במחאה על הזנחת התימנים בהסתדרות  ,לא נתנה ייצוג לנשים  ,לא
במישור הארצי ולא במישור המקומי .
97

102

החששות והחשדנות מצד הממסד התימני התגברו בשנות

שם  ,עמ '  . 68 , 61הבת אפית סיפרה  ' :האמת היא שלא ראיתי אותה כל השנים כתימניה במנטליות ו . .
התבוללה פה בין כל האשכנזים בקיבוץ ' ( שם  ,עמ ' . ) 75
תנועת העבודה  .לאה מרגלית ( צאירי ) סיפרה בריאיון עמה  ' :היינו הולכים כל הנוער  ] . . . 1ברגל  . . .ן יורדים עד שבאים
לכנרת  .שמה נפגשים עם הילדים של כנרת והיה לנו שמח  ] . . . 1היינו באים שמה  ,רוקדים ושרים " אל יבנה הגליל " ' .
בתשובה לשאלות המראיין ציינה מרגלית שיוצאי תימן היו שרים ' שירי גליל ' ולא שירים תימניים  .ראו  :ריאיון עם
]

להיפך  ,היא מאד

גם צעירי כינרת יוצאי תימן חוו חזויית השתלבות בתרבות

,

מרגלית ( לעיל  ,הערה

) 52

 ,עמ '  , 35אה " ע .

98

ריאיון עם בת  -אברהם ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' . 2

99

ראו  :בסין ( לעיל  ,הערה
השמ " ב  ,עמ '

100

בשנת

1934

; )6

ש ' טבעוני  ,אהבת הדסה  :סיפורן של משפחת נדב מתימן ומשפחת בסין מרוסיה  ,תל  -אביב

. 134 - 133
הצליחה מועצת הפועלות לקבל הכרה במשקי הפועלות כמקומות הכשרה לנשים  .ראו  :מוגלית  -שטרן

( לעיל  ,הערה  , ) 74עמ '  . 136עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נפתחו המשקים גם לילידות הארץ  ,ובעקבות הגידול

בעלייה מתימן בראשית שנות הארבעים נכנסו שבע  -עשרה יוצאות תימן למשק הפועלות בעפולה  .ראו  :פישתן ( לעיל ,
הערה  , ) 92עמ '

. 121 - 120

בכינוס ארצי של חברות תימניות בראשית

1941

הוכרז על פתיחת משקי הפועלות לעשרים

חברות  ,ועשר תימניות הודיעו שהן מקבלות את ההצעה  .ראו  :נתיבי שבות תימן  ,ל ' בשבט תש " א  ,עמ '  . 1בדברים שם

ישנה ביקורת על הנשים שאינן מצטרפות במספרים גדולים יותר .
101

על חלקן של אחיות בתי הספר למשל כסוכנות ממסד ראו  :ג ' קאבאליון  ' ,גילוי הילד הארוטי בארץ ישראל  :קווים
לדמותה של המחלקה להיגיינה של בית הספר '  ,קתדרה ,

101

( מר  -חשוון תשס " ב )  ,עמ '

. 150 - 125

בשנות העשרים היה

שיעור גני הילדים התימניים של ועדת התרבות של ההסתדרות כשליש מכלל ילדי הגנים שברשותה  .ראו  :פנקס  ,א

( כסלו תרפ " ה )  ,עמ '  ; 11בראשון  -לציון לדוגמה התנדבו מורות מהמושבה ללמד חינם בשכונות התימנים מספר פעמים
בשבוע  .זה היה החינוך היחיד שהילדים זכו לו באותה העת  .הכותב אף התריע על כך שזו ' טיפה בים '  .ראו דוח מבית

,

הספר של סניף ' הנוער העובד ' בראשון  -לציון כנראה ראשית שנות השלושים ]  ,אה " ע )- 213 - 1 - 188 ,ע .
102

הוועד המרכזי של ההתאחדות לא כלל אף חברה בשורותיו  ,לא בשנות העשרים אף לא בשנות הארבעים  .בועידת

הייסוד מנה הוועד חמישה חברים  ,כולם גברים ( יש אי בהירות באשר לתאריך המדויק שבו הוקמה ' התאחדות התימנים ' ,
ראו  :ח ' צדוק  ,באהלי תימן  ,חולון תשמ " א  ,עמ '

, 116 - 115

שם מצוין חודש מרס

1922

כתאריך

ההקמה ) .

בוועידה

ת תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

135

) ) 1945 -lPZO

השלושים  103 .למרות זיקה עקרונית של חלק מהנהגת יהודי תימן בארץ לתנועת העבודה  ,הקרבה בין
תנועת העבודה  .סכסוכים
' התאחרות התימנים ' ל ' חוגים האזרחיים ' עיצבה אז את מערכת היחסים עם

בין אוהדי ההסתדרות ומתנגריה לא היו חיזיון נריר  .אלה פשטו אל ה ' רחוב התימני ' והתסיסו את
הרוחות  104 .המחלוקת נסבה בעיקר על חלוקת המשאבים הכלכליים והפוליטיים ביישוב  ,למשל במה
 105ובסוגיה זו תפסה
שנוגע להספקת עבודה או לקליטת עלייה  ,וכן על סוגיית הסדר החברתי הרצוי ,
שאלת חינוך הנוער מקום מרכזי  .בשנת

1944

השתפרו לבסוף היחסים  ' .התאחדות התימנים ' חתמה

על הסכם שהוביל לשיתוף פעולה עם ההסתדרות  106 .בשנת  1945הקימה ההסתררות מחלקה מיוחדת
 107בשנים שחלפו מאז ועד קום
ליוצאי ארצות המזרח ותימן  ,והתימנים היו בה קבוצה מובחנת .
המדינה השתתפה ' התאחדות התימנים ' בהנהלת הוועד הלאומי והייתה מחויבת למדיניות המוצהרת

של ההנהגה הלאומית .

108

שיתוף פעולה זה תרם להרגעת הרוחות בין הממסד הציוני וההסתדרותי

לבין הממסד העדתי .
עולם העבודה
ילדות  ,נערות ונשים יוצאות תימן הצטרפו כאמור לשוק העבודה בגיל צעיר  ,והן נשארו בו לאורך

שנים .

109

נתוני ההסתדרות מלמדים שככל שהנשים היו צעירות בגילן וקרובות יותר למהלך ההגירה ,

כך גברה נטייתן להצטרף לשוק העבודה  .יוצאות תימן שהגיעו לארץ בשנים

1937 - 1932

הארי של העובדות בנות הערה שנפקרו במפקר העובדים השלישי של ההסתדרות  ,בשנת

היו חלק

.

110

1937

השנייה  ,בשנת  , 1925נבחר ועד בן תשעה חברים  ,כולם גברים  .בוועידה הארצית השלישית  ,בשנת  , 1929לא חל שינוי
מבחינה זו  .כשנת  1940התכנסה הוועידה הארצית הרביעית ונבחר מרכז מורחב בן עשרים ואחד חברים ממקומות

שונים בארץ  ,כולם גברים  .ראו  :גריידי  ,סקירה ( לעיל  ,הערה  , ) 80עמ ' . 23 - 19
בנוער ובחינוך והכוללת אף סעיף ' בין הצבור '  ,כלל לא נזכרות הנשים .

מעניין לציין שבסקירה שם  ,העוסקת

103

גריידי ( שם )  ,עמ ' . 20

104

על היריבות בין חברי ' התאחדות התימנים ' לחברי ההסתדרות  ,בחורים ובחורות כאחד  ,ראו למשל עדותם של פעילים
בתנועת העבודה  :ש ' דורי  ,חיים חדשים  :שבעים שנות עליה מתימן  ,תל  -אביב תשליב  ,עמ '

הערה
105

; ) 102

; 90 - 89

וכן  :צדוק ( לעיל ,

על התחרות בין ההסתדרות ל ' התאחדות ' ראו  :שרעבי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 216 - 215

בשנות השלושים הייתה ' התאחדות התימנים ' פעילה בקליטת העולים התימנים לאין ערוך יותר מכל ארגון או מוסד
יישובי אחר  ,למעט הסתדרות העובדים הכללית  .בשנות העשרים היא הייתה פעילה בתחום הספקת העבודה  ,לצד

לשכת העבודה ההסתדרותית  .במישור המקומי  ,בתל  -אביב  ,השתתפה ' התאחדות התימנים ' בלשכת עבודה משותפת

לעובדים ולמעסיקים מכל הזרמים הפוליטיים  .ראו  :ד ' הורוביץ ומ ' ליסק  ,מיישוב למדינה  :יהודי ארץ ישראל בתקופת
המנדט הבריטי כקהילה פוליטית  ,תל אביב תשל " ח  ,עמ ' , 320 , 269 , 264
106

; 151
107

. 424

כך התאפשרה הקמתו של זרם חינוך דתי מיוחד בתוך זרם חינוך העובדים  .ראו  :אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 81עמ '
צוריאלי ( לעיל  ,הערה

, ) 81

עמ ' . 159

בראש המחלקה עמד יוצא מרוקו  ,אליהו לולו הכרמלי  .מבין שמונה  -עשר חברי המחלקה  ,שכללה תימנים  ,בולגרים ,
חלבים ואחרים  ,היו שבעה תימנים  .השתתפות התימנים במחלקה המיוחדת עוררה מחלוקת פנימית בין יוצאי תימן
בהסתדרות לאחרים מחוץ לה  ,שמרביתם התנגדו לתיחומם הנבדל  .ראו  :דורי ( לעיל  ,הערה  , ) 104עמ '

. 131 - 127

108

' התאחדות התימנים ' השתתפה בבחירות למוסדות הלאומיים ולמוסדות היישוב  .על הזיקה בין מרכזי משנה למרכז ראו :

109

הורוביץ וליסק (לעיל  ,הערה  , ) 105עמ ' . 239 - 237
עדות לכך יש בזיכרונות של בני משפחות הנשים  .ראו

למשל  :קהתי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

; 133 - 131

וכן  :צדוק ( לעיל ,

הערה  , ) 102עמ ' . 95 - 94
110

 234מתוך  450עובדות תימניות .

ראו  :פנקס

הסתדרות העובדים  ( 1937זהו מפקד כללי )  , 1937 ,טבלה  . 19וכך בזיכרונוה

בני הדור הראשון להגירה  .ראו למשל  :צדוק ( שם )  ,עמ ' , 77

; 95 - 94

וכן  :יהודה ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '

רמס  -רפא .

דדרה

זתררה

136

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

פועלות צעירות
בבית החרושת

הארבעיםגן ,של
עייס ' ברמה -
'שנות
המאה העשרים
(

צילום אזה ריבקין  -ם -יק

)

המפגש עם עולם העבודה  ,קשה ככל שהיה  ,פתח לנשים ולילדות אופקים

חדשים .

111

הן קנו מושגים

חדשים על ניהול בית  ,על היגיינה ותזונה ועל מערכת היחסים בין הורים לילדים ובין גבר

לאישה .

ניסיון זה תרם במישרין ובעקיפין לעיצוב עולמן במה שנוגע לנשיות  ,לתפקידי מגדר  ,ליחסים בין
111

זה כבר הצביע המחקר על הקשר בין גודל המשפחה לביל מידת החשיפה של ילדות וצעירות לעולם

 . 84 -99עק
History
תפיסת עולמן של העובדות הצעירות ראו :
, 5 , 2 ( December 1977 ( ,

"

העבודה .

ראו :

Gittins, 'Work and Family Size bet

 .ם  .על

~ een the Wars' , Oral
 1 Pth and 201מן  Woman and Other Essaysם 5 . JJexander, Becoming

203 -224

 .קע

229 -230

 .קק  Oxford 1999 ,ש  . Indra, Engendering Forced Immigration: Theory and Practice, New Yorkם  .על

London 1994 ,

. Century Feminist History,

המחקר העוסק בהגירה דן בתופעה באריכות  .ראו למשל :

ההגירה כגורם המשנה את מערכת יחסי הכוחות במשפחה ראו :
9 -24

,

ק , 4 , 1 ( March 1990 ( ,

הערה  ; ) 22י " מ

""

(לעיל  ,הערה . ) 39

) and 50

, Gender

'

.

Kibria ' Power, Patiarchy, and Gender Conflict

 the l etnamese Immigrant:חן ; וכן :
~

.א

ישעיהו ( לעיל ,

מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

המינים ולזכויותיהן במשפחה

ובקהילה .

112

( ) 1945 - 1920

בשל גילן הצעיר והעובדה ששכרן נלקח על ידי

לא תמיד הפיקו הילדות תועלת כלכלית ישירה מעבודתן  ,אך הן נהנו מיתרונות

 137לגונדרה

הוריהן ,

חומריים אחרים .
אף ניתנו להן

הן נחשפו למשל למשחקי ילדים  ,לספרי לימוד וקריאה ולאביזרי נוי ופנאי  ,שמקצתם
המעסיקות לתרץ את
ולבני משפחתן משלא חפצו בהם עוד בבתי המעסיקים ; נתינה זו שימשה בפי
חשוב  ,והוא
תנאי ההעסקה הנצלניים של הילדות  113 .אשר לעובדות הבוגרות  ,שכרן היה משאב חומרי
114

סייע לחיזוק מעמרן במשפחה  ,בעיני ילדיהן ובני זוגן כאחד .

 ,והן

עולם העבודה חשף את הנשים  ,בעיקר את המיעוט שחבר להסתדרות  ,גם לניסיון ארגוני
שלה זכו
פיתחו כישורי משא ומתן ולמדו לעמור על זכויותיהן  .כישורים אלו התעצבו לנוכח התמיכה
תימן
בתוקף היותן עובדות מאורגנות בהסתדרות  ,ויעיד על כך המקרה הבא  :עובדת משק בית יוצאת
מעסיקתה
בת שש  -עשרה מעדה בעבודתה  ,שברה את רגלה  ,ונשארה מוגבלת לצמיתות  .משסירבה
הוועד
לפצותה  ,התערב ועד ' הנוער העובד ' והפעיל את השפעתו לטובת העובדת  .אולם תביעות
 אביב  .משבוששההושבו ריקם  ,ונציג הוועד המקומי פנה למזכירות הארצית של ' הנוער העובד ' בתל

תשובת המרכז להגיע  ,נשלחה תזכורת נוזפת בזו הלשון  ' :הענין הזה לא ספרנו לכם אודותיו בכדי
בתל -
שיהיה גנוז בין ניירות ומכתבים שנשלחים אליכם '  .לאחר שלושה ימים התייצב נציג הווער

אביב  ,כדי להביא לסיום הטיפול בפרשה .

115

פעילות ציבורית

המתוארת

גישתן של יוצאות תימן למרחב הפעולה הציבורי הייתה מוגבלת באופן מסורתי  ,והיריבות

בין תנועת העבודה לממסד העדה לא שיפרה את סיכוייהן  ,שכן הצדדים נחלקו באשר לסדר החברתי
הרצוי בכלל ולמקום הנשים בסדר זה בפרט .
112

למשל הדרישה להסתים שני

יאשי

6

'

1

עם תומכי ההסתדרות נמנו גם צעירות ; אלה מביניהן
השלושים  ,הפכה

משפחה על חוזה המתיישבים  ,שנכנסה לתוקפה במחצית שנות

) ראו :

את יוצאת תימן לשותפה שווה ברכוש המשפחתי  .על יוצאות תימן כסוכנות שינוי ( אם כי לאחר קום המדינה
אנתרופולוגיים
י ' קציר  ' ,נשים יוצאת תימן כסוכנות שינוי במושב '  ,ש ' דשן ומ ' שוקד ( עורכים )  ,יהודי המזרח  :עיונים
האישה
על העבר וההווה  ,תל  -אביב תשמ " ד  ,עמ '  . 230 - 221הנוהג במשפחות תימניות לשאת אישה שנייה וכן חלקה של
:

ברכוש המשפחתי  ,שנצבר בין היתר באמצעות שכרה  ,היו סוגיות חדשות שהיה צורך לתת עליהן את הדעת בארץ  .ראו
ארוכות
אבן יחיא ( לעיל  ,הערה  ; ) 20מריאיון עם דפנה אוסטשינסקי מראשון  -לציון עולה כי יוצאת תימן שעבדה שנים סירבה
בבית משפחתה פיתחה נטיות עצמאיות במיוחד  .נוסף על ניהול חרוץ של כל ענייני ביתה ומשפחתה הענפה ,
היא ובלבד
,
לתכתיבי האישות שכפה עליה בעלה  .כך סיפרה שהיא נהגה להעביר את לילותיה במחסן נעול בחצר ביתה

שתחמוק מבעלה  .ריאיון עם דפנה אוסטשינסקי  ,ראיינה ב " ש מרגלית  -שטרן  ,יולי
113

 , 2003ארכיון פרטי של המחברת .

המעשית הייתה

אחת הטענות להצדקת העסקת הילדות הייתה ראייתן ' כבנות המשפחה ממש '  ,ראייה שמשמעותה

מתן מזון ומלבוש לילדות  .ראו למשל  :פרימן ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ '

; 245

חשיבות

גיטה (לעיל  ,הערה . ) 51

על

, ) 102

המזון וההלבשה שניתנו לילדות בשיקולי המשפחות ששלחו את בנותיהן לעבודה ראו גם  :צדוק ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 94
114

העובדות לשירות

עזרא קהתי זכר שבארנקה של אמו היו תדיר מטבעות כסף ושטרות  .עם קוס המדינה עברו

,)7

המדינה  ,והדבר העניק להן כבוא היום קצבאות מסודרות וחיזק עוד יותר את מעמדן  .ראו  :קהתי ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 133 - 131
115

116

)ע  .וראו גם :

סניף ' הנוער העובד ' בראשון  -לציון אל המזכירות המרכזית  13 ,בדצמבר  , 1931אה " ע ,
התכתבות סניף הנוער העובד בראשון  -לציון עם מזכירות מרכז הנוער העובד בתל  -אביב  4 ,בדצמבר

-213 - 1 - 188

 , 1931שם .
הפערים התעצמו

למערכת היחסים המנוכרת ולחוסר ההבנה ההדדי היו שורשים בראשית ההתיישבות הלאומית בארץ .

עם כניסת יוצאי תימן למושבות בתקופת העלייה השנייה ולאחריה  .דיווחים על ביטויי אלימות וזלזול מצד

האיכרים

דיה

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

138

שהיו בעלות מודעות חברתית עסקו בלימוד בנות עדתן והשתתפו בפעילות תרבותית  -חברתית

מודרנית בסביבת מגוריהן .

117

פעילות זו נתקלה בקשיים  ,הואיל ו ' התאחדות התימנים ' התנגדה

בעקביות לשבירת המחיצות המסורתיות בין בנים לבנות או לשינוי כלשהו בתפקידי המגרר במשפחה

ובקהילה .

18

'

למרות זאת החשיפה לפעילותם המאורגנת של ארגוני הנשים ביישוב אפשרה ליוצאות

תימן להצטרף למרחב הפעילות הציבורית  .פעילות זו הייתה זירת העצמה לנשים  ,והיא הוכרה בתור

כזאת בידי יוצאות תימן עצמן .

119

בדרך כלל הייתה פעילותן הציבורית של יוצאות תימן מקומית  ,ותלויה ביזמות הממסדיות בכל

מקום ומקום .

120

כבמקרים אחרים של פעילות ציבורית של נשים  ,הצלחת הפעילות הייתה תלויה

במידת הסיוע של הגורמים המתקדמים בממסד העדתי .

121

לפעילותן הציבורית של הנשים היו

ביטויים מגוונים  .בראש ובראשונה קיימו פעילות מסורתית במסגרת תפקידיהן המשפחתיים ; בסוג
פעילות זה לא היה הבדל בין המחנות הפוליטיים השונים ביישוב  ,ועסקו בה בעיקר נשים בעלות

משפחה  ,מסורתיות כמודרניות  .סוג פעילות אחר נבע מהזיקה לעולם התעסוקה  ,ופעילות זו התקיימה
בעיקר במסגרת תנועת הפועלות

וההסתדרות ; כאן

בלטו בדרך כלל נשים צעירות  .פעילות נוספת

כלפי נשים וילדים בני העדה התימנית התפרסמו בעיתונות התקופה וחלחלו לתודעה הקיבוצית של יוצאי תימן .

ראו :

י ' קניאל  ' ,הפועלים וארגוניהם בעלייה השנייה וקליטת עולי תימן במושבות (  , ' ) 1914 - 1904הנ " ל  ,במעבר  :היהודים
בארץ ישראל במאה הי " ט בין ישן וחדש ובין יישוב ארץ הקודש לבין ציונות  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '
117

. 389 - 381

על הקשר בין אימוץ רעיונות ציוניים לתהליכי מודרניזציה בקרב נשים מזרחיות ראו  :א ' מאיר  -גליצנשטיין  " ' ,סינדרלות "
יהודיות בבגדאד  :מאבקן של נערות ציוניות בעיראק על שוויון זכויות ועל עלייה לארץ ישראל '  ,י ' עצמון ( עורכת) ,

התשמע קולי ? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית  ,ירושלים תשס " א  ,עמ ' , 366

; 380 - 372

הנ " ל  ' ,עולות מעיראק

1924

הקימה קבוצת צעירים

בקיבוץ בשנות הארבעים '  ,שילה  ,קרק וחזן  -רוקם ( לעיל  ,הערה  , ) 79עמ '  . 130 - 109בשנת

תימנים בירושלים את ' הסתדרות בגי שלום '  ,שנועדה ללמד ילדים וילדות תימנים תורה  .זו התפתחה לסוכנות חברות

ומודרניזציה שהרחיבה את פעילותה לאפיקים נוספים  .מלכה עלי  ,שלמדה בבית מדרש למורות ' מזרחי '  ,הייתה ממונה
במסגרת זו בשנות העשרים על לימוד הילדות  ,ובשנות השלושים החליפה אותה חנה עמראני  .למרות אופיו המסורתי

של הלימוד הייתה ' הסתדרות בני שלום ' פתוחה לצעירים ולצעירות גם יחד  .היא ארגנה מסיבות תרבות וטיולים
והעלתה הצגות בהשתתפות בנים ובנות  .אחדים מנכבדי העדה התימנית בירושלים ובהם שלום נג ' אר שיתפו פעולה
עם הקבוצה  .באמצע שנות השלושים חדלה ' הסתדרות בני שלום ' לפעול  .אף שלא היה זה גוף פוליטי  ,הוא היה מקורב

לתנועת העבודה  ,והפעילים היו חברים במועצת הפועלים בעיר ובמפא " י .
תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ '  ; 137 - 123דורי (לעיל  ,הערה  , ) 104עמ ' . 92 - 89
118

ראו  :א '

עובדיה  ,נתיבות תימן וציון  :זכרונות ,

ראשי העדה בירושלים אפשרו לבנות ללמוד בשיעורים שקיימה ' הסתדרות בני שלום ' משום שהתקיימה הפרדה בין
כיתות הבנים לכיתות הבנות  .המארגנים אף הצליחו להסתיר מעיניהם את העובדה שבנות עסקו בפעילות לא מסורתית
כגון אימון גופני  .על פעילות ' הסתדרות בני שלוס ' ראו לעיל בהערה הקודמת  .ההתנגדות לשינויים באה לידי ביטוי
במיוחד בדיון על מתן זכות בחירה לנשים ביישוב  ,בראשית שנות העשרים  ' .התאחדות התימנים ' הצטרפה לשוללי מתן
זכות זו  ,לצד החרדים ו ' המזרחי '  .ראו  :ש ' עזריהו  ,התאחדות נשים עבריות לשווי זכויות בא " י  :פרקים לתולדות תנועת
האשה בארץ (  , ) 1947 - 1900ירושלים תש " ט  ,עמ '  ; 32מ ' פרידמן  ,חברה ודת  :האורתודוכסיה הלא

תרע " ח  -תרצ " ז  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '
119

ציונית בארץ ישראל

. 169 - 146

' אם האשה התימניה תהיה מאורגנת יתחשבו אתה '  -דברי דבורה טביב  ,מראשי ארגון הנשים בשכונת שיבת ציון ( פעלה

למען גן הילדים בשכונה  ,וחברת ועד החברות  .בראשית שנות השלושים היתה חברת ועד הנוער העובד בראשון  -לציון ) .
ראו ' :
120

אמהות עובדות בשכונה תימנית '  ,דבר הפועלת  ,ה ,

22 ( 6 - 5

באוגוסט

, ) 1938

עמ ' . 142 - 141

פעולות כאלה היו ארגון גני ילדים במושבות והפנייה לנוער בתל  -אביב להצטרף ליזמה של מחלקת החינוך של
' התאחדות התימנים ' להקמת ארגון נוער ארצי  .ראו  :גריידי  ,ימים ידברו ( לעיל  ,הערה  , ) 80עמ '

121

. 265

כזה היה למשל ארגון הנשים התימניות שנוסד על ידי ' התאחדות התימנים '  ,ושפעל בתחומים נשיים מסורתיים של סיוע
לנזקקים  .כרוז של הארגון משנת

1940

ראו  :גריידי ( שם )  ,עמ '

. 256

פת  : ,יוצאות תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

 139ץתדרה

( ) 1945 - 1920

הייתה פעילות הנוער לסוגיה  :לימוד  ,הכשרה מקצועית  ,פעילות ארגונית והדרכה  ,כולל השתתפות

בארגונים הצבאיים .
דוגמה לפעילות ציבורית בתחומי העניין של נשים בעלות משפחה היא התארגנות של אימהות

בשלהי שנות השלושים בשכונת שיבת  -ציון שליד ראשון  -לציון לשם החזקת הגן במקום  ,שנקלע

למשבר ועמד על סף סגירה  .היזמה להתארגנות הייתה של אימהות השכונה  ,והן הסתייעו בגננת
גן הילדים המקומי  ,שרה ביברמן  .הל כינסו אספה בהשתתפות למעלה מארבעים אימהות  ,חלקן
מהשכונות הסמוכות  ,והקימו ועד פעולה בן עשר נשים  ,שכולן  ,למעט הגננת האשכנזייה  ,היו בנות
השכונה .

122

פעילות האמהות זיכתה אותן בתחושת הישג ובניסיון בפעילות ציבורית .

פעילות ארגונית בהסתדרות ובתנועת הפועלות הקנתה ליוצאות תימן אפיק סברות לחברת היישוב .
בשלהי שנות השלושים עסקו יוצאות תימן בעיקר בשני ענפים  :משק בית ותפירה  .מתוך כך טיפסו
עובדות מבנות העדה לרמות הארגון הבינוניות בתנועת הפועלות ובהסתדרות  .יוצאות תימן השתתפו
בוועדי פועלים במקום עבודתן או באגודה המקצועית שאליה השחייכו  .בשנת

1939

הייתה למשל

123

לאה דומראני מתל  -אביב חברת ועד העובדים בבית החרושת לטקסטיל שבו עבדה .

ההשתתפות

באספות עובדים ובפעילות תרבותית וחברתית יזומה זימנה חשיפה לחיים הפוליטיים המודרניים .
כך באספה לארגון עובדות משק בית ברחובות בשנת

תימן .

124

מרמורק .

1935

היו שתיים משמונה המשתתפות יוצאות

באותו הזמן לערך בלטו צעירות יוצאות תימן בנוכחותן בוועידת פעילי ההסתדרות בכפר -
125

יוצאות תימן פעלו גם במועצות הפועלים במקומות מגוריהן .

126

עם הקמת ה ' מזכירות הארצית לענייני תימנים ' בוועד הפועל של ההסתדרות  ,נפתח בפני יוצאות
 127והיא פעלה
תימן חברות הסתדרות אפיק פעולה נוסף  .בפברואר  1941הצטרפה לגוף זה מזל מסורי ,

בין השאר לארגון כינוס ארצי של יוצאות תימן  .ואכן בראשית

1941

התאספו שלושים ושבע יוצאות

תימן מערי הארץ ומושבותיה לכינוס בחסות מועצת הפועלות בבית החלוצות בפתח  -תקווה  .הכינוס
נועד לדיון בנושאים הנוגעים לחיי הנשים יוצאות תימן  ,ומועצת הפועלות הייתה מעורבת בכך מפני
שכל חברת הסתדרות הייתה נתונה לפחות פורמלית לפיקוח מנגנון הפועלות  .מתוך הקפדה על
דפוסי הארגון והפעולה המקובלים בתנועת הפועלות ובהסתדרות בחר הכינוס בוועדת חברות  .כהונה

122

על יזמת הנשים לארגן את גן הילדים ראו תיעוד באהר " ל  ,הוועד הכללי לעדת התימנים והספרדים בראשון  -לציון לוועד
הלאומי ולמועצה המקומית ראשון  -לציון  ,א ' בטבת תרצ " ב  ,ו ' בשבט הרצ " ב  ,תיק  , 248סכל

עובדות בשכונה תימנית '  ,דבר הפועלת  ,ה ,
123

22 ( 6 - 5

באוגוסט  , ) 1938עמ '

 . 40וכן  [ :ללא

שם ]  ' ,אמהות

. 142 - 141

מספרים  ( 6 - 5 ,יוני  , ) 1939עמ ' ; 90 - 89
שבו עבדה העסיק עובדים תימנים רבים וקיבל את דומראני כנציגתם ה ' טבעית '  .ראו  :דומראני  -בליניק ( לעיל  ,הערה

דומראני הייתה פעילה משכונות הדרום בתל  -אביב  ,ובית החרושת לטקסטיל

 , ) 15עמ ' . 183
ביולי  . 1935אה " ע )-230-6-216 ,ע .

124

דוח מרחובות למועצת הפועלות ,

125

תמונה המנציחה את האירוע ראו  :ד ' גרייצר ,
( טבת תש " ם )  ,עמ '

126

12

' התיישבות עולים

תימנים בכפר מרמורק  :בין פירוד לשילוב '  ,קתדרה ,

. 148

בשנות הארבעים היו אלו לאה חממי מנחליאל שליד חדרה  ,מרים מדגילה מיזעריים  ,אסתר כהן מחולון ואחרות  .כהן

אף הייתה מועמדת ברשימת מפא " י לוועד פועלי חולון  .ראו  :ידיעות חוגים ,
127

14

מסורי הצטרפה למזכירות הארצית

3

באוגוסט  , 1941עמ ' . 15

ב ' דעה מייעצת ' תוך הבטחה לפעול בשיתוף פעולה מלא עם ' ארגון אימהות עובדות '

בתל  -אביב ועם מועצת הפועלות  .ראו  :קול שבות תימן  ,א ' בשבט תש " א  ,עמ ' . 6

תדדה 140

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

-

בוועדת חברות נבחרת לא הייתה עניין של מה בכך  ,והייתה כרוכה בחשיפה ציבורית  ,שהייתה זרה

בדרך כלל ליוצאות תימן .
פעילים חברי הסתדרות .
לענייני

תימנים ' .

130

128

129

בהדרגה  ,אף כי במשורה  ,החלו להופיע נציגות יוצאות תימן בפגישות

בשנות הארבעים הן החלו להתבלט גם ככותבות בביטאוני ה ' מזכירות

בשנים אלה אכן גברה השתתפותן של נציגות יוצאות תימן בפעילויות כלל -

הסתדרותיות וכלל  -תנועתיות  .הן נטלו חלק למשל ב ' ירח עיון ' שהתקיים ברחובות בשנת , 1941

131

וביום הפועלת הבין  -לאומי שנחוג בתל  -אביב באותה שנה השתתפו שישים חברות תימניות .

132

בשנות הארבעים נפתחו אפוא בפני יוצאות תימן  ,בחסות ההסתדרות ותנועת הפועלות  ,ערוצי פעולה

ציבוריים  .אמנם פעילותן לא השתוותה במספרה לזו של גברים יוצאי תימן או של נשים אשכנזיות ,
אך היא איפשרה את השתלבותן במרחב

הציבורי .

בדומה לפעילות ההסתדרות ותנועת הפועלות בקרב הנשים השקיעה ' הסתדרות הנוער העובד '
מאמצי ארגון בקרב הנוער  ' .הסתדרות הנוער העובד ' נוסדה באוקטובר

1924

כתנועה כללית על -

מפלגתית  ,הפתוחה לחברותם של כל עובדת ועובד מכל מגזרי ההתיישבות  .בשנות הארבעים הייתה
התנועה  ,שזוהתה עם ההסתדרות  ,לזירת המאבק להשלטת מרותה של מפא " י  ,מפלגת הרוב  ,על
המפלגות והזרמים האחרים

בהסתדרות .

133

ב ' הסתדרות הנוער העובד '  ,כבהסתדרות כולה  ,הייתה

חלוקה ארגונית על בסיס מגדרי  .הצעירות יוצגו בחטיבת ' הנוער העובד ' של מועצת הפועלות

והשתתפו בפעילויותיה  .כדי להעמיק את הפעולה בקרב יוצאי תימן התמנה בשלהי שנות השלושים
ישראל ישעיהו לתפקיד בכיר במרכז ' הנוער העובד '  ,והוקמו סניפים בשכונות התימנים הגדולות

במושבות ובערים  .סניפי

' הנוער העובד ' קיימו פעילות חברתית ותרבותית מגוונת  ,שהייתה כמובן

משותפת לבני שני המינים  .זו הציבה אתגר למסורת הקהילה ולראשיה ובדומה לתנועות נוער אחרות
הייתה ' הנוער העובד ' סוכנות ביגור ותחליף בית

ספר .

134

תנועת הנוער הייתה ערוץ חברות חשוב ביותר לצעירים יוצאי תימן בכלל ולצעירות בפרט .
בהצטרפות יוצאות תימן ל ' נוער העובד ' ולפעילות משותפת לשני המינים ניתן לראות מעין מרד

הבנות  .ההורים לא תמכו בדרך כלל בפעילותן  ,וגם מוסדות הקהילה גילו התנגדות  .הנועזות שהצטרפו

128

על הכינוס ראו  :נתיבי שבות תימן  ,ל ' בשבט תש " א  ,עמ ' . 1

129

למשל בירושלים הייתה אספת חברים מחוגי הצעירים התימנים  ,ובוועדה שנבחרה הייתה חברה גם מזל סרי מירושלים .

ראו  :ידיעות חוגים  ,י ' באב תש " א  ,עמ '  . 8סרי השתתפה בפגישת פעילים ארצית בתל  -אביב ומסרה דוח  .ראו  :שם ,
עמ '
130

. 15

הפרסומים היו חד  -פעמיים  ,אך הופיעו באופן מצטבר לאורך השנה  .עמם נמנים ' ידיעות שבות תימן '  ' ,ידיעות חוגימ ' ,
' שבילים '  ' ,נתיבי שבות תימן ' ואחרים  .כולם יצאו לאור מטעם ה ' מזכירות הארצית לענייני תימנים ' שליד הוועד הפועל

של הסתדרות העובדים הכללית  .נושאים מגדריים אינם הצד הבולט בפרסומים אלה  ,אך הם בכל זאת באו לידי
131

ביטוי .
נתיבי שבות תימן  ,ל ' בשבט תש " א  ,עמ ' . 7

132

שם .

133

ב ' חכלילי  ' ,הנוער העובד  :תנועת הנוער הגדולה והמגוונת ביותר '  ,מ ' נאור ( עורך )  ,תנועות הנוער ,

1960 - 1920

( עידן ,

 , ) 13ירושלים תשמ " ט  ,עמ ' . 48 - 37
134

על עיצוב הנערים כבוגרים לעתיד ראו  :א ' איכילוב  ' ,תנועות הנוער בישראל כסוכנויות ביגור '  ,עיונים בחינוך ,
א ' תשל " ו )  ,עמ '

. 170 - 161

10

( אדר

למופת  : ,יוצאות תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתנועת העבודה

( ) 1945 - 1920

135

141

אפילו הורים

לפעילות כזו נאלצו

להסוותה ולהתאימה לנורמות ההתנהגות המקובלות בסביבתן .
י
י
ו
אסרו על בנותיהם להשתתף בפעילות משותפת לשני המינים  ,הגבילו את חופש

הניידות של הבנות .

המושגים שרכשו הצעירים  -ובעיקר הצעירות  -בפעילות התנועתית היו

ן

ן

מקלים יחסית  ,שלא

ן

1

136

למורת רוחם של המבוגרים  ,והם לא היססו לצאת נגד הפעילות  .התכתבויות מדריכי התנועה עם
137

מרכז התנועה

בתל  -אביב משובצות בתלונות על חבלות בפעילות הסניפים בשכונות התימנים .

בכפר  -מרמורק למשל שרפו הורים זועמים בשנת

בהתערבות המשטרה .

רק

1939

את סניף ' הנוער העובד '  ,והושג שקט במקום

הכיתיב

בגב

תת

1

האיצ  ,הכאשיו
של החברי
הכזמניו

"
מיעצת הפועלות
%י %:ה
שליד

היעה " פ ' -

מופיעה

' מחיייה לציליט
גיטה אקימו'

138

אפיק1

פעולה ציבורי אף כי מרוחק ממרכזי

י
העצמה

הבנות לקחו חלק בוועדות הסניפים  ,בפעולות הדרכה מקומיות ועוד  .גם באלה

של

ההסתדרות .

135

מ ' אהרוני  -ברזילי  ' ,מאלפות היונים '  ,עירוני  -אברהמי ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 152

קיה ,

( בשורה

"
מלמעלת
השנייה החמינה
ובמרכז
( מכיו יחקה

136

"

137

העובד ' .

ראו :

דומראני  -בליניק ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 182

ראו למשל  :סניף ראשון  -לציון אל מרכז ' הסתדרות הנוער העובד תל אביב ' למרכז הנוער ( ללא תאריך ) בשנת
כנ " ל  ,א ' חשוון תרפ " ז ; לאחר מכן בשנת

4/ 11 / 31 ; 13 / 12/ 31 ; 4/ 12 / 31 1931

מנחליאל בחדרה בראשית שנות הארבעים

5 / 9 /43 ; 23 /6 /43ן ; 25 / 10/43

ברטוב י  ,עובן ' ם ברב  ,י  , .או  :שי עבי העיק  ,י  ,ע  ,ה  , ) 6עמ

ועוד  ,אה " ע  ; rv- 213 - 1 - 188 ,דיווחים

ועוד  ,אה " ע )- 250 - 25 - 173 ,ע  .כך היה גם

( לעיל  ,הערה 125ג עמ ' . 147

138

כך ד ח בעיתת

139

למשל בתל  -אביק הסחף הגדול והמרכן על ' הסתדרות המער העובד  /כמעט כל המועמדות לתעד הסמף בשמם

"

1931 - 1929

' הצפה ' ב 20 -

; 1927

. 207

בספטמבר  , 1939מובא אצל  :גר " צר

ישעיהו)

תשעת העבודה

ע" ש פחס יתו

עידה דומראני שאביה הורה לה לשוב הביתה לא יאוחר משעה מסוימת בערב  ,אף שהיה חבר הסתדרות בעצמו

והסכים להצטרפותה ל ' נוער

יכו

החותמת :

 -ישראל

כר

"

מטעם

פתח

' הסתררות הנוער העובד ' הציעה ליוצאות תימן
139

"

חדרה

היו אשכנזיות  .ברשימות המועמדים לוועידה הארצית השלישית של ' הנוער העובד ' היו החברות מיעוט ,

)

חדרה 142

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

-

היה מספרן הכולל נמוך מזה של הנערים יוצאי תימן .

140

מספרן המצומצם בגופים המקצועיים של

' הסתדרות הנוער העובד ' הושפע מהעובדה שמרביתן עבדו בענף משק הבית  ,שלא היה מאורגן דיו

בהסתדרות .

141

נתוני החברות בשכונות התימנים נותנים מושג על היחס המספרי בין חברות יוצאות

תימן לחברים  .בשנת

1934

היו בסניף הנוער העובד בראשון  -לציון ארבעים ושניים חברים יוצאי תימן ,

ובהם חמש  -עשרה חברות  ,כולן עובדות משק בית  .בשנת

1937

היו בנחלת  -יהודה עשרים ותשעה

חברים  ,ובהם ארבע  -עשרה חברות  .באותה שנה היו בשעריים חמישים ושבעה חברים  ,ובהם שבע -

עשרה חברות .

142

משמע  ,שיעור החברות במקומות אלה נע בין שליש לכמעט מחצית מן החברים .

זאת בהשוואה לנתונים הארציים  :בשנת

הכיהוב

1933

נמנו בכל הארץ

292

חברות ב ' נוער העובד '  ,מהן

בגס

התמונה  ' :מן הכנ91
הארצי הראשון
של החברות
תתמניוה מטעם
מועצת הפועלות
והמזכירות הארצית
לעניני התימנים
שליד הועה " פ ' .

וכן

מופיעה החותמה :
פתח
לצילום
אקרמן,
שפודיה
'גרטה

תקוה ' ( הקיצוני
מימין בשורה
העליונה  -ישראל
ישעיהו )

,

מכון לחקר תועת העבודה
ע " ש מחס לבון )

וכולן היו אשכנזיות  .ראו  :הסתדרות הנוער העובד סניף תל  -אביב  ,הסתדרות הנוער העובד בחירות ומועמדים לועד
הסניף  ,תל אביב  , 1931אה " ע )- 213 - 1 - 220 ,ע .
140

דבורה טביב נבחרה לוועד הסניף התימני בראשון  -לציון בשנת

; 1931

ברכה טביב הייתה חברה בועדת התרבות  ,צפורה

סניור ומרים דמבק היו חברות בוועדת ' במעלה '  ,כתב  -העת של התנועה  .ראו  :סניף ראשון  -לציון אל מזכירות ' הנוער

העובד ' בתל  -אביב ,
141

4

בדצמבר  , 1931אה " ע ,

ממפקד הנוער בתל  -אביב באפריל

1935

7-213 - 1 - 188ע .

ניכר שבסקציות המאורגנות ב ' הסתדרות הנוער העובד ' היה מספר התימניות

נמוך ביותר  .בפקידות למשל היו שמונה  -עשרה עובדות מאורגנות  ,וכולן אשכנזיות ; בכריכייה וקרטונז היו עשרים
ואחת נשים מאורגות  ,ורק אחת מהן הייתה תימנייה ; באריג ומחט היו ארבעים ושבע עובדות מאורגנות ורק אחת מהן

סימנייה  .העדרן בולט גם בהשוואה למספר הנערות הספרדיות שהיו מאורגנות בהסתדרות  .ראו  :מפקד הנוער בתל
אביב אפריל
142

שם .

 , 1935אה " ע )-213 - 1 -219 ,ע .

צאות תימן בין מגדר  ,מעמד ועדה בתועת העבודה ( ) 1945 - 1920

 237בתל  -אביב בלבד ; אין לדעת כמה מהן היו יוצאות תימן .
חברים  ,ובהם

515

חברות

( 144 ; ) 48 %

143

בשנת

1935

היו בכל הארץ

 143ץתדרה

1 , 070

גם כאן מספר יוצאות תימן אינו ידוע  .אולם למרות המאמצים

שהשקיעו ' הסתדרות הנוער העובד ' ומוסדות הסתדרותיים אחרים  ,נמשכו רבים מבני עדות המזרח

דווקא לתנועות הימין  ,כמו האצ " ל ומאוחר יותר ללח " י  .לפיכך לא היה זה נדיר למצוא בשכונות

מגוריהם חצייה מגדרית  -הבנות ב ' נוער העובד '  ,והבנים בבית " ר .

145

מכלל הפעולות שהצעירות נטלו בהן חלק הייתה ההצטרפות ל ' כוחות המגן ' האתגר הקשה ביותר
למנהגי העדה ואורחותיה  .בשנת

1942

קיבלה ' הסתדרות הנוער העובד ' החלטה לתמוך בגיוס צעירים

וצעירות מגיל שש  -עשרה להכשרה ומגיל  17ל ' הגנה '  146 .ה ' מזכירות לענייני תימנים ' בוועד הפועל
 147במרבית המקרים
של ההסתדרות תמכה בהחלטה  ,ואף הפיצה בביטאוניה את קריאת ההתגייסות .

הייתה הצטרפות הצעירות ל ' הגנה ' תולדה של חשיפה קודמת לאורח החיים המודרני  -החילוני  ,בעיקר

במסגרת הפעילות ב ' נוער העובד ' .

148

הצטרפות הצעירות לארגון אכן הייתה שלב מפתח בהיפוך

האישיות ( טרנספורמציה ) שהן עברו  .סודיות  ,שבועות וטקסים  ,לבוש ' חלוצי ' ופעילות בשעות בלתי
מקובלות היו נחלת בנות המזל שהתקבלו ל ' מועדון ' הנכסף  .ברור שההתנגשות בין הערכים החדשים

למסורתיים הייתה בלתי נמנעת  .זו הטילה על הבנות מעמסה
משעה שנעשיתי חברה ב ' הגנה '  ,גרם לי בית הכנסת

בעיה .

כבדה :

שכן  ,לא נעים היה לי לצאת במכנסי חאקי

בשבת לפנות בוקר  ,כשהלכתי לאימונים  ,ולפגוש במתפללים  .נאלצתי לצאת לבושה בשמלה ,
המכנסיים  ,וללבוש אותם רק בבואי למקום האימונים 149 .

לקחת אתי את

ואמנם הפערים התרבותיים  ,יחסה העוין של הסביבה  ,המחלוקת האידאולוגית ומידת הזמינות של

פעילות זו עבור צעירות יוצאות תימן  ,נתנו אותותיהם  .הנתונים מצביעים על כך ששיעור המזרחיות

לעדותיהן ב ' הגנה ' בתל  -אביב  -מקום הריכוז הגדול בארץ  -עמד על כשישה אחוזים בלבד מכלל

החברות .

143

144

150

,

הסתדרות הנועי העובד מפקדים שאלינים וסטטיסטיקה  ,אה " ע  - 213 - 1 - 181ת .
מהן

375

ב 1935 -
145

חברות בתל  -אביב לבדה  .ראו  :הסתדרות הנוער העובד  ,מפקדים שאלונים וסטטיסטיקה  ,דו " ח על נתוני חברות

אה " ע ,

)-213 - 1 - 81ע .

ראו למשל עדות דומראני  -בליניק ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  . 182לדעתה של ר ' פלד כוח המשיכה של בית " ר בקרב צעירים
מהשכונות גבע מה ' הדר ' הבית " רי על סמליו הצבאיים  ,פנייתו אל הרגש ועוד  .ראו  ' :רב שיח  :תנועות הנוער  -מרד ,

אוונגארד או הליכה בתלם ? '  ,נאור ( לעיל  ,הערה  , ) 133עמ ' . 15 - 14
146

הוחלט כי נערים ונערות מגיל שש  -עשרה יגויסו למשק  ,ומגיל שבע  -עשרה לנשק  .ראו  :החלטת מועצת הסתדרות הנוער
העובד בפתח  -תקווה  , 1942 ,אה " ע ,

147

148

149

למשל  :תלמי שבות תימן ,

5

)-250-25 - 173ע .

ביוני  , 1941עמ ' . 3

ראו  :אהרוני  -ברזילי ( לעיל  ,הערה  , ) 135עמ '  . 152לאה דומראני לדוגמה הייתה חברה ב ' נוער העובד ' ובשנות הארבעים
במועצת הנוער התימני בתל  -אביב  ,ב 'הגנה ' וכן בוועד העובדים במקום עבודתה .
דומראני  -בליניק ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  . 182 - 181קשיים אלו היו נחלת רבות גם מחוץ לעדה התימנית  .ראו למשל :
מ ' בלטר  -אידלסון  ' ,סיפורן של בנות השורה לימים " קריתי "  ,נ ' ברוש ( עורך )  ,תל אביב קרית ההגנה  ,תל אביב תשנ " ח ,

עמ ' . 35 - 34
150

מחושב לפי נספח

5

בתוך  :ח ' עירוני אברהמי  ,אלמוניות בחאקי  :סיפורן של חברות ההגנה בתל אביב  ,עמ '

. 272 - 248

לדרדרה 144

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

סיכום
כיצד הפכו יוצאות תימן  ,מיעוט בן כשניים עד שלושה אחוזים מכלל חברות תנועת הפועלות ,
לקבוצה מובחנת וסמן במאבקה

המעמדי ? 151

בסוגיית שילוב יוצאות תימן בתנועת העבודה חבר

מנגנון התנועה למגמות הכלליות שרווחו בה  .למרות זאת הכללתן של יוצאות תימן בשיח התנועתי
הרחיבה את גבולותיו והטעימה לו פרשנות ' נשית '  .פרשנות זו שירתה את מנגנון הפועלות במאבקיו
הפנימיים בהסתדרות  .כך יכלה מנהיגות התנועה להבליט את ייחודה המעמדי בהשוואה לנשים

מארגונים אחרים ביישוב  .כל זאת תוך שמירה על גבולות ה ' מותר '  :למשל הטיפול האימהי המסור

בילדות חסרות מגן  ,הן הילדות העובדות .
עבור רבות מיוצאות תימן היה המפגש עם מנהיגות נשית שלב חשוב בהתפתחות הכרתן  .באמצעות
פעילות נשית מותאמת לצורכיהן יצרו מנהיגות הפועלות  ,בדומה לארגוני נשים אחרים ביישוב  ,אפיק
חברות חשוב  .בדרך זו נחשפו נשים  ,צעירות וילדות לתהליכי מודרניזציה  ,זכו להשכלה  ,לחינוך

ולהכשרה מקצועיים  ,פיתחו כישורי ארגון  ,והתנסו בפעילות ציבורית  -תנועתית  .ניסיון זה חצה
גבולות עדה ומעמד  ,אף כי לא ביטלם כליל  .כל אלה הפכו את יוצאות תימן ובעיקר את בנות הדור
הצעיר מקרבן לסוכנות שינוי במשפחה ובקהילה  .זרעי השינוי שהיו טמונים במפגשן של תימניות
ואשכנזיות אכן עוררו את התנגדות פרנסי העדה  ,והם לא היססו לנהוג כלפיהן

בתקיפות .

בדיקת ייצוגי יוצאות תימן בהסתדרות ובתנועת הפועלות מעמעמת את עובדת היותן מיעוט .

ייצוגיהן היו אידאולוגיים  ,והם שימשו למטרות פוליטיות וחינוכיות  .יוצאות תימן הוצגו כ ' חברות

למופת ' בכפל מובנים  .הן הוזמנו לחיק התנועתי  ,אולם הן היו גם ' מוסר ההשכל ' עצמו  :שילובן
בתנועת הפועלות ובהסתדרות הוכיח כי חזון החברה הצודקת מבית מדרשה של תנועת העבודה
הוא אכן אפשרי  .למרות דימויים אלו  ,לא נמחקה מציאות החיים המפלה ואף לא נקודת המבט

הפטרונית של ממסד התנועה  ,גברים ונשים כאחד  .אלה הוסיפו לראות בכל מי שלא היה בדמותם

ובתבניתם  -אחר טעון שינוי .

151

מנתונים אלה בשי

ששיתוף הפעולה בע יוצאות תימז להסתדרות לא היה נחלת רבות  .בעובדה זו נאלצו להודות גם

הנלהבות שבמנהיגות תנועת הפועלות  .ראו בדברים שנישאו בכינוס הארצי של ' ארגון אימהות עוכדות ' שהתקיים
בשנת

: 1939

דבר הפועלת  ,ו ,

5( 3

ביוני  , ) 1939עמ '

. 93

מר מן

זהרה לביטוב -
שזז

"

.

ז

כבדית מרפת
או

מיתוס ?

במורשת דור תש " ח נתייחד לסיפורה של זהרה ( המשפחה מקפידה על הגיית שמה

להרה )

יביטיב

מעמד סגולי  ,מפני שכרוכים בו בכפיפה אחת כמה מוטיבים קנוניים  :גזרת גורל  ,אהבה  ,מוות ומאבק
למען האמונה  .האם סביב פרשת חייה ומותה של זהרה לביטוב נרקם סיפור ' גדול מל החיים '  ,שניתן

להגדירו כבעל מאפייני מיתוס ; ואם כן  -מה הסיבה לכך ? כדי להשיב על שאלה זו יש לבדוק עד
כמה תואם סיפורה של זהרה את יסודות המיתוס כפי שהוגדרו במחקר  -מהותו  ,ייעודו  ,האמצעים

המתודולוגיים להבנייתו והשפעותיו בפרספקטיבות שונות .
במאמר זה אבחן את דמותה של זהרה לביטוב לאור ההגררות התרבותיות של גיבור מופת ושל

דמות מיתית  .הבסיס הביוגרפי למחקר הוא ספר הזיכרון שהוציאה לאור משפחתה ופרסומים רשמיים

של מערכת הביטחון  1 .הדיון יתמקד במשמעויותיו של גל היצירות על אודותיה החל משלהי שנות
ברצוני להביע

תידור  -באומל  ,ראש התכנית ליהדות זמננו באוניברסיטת בר  -אילן ,
את תודתי העמוקה לפרוש יהודית

על עזרתה בהכנת המאמר  .המאמר מוקדש לזכר סבתי הדסה קימלמן ז " ל  ,חברת נעוריה של זיתה לביטוב  ,אמה של
זהרה  .כששירתה זהרה לביטוב במחלקת הפלמ " ח בעין  -חרוד  ,נהגה להחביא את צרור מכתבי האהבה בבית סבתי
בקיבוץ תל  -יוסף  ,גל אימת שהתקבלה התרעה על חיפושים ועוצר של הכוחות הבריטיים בעין  -חרוד
1

הסמוך .

י ' אבן  -שמואל  ,זהרה לביטוב  :חייה וכתביה  ,ירושלים תשי " ב ; י ' למדן ( עורך )  ,יזכר  . . .פרשיות חייהם ומותם של
הנופלים במלחמת  -הקוממיות בישראל  ,ב  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ '  ; 443ר ' אבינעם ( עורך )  ,גווילי אש  ,ב  ,תל  -אביב
חיל
תשי " ח  ,עמ '  ; 264ע ' אסבר  ,א ' אייל וא ' כהן  ,שורשי חיל האוויר  ,תל  -אביב תשנ " ח  ,עמ '  ; 259 - 256א ' כהן  ,תולדות
האוויר במלחמה לעצמאות  ,ב  ,תל  -אביב  , 2004עמ '  ; 370 , 358 - 355ג  ,עמ ' . 677 , 674
קתדרה

, 118

טבת

תשס " ו

,

עמ '

176 - 145

ץתדרה 146

ניר מן

השבעים של המאה העשרים ואילך  .ניתוח התפתחות דמותה של זהרה מבוסס על השוואה ביקורתית
בין מפעלי התיעוד לזכרה ולזכר אהובה שמואל קופמן בשנים הראשונות לאחר נפילתם לבין גל
ההנצחה השני לזכרם  .סדרת ראיונות שערכתי עם אישים הקשורים לעניין נועדה למקד את הזיקה

בין הנדבכים האקדמיים למעטפת הנרטיב ההיסטורי .

2

בליבון העיוני עמדתי על הבחינה המדעית של

נושא המיתוס בכלל ועל הבעייתיות שבהחלת הקריטריונים העמומים של המיתוס על מקרה פרטי .
במקרה הנדון הבעיה קשה במיוחד מפני שסביר כי עניינה של זהרה לביטוב טרם צבר ריחוק נדרש על

ציר הזמן  ,וייתכן שעדיין מוקדם לגבש עמרה מחקרית מהימנה בסוגיה זו .

המיתוס  ,הנדטלב והממד הטרגי
מיתוס הוא סיפור מורשת אידאלי שבאמצעותו מספרת חברה על עצמה  -מאין באה ולאן פניה
מועדות  .המיתוס מציג מכלול תודעתי שלם המבוסס על רעיון מכונן בעל היגיון פנימי ; הוא מתאר
את ראשית היוצרות ומגולל פרקים בהיסטוריה של עם או של ישות חברתית תוך שהוא מכביר עליהם
קדושה והגזמה דרמטית  ,ויש בו גיבורים שהתודעה העממית מרוממת בהילת זוהר אגדית  .מטבע
הווייתו החמקמקה מתעוררת בעייתיות בקביעת הקריטריונים המדעיים להגדרת

המיתוס .

3

מיתוס

הוא יסוד מעצב קבוע של תרבות  ,חברה ואומה  ,הנוצר על ידי התרבות ובה בעת יוצר תרבות  .קיימות
הגדרות לשוניות ומחקריות שונות למושג מיתוס  ,וריבוי זה נובע ממשקל הותר הנודע לפרשנות

הסובייקטיווית המוקנית לערכיו לעומת מדדים מחקריים חד  -משמעיים  .יש הרואים במיתוס גם ייצוג

של השקפת עולם וביטוי של אתוס חברתי .

4

המכנה המשותף לכל הגדרות המיתוס הוא ההנחה שחקר

המיתוס מאפשר להבין טוב יותר את החזון של חברה נתונה  ,את אופייה  ,את המבנה שלה ואת

התופעות והתהליכים החברתיים המתחוללים בה  5 .מרטין בובר ראה במיתוס גרעין של זיכרון היסטורי

ממשי מן העבר שנמסר מדור לדור בקרב מפנימי המיתוס כתופעה אמתית ( לדוגמה יציאת מצרים ) .

6

חוקר החינוך ג ' רום ברונר ניתח את סוגיית גיבוש הנרטיב כאופן חשיבה  ,כמבנה לארגון הידע

בתהליך החינוכי  .לדבריו מכיוון שהידע הרציונלי  -המדעי אינו יכול לתאר את מציאות החיים
במלואה  ,נדרש שימוש בנרטיב שאינו רק לוגי על מנת לפרש אותה ולהקנות לה משמעות  .ברונר
התווה תשעה כללים אוניוורסליים הנדרשים לתפיסת המציאות הנרטיבית  ,ואחד מהם הוא ' האפשרות
ההיסטורית להרחבה של הנרטיב '  ' .אנו מנסים לייצב את העולמות שלנו בעזרת פנתיאון מתמיד

של אלים הממשיכים לפעול בהתאם לדמותם  ,אף על פי שהנסיבות משתנות '  7 ,קבע ברונר  .על פי
2

עלי להדגיש את המודעות לסייגים הסובייקטיוויים החלים על השימוש בתיעוד שבעל  -פה מחד גימא ואת חיוניותם של
ראיונות אלה לביסוס התזה מאידך גימא  .ראו  :י ' גלבר  ' ,תיעוד בעל  -פה כמקור היסטורי '  ,דפים לחקר תקופת השואה  ,ז

( תשמ " ט )  ,עמ '

; 171 - 165

צ ' דרור  ' ,העד והמעיד  -העדות '  ,שם  ,עמ ' . 192 - 173

3

ה " נ אסלן  ,אלו ואלו  :ביקורת הדדית של המדע והמיתוס ( ספריית אופקים )  ,תרגם ד ' דאור  ,תל  -אביב  , 1986עמ '

4

ק ' גירץ  ,פרשנות של תרבויות  ,תרגם י ' מייזלר  ,ירושלים  , 1973עמ ' . 136

5

ר ' ויסטריך וד ' אוחנה  ,מיתוס וזיכרון  :גלגוליה של התודעה הישראלית  ,ירושלים תשנ " ז  ,עמ ' . 19

6

מ ' כובר  ' ,המיתוס היהודי '  ,תעודה ויעוד  ,א ( תש " ך )  ,עמ ' . 83 - 80

7

ג ' ברונר  ,תרבות החינוך  :מאמרים על חינוך בהקשר  ,תרגם א ' צוקרמן  ,תל  -אביב תשס " א  ,עמ ' . 148

. 222

זהרה לסטיב  -גיבורת מופת או מיתוס ,
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תפיסתו תמונת העולם מתגבשת בהתמדה מתצריף של אירועים  ,אישים ותהליכים דינמיים  .גישה זו

מסייעת לביאור ההתפתחות של נרטיב דור תש " ח .
סבלו של הגיבור הראשי בדרמה הוא יסוד מהותי בטרגדיה  .הפילוסוף אריסטו

( 322 - 384

לפסה " נ

)

זהרה לביטוב

אלקסאם  ,שנהרג בשנת

1936

על ידי הבריטים בשומרון  ,נשכח שנים ארוכות עד שתנועת החמאס

( ) 1948 - 1927

העלתה את זכרו מתהומות הנשייה הפלסטיניים מפני ששירת תפיסה אסלאמית פוליטית  -דתית

קונקרטית .

10

ראוי לעמוד על הבחנה חשובה  ,ולא תמיד חד  -משמעית  ,בין דמות מיתית לגיבור

מופת .

מכיוון

שהמיתוס הוא אחד הכוחות הקדומים והחזקים ביותר בציוויליזציה האנושית  ,הקשור קשר הדוק לכל
 11מקובל להניח שגיבורי
הפעילויות האנושיות בתחומי השפה  ,הפולחן  ,האמנות וההגות הקרומה ,
המיתוס ניחנו בתכונות על  -אנושיות  .דמויותיהם מייצגות את המסד הרעיוני המכונן של החברה

האנושית ומשפיעות עליה ועל דרכה  .לעומתם גיבורי המופת נתפסים כמי שפעילותם ההרואית
נעשתה לאור ערכיה של חברתם הנתונה  .כלומר הם מגלמים באורח חייהם או במהלך מסוים שעשו
בין
8

9 - 29

 .קק

Drama , New York 1967 ,

Study ofSophoclean

נ

 ; G.M. rrhood ,ובתרגום לעברית  :נ " מ קירקווד ' ,

מיתוס לטרגדיה '  ,תרגמה  :זיווה כספי  ,ד ' גילולה ( עורכיך  ,אדיפוס המלך וסופוקלס  :מבחר מאמרים ( יצירה ויוצרה ) ,
ירושלים
9

 , 1985עמ ' . 53

י ' הרכבי  ,בתוקף המציאות -

,
לקחים לאומיים וחינוכיים מירמיהו מהמרד הגדול וממרד בר כוכבא  ,ירושלים תשמ " א

עם . 59 ,
10
11

נ ' טל  ,שייח ' עז א  -דין אל קסאם  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה  , 1995 ,עמ '
62

.ק

: Myth orthe ,State, Garden city 1955 ,ש] . Cassirer, ! 4

74
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ניר מן

את ביטויה הנאצל של התפיסה הרווחת בחברה שבה הם חיים ופועלים  .הם אינם יוצרי דרך חדשה

בהכרח  ,אך למעשיהם נודעת השפעה מעצבת כמסר חינוכי .
מיתוס יסוד הוא סיפור דרמטי ( אמתי או בדיוני ) המתאר ומפרש את ראשיתו של קולקטיב אנושי

מסוים  ,קבע עמנואל סיון .

12

לפיכך מיתוס מעמר הר סיני  ,מיתוס מצדה  ,מיתוס גטו ורשה  ,מיתוס

הקוממיות בתש " ח ואחרים כיוצא באלה כוללים יסודות ראשוניים המכוננים את בניין העל האידאולוגי

של ה ' ממלכתיות הישראלית ' ומפרנסים את קיומה  .אין

זה אומר כמובן שכל מי שנטל חלק באירועים

היסטוריים אלה הוא גיבור מופת או דמות מיתית  .אותם יחידי סגולה מועטים הנתפסים בתור כאלה
מקבעת החברה בזיכרונה הקיבוצי על פי אמות המידות שלה  .נראה כי לדמותה של זהרה לביטוב
נודע מקום מיוחד בין מופת למיתוס  ,בגלל התמהיל הייחודי של תווי אופייה  ,מסלול פעילותה

והטרגיות האופפת את חייה הקצרים .
זהרה ושמוליק  -אהבה עזה ממוות
פרשת אהבתם של זהרה לביטוב ושמואל ( שמוליק ) קוסמן הקנתה לסיפורה של זהרה את היסוד

הדרמטי והטרגי ביותר .

13

תולדות ימיהם הקצרים של זהרה ושמוליק  ,אהבתם הגדולה והמוות המעורה

בסיפורם באורח כה טראומטי  ,הם השורשים שמהם צמח הסיפור והתעלה למדרגת נכס מוסכם באפוס

הלאומי  .חליפת מכתבי האהבה ביניהם והיומן שכתבה זהרה לאהובה המת סיפקו את ההיבט הרגשי

העז שהפך את הביוגרפיה לסיפור בעל אופי אגדי אוניוורסלי .
זהרה נולדה בכ "ז בתשרי תרפ " ח

( 23

באוקטובר  , ) 1927לאחר שהוריה  ,זיתה ויהודה לביטוב ,

מחלוצי העלייה השלישית  ,שכלו תינוקת ( הדסה ) בת שנה ותינוק בן יומו  ,שנפטרו בגלל תנאי

החיים הירודים בקיבוץ קריית  -ענבים  .מיד לאחר הולדתה בתל  -אביב חזרה המשפחה לקריית  -ענבים .
בהיותה בת שש עברה האם זיתה עם זהרה ואחיה עמוס התינוק לירושלים כדי לאפשר לזהרה ללמוד
במסגרת נאותה  .כעבור שנתיים עקרה המשפחה לתל  -אביב  ,ושם השלימה זהרה את לימודיה בבית
הספר היסודי  .בשנת

1942

השתקעה המשפחה ברחובות וזהרה החלה את לימודי התיכון בקיבוץ

גבעת  -ברנר  .מגיל צעיר בלטה זהרה באופייה החזק והעצמאי והייתה צרכנית תרבות נלהבת  .היא
החליטה להמשיך את לימודיה ב 'תיכון חדש ' בתל  -אביב  ,ושם החלה את פעילותה ב ' הגנה '  .בתום
לימודיה  ,בשנת  , 1946התגייסה לפלמ " ח והייתה מפקדת כיתת הבנות במחלקת עין  -חרוד  .ב ' ליל
הגשרים ' ,

ב 16 -

ביוני  , 1946השתתפה זהרה בכוח בפיקודו של נחמיה שיין שיצא למשימת פיצוץ גשר

אכזיב  .במבצע נהרגו ארבעה  -עשר לוחמים  ,בהם עמיחי קליבנר  ,ידיד נעוריה של זהרה  .זהרה נפגעה
בעיניה מהפיצוץ וחולצה לקיבוץ

מצובה .

שמואל אשר קופמן נולד להוריו פרומה ויהודה קופמן ( אבן  -שמואל ) בב ' בתמוז תרפ " ז

(2

ביולי

12

ע ' סיף  ,דוי מש " ח  :שיהדס  ,דיוקן יייכריז

13

הסקירה להלז מבוססת על  :י ' לביטוב  ' ,זהרה בתי '  ,אבז  -שמיאל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' א  -מה ; למדז ( לעיל  ,הערה

( מרכז

כובד)  ,תל  -אביב תשנ " א  ,עמ ' . 11
,) 1

עמ '  ; 443י ' אבז  -שמואל ,זכית לשמואל  :זכיונות על שמואל קיפמז  ,ירושלם הש " י ; י ' אבינועם ( עייר )  ,ייצר  . . .פרשיית
חייהם ומותם של הנופלים בדרך להקמת מדינת ישראל ולמענה  , 29 . 11 . 1947 - 1860א  ,תל  -אביב תשנ " ב  ,עמ ' . 813

זהרה

להיטיב -

-י

- ..
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גיבורת מופת או מיתוס

 ) 1927בתל  -אביב  .שמונה שנים ניסתה אמו להרות  ,לאחר לידת ברוריה בתה הבכורה  ,והייתה נכונה
 אביב ,לסכן את חייה כדי ללדת שוב  .שמוליק למד בילרותו ב ' בית חינוך לילדי העובדים ' בתל

והסתופף במחיצת חיים נחמן ביאליק  ,יצחק בן  -צבי  ,ברל כצנלסון והסופר חיים הזז  ,שהיו מידידי

המשפחה ובאי ביתם .

14

בהיותו בן תשע עברה המשפחה לירושלים ,

ואביו כיהן שם בתפקיד מנהל מחלקת התרבות בוועד הלאומי  .בגיל
חמש  -עשרה התייתם מאמו  .יום למחרת סיום לימודיו  ,בשנת , 1944
בהיותו בן שבע  -עשרה  ,התגייס לפלמ " ח ושירת כלוחם וכמפקד

במחלקת עין  -חרוד .

שמואל קופמן היה עילוי והתברך בכישרון

כתיבה נדיר  ,הוא אף חונן ביכולת עריכה ספרותית  -מדעית והיה בעל
ידע בלשני רב  .כתבי עיזבונו ומכתביו חושפים את היסוד המחקרי
באישיותו האינטלקטואלית ואת למרנותו

התרומית .

5

'

לקראת שחרורו מהפלמ " ח ,

בתום שתי שנות שירות  ,נבחן שמוליק
במאי

1946

לקבלת מלגה יוקרתית לכל

אוניברסיטה שיבחר באנגליה .

אך לאחר

פעולת גשר אכזיב ב ' ליל הגשרים '  ,שבה

נהרגו רבים מחבריו ממחלקת עין  -חרוד ,
האריך את שירותו בשנה נוספת  .בתקופה

..י

ועבותות 24ויבו ,
n1
זהרהlnlar , ,
אותו וו  ,ו ו
הכירה; אונו
ו ,זו כ  ,ו ,
אהבה

"

; ;

. .
,,

(

,,,,,

ל ,

י
נחמיה שיין

נקשרו ביניהם  .תאוות הכתיבה שלו מצאה את מלוא ביטויה במכתביו הרבים לזהרה  .חודשיים לפני

( ) 1946 - 1921

וכה

מימין  :המצבה

מעמי ?

שכרו בביש העלמין
בעין  -חרוד

שנהרג כתב לה באחר ממכתביו  ' :הופעתך באופק חיי קמסה את המסכה הנוראה  ,המסה לעד . . .
טוב לי בכך  . . .אבל מדוע כעת רחקת מעמי ? למה אינך כאן ? למי יש הזכות לשלחך ולגזלך
16

הגם את חשה בכאב " חוט הלב " שלנו ? רחקת מכאן והחוט נמתח ומכאיב ללא נשוא ' .
בחורף תש " ז הצליחה ברוריה  ,אחותו של שמוליק ששימשה אסיסטנטית של פרופ ' אלברט
אינשטיין באוניברסיטת פרינסטון  ,והכירה את הנהלים האקדמיים בארצות הברית  ,להשיג עבורו

ועבור זהרה אישור קבלה לאוניברסיטה בארצות  -הברית .
14

ביאליק כתב לו חרתי שיר והקדשות ( ' יני ממז סשה זו
ח  .נ  .ביאליק ') ( אבן שמואל  ,לעיל הערה  , 13עמ ' פה ) .
י " ר ברקוביץ  ,רבי בנימין ( יהושע רדלר פלדמן ) ועוד מגדולי

/

17

שמוליק החליט לצאת ללמוד כלכלה

שלד שמוטל

שר

/

לס ?ז ושה

 :הודי

/

ממים עשר ,

לחגיגת הבר  -מצווה ~כתבו לו שירים ומכתמים יעקב פיכמן ,

15

בקיץ

1945

הספרות העברית .

,

גויס על ידי ' ספריית הנוטרים המרכזית ' לעריכת מחזור בן חמש מסכתות ספרותיות לחנוכה  ,י " א באדר

ל " ג בעומר  ,כ ' בתמוז ותשעה באב  .שמו לא הוזכר בחוברות מטעמי ביטחון  .ש ' קופמן  ' ,דברי ספרות למסכת כ ' תמוז ' ,
ספרית הנוטרים המרכזית  ,אה " ע ,

16
17

2 - 19 - 102

סם ; הנ " ל  ' ,דברי ספרות למסכת תשעה באב '  ,ספרית הנוטרים המרכזית ,

אה " ע . DO 2 - 19- 103 ,
אבן  -שמואל (לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 596 - 595
לדברי יובל נאמן ' פרופ ' ברוריה הריר  -לאמב הייתה האישה היחידה שעבדה עם פרופ ' אלברט איינשטיין  .בעבודתם
התמודדו עם השאלה כיצד לחשב את הזמן בתור ממד רביעי במשפט פיתגורס "  .הריאיון עמו התקיים ב  18 -בפברואר
, 2004

באוניברסיטת תל  -אביב .
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ומדעי הרוח בארצות  -הברית  ,כדי שיוכל להיות עם זהרה  ,שבחרה ללמוד רפואה באמריקה  .השניים

החליטו להשתחרר לאלתר מהשירות בפלמ " ח  ,אף שזהרה טרם השלימה את מכסת שנות גיוסה .
נוכח המצב הביטחוני הפעילו מפקדיו של שמוליק מסכת לחצים להניאו מהחלטתו לצאת מהפלמ " ח

ומהארץ ; אבל הוא לא התרצה  .לבסוף  ,לאחר פגישה אישית עם יגאל אלון  ,מפקד הפלמ " ח  ,קיבל
ר שמוליק לעין  -חרוד ובידו הטפסים המיוחלים  .הוא רצה לצאת
לאלתר לירושלים  ,אבל זהרה הפצירה בו להמתין עד מוצאי

שבת  ,כדי שניתן יהיה לארגן מסיבת פרדה מחבריהם  .שמוליק

התווכח אתה אולם לבסוף נעתר לבקשתה  .ביום
באייר תש " ז

(2

שישי  ,י " ב

במאי  , ) 1947נקרא שמוליק לסייע לחבריו

במטווח רימונים לטירונים סמוך לקיבוץ גבע השכן  .במטווח
התפוצץ רימון והוא נהרג עם שני חניכיו מההכשרה המגויסת
בעין  -חרוד  ,מרדכי כהן ומרדכי אוירבוך  .שמואל קופמן הובא
למנוחות בהר הזיתים בירושלים במסע הלוויה בהשתתפות

אלפי אבלים  .לפני הלוויה ספד לו יצחק בן  -צבי  ,נשיא הוועד
הלאומי  ' :רבים מאיתנו הכירו והוקירו את שמואל קופמן  ,שלא
זכה להגיע אף לשנתו העשרים  ,ובמשך שנותיו המועטות היה
למופת בלימודיו  ,בכישרונותיו ובמסירותו לעמו ולמולדתו  .נפל
שמואל לרגלי הגלבוע  ,בתוך האדמה המקודשת בזיעה

ובדם ' .

זהרה נקלעה למצוקה נפשית קשה  ,וכעבור ארבעה חודשים
יצאה

ללימודי

רפואה

באוניברסיטת

טמפל

בארצות  -הברית  .עולם חדש נפתח לפניה .

בפילדלפיה

הצלחתה במדעי

הכימיה ובעבודת המעבדה הייתה מרשימה ביותר  .בסוף שנת
1947

שמוליק קופמן
( ) 1947 - 1927

החליטה לעבור ללמוד בניו  -יורק  .הדיקן כתב לה מכתב

המלצה  ,ובזכות הישגיה הלימודיים היא התקבלה בהליך נדיר לאוניברסיטת קולומביה היוקרתית .
ן

ן

במשך כל אותם חודשים אינטנסיוויים היא לא הפסיקה לכתוב באובססיוויות מכתבים לשמוליק
אהובה

המת .

נפילת מחלקת הל " ה בדרך לגוש עציון הנצור בינואר

1948

חוללה זעזוע בנפשה של זהרה  .רבים

מהנופלים היו מכרים משותפים שלה ושל שמוליק מירושלים ומחברי הפלמ " ח בעמק  .זהרה החליטה
להיענות לקריאה להצטרף לקורס טיס שנפתח בחוות בייקרספילד בקליפורניה  .בני המשפחה נזעקו
למנוע ממנה לממש את תכניתה  ,וגם הפרופסור שניבא לה קריירה מדעית מזהירה ניסה לשכנעה
לוותר על רעיון התעופה והשיבה ארצה  ,אך ללא הועיל  .במהלך הקורס יצרה זהרה קשר עם אמנון

ברמן  ,בן ירושלים  ,שהיה חבר של שמוליק ושלה מעין  -חרוד והשתתף אף הוא בקורס  .ביוני

1948

סיימה זהרה את הקורס בהצטיינות  ,שבה ארצה כטייסת מוסמכת  ,והוצבה בטייסת חיל האוויר

בשדה  -דב בתל  -אביב  .הקשר בין זהרה לאמנון החל להתהדק  ,אולם לאחר ימים ספורים נהרג אמנון

זהרה

לקיטל -
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במלחמת

ברמן במטוסו מאש הלגיון הירדני בלוד  ,כששב ממשימה בנגב  .בתחילת ההפוגה הראשונה
לשם עריכת
העצמאות  ,ביולי  , 1948הגיעה זהרה לחופשה בירושלים  ,ונפגשה עם אביו של שמוליק
לשוב עם
הספר לזכרו והתקנתו לדפוס  .בבוקר כ " ז בתמוז תש " ח (  3באוגוסט  ) 1948אמורה הייתה
בירושלים ,
הטייס עמנואל רוטשטיין לשדה  -דב  .הם המריאו ממסלול מאולתר סמוך לשכונת רחביה
לביטוב
אך בגלל תקלה בהמראה התרסק המטוס הקל בעמק המצלבה בירושלים  ,ושניהם נהרגו  .זהרה
 גוריון חתם עלטמונה בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים  .ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

הודעת האבל לזכרה בשם ממשלת ישראל .

הטיס של

ביום חיל האוויר הראשון העניק מפקד החיל האלוף אהרון רמז להוריה את אות כנפי
 שמואל  ,והואזהרה  .כתביה של זהרה נמסרו לאביו של שמוליק  ,ההיסטוריון ד " ר יהודה אבן

' במכתביה מצאתי את קינתה המחרידה ואת דברי ייאושה התהומי  - ,ראיתי

כתב :

עתה כי את כל מרי שיחה
18

שפכה אל תוך " דפי צער ובדידות " אלו  ,כי ברברה אל עצמה זעקה את שוועתה האיומה ' .

הנצחת זכרם של הנופלים בני דוי

תש " ח

הצלב

שורשיה של ספרות הזיכרון היהודית בעת החדשה נעוצים בתפילת ' יזכור ' שחוברה בעת מסע
בקהילות
הראשון  ,במאה האחת  -עשרה  ,לעילוי נשמותיהם של טבוחי קרות תתנ " ו (  1096לסה " נ )
העלייה
אשכנז  19 .מסורת זו חודשה באופי חופשי  -חילוני ביישוב העברי בארץ  -ישראל על ידי חלוצי
 20תקדימים למפעלי
השנייה בספר ' יזלר ' שהוצא בשנת  1911לזכר חללי ארגון ' השומר ' וחבריהם .
היה
הנצחה ושימור הזיכרון נוצרו ועוצבו מראשית ההתיישבות הציונית  ,והבולט והמשפיע מביניהם
כצנלסון
כינונו של מיתוס תל  -חי  .לאחר נפילת תל  -חי בי " א באדר תר " ף (  1במרס  ) 1920חיבר ברל
תפילת ' יזכור ' שלתוכה הערה את ביטויי הגבורה וההקרבה מהמקורות הרוחניים של העם היהודי
מכונן
לדורותיו  21 .בגלי המאורעות בשנות הימדינה שבדרך ' טופחו מפעלי הזיכרון וההנצחה כערך
באינדוקטרינציה האידאולוגית  ,בחזקת ' במותם ציוו לנו את החיים ' .

22

והתעוררו

בגלל מספרם הרב של הנופלים במלחמת העצמאות נוצרה מציאות חדשה בתחום ההנצחה

שאלות נוקבות  .השאלה את מי מנציחים וכיצד  ,טמנה בחובה את האלימינציה הבעייתית -
18
19

אבן  -שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' עת .

לא רק

של שבועות .

תפילת ' יזכור ' הוכנסה לסדר התפילות במוסף של יום הכיפורים  ,שמיני עצרת  ,שביעי של פסח והיום השני
מורשת זו  ,שנוצרה במקורה כדי להנציח את מקדשי השם  ,הייתה בעלת צביון מרטירולוגי  -דתי  .היא נשמרה ונמסרה
בקהילות ישראל בגולה  ,וממנה התפתחה ספרות הזיכרון לאחר מסעי הצלב  ,גירוש ספרד והפרעות  ,עד ' סופות בנגב '
בראשית התחייה הציונית ( סוגת הסמור  -ויכער ; כרוניקת ' יוון מצולה ' לזכר הרוגי פרעות ת " ח

20

ספר ' יזלר ' הראשון ( ' מצבת זכרון לחללי הפועלים העברים בא " י ' ) יצא לאור ביפו בשנת

1911

ות " ס ) .

( אלכסנדר

בעריכת אז " ר

)

יצא

זיסקינד רבינוביץ ) ורבי בנימין ( יהושע רדלר כלדמן )  .ספר ' יזנר ' השני ( ' יזכר צום אנדענקען פון די געפאלענא ' . .

לאור ביידיש בניו  -יורק בשנת
21

קינת המספד של ברל שימשה מצע לנוסח 'יזכור ' הממלכתי המקובל עד היום במדינת ישראל .
ה " יזלר " משנת

22

1916

בעריכת יצחק בן  -צבי  ,זרובבל ( יעקב ויתקין ) ואלכסנדר השין

,

- 1911

.

ראו :

י) ,

פרנקל  ' ,ספר
עמ '

חדרה

. 96 - 67

הערה על מיתוסים לאומיים בתקופת העלייה השנייה '  ,יהדות זמננו  ,ד ( תשמ " ח

השורה במותם ווו לנו את  -הס ים '  ,הלקוחה משירו של ח " נ ביאליק ' אם יש את נפשך לדעת ' משנת  , 1898מכוונת
לדמות הבנים
ל ' אבות על מזבחם תמיד '  .גלגולה של סיסמת מיתוס זו מן האבות הגלותיים ה ' הם ' שביאליק מקונן עליהם
הנופלים על מזבח המולדת  ,הוא נושא ראוי למחקר לעצמו  .ח " נ ביאליק  ,שירים  ,תל  -אביב תשכ " ו  ,עמ ' עז  -עט .

-
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מי מנציחים  ,אלא גם מי לא יונצח  .לא לכל הקבוצות החברתיות הייתה דריסת רגל במנגנוני

הממסד  ,ועל כן קופח חלקן במערכות עיצוב דרכי ההנצחה הממלכתיות  .בן  -גוריון שאף להבליט את
חלקו בתקומת ישראל ולגמד את חלקם של יריביו על ידי שכתוב היסטורי והכוונת עיצוב מיתוס
הזיכרון הלאומי באמצעות רשויות השלטון ( תחיקה  ,הקצאת תקציבים ממשלתיים  ,תעמולה  ,גיוס

דעת הקהל ועוד ) מבלי לשתף את יריביו הפוליטיים .

23

ההנצחה אמורה למלא מספר פונקציות בעת ובעונה אחת  :ליכוד חברתי והמשכיות  ,טיפוח

אתוסים והנחלתם ותהליך שיקום ונחמה .

24

על מנת למלא את ייעודיה השונים מתנהלת ההנצחה

בערוצים שיוכלו לבטא את פניה המגוונים  .ההבחנה הבולטת ביותר בדפוסי ההנצחה היא בין ההנצחה

הממלכתית  ,הקבוצתית ( קיבוץ  ,תנועה  ,יחידה צבאית  ,קהילה ) והאישית  ' .ממדיה של ההנצחה שלאחר
תש " ח עלו על כל מה שהיה נהוג ביישוב בעבר  ,כאמצעי להתמודדות עם אובדן הנופלים  ,לא רק
ברמת הפרט והתא המשפחתי  ,כי אם גם ברמת החברה כולה '  ,כתב סיון  ,שחקר את הנושא .

25

מפעלי

הנצחה לזכר הנופלים בני דור תש " ח ברבדים הממלכתיים  ,הקבוצתיים והאישיים עיקרם מתן שם לילד
על שם הנופל  ,התכנסויות עיוניות  ,ספרות זיכרון  ,קריאת שמות יישובים  ,שכונות ורחובות  ,נטיעת
חורשות ויערות  ,הקמת אנדרטות ומתקני נופש  ,קריאת שמות מבני תרבות וספריות  ,הקדשת ספרי
תורה ואוספי ספרות קודש  ,קרנות מלגות  ,קונצרטים  ,מפעלים חינוכיים  ,אירועי ספורט וחברה .

26

ראוי לציין שני משתנים חיוניים שבהם מותנים כל יזמה ועשייה בתחום ההנצחה  -מודעות
ואמצעים  .קיים פער שלא ניתן לגישור בין השכול והאבדן הפרטי לזה הציבורי  .לא פעם מתעטפות

משפחות ביגונן ומסתגרות בכאבן ללא מודעות לשימור הזיכרון ולהנצחה במישור הקהילתי  -הציבורי
או ללא עניין בעשייה במישור זה  .לא פעם  ,למרבה הצער והתסכול  ,נבצר ממשפחות שכולות לממן
מפעלי הנצחה ליקיריהן  .למשפחות שכולות רבות בשנות הארבעים והחמישים לא היו אמצעים
כספיים וידע מעשי להנצחת יקיריהן  .שתי משוכות אלו סיכלו את האפשרות לזכות את הנופלים
במידת הנצחה שוויונית  .הוצאת חוברות זיכרון לנופלים הייתה נדירה למדי באותם הימים  ,וספרי
זיכרון אישיים הוצאו כמעט רק על ירי משפחות בעלות

מודעות וקרבה לנושא .

27

כדי להבטיח הנצחה

ממלכתית שוויונית חוקקה המדינה שורת חוקים ותקנות המבטיחים אחידות  ,אולם פער ההנצחה

הפרטי בין הנופלים נותר גדול מאוד .
נושא לעצמו בהקשר זה הוא הנצחת נשים  .מהבחינה ההיסטוריוגרפית והפונקציות האקטואליות
אותן נועדה לשרת  ,ממצה פרשת הנצחתה של זהרה את מכלול המוטיווים בסוגייה

23

מ ' ליסק וד ' הורביץ  ,מצוקות באוטופיה  :ישראל  -חברה בעומס יתר  ,תל  -אביב חש " ן  ,עמ '

,

,

 the la~ ishח  Israeh naditional fudaism and Political Cultureמ civil Religion

,

Don-fehiya

זו .

נוכח

; 239 - 236 , 65 - 59
].

ש

Ch. Liebman

State , Berkeley 1983
24

"

תידור  -באזמל  ' ,לזכרון עולם  :הנצחת השואה בידי הפרט והקהילה במדינת ישראל '  ,עיונים בתקומת ישראל  ,ה

( תשנ " ה )  ,עמ ' . 365
25

סיון ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 129

26

שם  ,עמ ' . 150 - 144

27

ראובן מס  ,אביו של דני מס  ,היה בעל הוצאת ספרים  ,ומשפחות סנש  ,שמי ואבן  -שמואל היו קרובות לתחום הספרות
וההיסטוריה .

זהרה

לקיטע -

גיבורת מופת או

מיתוס !

המחסור המשווע בכוח אדם בקיץ  1941פעל יצחק שדה  ,מייסד הפלמ " ח ומפקדו הראשון
נשים לשורותיו  ,וזאת בהשראת דגם הפעילות המבצעית של הנשים בצבא האדום באותם

 153ץתדרה

 ,לגיוס

הימים .

28

לצניחה

הנשים השתתפו בפעילויות המבצעיות של הפלמ " ח בסיורים  ,במסעות ובאימונים  ,התנדבו
סנש , ) 29ופעלו במחלקת הטיס ובקורס
ולפעילות חשאית באירופה ( שרה ברוורמן  ,חביבה רייק וחנה
מהן שירתו בתפקידי
הימי בקיסריה  .הנשים ששירתו בפלמ " ח הוכשרו לתפקידי לחימה  ,חלק ניכר
 30בפרוץ מלחמת
סיוע קדמי בחילות העזר הקרביים  ,וחלק השתתפו במאמץ המלחמתי בעורף .
העצמאות השתתפו לוחמות הפלמ " ח בקרבות בגליל העליון  ,בפריצת המצור על ירושלים ובחזית
 31גויסו לחיל
הנגב  .זהרה לביטוב ושרה גוברמן  -מקלף  ,שסיימו ביוני  1948קורס טיס בקליפורניה ,

האוויר הישראלי שזה עתה הוקם והיו טייסות הקרב הראשונות בתולדות צה " ל .
סוגיית ההנצחה של הנשים הלוחמות בדור תש " ח שיקפה את תביעת הנשים לתעד את חלקן במאבק
להשגת העצמאות כשוות בין שווים ללא אפליה מגררית  .השתתפותן הפעילה בלחימה  -המזוהה
יותר מכל תחום אחר כתחום גברי מובהק  -נתפסה כתקיעת יתר נוספת  ,ובעלת ערך מיוחד  ,במערכה

לשוויון זכויות חברתי  .יהודית תידור  -באומל ניתחה את המתח בין המיתוס למציאות בסיפר המגדרי
של
המילולי והפיגורטיבי המשתקף באנדרטאות המנציחות נשים שנפלו במלחמות ישראל  ,וההנצחה

דור תש " ח תופסת מקום מרכזי במחקר  .לדבריה ' עצם העשייה המשותפת בהקמת גלער או אנדרטה
מהווה מקור לליכוד ולהמשכיות  .ההנצחה הפלסטית היא אחת הדרכים המקובלות להעניק לדימוי

או למיתוס חיי נצח ולהעבירם לדורות הבאים ' .

32

הפיסול נוער אפוא להעצים באורח פלסטי את

ההתמורדות עם הוויית המוות ולהקנות לה ממד חזותי  -אמנותי  ,אך הספר הכתוב יוצק לתוכה של
התמודדות זו אח התכנים המעצבים ואת הערכים האידאולוגיים  .אנדרטה  ,קריאת שם רחוב  ,קרן
מלגות  ,מירוץ ספורטיווי  ,בול דואר ומפעלי זיכרון אחרים הם בחזקת תמיכה לעיגונה של ההנצחה ,

אך הם אינם יכולים להוות תחליף לתיעוד המילולי  .והנה דווקא בתחום הכתיבה על הנופלים  ,שהוא

הבסיס לשימור זכרם ולהנחלת מורשתם  ,הייתה במלחמת העצמאות מעין הסכמה שבשתיקה  -בעת

הזאת אין מדברים בהולכים .
סוגרה השתיקה
בעיסוק בתולדות הנצחת נופלי תש " ח יש לתת את הרעת על פרדוקס כאוב ששרר בימי המלחמה ,
ושמסביר היבט משמעותי בהתהוות מיתוס דור תש " ח  -סוגיית השתיקה  .ההתייחסות לנופלים

28

י ' שדה  ' ,קריאה לחברות '  ,ז ' גלעד ( עורך )  ,ספר הפלמ " ח  ,א  ,תל  -אביב תשט " ז  ,עמ '

29

י ' גלבר  " ' ,השיתוף החשאי " ושליחותם של הצנחנים '  ,הנ " ל  ,תולדות ההתנדבות  ,ג  :נושאי הדגל  :שליחותם
המתנדבים לעם היהודי  ,ירושלים תעימ " ג  ,עמ '

; 206 - % 31

. 289

י ' תידור  -באומל  ' ,הצונחים אל עמם  -מבצע הצנחנים

השליחים במלחמת העולם השנייה בפרספקטיבה היסטורית '  ,יד ושם  ,כה ( תשנ " ו )  ,עמ '
30

ש ' מפקטור  ' ,ארגון החברות '  ,גלעד ( לעיל  ,הערה

, ) 26

ב  ,עמ '

של

; 776

. 134 - 103

 -אפעל

; 1988

ב ' נבו

פעילות החברה בפלמ " ח  ,רמת

וי ' שור  ' ,נשים בצה " ל '  ,נשים בצה " ל  ,ירושלים תשס " א  ,עמ ' . 10
31

32

אמכר  ,אייל וכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 259 - 256
י ' תידור  -באומל  " ' ,היינו שם תם "  :הנצחת נשים באנדרטות לזכר הנופלים במדינת ישראל '  ,מ ' שילה  ,ר ' קרק
~
העבריות החדשות  :נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ '
וג ' חזן  -רוקם ( עורכותי ,

. 435

ץתדרה 154

ניר מן

בתקופת מלחמת העצמאות הייתה שונה בתכלית מזו המקובלת היום  .שמותיהם של הנופלים הרבים
פורסמו בעיתונות היומית  ,וממנה למדו לא פעם בני המשפחות על נפילת יקיריהם  .בפרוטוקולים

של דיוני הממשלה  ,המטכ " ל וגופים ממלכתיים  ,בכתבי  -עת ובשיח הציבורי מאותה תקופה בולטת
ה ' התעלמות ' מחללי המלחמה למרות מודעות האבל ורשימות ההרוגים היומיות  .דן מירון  ,שניתח
את התייחסותו המצומצמת של נתן אלתרמן לסוגיית הנופלים במלחמת העצמאות  ,טען שהשיר ' מגש
הכסף '  ,שנכתב

ב 19 -

בדצמבר  , 1947הוא שיא יצירתו של אלתרמן כמשורר ציבורי  -עיתונאי  .ב ' מגש

הכסף ' ניתן ביטוי לפתוס ולכאב של המלחמה  ,לקרבן שהעלה היישוב היהודי  ,והוא הפך לטקסט

ליטורגי  .קריאתו בטקסי הזיכרון לנופלי המלחמה הייתה בעלת עצמה כמעט

מאגית :

אם קיים מיתוס ישראלי כולל  ,הרי התמונה העומדת במרכז השיר  -הנער והנערה הצועדים לאטם לעבר
דמות האומה כדי להגיש לה את גופם  ,הוא ' מגש הכסף '  ,את ' נס ' מדינה ואחר נופלים הם ' עוטפי צל '

לרגליה  -עדיין היא תמונת היסוד של מיתוס זה  .אם קיימת זהות ישראלית  ,הרי ככל שהיא מתפתחת
ומשתנה  ,שיר זה עדיין הוא ניסוחה הברור והרלוונטי ביותר .

33

תבליט המתכת של
בתיה לישניקי לשירו
של נתן אלתרמן
מוצב
יצחק בן -
הכסף ' ;
בחצר יד
' מגש

בירושלים

צבי

אלתרמן נמנע

כמעט לחלוטין בשנות מלחמת העצמאות מעיסוק בנופלים ומנגיעה בקרבנות המלחמה .

הימנעות זו הייתה פרי החלטה מורעת ומכוונת  ,שקוימה בעקביות קפדנית גם בימי ההרג והשכול

העקובים מדם במצבים הנואשים ביותר במלחמת העצמאות .

34

בהתעלמותו המגמתית והנחרצת הוא

כמו פסק קטגורית  -לא זו העת לספוד ולקונן  .עכשיו חושקים שפתיים ומדחיקים באכזריות את הכאב .
עכשיו אני  ,המשורר  ,מגויס ומגייס למשימת אימוץ כל משאבי הגוף והנפש למערכה הרת הגורל .
אחת החוויות הטראומטיות ביותר שנצרבו בזיכרונם של לוחמי חטיבת הפלמ " ח ' הראל ' הייתה

השתיקה הכבדה שנשתררה לשמע כריית הקברים הבלחי פוסקת בבית העלמין בקיבוץ קריית  -ענבים .
33

34

ד ' מירון  ' ,הפנים בראי המגש '  ,ידיעות אחרונות  ,מוסף תרבות  ,ספרות  ,אמנות ,

מינואר עד אפריל

1948

22

באפריל  , 1988עמ '

. 21

לא כתב אלתרמן אפילו מילה אחת על הרוגי מחלקת הל " ה  ,שיירת נבי  -דניאל  ,שיירת הר

הצופים  ,שיירת חולדה  ,שיירת יחיעם והחללים שנפלו בכל רחבי הארץ  .באותם ימים עצמם הוא התפלמס בטורו
השבועי בעיתון ' דבר ' על סערת היוקרה התקשורתית בין ' מעריב ' ל ' ידיעות אחרונות '  ,תקף את ה ' פורשים ' והתייחס

לדיפלומטיה הבין  -לאומית  .ראו  :מירון

( שם) .

ה

?

לנגטיב -

גיבורת מופת או
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ביטוי לאימת השתיקה של הפלמ " חניקים הצעירים משתקף בקטע מהספר ' חברים
שיצא לאור לזכרו של סרן אהרון

(

מספרים על ג ' ימי ' ,

מימי ) שמי  ,מפקד פלוגה בחטיבה שנפל באוקטובר

: 1948

והיה לחלק

בית  -הקברות היה במרחק של כמה מאות צעדים  ,והוא גדל והתרחב מיום ליום  .הוא הפך
 ,ולחיילים ששמעו
בלתי  -נפרד מההווי היום  -יומי שלנו  ] . . . [ .בגלל ההפגזות היו חופרים את הקברים בלילות
שמכינים
את הנקישה האטומה של המכושים לא היה ברור אם חופרים את הקברים לאלה שכבר נפלו  ,או
עלינו
אותם למפרע בשל הדוחק בזמן  ] . . . [ . . .בהתחלת הקרבות היה כל מוות של חבר מזעזע ומדכא  .העיקו

הלוויות הנופלים  .רצינו לשמור על רוחנו שלא תתמוטט  ,למען ההמשך  ] . . . [ .שמנו מחסום לצערנו לבל יכרסם
אותנו .

35

השתיקה

לתופעת השתיקה על הנופלים נודעת משמעות חשובה בהסברת התהוות ' מיתוס זהרה ' .

תום

שגזרו על עצמם לוחמי תש " ח הופנמה בעומק תודעתם  ,ולמעשה לא הופרה גם שנים רבות לאחר

המלחמה  .לשתיקה זו היה פן נפשי מובהק של הדחקת כאב האבדן בקרב הלוחמים הצעירים ושל חוסר
מודעות לדרכי ההתמודדות עם משא האבל וצלקות המלחמה  .אולם היה לה גם פל חומרי  .בשנות
האוכלוסייה .
הצנע והמחסור בראשית ימי המדינה הוצאת ספר זיכרון לא הייתה בהישג ידה של רוב

למרות הביקוש הרב לפרסומים אלה  ,שביטאו הלכי רוח פטריוטיים  ,עיקר ספרות הזיכרון

לנופלים

יצאה בחוברות סטנסיל בכריכת קרטון  .רוב החוברות הוצאו לאור על ידי קיבוצים  ,הכשרות

תנועות הנוער או יחידות פלמ " ח .
שני ספרי הזיכרון שהוציא אבן  -שמואל לזכרם של שמוליק וזהרה בלטו בנוכחותם על

של

מדף ספרי

לאבן

הנופלים ברור תש " ח  .בניתוח התפתחות דמותה של זהרה בזיכרון הקולקטיבי יש חשיבות רבה
התעוררה
הפינה במפעל הנצחתה  ,שהייתה בקטגוריית ההנצחה האישית  .זווית הפילוח הקבוצתית

בגל הנצחתה השני  ,בשנות השמונים  ,מהכיוון הספרותי והתאטרוני ( שהיה בעל אופי פמיניסטי

).

הרובד המעין ממלכתי התהווה רק כאשר החל חיל האוויר לפרוש את חסותו על מורשתה של זהרה

,

יובל שנים לאחר נפילתה .

' מיתוס זהרה '
האם אכן קיים ' מיתוס זהרה ' והאם ניתן הדבר לאימות עובדתי  -מחקרי ? האלוף ד " ר מרדכי הוד

 ,מפקד

חיל האוויר הישראלי בשעתו ההרואית במלחמת ששת הימים  ,אמר שהכיר היטב את סיפורה של

זהרה
,

לביטוב  ,אבל הוא איננו יודע על קיומו של ' מיתוס זהרה '  .זו הייתה גם תגובת האלוף דן טולקובסקי
הכיר
אף הוא מפקד חיל האוויר לשעבר  .האלוף עזר וייצמן  ,שגם הוא היה מפקד חיל האוויר  ,לא
 36עם זאת נתייחר לזהרה לביטוב
באופן אישי את זהרה לביטוב  ,ולפיכך נמנע מהתייחסות לשאלה זו .
לנפילתה ,
מעמד משלה במורשת חיל האוויר  .ב  3 -באוגוסט  , 2003במלאות חמישים וחמש שנים
  17בספטמברנערך טקס לזכרה במוזאון חיל האוויר בהצרים במעמד המשפחה  .כחודש לאחר מכן  ,ב
35

ר' ימ

36

הריאיון עם מרדכי הוד ז " ל התקיים ב  9 -במאי

' שמי  ,חברים מספרים על ג ' ימי ,

תל  -אביב תשי " ב  ,עמ ' . 206 , 163
2003

ועם דן טולקובסקי

תגובת עזר וייצמן מסרה ראומה וייצמן בריאיון שהתקיים

ב 17 -

 אביב  .אתב 29 -

בספטמבר

בפברואר

2003

2004

בתל  -אביב .

בבתיהם בתל
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 , 2003התקיים בברכת שר הביטחון שאול מופז ובמעמד אנשי ציבור כינוס רב משתתפים
הפלמ " ח '

בתל  -אביב עם יציאת ספר חדש והעלאת מופע לזכרה .

הללו לדמותה של זהרה  ,וכיצד ניתן

37

ב ' בית

האם קיימת סתירה בהתייחסויות

ליישבה ?

ייתכן שהטקס במוזאון חיל האוויר לא היה אלא מעמד סמלי שנועד לחלוק כבוד לדמותה
ההיסטורית של זהרה כפורצת דרך בתחום טיסת הנשים בחיל האוויר  .עם זאת נראה שיש גישות
שונות לדמותה  ,ושניתן להסביר את ההבדל ביניהן בפרספקטיבת המבט הדורית  .הוד השתייך למעגל
החברתי של זהרה  -הם נולדו באותה שנה  ,שניהם היו בני ההתיישבות הקיבוצית ( קריית  -ענבים

ודגניה )  ,שניהם חברי הפלמ " ח ושניהם טייסים  .אלא שבקריירה העיקרית בביוגרפיה הצבאית שלו
לא שייך הוד את זהרה בהכרח למיתוס הטיס  .היא זכתה לטוס פעמים ספורות בלבד במהלך שירותה
המבצעי  .היא לא יירטה מטוסים בקרבות אוויר  ,היא לא תקפה יעדים ולא הפציצה שדות תעופה
בעומק שטחי האויב  ,והיא לא חירופה נפשה בפעולות חילוץ ררמטיות  .התבוננותו של הוד על העולם

הצבאי שלו ושל זולתו עברה דרך הפריזמה המבצעית הטהורה .
פרספקטיבת המבט של בני הדור שאחריו נוהגת הדרת כבוד בקודמיהם  ,לא רק באמות מידה
מבצעיות ובספירת הפלות  .לפענוח התייחסותו של הוד נדרשת הבנת הנימה של דבריו והקשרם
ההיסטורי  .הוא לא שלל את קיומו של ' מיתוס זהרה '  ,אלא אמר שאינו יודע על קיומו  .ההבדל אינו

סמנטי גרידא  .הלוחמים בני דור תש " ח עמסו על שכמם במלחמת העצמאות את עולו של קו האש ,
בנו את צה " ל  ,פיקדו עליו במלחמת ששת הימים  ,במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים  ,ואיבדו
רבים מחבריהם  .במרוצת השנים רושתה זווית ההסתכלות של אותם קצינים שבעי קרבות ועתירי ניסיון
בקואורדינטות קרביות ופיקודיות  .מבחינתם זהרה נמצאת במחיצתם של רבים מהלוחמים המבריקים

והנועזים שנפלו במערכה הקשה על הגנת המדינה  .בעיניהם מדובר בחברים ; בחברים לחיים ולנשק
שנפלו במהלך שירותם  .הם זוכרים אותם כאנשים בשר ודם  -בגדולתם  ,במעלותיהם ובחולשותיהם

האנושיות  -ולא כבני אלים מיתולוגיים  .מפקר חיל האוויר האלוף דן חלוץ כתב על מעמדה של
זהרה :
בספר ' תולדות חיל האוויר במלחמה לעצמאות ' אנו מתארים את נסיבות השתלבותה של זהרה לביטוב בחיל

האוויר  ,את פעולתה בו  ,ואת התאונה שבה נהרגה על סמך מקורות ראשוניים מאותם הימים  .אין [ בכך ] ניסיון
או יומרה כלשהי להתמודד עם השאלה כבדת המשקל אם זהרה לביטוב גיבורת מופת או מיתוס  .אין זה
מתחום עיסוקנו  .חיל האוויר הנציח ומנציח את זכרה כשאר נופליו במהלך מלחמות ישראל .

38

אפשר ששר הביטחון ומפקר חיל האוויר  ,שנולדו בעשור הראשון למדינה  ,ושספגו משחר ילדותם
את מורשת הש " ח  ,רואים את דמותה של זהרה הטייסת ברטרוספקטיבה אחרת ובאור שונה לגמרי .
משקעי המורשת מזדככים לא רק במסננים המבצעיים  .המאבק הציבורי בשנות התשעים לצירופן של
נשים לקורס טיס העניק משמעות אקטואלית מחודשת לפועלה של זהרה  ,ומרחק השנים כמו העטיר
לה ' תוספת נשמה ' .
37

ע ' יגב  ,כדהר הרקיע  :חייה וכתביה של זהרה לביטנה  ,צור  -יגאל . 2003

38

מתור מכתבו של אלי מתאריך

22

באוקטובר
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מסד ההנצחה

"

חדרה

בחינת קיומו של ' מיתוס זהרה ' מבוססת על שלושה נדבכים בשלבי הבנייתו :
השמונים ; מעמדה של
הראשוני לאחר מלחמת העצמאות ; חידוש העיסוק בדמותה של זהרה בשנות

זהרה בזיכרון הקיבוצי .

מכתבי זהרה ושמוליק
בשנות המאבק לעצמאות נפלו לוחמים ומפקדים רבים שהיו עשויים להפוך לדמויות

בהנהגת
,

הציבור  .מעבר למידותיהם התרומיות ולתרומתם הסגולית לחברה בעיתוי המסוים ובהקשר הייעודי
של הנופלים
יש מכנה משותף כמעט לכולם  -הם הותירו עיזבון ספרותי כלשהו  .בגלל גילם הצעיר
חנה סנש
מחזיק עיזבונם בדרך כלל בעיקר מכתבים ויומנים  .דוגמאות לכך הם יומנה ושיריה של
והאגרות  ,החיבורים והרישומים של דני מס  ,מפקד מחלקת

הל " ה לגוש עציון  .בתקופות מאוחרות יותר שימשו יומנו של

1

מאיר הר  -ציון ומכתביו של יונתן נתניהו ציר מרכזי במפעל

%

התיעוד וההנצחה של פועלם .

ל

זהרה לביטוב ושמוליק קופמן חוננו בכישרון כתיבה נדיר ,

והם מימשו את כושר הביטוי שלהם בעיקר בתחום האהבה
ורגשות הלב  ,תחום אוניוורסלי בזמן ובמרחב  .סערת אהבתם
קרובה ללבם של צעירים השרויים במצבי התאהבות דומים או

מייחלים להם  ,ומרתקת מבוגרים המתרפקים בנוסטלגיה על

1

%
5

1ש,

.

'(

עלומיהם שלהם  .לנתון הזה נודעת חשיבות מופלגת  ,מפני

'

שרלוונטיות הטקסט היא המפתח ליצירת הזדהות של הקורא

1

עם מושאי קריאתו  .שפת הכתיבה העכשווית השתנתה מנוסח

%

,

כתיבתם המליצי  ,הסלנג הנוכחי רחוק מהביטויים שלהם

ן

פניה ;

,

(למשל

' מבסוט

אלף ' ו ' מעאלש ' )  ,והוויית החיים שינתה

,,

אבל האהבה נשארה כשהייתה  .הפופולריות והרלוונטיות של
,

מכתבי שמוליק וזהרה נובעת אפוא מהתמקדותם האובססיווית

1

'

באהבה ומתיאורי ייסוריה קורעי הלב של זהרה לאחר מותו

%

של שמוליק  .במכתביהם מהשנים  1947 - 1946אין אזכור
קפריסין  ,המצב
קל שבקלים של השואה  ,העקורים  ,מגורשי

*
'

%

,,

המדיני הסוער בארץ  ,המאבק ב ' פורשים ' ובבריטים והפעילות
י  - -חרוד  -יויננ ) לא כתבו דבר י ) לציין
י י
ביטחון שדה  ,מפני
כי ההתעלמות משאלות השעה הייתה פועל יוצא של פקודה קשוחה מטעמי
להתייחס לכל עניין
שכל מכתביהם עברו את עינה הבולשת של הצנזורה המנדטורית  ,ונאסר עליהם

"

החזק

שיגלול להסגיר את עיסוקם המחתרתי  .מכל מקום נראה כי מוטיב האהבה המיוסרת הוא היסוד
הקתרזיס
ביותר בסיפורה של זהרה  .מוטיב זה הוא אוניוורסלי במהותו  ,והבניית המתח לקראת שיאי

,.

-

זהרהושמוליק

חנוכה תש " ז

"" '

ךיב ת

יית יעמיס

דקה 158

ניר מן

הטרגיים שלו  ,במותם של שמוליק וזהרה  ,מקנה לו רלוונטיות וכוח משיכה מחוץ לגבולותיו הדוריים

והמקומיים .
מסד ההנצחה הראשוני בשנוה החמישים
כתביהם של שמוליק וזהרה  -המכתבים  ,המאמרים ויומנה של זהרה  -הניחו מסד חיוני להנצחתם ,

אולם בלא יד מכוונת ייתכן שהיו צוללים לתהום הנשייה  .יד
( קופמן ) אבן  -שמואל  ,אביו של שמוליק  .אבן  -שמואל ניצב ברום

זו הושיט להם  ,ולקוראים  ,ד "ר יהודה
החוגים הספרותיים בארץ  ,והיה

היסטוריון מוכר ובעל עמדת השפעה ממלכתית מכובדת מתוקף תפקידו כמנהל מחלקת התרבות
בוועד הלאומי  .מודעותו העמוקה לסוגיית התיעוד וההנצחה וקשריו המסועפים בממסד הספרותי

אפשרו לו להוציא את ספרי הזיכרון לשמוליק וזהרה  .ברקע עשייתו זו של אבן  -שמואל עמד ידידו

רבי בנימין ( יהושע רדלר פלדמן )  ,שפעל כארבעים שנים לפני כן להוצאת ספר ' יזלר ' לנופלי ' השומר ' .
המשוררת אנדה עמיר  -פינקרפלד  ,המייסדת של מחלקת ההנצחה במשרד הביטחון ומי שפעלה
להוצאת ספר ' יזכר ' לחללי צה " ל לאחר מלחמת העצמאות  ,הייתה הגננת של זהרה ונקשרה אליה
בילדותה בקריית  -ענבים וכתבה עליה לאחר מותה .

39

במלאות שלושים לנפילתו של שמואל קופמן נערכה לו אזכרה בבית הספר התיכון בבית  -הכרם

בירושלים  ,ובעין  -חרוד הוציאו חבריו חוברת לזכרו ולזכר שני חניכיו שנפלו

עמו .

40

סיפורם הטרגי

של שמוליק וזהרה עשה לו כנפיים והתפרסם ביישוב העברי בכלל ובירושלים בפרט עוד לפני מלחמת
העצמאות על קרבנותיה הרבים  ,כשזהרה עוד הייתה בחיים  .לאחר תאונת המטוס שבה נהרגו זהרה
ועמנואל רוטשטיין בעמק המצלבה הוצגו שברי המטוס מספר ימים ב ' גימנסיה העברית ' בירושלים .
פעולת ההנצחה הממוסדת הראשונה לזכרה של זהרה נעשתה על ידי יוסף קרופינסקי  ,מפקד מחנה

שדה  -דב בתל  -אביב .

41

ב  4 -בנובמבר

1948

הוא פנה במכתב אל מפקד חיל האוויר האלוף אהרון רמז

וביקש להנציח את זכרם של מספר טייסים מטייסת שדה  -דב על ידי קריאת מתקנים בתוך הבסיס על

שמם .

42

ב6-

בנובמבר

נקרא ' מחנה זהרה ' .

39

43

1948

אישר רמז את הבקשה  ,וגוש הבניינים ששימש למגויסות הח " ן במחנה

בדיון נוסף בסוגיה זו ב  2 -בדצמבר

1948

הציע קצין הסעד החילי אברהם בלט

אבז  -שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 13עם  ,ד ; א  ,עמיר  -פינקרפלד  ' ,כי עזה ממוות '  ,הנ " ל  ,בחייהם  :כליל דמויות ממלחמת
השחרור  ,תל  -אביב [ תשכ " בן  ,עמ '

. 43 - 41

( לעיל ,הערה  , ) 13עמ ' קטז  -קבב .

40

אבן  -שמואל

41

כהן ( לעיל  ,הערה

42

במלחמת העצמאות עלו יזמות הנצחה מקומיות  ,ובין השאר נקראו מחנות על שמות מפקדים שנהרגו בקרבות  .מחנה

,) 1

ג  ,עמ ' . 674

שרונה בתל  -אביב נקרא על שמו של יהושע גלוברמן ( ' מחנה

יהושע ' ) ;

בגליל העליון נקרא ' מחנה פילון ' על שמו של

סגן פילון מרידמן מחטיבת יפתח שבפלמ " ח ; והמחנה בג ' ולים כונה ' מחנה עמנואל ' לזכר סרן עמנואל ברשי מחטיבת

גולני .

ב 27 -

במרס

1948

כתב ישראל גלילי  ,ראש המפקדה הארצית של ה ' הגנה '  ,אל מפקד חטיבת קרייתי כי בכוונתו

' להודיע למפקדי החטיבות על החלטתי להימנע מלקרוא מחנות על  -שם חברינו שנפלו חלל  . . . [ .ן קשה ההבחנה את מי
להקדים  . . . [ ,ן וכרוכים בכך פגיעה ועלבון וצער '  .א " צ  ,תיק , 32 - 321

43

בשנת

1949

נמסר שדה  -דב לידי רשות שדות התעופה עד . 1959

עמ ' . 252

נראה שנוכח השינויים שחלו בפרק זמן זה במבנה שדה

התעופה ובתנאי השיכון בבסיס לא נשמר שמה של זהרה במגורי הח " ן  .על פי ראיונות טלפוניים

עם ההיסטוריון אבי כהן

וב 16 -

במאי

2004

עם סגן אלוף מוטי חבקוק  ,ראש ענף היסטוריה

ב 20 -

באפריל

בחיל האוויר .

2004

זהרה לבנטוב  -גיבורת מופת או

לקרוא לשדה התעופה ברוחמה בנגב ' שדה זהרה '  ,על שמה של זהרה לביטוב  .אך
קבע רמז ש ' טרם הגיע הזמן לצעד

בשנת

1949

זה ' .
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44

יצא לאור הספר ' שמואל קופמן  :מבחר כתבים ' בעריכת אבן  -שמואל  ,ובשנת

1952

יצא

( ' דבר '  ' ,הצופה ' ,

הספר ' זהרה לביטוב  :חייה וכתביה '  .הוצאת ספרי הזיכרון לוותה בהספדים בעיתונות
האלקטרונית היחיד באותן השנים
' הארץ ' ) ובתכנית רדיו ב ' קול ישראל '  ,שהיה ערוץ התקשורת
באוניברסיטה
בישראל  .אבן  -שמואל הקדיש עצמו לטיפוח מפעל הזיכרון והתמסר לו בכל מאודו .
לביטוב ,
העברית בירושלים נוסדה קרן מלגות במכון למדעי היהדות על שם שמואל קופמן וזהרה
בירושלים ,
וחדר לימודים במכון הוקדש לזכרם  .הרחוב המחבר את רחוב הפלמ " ח ורחוב הטייסים

והמשקיף על משכן הכנסת  ,נקרא נתיב זהרה .

45

שמוליק וזהרה מונצחים גם ב ' ספר הפלמ " ח '  ,ב ' ספר תולדות ה " הגנה " ' וב ' גווילי אש ' ( רק זהרה
שיצאו בשנות החמישים  ,אף שמבחינה צבאית טהורה תרומתם המבצעית לא עלתה על זו של

זהרה הייתה אמנם מהטייסות הראשונות  ,אך ייתכן שהסיבה לציון שמותיהם בספרי הפלמ " ח
הייתה הפרסום הציבורי של

סיפורם והתהודה שצבר .

חבריהם .
וה ' הגנה '

החמישים .

בכך למעשה התמצתה פעילות ההנצחה לזכרם של שמוליק וזהרה בתחילת שנות

במשך שנות דור נגנזו שמותיהם בשני ספרים  ,המגוללים באותיות זעירות את סיפורם  ,והסיפור
נצור

),

נותר

בלבבות .

שלב ההנצחה המשני משנות השבעים

הקרוב של

בשנת  1971יצא לאור הרומן ' פרופסור אלקנה ורמי בנו ' מאת שרגא קדרי  ,ירידו
שמוליק
אבן  -שמואל  .הרומן מבוסס על סיפורו של אבן  -שמואל ומצטט ממכתביהם של
זכרם של
גיבור הרומן היה אמנם בן דמותו של אבן  -שמואל  ,אבל המכתבים והסיפור תרמו לשימור
שמוליק
שמוליק וזהרה גם בתקופת האופוריה הישראלית לאחר מלחמת ששת הימים  .סיפורם של
לאהוב עד
וזהרה שב ועלה ובעצמה שלא הייתה לו קודם בספרה של דבורה עומר לבני הנעורים '
קהל
מוות '  .הספר  ,שיצא בשנת  1980בסדרת ' הנועזים ' בהוצאת ' שרברק '  ,נחטף בלהיטות על ידי
הספר
הקוראים והוא שהוביל להתפתחות ' מיתוס זהרה '  .על השתלשלות האירועים שהביאה לכתיבת

וזהרה .

סיפרה

עומר :
וריגש אותי

בשנות נערותי נתקלתי בספר על זהרה לביטוב בו פורסמו מכתביה ויומנה של זהרה  ,שהסעיר

יום

בזמנו  .במרוצת השנים שכחתי ממנו  .כעבור עשרות שנים לאחר שפרסמתי מספר ספרים לנוער הגיע אלי
שהספרנית סיפרה
אחד בני גיל עומר  ,שהיה אז תלמיד בחטיבת הביניים  ,עם בקשה לא שגרתית  .הוא מסר
לו שאני זוכרת
לו על ספר ישן שנכתב על זהרה לביטוב  ,והוסיפה  ' :כדאי שאמא שלך תכתוב עליה '  .אמרתי
אישיים . . .
במעומעם את הספר משנות נעורי  ,אבל מאז היו כל כך הרבה מלחמות  ,וטרגדיות נוספות וסיפורים
וגודלם המזערי של
44

ההצעה הועלתה על רקע תפיסת שדות תעופה בריטיים  ,הרחבת שטחי המדינה במלחמת העצמאות

מנחתי העפר  .ראו  :כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 358
45

; 370

ג  ,עמ ' , 674

. 677

 ' ,שמות

ד ' בנבנשתי  ,רחובות ירושלים  :אתריה ההסטוריים ומוסדותיהנ  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

רחובות ירושלים  , ' 1967 - 1948עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת בר  -אילן ,

תשנ " ט  ,עמ '

. 37

. 114

ראו גם  :ז ' צברי
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הספרנית הצליחה לאתר את הספר הישן  ,והשאילה לו אותו לקריאה  .גיל הגיע הביתה עם
אותו באחת  .הספר ריגש אותי מאוד וכשסיימתי לקרוא  ,חשבתי שאם

הספר ואני קראתי

הספר הצליח לרגש אותי כל כך כאישה

בוגרת  ,לאחר שנים ארוכות של מלחמות ושכול  ,אולי באמת כדאי לכתוב על זהרה ספר חדש .

46

ארבעה חודשים לאחר פרסומו אזל הספר מן המדפים  ,ובשלוש השנים הראשונות ראו אור שש
מהדורות ( הספר יצא עד כה בעשרים ואחת מהדורות  ,וכפי שהעיד זאב נמיר  ,מנהל ההוצאה  ,הביקוש
וההזמנות נמשכים כל הזמן . )47משרד החינוך בחר בספר לקריאה מונחית בבתי הספר בשנות השמונים

המוקדמות  .סיפורם של זהרה ושמוליק הומחז על פי הספר בידי חגית רכבי  -ניקוליבסקי  ,והיא ביימה
בשנת

1981

את ההצגה ' שמוליק של זהרה ' ב 'תאטרון אורנה פורת לילדים ונוער ' .

48

הצגה זו עלתה

מאז בשלוש הפקות ( האחרונה בשנת  , ) 1998והמחזה פורסם בספר בשתי מהדורות ( האחרונה בשנת

. ) 2003

בשנת

1983

יצא לאור הספר ' ולהתחיל מבראשית '  ,שבו הובאו מחדש מכתביהם של שמוליק

וזהרה בעריכת מאיר אדלשטיין  .במבוא הסביר אדלשטיין את המניע להדפסה המחודשת של החומר
המקורי :

,

וכתביה ' ו על שתי

הספר המקורי ' זהרה לביטוב חייה

מהדורותיו נחטף מדוכני הספרים  ,ובמהרה אזל מן השוק .

העותקים המעטים עברו מיד ליד ונקראו בשקיקה  .בכיתות הגבוהות של בתי  -הספר נרשמו התלמידים בתור

כדי לקבלו לקריאה  .בחברות הנוער  ,בסמינריונים ובקיבוצים נמסר הספר מאיש לרעהו  .הביקוש לספר היה
כה רב  ,עד שניתן לומר שדור שלם נתחנך על אגדה קסומה זו .

בשנת

2003

49

יצא לאור הספר ' כזוהר הרקיע ' מאת עופר רגב  ,ובו הובאו שוב מכתביה של זהרה  .לספר

הוקדם מבוא המגולל את תולדות חייהם של זהרה ושמוליק  .בהקדמה נכתב  ' :לאחר מותה  ,הפכה
זהרה עצמה לסיפור  ,לזיכרון ולמורשת  .דמותה השפיעה על רבים [  . . .ן אך גם מרקמת

תישזר בתודעה רק פיסה אחת  .זו אותה פרשת אהבים טהורה שנגדעה ,
המקום וההקשר

ההיסטורי ' .

50

חייה של זהרה

[  . . .ן שעוצמתה חורגת מן הזמן ,

הדס ירקוני  -רגב  ,עורכת הספר ' כזוהר הרקיע '  ,אמרה  ' :זהרה מסמלת

את האוניוורסליות של האהבה חוצת

הגבולות ' .

צפריר קריציה  ,בן קריית  -ענבים  ,שהוריה של זהרה

51

קבורים בחלקת המייסדים בקיבוצו  ,ביים בשנת

2003

דווקא לבני הנעורים  .על המוטיב המרכזי בהצגה

את המופע ' זהרה '  ,המיועד לקהל הרחב ולאו

אמר :

זהרה ושמוליק מייצגים  ,בעיניי  ,את ארכיטיפ האהבה הטרגית נוסח ' רומיאו ויוליה '  .סיפורה של זהרה ששכלה
שלושה אהובים ונהרגה בעלומיה צובט את המיתרים הרגישים ביותר  .עניין המלחמה קיים ברקע סיפורה של
זהרה  .טרומפלדור הוא גיבור מיתוס ציוני ואילו סיפורה של זהרה הוא אוניוורסלי  .בסיפור שלה יש גרעין
מיתוס המחזיק משהו הגדול מן החיים מבחינת הדרמה האנושית שמעבר לזמן ולמקום .

46

הריאיון עם דבורה עומר התקיים

ב 14 -

ב 15 -

52

במאי . 2003

במאי . 2003

47

הריאיון עם זאב נמיר התקיים

48

הראיון עם חגית רכבי  -ניקולייבסקי התקיים

ב 16 -

במאי ,

; 2003

ע ' עמית  ,שלוש חתונות  :מפגשים עם ארנה פורת ,

תל  -אביב  , 2000עמ ' . 260
49

מ ' אדלשטיין ( עורך )  ,ולהתחיל מבראשית  :מכתבים  ,זהרה לביטוב  ,שמואל אבן שמואל  ,ירושלים תשמ " ג  ,פתח דבר .

50

רגב ( לעיל  ,הערה

51

מדבריה בערב הזיכרון לזהרה שהתקיים

52

, ) 37

עמ '

. 85

הריאיון עם צפריר קרוציה התקיים

ב 30 -

ב 17 -

בספטמבר

בספטמבר

2003

2003

ב ' בית הפלמ " ח '

בתל  -אביב .

בתל  -אביב .

זעה לנגטיב  -גיטרת מופת או

הספר 'לאהוב עד מוות '  ,ההצגה ' שמוליק של זהרה '  ,שגם צולמה ושודרה בטלוויזיה
במספר ימי זיכרון  ,וההוצאות המחודשות של ספרי המכתבים בשנת

1983

ובשנת

 161דהרה

מיתוס !

החינוכית

 ,הנחילו

2003

את סיפורם של שמוליק וזהרה לדור חדש שלא ידע את שמם  .הטמעת הסיפור באמצעות

מערכת

החינוך הממסדית יצרה רצף של שנתונים רבים שנחשפו לפרשת חייהם ומותם  .המשיכה של בני
מהוויית
נוער לסיפורי גיבורים והלהיטות של נערות בגיל ההתבגרות לסיפורים רומנטיים נובעת
ורגשית
ההזדהות הרגשית עם מושאי הקריאה  ,וחוויה זו מסייעת במקרה הנדון להפנמה רציונלית
כאחת של המסרים הלאומיים המגולמים בסיפור  .לא פעם הופכים הוריו של הילד הקורא

או

.

הצופה בהצגה לשותפים נלווים לסיפור שלא התוודעו אליו מנעוריהם  ,וכך הולך ומתרחב המעגל
דור
משנות השמונים ואילך הפכו שמוליק וזהרה בעיני רבים מצעירי הארץ לנציגיהם של בני

תש " ח .

מעמדה ש 5זהרה בזיכרת הקיבוצי
לדמותה של זהרה נתייחד מקום סגולי במרחב הזיכרון הקיבוצי  .היא מזוהה בראש ובראשונה כאחת
יוטמע
מלוחמי הפלמ " ח שנפלו במאבק להקמת מדינת ישראל  ,ולפיכך ניתן היה לצפות שקלסתרה
כמרכיב בזיכרון הקיבוצי של בני דור תש " ח  .אבל דמותה של זהרה חרגה מחוג לוחמי עצמאות ישראל
האוויר
בדור תש " ח  .היא נתפסה בדור האחרון כסמל לנצחיות האהבה מחר גימא  ,ואומצה על ידי חיל
כמופת להתגייסות נשית לשירות קרבי מאידך גיסא  ,וכל אלה הרחיבו את חוג מוקירי זכרה שקיבעו

את דמותה בזיכרון הציבורי  .המוטיבים הקלסיים של הסיפור המיתי בפרשת חייה ומותה שופכים אור

על תהליך הבנייתו של ' מיתוס זהרה ' .
גזית הגורל הטרגית
זהרה נולדה להוריה לאחר ששכלו שני תינוקות שנפטרו בינקותם  .שמוליק נולד לאחר שמונה
נחרץ
שנים ארוכות שבהן ייחלו הוריו להיריון  .הכמיהה להולדתם של הגיבורים  ,שדינם הטרגי כמו
מראש  ,מחדדת את מוטיב הגורליות  .כך גם בפרשת השחרור מהפלמ " ח  .במשך תקופה ארוכה

התנהל מאבקו של שמוליק  ,בדרבונו התקיף של אביו  ,לסיים את שירותו הצבאי ולצאת ללימודים .
אך
כשעלה בידו של שמוליק להשיג לבסוף את אישור השחרור המיוחל  ,הוא ביקש לממשו לאלתר ,
לסייע
זהרה שכנעה אותו להתעכב ימים אחדים כדי להיפרד כראוי מחבריהם  ,וכעבור יומיים יצא
באימון כיתת טירונים ולא שב  .אף בעזיבתה של זהרה את הארץ לארצות  -הברית אפשר לראות ניסיון
להימלט מיד הגורל  ,אך גם שם כמו רדפה אותה נבואת האורקל  .לשמע הידיעה על נפילתם של
והתגייסה מחדש
לוחמי מחלקת הל " ה  ,ובהם חברים רבים משותפים לה ולשמוליק  ,נמלכה בדעתה

לשירות .
מוטיב הגורליות הטרגית בדמותה של זהרה בא לידי ביטוי במלוא עצמתו במותם של שלושת

חבריה  -עמיחי קליבנר  ,שמואל קופמן ואמנון ברמן  .דומה שבעקבות האירועים הצטיירה זהרה בעיני
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ניר מן

עצמה כאישה קטלנית .

53

הקורא שנכבש באהבתם הטוטלית של שמוליק וזהרה  ,מזדעזע בקראו את

תיאורי ייסוריה בתהומות כאבה  .מצד אחר שתי החוויות העזות מעצבות את דמותה כרמות מיתית  ,שכן
גיבורי המיתוס נחשבים כמי שניחנו במשאבי נפש המפקיעים אותם ממרחב ההתייחסות הנורמטיווי ,

ומצד אחר חוויות אלה מעצימות את תחושת חוסר התוחלת שבניסיון להיאבק בגזרת הגורל .
מוטיב האהבה המכלה  -מקומו של שמוליק במיתוס
בשל חלקו המהותי של שמוליק בנרטיב האהבה  ,שהנא מרכיב מרכזי בסיפר ובמיתוס  ,עולה השאלה
אם המיתוס הוא של זרדה לבדה  ,או שמא זהו ' מיתוס זהרה ושמוליק '  .נראה שהתשובה על שאלה

זו איננה חד  -משמעית ותלויה בהשקפתו של המתבונן  .מי שרואים את מיצויו של המיתוס במיזוג
המוטיבים של המוות והאהבה האוניוורסליים  ,יבכרו להשוות את משקלם של זהרה ושמוליק  .לעומת
זאת מי שמטעימים את ההיבט הפמיניסטי במיתוס יתמקדו בזהרה לבדה  .זאת לא מפני ששמוליק

אינו כשיר לייצוג מסרים פמיניסטיים  -אדרבה  ,דמותו משרתת את המסר הפמיניסטי העל  -זמני
במיתוס  -אלא מפני שהיבט זה נבנה במידה רבה מאירועים שהתרחשו לאחר ששמוליק נהרג וזהרה

התאוששה ויצאה לדרכה החדשה באמריקה ולקורס הטיס .
חוט של עצב נמשך בדמותו של שמוליק  ,העילוי המחונן  ,הפלמ " חניק האהוב על חבריו  ,והמתבדל

באישיות מופנמת  ' .גאון ' ,הגדיר אותו המשורר חיים גורי  ,שהיה מפקדו בפלמ " ח .

54

' מסור  ,אהוב  ,חבר

טוב בחיוכו הביישני  .יודע לעורד  ,יורע לעורר  ,יודע לגעור קשה בשעת הצורך  ,אך תמיד מתוך חברות
ויחס חם וטוב  .יודע למזג את סמכות המדריך עם חברות טובה '  ,כתב

עליו יוחי סבוראי מעין  -חרוד .

55

כניסתה של זהרה לחייו של שמוליק חוללה בקרבו סערת נפש  .את הפגישה בין זהרה המחוזרת
והנערצת על ידי חיילי מחלקתה  ,לבין שמוליק המסוגר תיארה עומר בספרה לבני
זהרה ציפתה שהוא יפתח

[. . .

]

ראשון  .הבחור צריך

לעשות את הצעד הראשון ,

לא ?

הנעורים :

אך שמוליק לא עשה

זאת .

שמוליק נראה שברירי  ,רוחני  ,הוא כמו ריחף בעולמות אחרים  ] . . . [ .הוא היה אחר  ,שונה במראהו כמו גם

באורח דיבורו ובהתנהגותו  ,והשוני הוא שקסם לה כל כך  . . . [ .ן מחזרים רבים היו לה לזהרה  ,אך היא רצתה רק

.

בשמוליק  ,שכנראה אינו מתעניין בה כלל  . . [ .ן בריצה עשתה זהרה את דרכה בשעת הבוקר אל [ שדה האספסת ]
מחוץ

לקיבוץ  .הגלבוע הזדקר מולה  ,טרשי

ומסולע  .מרחוק הבחינה בדמות הקוצר  ,דמות תמירה מזדקרת

בשדה  .כן  .שמוליק
[  ] . . .הרים שמוליק את ראשו ומבטיהם נפגשו  ' .זהרה ? '
! -

הוא עדיין לא הבחין בה  .עירום היה במחצית

גופו העליונה  ,לבש מכנסיים קצרים .

חייך אליה חיוך מבויש

משהו .

56

הפרט המשמעותי המשתמע מהטקסט הרומנטי הוא הדומיננטיות של זהרה במערכת

יחסיהם .

57

שמוליק מתואר כדמות גבר שברירי וענוג  ,וזהרה היא המעשית  ,והיא היוזמת את יצירת הקשר באמתלה
53

ביטוי לכד ניתז כאשי צלם בחוף הים בתל  -אביב ביקש לצלם אותה ואת אמנת לפני טיסתו האחרתה לנגב שממנה
לא שב  .זהרה נזעקה מפני שאותו הצלם צילם אותה ואת שמוליק באותו המקום בשבת האחרונה שעשתה עם שמוליק
בתל  -אביב  ,שישה ימים לפני שנהרג  .אבן  -שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' נח .
ב 16 -

בפברואר

בביתו

בירושלים .

54

הריאיון עם חיים גורי התקיים

55

יומן עין  -חרור  ,יום ו  ,י " ח בסיוון

56

ר ' עומר  ,לאהוב עד מוות  ,תל  -אביב  , 1980עמ ' 76 , 61

57

תא " ל יצחק ( איזי ) רהב  ,חברו של שמואל קאופמן  ,אמר  ' :כשאמרו לי שהוא בזוג עם זהרה  ,התפלאתי מאוד  .לא ידעתי

2004

תש "ז .
ו . 80 -

איך היה לו האומץ לגשת אליה  .הוא לא היה טיפוס שמתחיל עם בנות  .היא הייתה נערה פתוחה ממנו  ,עזת מבט  ,והוא
היה כזה ביישן  .זהרה הייתה ללא ספק הדומיננטית ביניהם '  .הריאיון התקיים ב  9 -בדצמבר

2003

בתל  -אביב .

זהרה למטיב -

גיבורת מופת או

מיתוס ?

163

מאולתרת  .על אופייה של מערכת היחסים ביניהם אמרה רכבי  -ניקוליבסקי  ' :הקטע האינטלקטואלי

שלו משך אותה  ,לדעתי  .הוא לא היה מאצ ' ו .

,

הוא הדמות שהיינו רוצים לראות של הגבר

הישראלי החדש וההרגשה במקור  .איש הרוח הנאלץ לאחוז בנשק  .היא הייתה הדומיננטית בסיפור

האהבה  .זהרה הייתה ספורטאית ,חזקה  ,אינדיבידואליסטית  ,עקשנית עם רצף ברזל חזק מאוד .
שאפתנית ' .

58

59

סיפור אהבתם העזה של שמוליק וזהרה ראוי להיכלל בקורפוס סיפורי האהבה הקנומים ,
הנמתחים בקשת הרגשות שבין התום הבתולי לאופל המורבידי  .בדרך כלל נחשפת עצמת האהבה

לאחר פרידה טראומטית או מוות טרגי  .מוטיב האהבה הלא ממומשת  ,אותה אהבה שלא הבשילה
לכדי הקמת בית ומשפחה ונותרה בחזקת הבטחה טהורה ומלאכית בנצחיותה  ,תורם אף הוא את
משקלו האגדי להבניית המיתוס  .לאחר מותו של שמוליק כתבה לו זהרה

ביומנה :

מי עולל לנו זאת ? מי הפריד בינינו לנצח ? משכותבת אני את המילה נצח  -פחד ורעדה אוחזים בי .
לנצח  ,לעולמי

עולמים ?

האומנם ?

רק עתה רואה אני שבעצם במשך כל הזמן חיה אני את התקופה הזאת כתקופה

שצריכים ומוכרחים לעבור אותה  ,ומשנגיע לסופה שוב אמצא את שמוליק שלי  ,השובב והרציני  ,העליז
והחמוד  ,היודע לנחם ויודע לאהוב  .איפה אמצאך  ,שמוליק שלי ?
שמוליק  ,מחפשת ומחפשת אותך או את הדרך אליך  .האמצא ?  . . .זהרה .

לו גילה לי מישהו את הדרך  .אני מחפשת ,

אפילו במותם לא מיצו זהרה ושמוליק את זוגיותם ונרתרו פרודים זה מזו משני עברי עיר הנצח .
שמוליק נקבר בבית העלמין בהר הזיתים  ,שנותר לאחר מלחמת העצמאות בשליטת ירדן  ,וזהרה
הייתה קבורה שנתיים בבית קברות ארעי בגבעת רם עד הבאתה למנוחת עולמים בחלקה הצבאית

בהר הרצל בירושלים .

60

מוטיבים נוספים בהבעית המיתוס
גורם נוסף שתרם להיווצרות המיתוס  ,ושקשה אמנם להעריך את חלקו אבל ודאי נודעה לו השפעה
לא מבוטלת בטווח הארוך  ,הוא מסכת הקשרים של זהרה ושמוליק לאליטת היישוב הישנה בתקופת

המרינה שבדרך ולאליטת הפלמ " ח ודור תש " ח  .בביתה של משפחת קופמן באו ויצאו שועי הדור
ומעצבי התרבות העברית .מנגד בלטה זהרה באישיותה ובכושד מנהיגותה כמפקדת צעירה ומרריכת
 61ברבות השמם
ספורט בקרב חבריה הפלמ "חניקים  ,שמהם צמחה שכבת ההנהגה של דור תש " ח .
58

59

הריאיון עם גית רכבי  -ניקוליבסקי התקיים

"

במאי . 2003 .

י ימיי "

בסוכות תשס " ד יצא גילית מיוחד של המקומון ' ד%יי ' בתל  -אביב שיוהד למכתבים היסטוריים בתרבות הישראלית
ק יד
זהרה
והעולמית  .המדוי ' שלד באהבה ' וקדש למכתבי אהב מיתייימים ' יאחד ממכתב האהבה
ביניתם  .העיר ,

60

ב 16 -

16

באוקטובר

"

 ,2003עמ ' . 10

"

שי

עמוס לביטוב  ,אחיה של זהרה  ,ורותי רעייתו זכו להיפקד לאחר טיפולי פוריות ממושכים ואימוץ תינוקת  ,ובשנת

1962

נולדה בתם  ,והיא נקראה על שם דודתה זהרה  .בשנת  , 1968בהיותה בת שש  ,נפטרה הילדה ממחלת הסרטן והובאה
למנוחות בחלקת הקבר המשפחתית של משפחת קוסמן  ,שנשמרה לזהרה דודתה לצדו של שמואל קופתן  .ראו  :רגב

61

(לעיל  ,הערה  , ) 37עמ ' . 83
בריאיון סיפר יורם לביטוב ,אחיינה של זהרה ' :בילדותנו שמענו רבות מסבתא  ? ,יתה לביטוב  ,ומהורינו על זהרה .
ב 1998 -

חדרה

במלאות חמישים שנים לנפילתה התקיימה אזכרה לזהרה  ,בה דיברה עליה בהערצה רבה לאה רביי  ,שחלקה

איתה אוהל משותף בעין  -חרוד  .היא תיארה את אישיותה ההזקה כמד " סית ( מדריכת ספורט ) ומפקדת מחוננת  ,בד בבד
עם דאגתה לטיפוח האוהל הצנוע  .לאה סיפרה בהתרגשות רבה שזהרה השאילה לה את חולצתה הרקומה לפגישתה

-

דייה

ניר

164

מן

נודעו חלקם בתפקידים שמילאו במטכ " ל ובצמרת הממשלתית  ,התרבותית והציבורית  ,וחלקם נבלעו

באלמוניות .
פעילות ההנצחה התנהלה שנים רבות בלא יד מכוונת וללא תכנית  -אב רב שנתית ; גורמים במעגלים
חברהיים שונים  -המשפחות  ,אישי ציבור וקבוצות חברתיות בעלות עניין  -פעלו באורח וולונטרי
כסוכני זיכרון  .בקרב לוחמי תש " ח נצרפה תחושת מחויבות לזכר חבריהם הנופלים  ,והאליטה הממלכתית
של מדינת ישראל  ,שהכירה היטב את סיפורם של שמוליק וזהרה  ,מצאה דרכים לשמר את זכרם  .כך
נמצאו המקורות להוצאת ספרי הזיכרון לשמוליק וזהרה ; כך הוחלט לקרוא רחוב בירושלים על שם
זהרה ; כך הוחלט להקים קרן מלגות ולקרוא חרר ישיבות באוניברסיטה העברית בירושלים על

שמם ;

כך החליט זאב נמיר  ,הפלמ " חניק לשעבר ומנכ " ל הוצאת ' שרברק '  ,להוציא את ספרה של עומר  ,למרות
' אי התאמה ' מסוימת בתזמון השיווקי ;

62

כך הוחלט לשלב את הספר בסל התרבות של מערכת החינוך

הממלכתית ; כך נרתם יגאל אלון  ,שר החינוך שהיה מפקד הפלמ " ח  ,לסייע בהעלאת ההצגה ב ' תאטרון

לילדים ונוער ' ; וכך החליטה עיריית ראשון  -לציון בשנת

2004

לקרוא רחוב על שמה של זהרה .

בבוקר שבו נספתה זהרה היו האחיות רות דיין וראומה וייצמן בבית הוריהן בשכונת קריית שמואל ,

שממנו נשקף עמק המצלבה בירושלים  ,ומשה דיין  ,שהיה מושל ירושלים  ,נעדר מהבית  .לפתע הגיח
מטוס קל שהמריא מהמנחת הסמוך בעמק המצלבה  ,וכשנשמע נפץ התרסקות ועמוד עשן היתמר

מכרם הזיתים מיהרו רות וראומה לעבר המטוס המרוסק .
לא הכרתי את זהרה

63

סיפרה ראומה

וייצמן :

בחייה  ,אלא רק במותה  .אני זוכרת את שערה השחור והגולש הספוג בדמה  .רצנו מהר

לחלץ את הנפגעים  .רות  ,אחותי  ,פינתה את הגופות של עמנואל וזהרה במכוניתו של משה [ דיין ] לבית החולים
' ביקור חולים ' בירושלים  ,שם נקבע מותם  .דמותה של זהרה מגלמת את מיתוס דור תש " ח שחלם להקים
מדינה עצמאית  ,ולחם למען הגשמת החלום הציוני  .היא הייתה אישה  ,טייסת ובעלת שאר רוח  .סיפור אהבתם
של זהרה ושמוליק מפעים אותי בעצמתו .

64

השחרור מהפלמ " ח  -האנטיקליימקס
לפרשת השחרור של שמוליק מהפלמ " ח התלווה אקורד צורם מבחינה אישית וגם לאומית  .דרישתו
של שמוליק להשתחרר
הפיקוד הבכיר ,

65

מהפלמ " ח בעיצומו של המאבק לעצמאות נתקלה בהתנגדות חריפה מצד

אף שלאחר ' ליל הגשרים ' בשנת

1946

כבר האריך את שירותו בשנה נוספת מעבר

לנדרש  .על תביעתו של שמוליק לצאת ללימודים בחורף תש " ז כתב

אביו :

הראשונה עם יצחק רבין  ,שהיה אז מפקד מחלקת הפלמ " ח בקיבוץ תל  -יוסף השכן '  .ראו  :נ ' מן  ' ,עם כל הכבוד לרוני ' ,
הקיבוץ ,
62
63

12

ביולי  , 2001עמ ' . 17

הריאיון עם נמיר ראו לעיל  ,הערה . 47
רגב ( לעיל  ,הערה  , ) 37עמ ' . 77 - 76

64

הריאיון עם ראומה וייצמן ראו לעיל  ,הערה . 36

65

ברוך ( בוזה ) אקסלרוד  ,מפקד פלוגה ו  ,שבה שירת שמואל קוסמן  ,סיפר  ' :אני שכנעתי את שמוליק לצאת למטווח
המחלקתי שבו הוא נהרג  .באותו השבוע שמוליק קיבל אישור שחרור מהפלמ " ח והיה אמור לצאת לחופשת שחרור .

בגלל מחסור במפקדים ביקשתי ממנו יום לפני האימון  ,שיצטרף לסגל המ " כים במטווח שנערך ביום שישי  .דיברתי

אתו באופן אישי והוא הסכים מרצונו החופשי להצטרף ללא כל התגגדות '  .הריאיון עמו התקיים
בביתו ברמת  -השרון .

ב 28 -

בפברואר

2004

ה לקטוב  -גימרת מופת או

?

מיתוס !
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~

החודשיים שאחרי פגישתנו [ בשבט תש " ז ] היו חודשים מרים לכולנו  .נכנסנו ל ' סבך רע של צרות '  .מחלקת
החינוך של כנסת ישראל הרעישה עולמות בדרישת שחרור לבני  ,והממונים על בני האשימוהו בבקשת

פרוטקציה  .ועדת השחרור שלחה פקודה לשחררו  ,והממונים עליו כתבו לו  ' :נתנגד בכל תוקף '  . . .נעלב עד
תהום

נפשו  ,התחיל הוא עצמו  ,וזהרה עמו  ,להילחם לזכותו ולצדקת

דרישתו .

66

ניתן לצפות מגיבורי מיתוס לאומי שיתייצבו הכן לצו הגיוס הלאומי ; ולא היא  .יתר על כן  ,ניתן לצפות

שהעורך יעשה לטשטוש פרשייה בעייתית זו במסווה של ' אחרי מות '  ,ושוב אין זה כך .
נראה כי לסוגיה זו שני רבדים התורמים באורח משמעותי להבניית המיתוס ולהעצמתו  .רובד אחד

הוא האמינות בהצגת דמותו של שמוליק על ידי אביו  .לאמינות יש ערך עילאי בהיתוכו של גרעין

המיתוס ובגיבושו  .יש

לשער שאבן  -שמואל  ,בהיותו היסטוריון מנוסה  ,ירע היטב שטיוח הפרשייה

עלול לפגוע בדמותו של שמוליק בעיני הקורא  ,שממילא יוכל ללמוד מן המכתבים על מהלך העניינים
ויחוש כי אין מציגים בפניו דיוקן אמין של שמוליק  .יתרה מזו  ,נראה שלאבן  -שמואל היה ' חשבון
פתוח ' עם הפיקוד הבכיר  ,והוא לא התכוון למחול על עלבונו של שמוליק ועל כעסו שלו כדי לייפות
מיתוס עתידי שלא כיוון אליו  .אבן  -שמואל נשאר נאמן לגישתו גם במהדורה השנייה של ספר הזיכרון

לבנו ( . ) 1959

השוואה ביקורתית בסוגיה זו לוויכוח המכוער שהתגלע בין חבריו הלוחמים של יונתן

נתניהו לאחיו  ,שעשו להצגה מגמתית ומשוכתבת של ' מבצע יהונתן '  ,המבצע לשחרור החטופים

הישראלים באנטבה בשנת , 1976
לא היסס להציג

67

מבהירה את חשיבותה של מדיניות העריכה של אבן  -שמואל  .הוא

כהווייתן את העובדות הלא מחמיאות לכאורה  ,וביצר בכך את מהימנות הסיפור .

מוטיב המאבק האבוד בגורל
הרובד האחר בפרשיית השחרור מהפלמ " ח עולה בחשיבותו על עניין האמינות בהבניית

המיתוס .

גיבור המיתוס כפוף לקוד התנהגות משל עצמו  .הן הוא והן קהל הנמענים יודעים שמתוקף מעמדו

או כוחו המיתולוגי אין חלים עליו החוקים ודפוסי המוסכמות המקובלים  .עם זאת המרידה באל סופה

עונש מידי שמים  ,כך ביהדות וכך בתרבויות העמים  ' .שלח נא ביד תשלח '  ,מתריס  -מתמקח משה נביא

הנביאים לפני אלוהים בניסיון השתמטותו מצו האל ; ומחרה מחזיק אחריו דוד בן ישי  ,המבקש לשרת
 68גיבורי המיתולוגיה היוונית
תחת אכיש האויב במלחמת שאול וישראל בפלשתים בהרי הגלבוע .
אינם מפסיקים להמרות את פי האלים ולכפור בסמכותם האולימפית  .נראה כי מוטיב הקתרזיס

הדרמטי לא העסיק בשום אופן את שמוליק במרי לבו ואת אבן  -שמואל במררתו  ,אבל אותו העיקרון

הספרותי מתקיים בעניין השחרור מהפלמ " ח  .עוד לפני תחילת הקריאה כבר יודע הקורא אל נכון את
אחריתו הטרגית של הסיפור  -הוא יודע שחייו של שמוליק קופדו  ,ושהוא שייך לפנתאון התהילה
66

אבז  -ששאל

67

ע ' נתניהו  ,הקרב האחריז גיל ייני  ,תל  -אביב תשנ " א ' עמ '

(לעיל  ,העפה  , ) 1עמ ' נד .
;7

א ' כפיי ' ברק  :הביוגיפי"

' תל אביב  , 1999עמ '  ; 165ע '

שלח  ' ,אני רץ  ,מסביב יריות  ,וכל הזמן תקועה לי בראש טראומת מעלות '  ,ריאיון עם מוקי בצר  ,ידיעות אחרונות ,
 7ימים  29 ,ביוני  , 2001עמ '

41 - 34

( לדברי בצר ' משפחת נתניהו נאבקה להאדיר את חלקו של יוני שלא לצורך .

מעצם טיבו של המבצע  ,יוני היה למיתוס  .הניסיון לגמד אחרים ולשייך ליוני דברים שאינם נכונים הזיק לכולם ' , DWI
עמ ' 41ן ) .
68

שמות ד  ,יג ; שמואל א

כס .

ץתדרה 166

הלאומי  .לפיכך יציאתו חוצץ נגד צו הממרנים מעצימה את חזויית הקריאה  .ההנגדה הקוטבית בין
הגיבור לכוחות חזקים ממנו מעוררת את הזדהותו של הקורא  ,השואף אף הוא בסתר לבו להשתחרר
מכבלי איסרריו  .התנהגותו של הגיבור המרשה לעצמו להפר את הציפיות החברתיות  ,בהברה כל כך

מהודקת ומחמירה באורחותיה  ,מוכיחה את חוזק אישיותו  .שמוליק לא היה הטיפוס המאצ 'ואיסטי
המזלזל בדעת חבריו  ,אבל מרגע שחש שזכויותיו מתקפחות  ,מאששים מהלכיו את חוסנו הפנימי ואת
אמונתו בצדקת מאבקו האישי  .אפשר שהציטוט שלהלן מרמז שפעל גם מטעמי פציפיזם  .הקורא לא
נדרש אל מדוכת ההכרעה  ,והקונפליקט מעצים את חוויית ההתמכרות לעלילת גיבוריו  .בספר לזכר
שמוליק כתב על כך

אביו :

התחילה פרשה מבישה של בירורים  ,של שיחות ' שכנוע '  ,של שחרורים מלמעלה וערעורים מלמטה  ,ועיכובים ,
ועלבונות  ,ועונשים  .פרשה זאת נמשכה למעלה מארבעה חודשים [ ושמוליקן הפסיד בשנית את ההזדמנות
למלגה  .באתת משיחות ה ' שכנוע ' שהיו לממונים עליו איתו  ,אמר ( כפי שנודע לי לאחר זמן )  ' :לפי דעותי

,

,

כיום  ,אין בי כוח נפשי לשלוח אדם

להרוג ' . . .

69

הסיפור מעלה את הדילמה בין רצונו של הפרט לבין אילוצי המערכת ודרישותיה  .זהרה ושמוליק

העדיפו לפנות לבניית חייהם הפרטיים וביתם המשפחתי  .צעירים רבים במדינת ישראל נאלצים

להתמודד עם קונפליקט זה  ,ונראה כי התמודדות זו עתידה להימשך עוד שנים רבות .
זהרה הטייסת
בחירתה של זהרה בטיס הייתה הסיבה העיקרית לאימוץ זכרה על ידי תיל האוויר החל משנות

התשעים  .בפועל טסה זהרה בארצות  -הברית

127

שעות  ,ובחיל האוויר הישראלי כארבע שעות .

70

במציאות האקטואלית נרמה כי הציר המרכזי ב ' מיתוס זהרה ' נשען על ראשוניותה בחתום הטיס הנשי
הקרבי בשורות חיל האוויר הישראלי  .סיפורה הובלט בספרי המורשת שהוצאו לאור על ידי מפקדת

חיל האוויר .

71

גם הטקס הצנוע במוזאון חיל האוויר מקבע את מעמדו של החיל כנוצר מורשתה של

זהרה לביטוב  .לזהרה שמור אמנם מקום של כבוד בתולדות חיל האוויר כאחת מהטייסות הראשונות ,

אבל לא חיל האוויר הוא שטיפח את ' מיתוס זהרה ' ביובל שנותיו הראשון  .אפילו את שמה במצבת
החיל בהר הטייסים בואך ירושלים הוסיפו רק בשנת  , 1998עם החלת הוראת ההנצחה  .עם זאת
תפקירו הנוכחי של חיל האוויר בשימור המיתוס הוא מרכזי מאוד  .עובדת היותה של זהרה טייסת
קרבית שסיימה בהצטיינות את קורס הטיס בבייקרספילד  ,מקנה ל ' מיתוס זהרה ' ייעודים פונקציונליים

ו 'אינטרסנטיים ' בהוויה הציבורית העכשווית  .מתוקף ממלכתיותו הפך חיל האוויר לסוכן זיכרון

רשמי -לאומי לרמותה של זהרה  ,המבליט את ההיבט הצבאי בפועלה  .נראה כי העניין של חיל האוויר
בסיפורה של זהרה נועד לעגן את שירות הנשים במורשת ההיסטורית  ,ולהקנות לו בכך ממד של

המשכיות היונק את תוקפו מההרואיות של דור תש " ח .
( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' עח .

69

אבן  -שמואל

70

' טפר טיסות ' יוני  -אוגוסט  , 1948א " צ  ,תיק

71

אמכר  ,אייל וכהן ( לעיל  ,הערה
הנ " ל

(לעיל  ,הערה . ) 1

;) 1

- 1107

 , 200עמ ' . 7 - 5

א ' כהן  ,גשר אווירי לעצמאות  :להק תובלה אווירית  , 1949 - 1947תל  -אביב

תשנ " ח ;

זהרה

לקיטל -

ניעורת מופת או

 167ץתדרה

מיתוס ?

בדרג הממלכתי ניתן לכך ביטוי כאשר על דף השער של חוברת סיכום משחק המלחמה ' יקף
לאופק '  ,שנערך בשנת  2001במטה למלחמה בטרור במשרד ראש הממשלה  ,הוטבעה דמותה של
זהרה לביטוב בתא הטייס כשמבטה מופנה בנחישות קדימה  ,ובשולי התצלום

בחוברת שהוציא משרד התיירות בשנת
דרך פורסמו

168

2003

נכתב שמה .

עבור מורי

מסלולי טיולים בארץ לפי נושאים

'

,

 11ה

.

ן

שונים (ארכאולוגיה  ,אמנות ואדריכלות  ,גאולוגיה ,

דתות ,היסטוריה ועוד )  ,וביניהם  ,במסגרת סיורי

המורשת  ,הסיור ' פרימוסים כמוסים ' .

72

מבין מאות

הרמויות ההיסטוריות הקשורות לאתרי הסיורים
שבחוברת  ,רק על זהרה לביטוב ניתנה תוספת
~ מרחיבה  .בתקציר הסיור נכתב על הביקור
אישית
בקריית  -ענבים  ' :סיפור אהבותיה ומותה של זהרה
הישראלי  .במותה הפכה לגיבורת
תרבות  ,שסימלה אהבה וגעגוע לאיל  -קץ '

ייעודו של ' מיתוס

זהרה '
73

תחום ההנצחה הוא אחד התחומים שבהם משתקפים הסיפר הלאומי בכלל ורכיביו המגדריים

בפרט .

אפשר ש ' מיתוס זהרה ' עלה בתחילת שנות השמונים בשל זיקתו למאבק המגדרי על מקומן של הנשים

במרחב הזיכרון הלאומי  .ייעודו
72
73

של אותו מרחב זיכרון איננו מתמצה ברישות תיעודי של הפעילות

האגו להכשרה מקצועית בתיירות ,משרד התיירות ,היתלמדות מורי דרך  -יייי -
תידור  -באומל

( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' . 435

דצמבר

' 2003

עמ '

' 34

סעיף

. 159

טונדרה 168

( יר מן

והעשייה של נשים בעבר  ,אלא ממוקד בהווה ועוד יותר מכך בעתיד  .המאבק הציבורי בשלהי שנות

התשעים לפתיחת קורס הטיס בחיל האוויר לחיילות  -צוערות ביסס את ' צדקת ' הדרישה על תרומתו

התודעתית של התקדים ההיסטורי משכבר  .הגורמים שעמדו בראש המאבק דיברו בשם המוטיווציה
והשאיפה של נשים לממש הלכה למעשה את הסיסמאות המגדריות פרי ההכרה הפמיניסטית החדשה ,

אך טענו כי יסודן בתחושת ייעוד פנימית משחר ימי המדינה  ,בתורת ' חדש ימינו כקדם ' .
ב8 -

בנובמבר

1995

קיבל בית המשפט הגבוה לצדק את עתירתה של החיילת אליס מילר נגד

מערכת הביטחון על סירובה לקבל אותה לקורס הטיס .

74

עתירת מילר היא שהביאה בסופו של דבר

לפתיחת קורס הטיס לנשים בשנות האלפיים  .דרך ארוכה עשתה החברה הישראלית מאז הסיסמה
השוביניסטית של מפקד חיל האוויר האלוף עזר וייצמן ' הטובים לטיס והטובות לטייסים ' עד לפתיחת
השירות בצוות האוויר בפני נשים  .בעקבות חיל האוויר נפתחו בפני נשים בצה " ל עשרות מקצועות

לחימה .

75

מרכזיותו של צה " ל במדינת ישראל מציבה אותו לא פעם כסמן ימני בהטמעת תפיסות ארגוניות
ואתיות בחברה הישראלית  .לצה " ל השפעה רבה במיוחד בענייני מגדר בשל זיהויו עם מיליטנטיות
גברית  .גם אם נדמה לא פעם כי האפליה המתקנת בשיבוץ נשים ובקידומן במערכת הביטחון נועדה
לרצות קהלי יעד עתידיים  ,והיא מהלך פופוליסטי בדרכם של ראשי הצבא לקראת קריירה אזרחית -

פוליטית  ,הרי תיקון זה תורם למיסור נורמה חברתית חיונית מהמעלה הראשונה .

השוואה ביקורתית של ' מיתוס זהרה '
ספר הזיכרון ' חברים מספרים על ג ' ימי '

76

הניח את היסודות  ,יותר מכל ספר אחר  ,לארכיטיפ הזיכרון

הקיבוצי של דור התקומה  .ייתכן שמרכזיותו של הספר בעיצוב מיתוס דור תש " ח נובעת לאו דווקא
מייחודו של ג ' ימי  ,אלא מאופיו של הספר  ,הבא לידי ביטוי בצירוף הלשוני שהפך למונח תרבותי

מכונן  ' -חברים מספרים '  .צמד מילים זה מגלם את ערך החברות בפלמ " ח כפי שנתפס בעיני בני הדור .
ה ' חברים ' הם המעלים את זכרו של ג ' ימי  ,ולא הקצינים הקוראים פקודת יום לזכרו או עסקני ציבור

ורבנים הסופדים לו בנוסח מסורתי  -מליצי  .החברים  ,בני תנועות הנוער הסוציאליסטיות  ,מדברים על

ג ' ימי

' בגובה העיניים '  ,ומבטאים בכך את השוויוניות ואת רעות הלוחמים שבהן הם דוגלים בחיים

ובמוות  .גם לתיבה ' מספרים ' חשיבות סמנטית  .רובו המכריע של הספר ערוך כשיחת רעים הנסבה
על אודות ג ' ימי

( 202

עמורים )  ,ורק קצתו מוקדש לעיזבון פרי עטו

( 18

עמודים ) .

הדגש הוא עליו

( ובמשתמע גם עלינו המספרים ) ולא על משלו  .הבחירה בעמדה של ' סיפור על ' העניקה אמנם לטקסט

74

בג " ץ  ,4541 /94אליס מילר נגד (  ) 1שי

הביטחון ; (  ) 2ראש המטה

הכללי ,

צה " ל ; ( ) 3

יאש

אכ " א  ,צה " ל ;

()4

קצינת ח " ז

ראשית  ,צה " ל  , ] 8 . 11 . 19951פסקי  -דין של בית המשפט העליון בישראל  ,מט  ,חלק רביעי  ,ירושלים  ,תשנ " ה  /תשנ " ו  ,עמ '
75
76

. 145 - 94
נבו ושור ( לעיל ,הערה . ) 30
שמי ( לעיל  ,הערה  . ) 35הספר
( 18

באוקטובר

) 1948

נכתב על בסיס שיחות חבריו של סרן אהרון ( ג ' ימי ) שמי  ,שנהרג בט " ו בתשרי תש " ט

ב ' משלט המשותף ' בהרי ירושלים

( בית  -שמש היום) .

זהרה להיטיב -

גיבורת מופת או מיתוסי

169

אמינות אותנטית רעננה  ,אך בה בעת פטרה לכאורה את המשוחחים מהמחויבות להבניה מלומדת
הנוהגת יראת כבוד במילה הכתובה ובמה שהיא מייצגת  ,והנהיגה סגנון כתיבה חדש  .בספר כולו ,
לרבות כותרות הכריכה  ,מוזכר ג ' ימי רק פעם אחת ( באותיות טל ומטר ) בשמו המלא  -אהרון שמידט ,

ופעם נוספת בשמו הפרטי  -אהרון (ברשימה שכתבה אמו ) .

המשפט החותם את הקדמת

הספר :

' דמותו [  ] . . .אינה אלא דמות סמלית המקפלת בתוכה קווי אופי מובהקים  ,השותפים להרבה " צברים "
בני הדור הזה '  ,משקף לדעת סיון גורל היסטורי וצידוק הדין  .לדבריו  ' :רצון הנחלת הזיכרון מעוגן

אצל מרבית הכותבים  ,המספרים והעורכים במודעות היסטורית חזקה ; לא רק  ,כפי שצפוי  ,במובן של

ראיית האקט הטרגי של קץ חייו של אובייקט הזיכרון [  1 . . .אלא כראיית חייו של הנופל כבעלי זיקה

עמוקה לגורל הקיבוצי ' .

77

להבדיל מהדיבור ' על ג ' ימי '  ,נבנה ' מיתוס זהרה ' ממכתביה שלה ומיומנה  -דברים בשם אומרם .
לעובדה זו נודעת חשיבות גם בהשוואה לסיפורה של חנה סנש  .תידור  -באומל  ,שבחנה את הדינמיקה

שבה נוצרו מעגלי הזיכרון בסוגיית הצנחנים  -השליחים בשנותיה הפורמטיוויות של המדינה  ,מצאה
שבראש הייררכיית ההנצחה ניצבת חנה סנש .

78

הסיבות לכך הן העיזבון הספרותי שהותירה ,

79

הביוגרפיה הציונית  -החלוצית שלה  ,הביטוי להתגייסות היישוב למען יהודי אירופה  ,עמידתה בעינויי
החקירה הנאצית והיבטים פוליטיים וממלכתיים  ' .העובדה ששמה לא נקשר בקשרים כלשהם עם

בני המין השני הזכירו את דמותה של לוחמת אחרת  :ז ' אן דארק  -שנאבקה אף היא בגבורה למען

הצלת עמה ' .

80

עמוד התיכון במיתוס חנה סנש הוא הגבורה וההקרבה  ,תוך התעלמות מוחלטת מהצד

הרומנטי  .נשיותה מילאה תפקיד רק במובן השוויוני  -הפמיניסטי  ,ששירת את הנרטיב של תנועות

הפועלים .
החוקרת שרי גל  ,שכתבה ספר ביוגרפי על ברכה פולד ,

81

נגעה בשאלת

הנצחתה :

השוויתי את ההנצחה של חנה סנש לזו של ברכה פולד  .הרי גם פולד
מיתוס סביב דמותה ( קריאת ספינת מעפילים ורחוב בתל  -אביב על  -שמה  ,והשיר של אלתרמן ב ' טור השביעי ' ) .

כתבה וכבר הייתה התחלה של בניית

אם היא הייתה כל כך מפורסמת ויפה  ,שאלתי את עצמי  ,למה היא נשכחה ולא הפכה לסמל בפנתיאון ? נזכרתי

בהערה בספרו של פרופ ' ? מנואל סיוון ' דור תש " ח  -מיתוס  ,חברה וזיכרון '  ,לפיה כדי לפרסם בספר ' גווילי

אש ' ( פרקים מעזבונם של הנופלים במערכות

ישראל )

נדרשה שליטה בשפה העברית  .ברכה פולד כתבה

אומנם בשפה העברית  ,אבל חלק ניכר ממכתביה באנגלית לאחותה בארה " ב  ,לא תורגמו  .היא לא הייתה חברה
באחת מהתנועות

ה ' נחשבות '  ,לא

הייתה שייכת לקיבוץ  ,או להכשרה  .אמה  ,לוטה פולד  ,לא הייתה שייכת

לאליטה בארץ  ,לעומת קתרינה סנש אמה של חנה סנש שעלתה ארצה כבעלת מעמד  ,ולא היה מי שינציח
אותה  .היא הייתה אחרת  .קראה כל הזמן ספרים באנגלית ותכננה ללמוד רפואה

בחו " ל .

82

77

סיון ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

78

י ' תידור  -באוכל  " ' ,אך נזכור את כולם "  :הנצחת הצנחנים השליחים ממלחמת העולם השנייה בשנים , ' 1949 - 1945

. 193 - 192

קתדרה  ( 84 ,תמוז תשנ " ז )  ,עמ ' . 132 - 107
79

מ ' ברסלבסקי  ,חנה

. 119

80

שם  ,עמ '

81

ברכה פולד
ש'

82

סנש :

חייה  ,שליחותה ומותה  ,תל  -אביב . 1986

( ) 1946 - 1926

נולדה בברלין  ,שירתה בפלמ " ח ונהרגה

גל  ,ברכה פולד  ,תל  -אביב

ב 26 -

במרס

1946

( ' ליל

וינגייט ' )

תשנ " ט .

ש ' גל  ' ,ברכה פולד  :בניית הזיכרון '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת תל  -אביב  , 1994 ,עמ ' . 17 - 16

בתל  -אביב .

ראו :
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אפשר שהשוואת סיפור אהבתם של ברכה סולד וגדעון

( ג ' וני ) פלאי83

לזה של שמוליק וזהרה

מבהירה יותר מכול את מקורו של ' מיתוס זהרה '  .שני הזוגות התכתבו באינטנסיוויות  ,והשאירו

עיזבון מכתבים נכבד .

ברכה וג ' וני

נהרגו בקרב  ,ואילו שמוליק וזהרה

נהרגו בתאונות .

שני

הזוגות

היו

דמויות מוכרות ביישוב והונחו יסודות

ראשוניים להנצחת זכרם ( חיים גורי

כתב שיר לזכר ג ' וני. ) 84

לכאורה

בהשוואה בין הזוגות נודעת בכורה
מסוימת לפולד ולפלאי כמייצגי דור
תש " ח

בשל

הצד

הקרבי

בפועלם

ומעצם נפילתם בלחימה  .אולם דווקא

,

שצצ 2ימ" 2
ברכה פולד
( ) 1946 - 1926

וגדעון פלאי
( ) 1948 - 1923

"~

הזוגיות בין שמוליק לזהרה נצרבה

בייכריל הקיבוצי  ,ונראה כי שתי סיבות
גרמו לכך  .סיבה אחת היא מיעוט

הכתבים של פולד ופלאי  ,והיעלמות המכתבים שביניהם  .במרבית התקופה שבה נרקם קשר האהבה
1

י

היאשיני ביניהם היה פלאי כלוא בידי הבריטים  ,ורוב מכתביהם אבדו  .לאחר שברכה נהרגה לא כתב
גרני יימן ( כמו זהרה ) שבו תיאר את הלכי נפשו ; אדרבה  ,הוא התכנס בשתיקתו  .לפיכך חסרו לבני

יסוד להבניית המיתוס מצד האהבה והזוגיות  .הסיבה האחרת היא היעדרו של סוכן זיכרון שיתמסר

למפעל הנצחתם כמו אבן  -שמואל .
בשל סיומה הטרגי הכפול של הזוגיות דוחק מוטיב האהבה את הפן הקרבי בסיפורם של שני הזוגות .
האהבה בשני המקרים נגדעה באבה  ,בטרם התממשה  .היסוד הטרגי באהבה הלא ממומשת הוא לב
לבו של הפן הרגשי בסיפורם של שני הזוגות  ,ואפשר שהוא המקנה לו את הרלוונטיות הסגולית

שלו .

לאהבה הלא ממומשת מעמד ייחודי  .פרויד פיתח דגם תאורטי המסביר את המניע התנטילוגי במשיכה
לסינדרום המיתי של ' רומאו ויוליה '  .הניגודיות המוקצנת בין עצמת האהבה לאבדניות הסופנית
מעוררת הזדהות עם הטרגיות של האהבה הלא ממומשת ומובילה לקתרזיס הנותן פורקן ליצרים

קמאיים הנטועים בנפש האדם .

85

יסוד האהבה הטרגית שבליבת ' מיתוס זהרה ' מקנה לו משיכה עזה ,

וטוען את הנרטיב הלאומי במהות רגשית חזקה ממנו  .כאשר אהבה אינה מבשילה לכדי מימוש  ,מקובל
83

גרעת פלאי

84

' ג ' וני '  ,על אם

85

זיגמונד פרייר  ,שהניח את היסודות המדעיים לפסיכולוגיה המודינית  ,עמד בתויתו על הזיקה האימננטית ביל יצר האייס ,

( ) 1948 - 1923

הדיד

:

היה בז יחיד להומיו 1הב 7הבמר של קיבוץ קניית  -ענבים  ,ונהרג בקרב הקסטל .

קרית ענבים במעיכה  ,קריית  -עגבים תש " ט  ,עמ ' . 103 - 102

המגלם את האהבה והתשוקה ( ולכן נתפס כמחולל החיים )  ,ליצר

התנטיס  ,המייצג

את המוות ואת המשיכה המורבידית .

פרויד הצביע על כוח משיכתם ההדדי ועל המאבק התמידי המתקיים בין שני אלה בלב החיים  .הפסיכואנליזה המודרנית

הכירה במרכזיותם של שני הדחפים הללו  ,הסותרים ומשלימים זה את זה  ,כשליטים בעולמו הנפשי של האדם  .ראו :

ז ' פרויד  ,אבל ומלנכוליה  :פעולות כפייתיות וטקסים דתיים  ,תל  -אביב  , 2002עמ '  ; 8פ ' גיי  ,פרויד  :פרשת  -חיים לזמננו ,
תל  -אביב תשג " ד  ,עמ ' . 439 - 438

זהרה לרוטל  -גיבורת מופת או

מיתוס ?

171

לראות בכך הפרה של סדרי הבריאה או למצער קטיעתם  .מבלי לגלוש לסוגיות שאינן מעניינו של
חיבור זה  ,מוסכם שמוטיב האהבה הלא ממומשת מקפל בחובו גם ממד תירתי לא מפוענח  ,כאילו אותה
' יד ענקים זדונה ובוטחת '

86

שמה לאל את היוצרות מקדמת דנא  .התקוממות המתבונן כנגד אותם איתני

גורל דמוניים נובעת מהפחד מפני ליקוי המאורות  ,ובה בעת האסור והבלחי נודע מרתקים אותו .
בסיפורם של שני הזוגות נחרץ גורל אהבתם של ארבעת הצעירים שנהרגו במהלך שירותם
המבצעי  .להלכה יש בכוחו של גורם זה לסבר את הגיונו של המתבונן ולנטרל ניסיון לשוות לדברים
ממד אניגמטי  -מיסטי  .ולא היא  ,או לפחות לא בהכרח  .אמת שאלמנט ההקרבה הלאומית עולה בקנה
 87אולם הוא
אחד עם דימויו הספרותי  -הלירי של אלתרמן  ' :סכין היינו בכפה של עת לא רחומה ' ,
אינו מסיר את דוק הנעלם המרחף מעל הסיפור  .בסדק חמקמק זה בין המציאות הרציונאלית להוויה
הקמאית מתחולל הריסוננס הקוגניטיווי המבקש פתרון  .הדפוס המיתי על תצורותיו השונות הוא מעין

מכניזם תודעתי שנועד להכשיר תשתית נפשית ליישוב הקונפליקט והשבר  .באהבה הלא ממומשת יש

הד מרומז למוות  ,ויסודותיו של המיתוס הפרוידיאני משיקים לו ויכולים לענוה בו .
חות הנרטיבים של ברונר עשויה להסביר עד כמה חיונית לנרטיב התקומה אישיות שמתלכדים
בה רוח התקופה  ,חבר גיבורים ו ' מציאות שאין לה אח ורע '  ' .מיתוס זהרה ' בולט בחריגותו ממאפייניו
הטיפוסיים של דיוקן גיבורי תש " ח  .לעומת החשיבות המרכזית שתפס הנדבך המיליטריסטי בדמויותיהם

של חנה סנש  ,אהרון ( ג ' ימי ) שמי ואחרים מדור תש " ח  ,הרי בדמותה של זהרה מילא גורם זה תפקיד
בהזנקת שמה לקדמת במת התודעה הציבורית  ,אולם לאחר מכן היה שולי למדי בהתפתחות המיתום
סביבה  .זהרה אמנם שירתה בפלמ " ח  ,אך היא לא השחייכה לחבורת הפיקוד הקדמית  -אדרבה  ,היא

בחרה לקצר את שירותה ולצאת לארצות  -הברית ; זהרה אמנם הטביעה את חותמה כטייסת מבצעית
ראשונה  ,אך היא לא השתתפה בקרבות אוויר ולא הקריבה את חייה בפעולה הרואית  ,אלא נהרגה
בתאונת טיס  .למרות זאת העניקה זהרה לדור תש " ח סממן קריטי שכל מיתוס משווע לקיומו  .אפשר

שזהרה הקנתה לנרטיב הקיבוצי את הערך המיתי המוסף בה " א הידיעה  -את הממד האגדי של האהבה
הטוטלית והמוות  ,והוא התורם להרחבת האפשרות ההיסטורית של הנרטיב  ,אליבא

מיינה

דברונר .

רטקובה גיבורה בי " ת " המועצוה

כדי לבחון את נושא המחקר מחוץ להקשרו הישראלי מתבקשת התייחסות לדגם שיוכל להציגו
במישור אוניוורסלי  .הנטייה הראשונית הייתה לבחור בגיבורה בדויה מהספרה התרבותית ( מיתולוגיה ,
ספרות או קולנרע )  ,אך נמצא שדווקא דמות נשית מההיסטוריה הצבאית הגלובלית בעלת מאפיינים
קרובים תאפשר התמקדות בקריטריונים המבדילים בין דמות מופת למיתוס  .דמיון במשתני הבדיקה

( אישה  ,טיס  ,המאה העשרים ) עשוי להקל את המחשת ההבדלים בתחום ההשתקפות התודעתית
בזיכרון הקולקטיבי  .ניתן היה לבחור בטייסת אמיליה ארהרט האמריקנית או בחלוצות טיס אירופיות
86
87

רחל ( בליבשטיין )  ,שירת רחל  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '

נ ' אלתרכן  ' ,דו  -שיח , ,

הנ " ל ,

קכד .

עיר היונה ( כל כתבי נתן אלתרמן )  ,תל  -אביב

, 1972

עמ ' . 9
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שהטביעו את חותמן בתולדות התעופה בארצותיהן  ,אך נראה כי השוואה ביקורתית אופטימלית
למיצוי מרב היסודות בסוגיית המיתוס תושג בהקבלת סיפורה של זהרה למעמדה של מרינה רסקובה ,

מחלוצות הטיס בצבא האדום בברית  -המועצות .
מרינה רסקובה נולדה

ב 28 -

במרס

1912

במוסקווה להורים ממעמד הביניים  .אמה הייתה מורה

מוזיקה  .רסקובה למרה דרמה ושירה ושאפה להיות זמרת אופרה .

בבית ספר ואביה עסק בהוראת

88

עקב קשיים בריאותיים ומצוקה כלכלית החליטה להסב את הכשרתה המקצועית מחלום האופרה
ללימודי כימיה  .בשנת

בדים  .בשנת

1929

סיימה את בית הספר התיכון והתקבלה לעבודה בבית חרושת לצביעת

התחתנה עם סרגיי רסקוב ולזוג הצעיר נולדה בת  ,טניה  .בשנת

1930

1935

התגרשו בני

הזוג .
, , , , ,, , , .

,, , , , , , ,

,,

, ,

בשנת

, ,,

1931

התקבלה רסקובה לעבודה במעבדה באקדמיה לטיס .

,,

משהתוודעה לתחום התעופה החליטה להתגייס כצוערת לקורס טיס .

י

היא הייתה הנווטת הראשונה בחיל האוויר הסובייטי  ,ובשנת

בשנת

1933

1934

הוסמכה לטייסת  .בפלישת גרמניה לברית  -המועצות בשנת

( ' מבצע

ברברוסה ' )

1941

שירתו רק נשים ספורות במערך התעופה הפעיל

בחיל האוויר הסובייטי .

אלפי נשים הוכשרו לאחר הפלישה הנאצית

לברית המועצות לטייסות תקיפה  ,הפצצה ותובלה  .לפי ההיסטוריוגרפיה
הסובייטית  ,רסקובה הקימה באוקטובר
שהורכבה משלושה רגימנטים

1941

( טייסות )

את כנף התעופה הנשית ,

קרביים על טהרת מתנדבות

משורות הקומסומול  .אלכסנדר מגיד  ,ההיסטוריון הצבאי הסובייטי  ,כתב
שבעיצומה של ההתקפה הגרמנית באוקטובר

1941

התייצבה רסקובה בפני

רשויות משרד ההגנה ובפני סטלין עצמו ותבעה להקים יחידת תעופה

מרינה

רסקובה ,

מפקדת טייסת
ההפצצה 1941 , 125

"~

, ,.

,י4 ), ,,ש ,,,י,

,, , ,

י

נשית .

,

89

המהימנות של ההיסטוריוגרפיה בברית  -המועצות אינה גבוהה ,

ךקיימית גרסאות שונות על מקור היזמה להקמת כנף התעופה הנשית  .מכל

מקום קשה להניח שאישה אחת  ,נחושה ואמיצה ככל שהייתה  ,הצליחה להפוך על פיה את מדיניות

הפוליטביורו בתקופת שלטונו הדיקטטורי של סטלין  .טייסות רבות נפלו במערכה  .שלושים ותשע

טייסות עוטרו באות גיבורת ברית  -המועצות  ,ולמאות הוענקו עיטורי גבורה ומדליות הצטיינות .
רסקובה נספתה

ב4-

בינואר

1943

90

בהתרסקות מטוסה בגלל תנאי מזג אוויר קשים במיוחד כאשר

יצאה לתקיפה בסטלינגרד  .זירת מותה במערכה הגורלית על סטלינגרד העניקה תפאורה הרואית
לדמותה במאוזולאום של הצבא האדום  .מסע התעמולה להאדרת שמן של רסקובה וחברותיה הוכוון

על ידי הקרמלין כדי לחזק את הפטריוטיות הסובייטית ולשרת אינטרסים שלטוניים (דרבון נשים
להתגייס למשימות בצבא האדום ובשורות המפלגה הקומוניסטית)  .בהתאם לדוקטרינה הבולשוויקית
88
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חדרה

~

הונצחה רסקובה במפעלי זיכרון  ,באנדרטאות ובספרות הפוליטרוקית  .עוד בחייה הוענק לה אות גיבורת

ברית  -המועצות והיא הוכתרה בתוארי כבוד ותהילה .

מקומה הוכר בשורת המצביאים וגיבורי

המלחמה  ,ושמה התנוסס למופת בהיסטוריוגרפיה הצבאית והקומיסרית  .עם זאת עובדת היותה טם
לא צוינה בביוגרפיה שלה  ,וכנראה לא במקרה  .פרט זה לא תרם לתעמולה הסובייטית שנועדה לגייס

מיליוני נשים ברחבי ברית  -המועצות ל ' מלחמה הפטריוטית הגדולה ' (ולאו דווקא לעודד התמסדות

משפחתית וילודה )  ,ולכן הושמט .
ההיסטוריונית ריינה פנינגטון מתחה
ביקורת נוקבת על ניצול כוח הלחימה
הנשי ועל קיפוחו
הסובייטים

ההיסטוריוגרפי :

בנשים

השתמשו

'

וניצלו

אותן רק כצורך השעה  .הם לא הכניסו

אותן אף פעם לאליטה  .משנת , 1944
כאשר הסתמן מפנה ההכרעה במלחמת

'

,

,

ן
1

העולם השנייה  ,לא צורפו נשים כצוערות
לקורסי הטיס  .הממסד הסובייטי מחק את

,

תרומתן במאה העשרים  .ההיסטוריונית

1

גולדמן טוענת שמחיקת חלקן של הנשים

ן

תופעה אוניוורסלית במאה העשרים  ,והיא

,

מההיסטוריוגרפיה
מוצאת

את

של

ביטויה

הלחימה

היא

בברית  -המועצות ,

ביוגוסלביה  ,בווייטנם ובישראל .

'

91

רסקובה ולביטוב פעלו באותו העשור .
שתיהן התחנכו על אידאולוגיה לאומית
וסוציאליסטית והגשימו אותה בחייהן

ובמותן .

שתיהן היו טייסות שנפלו

בשירות מבצעי בנסיבות קריטיות

,

',

במלחמת מדינותיהן לריבונות  .שתיהן

היו פורצות ררך בתולדות התעופה ,
תחום קרבי חדש בצבא

בארצותיהן .
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רק אחת מהן זכתה להתגייסות אדירה של מנגנון תעמולה מעצמתי להנצחת פועלה הצבאי  .דמותה
של רסקובה נבנתה מהישגיה המרשימים בקריירה התעופתית והקרבית ומהקדשת חייה לייעוד הצבאי

והלאומי  .בדמותה של לביטוב השירות הצבאי היה רק בגדר ' מכפיל כוח '  .דמותה נבנתה מתכונותיה
האנושיות  ,מחולשותיה  ,מכוחה להתגבר ולהתעלות ומעצמת הממד הטרגי בסיפורה  .דמותה של
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צווה השיא העולמי
לטיסה נשים
למרחק  6 , 450ק " מ,
 2בנובמבר

938נ,

מימין  :מריגה
רסקובה
ולנטינה גריזודובה
( נתטת )

7

( טייסת) ופולינזי
אוסיפנקו ( טייסת
משנה )

דץ אנ

ניו

"

י

רסקובה יצוקה בברונזת אנדרטאות ; דמותה של לביטוב עוצבה בספרי זיכרון  .אפשר שזה המאפיין
המובהק ביותר המבדיל בין דמות מופת הרואית ומונומנטלית לרמות מיתית  .אותו קורטוב היולי
ולא מושג  ,שאינו ניתן לכימות ולהגדרה אמפירית  ,ועם זאת הוא חודר לחדרי הלב  ,שבהם מתהווה
ומתחוללת התודעה וההזדהות

הרגשית .

לאישה
מעשה
' יד
ידי הפילת
שוש חפץ ; 1998 ,

הלוחמת

חצר

בית מפר שדה

שקמים '  ,אתר
'ניצגיט
( צילום  ,קובי

מירון )

שלכום
' ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמופעל בה חוק גיוס חובה של בנות  .אומנם מאז ראשית המדינה
לא הוצבו נשים בתפקידים קרביים  ,אולם האידאולוגיה בדבר השוויון בין המינים ושיתופן של נשים
בשמירה ובלחימה בימי כוח המגן יצרו את הדימוי של הלוחמת התופסת את מקומה לצד הגברים
החמושים '  -כך כתבה תידור  -באומל במחקר שעניינו הנצחת הנופלות .

92

בשנת  , 1944שלוש שנים

לאחר הקמת הפלמ " ח  ,כתב יצחק שדה  ' :עוד לפני זמן קצר היה מקובל לדבר אצלנו על " פרובלמת

האישה בהגנה " או " שאלות החברה "  .השאלה והפרובלמה חוסלו על  -ידי עשרות חברותינו בעובדת
חייהן המגויסים  ,בעצם היותן במחנות  . . . [ .ן יעידו בחורותינו באימוניהן  ,בסיורים ובשאר הפעולות
שנדרשו להן

' 93 .

92

תידור  -באומל ( לעיל  ,הערה

93

שדה ( לעיל  ,הערה . ) 28

, ) 32

עמ '

. 439

זהרה לקוטל  -גיבורת מופת או

מיתוס !

 175ץתדרה

מטבע הלשון ' פרובלמת האישה בהגנה ' משקף נאמנה את עמדת הפטרונות הגברית  .התפיסה
המשתמעת ממונח זה צורמת את האוזן העכשווית  ,במיוחד משום שהועלה במערכת שהתיימרה

להיות שוויונית יחסית וששיוועה לגיוס נשים  ,ויצא מעטו של אחד מגדולי הפמיניסטים ( שנים רבות
להעריך כיצר
לפני שהכירו את המושג הזה )  .שדה לא רק כתב  ,אלא הרבה לעשות בתחום זה  .קשה
היה מתפתח שירות הנשים בכוח המגן העברי ללא תרומתו המכרעת של שדה  ,מכונן הפלמ " ח ומפקדו

הראשון .
לדברי ההיסטוריונית בילי מלמן  ,שבחנה את שלבי התפתחותו של מיתוס שרה אהרונסון

חברת

ניל " י  ,טרם ' נוצלה ' ההיסטוריוגרפיה המחקרית בגיבוש תהליכי הזיכרון הקיבוצי בהיסטוריה של

היישוב ושל מדינת ישראל  .מלמן ניתחה את הטענה שמאז עוצב הזיכרון הממלכתי  -הקיבוצי התפתחו
שכוננו
ענפי זיכרון של פלחים בחברה ( פוליטיים  ,תרבותיים  ,מקומיים ואחרים )  ,ובהם קולות מגדריים
 94בשנות הארבעים והחמישים
את תפיסת הנשיות וההתנהגות הנשית בשיח על גבורה ולאומיות .
 95אולם רק כעבור
שירתו בחברת ' אווירון ' ובחיל האוויר הישראלי עשר נשים בתפקידי צוות אוויר ,
כיובל שנים שובצו נשים לצוות אוויר קרבי בחיל האוויר  .דמותה של זהרה לביטוב ניצבת במשבצת

היחידאית של טייסת בת דור תש " ח שנפלה בעת שירותה הצבאי  ,וברבות השנים נשאבים אליה קולות

וזרמים המייצגים ציבורים שונים בחברה הישראלית .
המיתוס נועד מטבעו לבטא אמונות  ,השקפות עולם וערכים חברתיים  ,והוא עומד למבחנו

ההיסטורי בפרספקטיבת העתים  ,כלומר מתי  ,כיצד ולמה הוא יוצא מן הכוח אל הפועל  .סיפוריהם של
רבים מלוחמי תש " ח יכולים לעמוד בקריטריון הבסיסי של הגדרת המיתוס כסיפור מורשת אידאלי
שבאמצעותו מספרת החברה על עצמה  -מאין באה ולאן מועדות פניה  .סיפורה של זהרה פורץ
את גדרות נרטיב המורשת הביוגרפי  -הכרונולוגי הפרטי  ,ועומד בשני התנאים המהותיים בהגדרת

המיתוס  -הממד הדרמטי הנושק לקדושה והתנאי שהמיתוס נוצר על ידי הרעיון המכונן תרבות ובה

בעת יוצר ומחדש אותה .
במהלך מלחמת העצמאות נפלו מפקדים ולוחמים רבים שתרומתם הצבאית בשדות הקרב עלתה

לאין שיעור על זו של זהרה לביטוב  ,ושמם הונצח במהלך המלחמה ובסיומה (יחיעם וייץ  ,דני מס ,
יואב רובנו ועוד )  .שמותיהם של חלק מהמפקדים הבכירים שהכריעו את המערכה בתש " ח  ,ושהאריכו

ימים אחריה  ,הונצחו לאחר מותם בדרכים רבות ( יצחק שדה  ,יגאל אלון  ,יצחק רבין  ,דוד אלעזר  ,משה

דיין ועוד )  .זכרם של חלק מנופלי תש " ח הועלה מחדש בספרי זיכרון או שוחזר בכתבות עיתונאיות ,
בתכניות טלוויזיה או בסרטי תיעוד  .עם זאת נדמה שרצף העיסוק בדמותה של זהרה לביטוב במרוצת
חמישים ושש השנים מאז נפילתה וההטרוגניות של הסוכנים ששימרו את זכרה הם יוצאי דופן במרחב

ההנצחה הישראלי .
'

הילת גבורה סמויה נקשרה לזהרה לאחר שנפגעה בעיניה מהפיצוץ בגשר אכזיב ב ' ליל הגשרים
ונסוגה מהשטח הטרשי כמעט עיוורת  .עם זאת שמה של זהרה נודע ברבים ביובל השנים שלאחו
94
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ב ' מלמן  ' ,מותה של סוכנת  :מגדר  ,זיכרון והנצחה '  ,שילה  ,קרק וחיז  -רוקם ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' . 416 - 414
אמכר  ,אייל וכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 382 - 375והשלמותיו של מר אבי משה  ,אוצר מוזאון חיל האוויר בהצרים .
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נפילתה לא רק בגלל פעילותה המבצעית  .הפן הצבאי שנבע מהיותה טייסת  ,ובמיוחד טייסת שנפלה
בעת שירותה הצבאי  ,נסך מהתהילה הפטריוטית לדמותה  ,אבל זו נבלעה בישות סינרגית  ,ישות הגדולה

ממכלול מרכיביה  .זהרה לא נתפסה כגיבורת מופת שהצטיינה בשדות המלחמה דווקא  ,מהטעם הפשוט
שכמעט לא השתתפה בקרבות  .נראה כי המוטיבים של האהבה והמוות הטרגיים הכרוכים בדרכה הם
שהפכו את זהרה לגיבורת מיתוס  .אולם יסודות רגשיים אלה לא יכלו לסמוך לבדם את משא המיתוס

ונצרכו למכלול משלים של רכיבים אישיותיים וסביבתיים  .הטרגדיה האישית  ,מחרידה ככל שהייתה ,
איננה תשתית מספקת לטיפוח מיתוס ולפרנסתו  .נדרש תמהיל של תכונות  ,נסיבות ומשתנים שממנו
נארג המרקם המיוחד היוצר אגדות  .הבסיס החיוני להבניית המיתוס היה הרקע ההרואי של דור תש " ח ,

על מכלול נדבכי עצמאות ישראל  .החל מהרעיון הציוני המכונן בדבר זכותו ההיסטורית של העם

היהודי למולדת בארצו וכלה בערכי המאבק וההקרבה בדרך להגשמתו  .מסד תודעתי  -רציונלי זה ,
במעטפת הצבאית הייחודיות בביוגרפיה של זהרה  ,הוא שהכשיר את השימוש בדמותה כסמל מופת

פמיניסטי  .יתרה מזו  ,על מסד תודעתי  -רציונלי זה ניתן היה להציב את האדנים הרגשיים בסיפורה של

זהרה  ,שמבחינת הבניית המיתוס עולים בעצמתם לאין שיעור על הפן הלאומי .
המצרף הסגולי של אפוס תש " ח  ,מסלול טיס פורץ דרך בתולדות צה " ל  -מסלול שנשכח

וחודש  -המוטיבים הקמאיים של הטרגדיה הקנונית והרלוונטיות האקטואלית והאוניוורסלית של
הסיפור  -כל אלה עושים את בבואת ישותה של זהרה לביטוב לגיבורת מיתוס  .אותם קריטריונים
אטיולוגיים שלפיהם המיתוס הוא יסוד מכונן הנוצר על ידי התרבות ובה בעת גם מחולל תרבות ,

מתקיימים במלואם ב 'מיתוס זהרה '  ' .הזיכרון ההיסטורי  -מדעי הוא השלד עליו מבוססות ההתרחשויות ,

העוטה על עצמו את מחלצות המיתוס  ,המכיל אמת עמוקה  ,לביאור ההתרחשויות '  ,כתב האלוף ישראל
טל .

96

בדמותה של זהרה לביטוב מגולמים יסודות מכבשונו של מיתוס התקומה הלאומי ונדבכים

אלגיים מהקלסיקה העולמית  ,המשרתים ייעודים אותנטיים במציאות הישראלית העכשווית .

96

97

י ' טל  ,ביטחנו לאומי  :מעטים

מיל

רבים ,

97

תל  -אביב תשנ "ו  ,עמ ' . 121
זהרה 2 :

משנת  2001קיים באינטרנט  ,בישת אוסט  ,אתי על אודות
האורחים  ,מאלף  .האתר הוקם על  -ידי עמוס לריטוב  ,תמר מסלון ויעל אולמר .
)8
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והעיון בו  ,במיוחד בספר

להבהיר ולהגדיר את תופעת

הזדמנות לנסות

בת  -שבע מרגלית  -שטנץ

הלמדנות הנשית בחברה היהודית הקדם  -משכילית '

(עמ ' . ) 14 - 13

פשט מתוק מדבש

בתוך כך מתקשרת האסופה שלפנינו

לספרה של שילה ' נסיכה או

שבויה ?

החוייה

הנשית של היישוב הישן בירושלים . ' 1914 - 1840
שילה  ,הקול הנשי הירושלמי  :כתבי נשים

מרשית

למדניות מן המאה התשע עשרה ( קונטרסים -

מקורות ומחקרים  , ) 94 ,ירושלים  :מרכז דינור  ,תשס " ד ,

לשני הספרים  ,החובקים מרחב גאוגרפי וציר זמן
משותפים  ,שמורה זכות ראשונים הן מבחינת

נושאם  ,הן מבחינת זווית המחקר שלהם .
כותבות

 267עמ '

הקונטרסים

השתייכן

לקבוצה

חברתית אחת  ,בעלת מאפיינים משותפים ,

תפקידו של היסטוריון לבחון אמתות מקובלות ,

2

ובהם :

השתייכות לחברה האורתודוקסית במזרח אירופה ,

קל וחומר

הגירה לארץ  -ישראל העות ' מאנית בבגרותן  ' ,מתוך

היסטוריון העוסק בחייהן העלומים של נשים .

אמונה עמוקה בתפיסה המסורתית בדבר קדושתה

טוענת ההיסטוריונית מריון קפלן ,

1

ספרה של מרגלית שילה ' הקול הנשי

הירושלמי :

כתבי נשים למרניות מן המאה התשע עשרה ' נענה
לאתגר זה  .הספר מפצה על הקושי שבו נתקלים
חוקרי קבוצות שוליים  ,שאינן זוכות בדרך כלל
לתיעוד  .בספר שלושה טקסטים שלא ראו אור

עד כה  ,המתפרשים על פני כעשור (, ) 1895 - 1882
והעורכת הקדימה להם מבוא מפורט ומחכים

וחתמה ברשימת מקורות עשירה .

הטקסטים ,

קונטרסים שנכתבו במקור ביידיש  ,מובאים בנוסח
עברי חדש  ,המאפשר ' הצצה נדירה לעולם הידע
של נשים חרדיות בנות המאה התשע  -עשרה ומהווה
1
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 Imperial Germany,ח !
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על נשים למדניות

New

/

~

,

,,

בירושלים  ,המכונה בהיסטוריוגרפיה הציונית

' היישוב הישן ' .

בארץ  .בתקופה זו עברה ההתבוננות הסוציולוגית ,
ההיסטורית וכיוצא באלה מקבוצות הגמוניות ,
שתפסו את מוקדי הכוח המרכזיים בחברה או שהיו
קשורות אליהם  ,אל קבוצות שנחשבו שוליות
או ' אחרות '  .כך נכתבו מחקרים על נשי תנועת
העבודה ועל התנהלותן הארגונית וכן על מעמדן
של נשים בחברה

 , 1914 - 1840חיפה תשס "ב .

ן1 .י

Women, Family, and Identi

פרוש  ,נשים קוראות  :יתרונה

4

~

החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים

האזרחית הארץ  -ישראלית .

4

תוך

י ברטל  ' " ,ישוב ישן ' ו  ,ישוב חדש  : ,הדימוי והמציאות " ,
קתדרה ,

ראו  :א '

3

הספר מצטרף לשורת מחקרים

שהעשירו בעשורים האחרונים את חקר הנשים

3

של שוליות  ,תל  -אביב תשס " א ; מ ' שילה  ,נסיכה או
שבוייה ?

של הארץ ' ( עמ '  , ) 75וחבירה לחברה המסורתית

2

( תשל " ז )  ,עמ ' . 19 - 3

ראו  :ח ' הרצוג  ' ,ארגוני נשים בחוגים האזרחיים  :פרק
נשכח בהיסטוריוגרפיה של היישוב '  ,קתדרה ,

70

( טבת

תשנ " ד)  ,עמ ' . 133 - 111
קתדרה

, 118

טבת

תשיו ,

עמ '

- 177

184

"

חדרה 178

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

כדי כך התרחב הדיון לתחומים נוספים  ,כשוק

ההוויה הנשית העולה משירה של ראב  ,כמו

העבודה  ,רווחה ובריאות  ,חינוך ותרבות  ,זיכרון

מקונטרסי הנשים שלפנינו ,מתאפיינת בין השאר

והנצחה  ,וכן נסללה הדרך להכללתן במחקר

בפערים דוריים עמוקים ובקשר חי ותוסס למסורת

של קבוצות שלא עסקו בהן עד אז  ,כגון נשים

היהודית  .ואמנם  ,כנגד הנשים הבוגרות שהלכו

מהציונות הדתית ומהחוגים החרדיים  ,אשכנזיות

בתלם ששרטטה עבורן המסורת היהודית  ,עומדים

ומזרחיות  .שינויים אלו עיצבו מחדש את תפיסת

הדורות הצעירים שסללו לעצמם תלם פיזי ונפשי

תפקידי הנשים ומקומן בחברה  ,והם עולים בקנה

כאחד  .בכתבים שלפנינו כואבות הנשים הבדלים

אחד עם המקובל כיום בחקר נשים ומגדר בעולם

אלו  .תעודתן לנסות להציל  -ולהאציל  -מעולמן

המערביך

למשל

הגישה

עם

הרואה

במגדר

על הדורות הבאים  .על אף זיקתן למסורת  ,לא היו

קטגוריה מחקרית  ,והבוחנת את מקום הנשים

' הסבתות הירושלמיות ' שבויות חסרות אונים

כגורם המעצב את כלל החברה  6 .ראייה כזו יכולה

בידיה  .כתביהן מראים כיצד עיצבו הנשים הוויה

להיות כלי בחינה יעיל גם לספר שלפנינו  .להלן

מיוחדת שאפשרה להן לסלול נתיב לחיים בעלי

שילה :

משמעות  ,ונתיב זה  ,טוענת שילה  ,פעל להעצמתן

אבחן ארבע סוגיות הנוגעות לספרה של
האם לפנינו בספר זה הוויה נשית

ייחודית ?

הייתה מידת מעורבתן של הכותבות בסובב

( עמ ' . ) 75

מה

אותן ?

בחיי כותבות הקונטרסים ניכרים השינויים

ייחודית ?

שפקדו את החברה היהודית במזרח אירופה במאה

והאם זו כוונה להעצמת הכותבות ולהעצמת נשים

התשע  -עשרה  .אחד השינויים הללו היה בתחום

בכלל ?

השכלת הבנות  8 .מהמחקר עולה שלפחות עד אמצע

האם מדובר בסוגה נשית ירושלמית

כתיבה נשית מיוחדת בכך שהיא מאפשרת

המאה התשע  -עשרה  ,שאז התחוללו רפורמות

הצצה אל עולם פרטי  ,החבוי בדרך כלל מהזירה

משמעותיות בהשכלת נשים ברוסיה ונשים בחברה

הציבורית  ,והיא נמנית עם המקורות המועטים

היהודית בכללה  ,הייתה השכלת הבנות

ירודה .

הפותחים צוהר לעולם זה  .בטקסטים שלפנינו אכן

הן אמנם ידעו קרוא וכתוב  ,אך בעיקר

ביידיש .

משתקפת הוויה נשית מיוחדת  .תחושה זו מתחזקת

עולמן הרוחני התבסס על ספרות אגדה  ,מוסר

ממקורות נוספים העוסקים בנשים שכונו בפי

ומשלים  ,וחשיפתן לספרות התורנית הקנונית

7

הוא הדין בכותבות שלפנינו .

המשוררת אסתר ראב ' סבתות קדושות בירושלים ' .

5

על המגמות והשינויים בחקר נשים בישראל
ד ' ברנשטיין  ' ,חקר נשים בהיסטוריוגרפיה

ראו :

הייתה מועטת .
ו

הישראלית :

שילה  ,ר ' קרק וג ' חזן  -רוקם

עמ '

15 -27

6

 .קע

New 701 1988 ,

5

,

אסקס ( עורכים )  ,חינוך והיסטוריה  :הקשרים תרבותיים
ופוליטיים  ,ירושלים תשנ " ט  ,עמ '

ב ' מלמן  ' ,מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב :

( תשנ " ז )  ,עמ '

; 278 - 243

9

על הצורך בשינוי הפרשנות

נשים ומגדר את יחסנו להבנת ההיסטוריה של העלייה
החדשות  ,עמ ' . 44 - 26

Zipperstein , Imagining Russian Jewry:

 Londonש

Seattle

,ש

 . 44-45קק 1999 ,
0

. 303 - 297

אף בהשוואה להשכלת הבנים  ,שהייתה דלה כשלעצמה ,
ראו :

ההיסטורית המקובלת ראו  :י ' בן  -ארצי  ' ,האם שינו חקר
וההתיישבות ? '  ,שילה  ,קרק וחזן  -רוקם ( שם )  ,העבריות

א ' גרינבוים  " ' ,חדר הבנות " ובנות בחדר הבנים במזרח
אירופה לפני מלחמת העולם הראשוגה '  ,ר ' פלדתי וע '

 ofנ ש0ק

מיגדר וארץ ישראליות (  , ' ) 1920 - 1890ציון  ,סב

ושירה של אסתר ראב " סבתות קדושות

בחברות יהודיות ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ ' . 347 - 337

 ; 44 - 26וכן [ . Wallach scont Gender and the :

,

= תרבות "

=

טבע ,

בירושלימ " '  ,י ' עצמון ( עורכה)  ,אשנב לחייהן של נשים

( עורכות)  ,העבריות החדשות :

נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר  ,ירושלים תשס " ב ,

ראו  :ח ' בר יוסף  ' ,במלכודת המשוואה  " :אישה
גבר

נקודות מוצא  ,כיוונים חדשים ותובנות שבדרך '  ,מ '

10

9

"

"

ד ' מירון  ' ,אמהות מייסדות  ,אחיות
( חש " ן )  ,עמ '

. 177 - 121

5 .[ .

ת Memory, History, and 14

חורגות ' ,

אלפיים ,

179

פשט מתוק מדבש

סגנון כתיבתן לא היה מקורי  ,ולדעת שילה אף

רייצע חן  -טוב את תפיסת הגלות המסורתית  ,ולא

המחברות

במקרה כתבה את הדברים בחודש אב  ,שבתשעה בו

לא התיימר להיות כזה

(עמ ' . ) 59 - 56

לא התייחסו לשקלא וטריא הלכתית  ,וכתיבתן

מציינים את חורבן בית המקדש  ,ושבו מגיע לשיא

משובצת פתגמים  ,פסוקי מקרא ופרשנויות שהיו

האבל על החורבן  .אך חן  -טוב מציעה פרשנות

נפוצים בתרבות היהודית העממית  .לכותבות לא
הייתה פרשנות מוסרית ייחודית  ,אף שגישתן

משלה לאירועי הזמן  ' :וד ' יתן כי נזכה לראות [ . . .
בבנין ירושלים [  ] . . .ואיש את אחיו יאהב [  ] . . .ויביא

זאת

לנו משיח צדקנו במהרה ' ( עמ '  . ) 152 - 151היא

למקורות הייתה אישית ופרטית

( עמ ' . ) 74

]

ועוד  ,בניגוד לנשים אחרות בזמנן ואף קודם

מוסיפה נדבך על הפשט המקראי המתנה את בוא

לו  ,אין בכתיבת הנשים הירושלמיות ביטויים

המשיח בדבקות באלוהים  :חשיבות היחסים בין

השאובים מהספרות החילונית  .עם זאת היעדרם

אדם לרעהו כמקדמי גאולה  .האם מניסיונה האישי

אינו סותר את המודעות הניכרת לחידושי הזמן

הוסיפה זאת ? מהבנתה את המציאות

ולאירועים שהתרחשו

גם

בתקופתן .

רבקה

ליפא  -אניקסטר

בזמנה ?

עם

התפלמסה

נושא מרכזי המשתקף בכתבי הנשים הוא

המציאות  .בקונטרסה 'זכר עולם ' היא חוזרת על

צמיחת התנועה הלאומית  .יהודים חרדים ומתחלנים

הפרשנות הדתית המקובלת לחטא הגלות  ' :למה

שאימצו במודע את הרעיונות הלאומיים החדשים ,

למלך אשר בני '

נמשלה עתה א " י בחורבנה [ . . .
מרדו בו ' (עמ '  . ) 114הכותבת איננה מסתפקת

כך עלו יהודים שומרי מצוות

בפרשנות זו  ,ומוסיפה הסבר אקטואלי למתרחש

]

ראו בהגירה לארץ שינוי מבורך העשוי להועיל

לפרט ולקבוצה .

ששאפו להקים ' קולוניות ' חקלאיות בארץ הקודש ,

בזמנה :

ושלא ראו בעלייתם חריגה מעולם הערכים הדתי

שנה [  ] . . .וגם בגלותם התחילו להרגיש מכאובים

ישראל עוררה בחברה היהודית מחלוקת מהותית

אנושים משכיניהם [  ] . . .הוזילו את כבודם [ . . .
נתנום לשאוף רוח ' ( עמ '  . ) 115ליפא לא חסרה
מידע על הנעשה סביבה  .עיתון ' המליץ '  ,עיתון

האם העלייה היזומה לארץ היא זירוז הקץ ,

עברי משכילי בעריכת אלכסנדר צדרבוים  ,שהחל

ומכאן אסורה ? או שמא היא צער ראשון בתכנית

לצאת לאור באודסה בשנת  , 1861היה לה אפיק

סוגיה זו באה לידי

אינפורמציה  .אין להקל בכך ראש  ,הואיל ו ' המליץ '

שבו

חיו .

11

]

עם זאת ההגירה הלאומית לארץ -

באשר למקום האדם בתבנית הגאולה

הגאולה  ,ועל כן

מותרת ? 12

האלוהית :

ביטוי בקונטרסי הנשים  ' .כשחטאו ישראל [ . . .

' וכאשר חכו בניו שמונה עשרה מאות

]

וכמעט כשנמנעו מלשמוע אל מצות ה ' הסגירם

ולא

נקט עמדה אוהדת כלפי ' היישוב החדש ' וביקר

בחריפות את ' היישוב הישן ' ואת אורחותיו .

13

אל יד האויבים והסיר מהם השגחתו ויגרשם

מ ' המליץ '  ,שהיה מקור לא אכזב לדיונים בשאלות

מהארץ הטובה אשר ישבו בה ' ( עמ '  , ) 144מפרשת

הזמן  ,נורע לכותבת על המתרחש בארץ מוצאה ,

11

י ' קלנר  ,העליות הראשונות מיתוס ומציאות  ,ירושלים

ומקומן במציאות ההיסטורית '  ,שם ,

תשמ " ב  ,עמ '  ; 117הנ " ל  ,למען ציון  :ההתערבות הכלל -

עמ '

יהודית במצוקת היישוב תר " ל  -תרמ " ב ( , ) 1882 - 1869
ירושלים תשל " ז ,

עמ ' ; 39 - 38

י ' קניאל  ,המשך

ותמורה :

והשנייה  ,ירושלים
12

א'

תשמ " ב ,

. 45 - 35

במחצית הראשונה של המאה הי " ט '  ,קתדרה ,
תשמ " ב )  ,עמ '  ; 70 - 52י ' ברטל ,

24

( תמוז

' ציפיות משיחיות

( ניסן תשמ " ד ) ,

י ' לגג  ' ,לכבוש את הארץ לפנינו מעט

מעט '  :אגודת " תחיית ישראל "

( תמוז תשס " ד )  ,עמ '

היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה
מורגנשטרן  ' ,תפיסות משיחיות ויישוב ארץ ישראל

; 171 - 159

31

14

, ' 1886 - 1881

שם ,

112

. 90 - 55

13

קניאל ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' . 165 - 164 , 157 , 137

14

' וכאשר נודע לי מהמליץ אז הפך לאבל כנורי ' ( עמ '

. ) 124

ליפא איננה מפרשת אם קראה בעצמה את

הדברים או שמעה עליהם מאחרים .

דדר

"

ץתדרה 180

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

למשל על הפרעות ביהודי רוסיה בשנות השמונים

החלק המתון של העדה הפרושית בירושלים ,

של המאה התשע  -עשרה  ,שכידוע היו בין הסיבות

שלאחד מראשיה  ,הרב מאיר אוירבך  ,הייתה

להתארגנותה של העלייה הראשונה .

אין תמה

מקורבת

במיוחד .

15

אפוא שליפא הזכירה את התארגנותה של עלייה

בקיאות באורחות העולם המודרני והתמודדות

זו  -בהמשך לתיאור התאנות השכנים ליהודים

עם אתגריו ניכרות גם בדברים שכתבה טויבע

כתבה  ' :אז חרה להם [ליהודים ] מאד באו אחדים

פעסיל פיינשטיין  .סיפורה משתלב בהגירה של

מהם בעצה אחת לבוא אל ארץ אביהם ' (עמ ' . ) 115

רבים מיהודי תחום המושב לאמריקה בשלהי המאה

ומה הייתה

היגרו לארצות  -הברית

ההיו יוזמות אלה לרצון

הכותבת ?

עמדתה בסוגיית העלייה הלאומית

היזומה ?

בפרק הזמן שבו פרסמה ליפא את דבריה חלו

התשע  -עשרה .

עד

1899

לפחות כחצי מיליון יהודים  ,ועד שנת
עמד מספרם על מיליון

וחצי .

16

1914

כבר

ההגירה הציבה

תמורות רבות ביחסי מסורתיים ולאומיים  .החברה

בפני יהודי ' העולם הישן ' אתגרים נכבדים  .היא

היהודית סערה ממחלוקות השמיטה במושבות

הביאה לניתוק במשפחה ושינתה את מרקם החיים

העלייה הראשונה

( ) 1889

ומהקמת בית ספר עברי

היהודיים .

משפחתה של פיינשטיין באמריקה

לבנות בחסות ' בני משה ' ביפו (  . ) 1895 - 1893ליפא

מנתה שלושה בנים ובת  ,נכדים ואחיינים .
הללו התנכרו לה וכנראה גם למסורת היהודית .

בסטיית העלייה הלאומית סברה שאין לזרז את

מוטרדת

שמזמנת

הקץ ולעלות לארץ טרם בשלה השעה  .העולים

' מדינת הזהב ' לבאים בשעריה  ,כתבה פיינשטיין

שהתאגדו לעלות ' בלתי רשותו והתיצבו לפניו ' ,

לילדיה  ' :אני חוששת שמא ח " ו [ חס ושלום ] ישיא

וכנותנת תוקף לגישה

אתכם השטן ותאמרו  :למה רוצה אמנו שניזהר ? '

המסורתית פסקה ' :ואשר הניח מהם בארצו צוה

( עמ '  . ) 240ומתרה  -מחנכת האם  ' :חשבו יום  -יום

עליהם שלחם חוקם לא ינתן להם מביתו רק

במה אתם מעבירים את זמנכם [  . . .ן אל תחפצו

( עמ ' . ) 116 - 115

להתעשר במהירות  ,הבינו וזכרו כל הזמן שיש

כך ביטלה הכותבת לא רק את העלייה היזומה ,

מנהיג מעליכם [  . . .ן אך במה שנוגע לנשמה  -הרי

התייצבה ללא סייג מאחורי הגישה המסורתית .

לא התקבלו על דעתה .

מארץ אשר משמה עתה באו '

מהשמועות

על

הפיתויים

אלא גם את יסודותיה הרעיוניים  .את המחלוקת

זה נמצא בידיו של האדם ' ( עמ '

בין הלאומיים  ,החפצים ביצרנות ובעבודה  ,לבין

של פיינשטיין מפני מה שעלולה אמריקה לעולל

התומכים בהשארת ה ' חלוקה ' על כנה חתמה ליפא

ליהודיה  ,לא הייתה יוצאת דופן  .גם הסופר הנרי

ברוח ' היישוב הישן '  .לדידה רצון אלוהים הוא

רות  ,שהיגר לאמריקה בראשית המאה העשרים ,

שהיהודים בארץ הקורש יתפרנסו מכספי אחיהם

ראה בחירות האמריקנית סכנה ליהדות  .כך היה

בגולה ולא מיגיע כפיהם  .בזאת לא סטתה מגישת

בעיניו פסל החירות דמות מתעתעת שנזרה מפיץ

עלה לארץ מקאליש

היהודי בארץ ישראל  , 1881 - 1840ירושלים תשל " ח ,
עמ '  ; 310 , 138 , 118 , 76 , 33 - 32מ ' אליאב  ,ארץ

15

הרב מאיר אוירבך

בשנת

1859

( אויערבך )

ונפטר בשנת

 . 1878היה

מראשי הפרושים

בירושלים  .נמנה עם הפלג המתון בעדה

ישראל ויישובה במאה הי " ט

האשכנזית .

עמ ' , 220 , 133 - 132

תמך ב ' חלוקה '  ,והתפרנס בעצמו מתמיכה מחו " ל .
ידוע בתמיכתו בהקמת מוסדות צדקה  ,ביקור חולים ,

16

. ) 242

( , ) 1917 - 1777

חרדתה

ירושלים ,

. 224

א ' גרטנר  ' ,ההתהוות של יהדות אמריקה , ' 1925 - 1840 ,

תלמודי תורה וישיבות בירושלים  .בחסותו יצאו מקימי

א ' גורן וי ' ונקרס ( עורכים )  ,ההגירה היהודית הגדולה

השכונות החדשות והדוחפים לרפורמות  ,כיואל משה

וגיבושה של יהדות אמריקה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

סלומון  ,יוסף ריבלין ואחרים  .ראו  :ב " צ גת  ,היישוב

פשט מתוק מדבש

אלומות של חושך  ,ובידה לא אבוקה מוארת אלא
צלב שחור

ומאיים .

בארץ .

 181ץתדרה

חל  -טוב מספרת על בדידות קשה בגין

היעדרותו הממושכת של בעלה מהבית ( עמ '

17

עליית הכותבות לארץ מבחירה מודעת מעוררת
סוגיה מגדרית המאירה הוויית חיים שעד לא
כבר מיעטו לדון בה במחקר  .קריאת הקונטרסים

. ) 154

כיצד הצליחו הנשים

להסתדר ?

מתברר

שהן גילו יכולת ארגונית וזריזות חברתית  .חן -

טוב העידה ששכניה  ,שהיו ותיקים ממנה בארץ

מחדדת את ההכרה בקיומם של הבדלים מגדריים
בקרב מהגרים  .גברים ונשים מילאו תפקידים
שונים בתהליך ההגירה ונבדלו אלה מאלה באופן
הקליטה בארץ  .הכותבות חושפות טפח בנוגע
למניעי ההגירה ורמז על האופן שבו התקבלה
ההחלטה  ,אך משפת הכתיבה ניתן ללמוד על
נחישותן  .כך תיארה חן  -טוב את עלייתה

לארץ :

'על כן עובתי את עיר מולדתי והמשפחה שלי

ונסעתי לעיר הקדושה ירושלים [  ] . . .כי אמרתי
בלבבי אולי אבנה שם וד ' ירחמני  .אבל לא כן
היה  .לכן לקחתי את עצמי לעסוק במצות הכנסת

אורחים ' (ההדגשות שלי  ,עמ '  . ) 131כי כן  ,למרות
תמונת העולם הדתית של הכותבות  ,הרואות
באמונה בה ' ובמעשי צדקה את תכלית הקיום ,
ובחיים בירושלים  -התגשמות מאווי הנפש  ,אין
להתעלם מהיבטיה המעשיים של הגירתן  .עבור
כל השלוש צפנה העלייה תקווה לתיקון עולמן
הפרטי  .ליפא קיוותה להאדיר את סיכויי ילדיה
החיים לשרוד ; חן  -טוב קיוותה להקים משפחה
חדשה תחת ילדיה

המתים ;

ואילו פיינשטיין ,

שהייתה בעת עלייתה אלמנה צעירה יחסית  ,אולי

קיוותה להינשא בשנית  .שילה מציינת שהגירת
אלמנות לירושלים הייתה תופעה ידועה  ,אך הואיל
ומספריהן היו גבוהים משל הגברים  ,סיכוייהן

.

.

ומבוגרים ממנה  ,אימצוה כבת  .במות השכן עברה
אלמנתו להתגורר עמה  ,טיפלה במשק ביתה ,

בעוד חל  -טוב התמסרה לפעילותה הציבורית (עמ '
1
לא הייתה נדירה או ייחודית
 . ) 158 - 157הוויה זו

לשוב ולהינשא לא היו גדולים ( עמ ' . ) 23
הבדלי מגדר ניכרים גם בתיאורי ההשתקעות
17

הנרי רות (  ) 1995 - 1906היגר עם אימו לניו  -יורק בשנת
 . 1907ספרו על חיי המהגרים היהודים בניו  -יורק
בראשית המאה העשרים התפרסם בשנת  1934וזכה
 . Roth , Call :א
Toronto
לביקורת נלהבת  ,ראו :

" ,

111

.ע

, [ 991 ,

וראו הנ " ל  :ואולי שינה  ,מאנגלית

אברהם קדימה  ,רמת  -גן

. 1984

לתקופה שבה עוסק הספר שלפנינו .
18

Sorenson, 'Eritrean Canadian
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18

באופן

Matsuoka

.ם

1.

Rehlgees ' ,

 .קע 1999 ,

New York

; 222 -223

וכן  :פ ' מורג  -טלמון  ' ,רשתות נשים  :ראייה

'

(; Migration ! 4 )0

הדשה של מהקרי קליטה שנעשו בישראל בראשית

שנות החמישימ '  ,שילה  ,קרק וחזן  -רוקם ( לעיל  ,הערה

נשיט עברייה
יישיגגית
ב

ציים שע ד" יהי
יל ' 1841

"

קתדרה 182

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

טבעי נרקמו קשרים בין נשים שהיו קרובות זו

של חן  -טוב וליפא ; שימשה אמצעי לחינוך הדורות

לזו מבחינה משפחתית או במוצא עדתי וגאוגרפי ,

הבאים ; ומעל לכול  -אפשרה הבעת רגשות

או שהיו להן מכרים משותפים או חוויות הגירה

והגיגים שנשים התקשו להעביר בדרך אחרת ,

משותפות  .חן  -טוב הכירה את ליפא  -שתיהן היו

ולפיכך היה לה תפקיד

טיפולי .

20

בנות חסותו של הרב אוירבך  .השתיים אף היו

שימוש זה בכתיבה לא היה נחלתן של שלוש

חברות באגודת ' הכנסת אורחים ' שהקימה חן  -טוב

הנשים הירושלמיות בלבד .

יודעת עט אחרת ,

בשנות השישים של המאה התשע  -עשרה  .החברה

אביגיל פרנקס

שימשה בין השאר אפיק תמיכה וסיוע למהגרים

המאה השמונה  -עשרה  ,נהגה בכתיבתה באורח

שהגיעו זה מקרוב לארץ  .לדעת שילה ' רייצע

דומה  .מכתביה לבנה שעבר להתגורר באנגליה לא

העריכה כי עבודתה היא בעלת ערך מטאפיזי ,

רק מתעדים את חיי היהודים  ,אלא גם מאירים את

וכי בשכרה ייגאלו ישראל ותהיה תחיית המתים '

הווייתן האינטימית של נשים יהודיות ומשכילות

( עמ ' . ) 50

עבודה זו גם הייתה ' מצווה מוזנחת ' ,

בעת ההיא .

21

) (Abigaill Franks

מניו  -יורק  ,בת

בדומה לכותבות הירושלמיות

שנשים מילאוה בהתנדבות  .המחקר הפמיניסטי

חינכה פרנקס את הבן הרחוק מעינה המפקחת .

אכן מראה שנשים לא ייחסו לעבודת הצדקה

היא הזכירה לו את חובת התפילה בבוקר ,

משמעות החורגת מחובותיהן ומתחומי אחריותן

הורתה לו כיצד לנהוג בחברה  ,והדגישה את חובת

המקובלים .

ההקפדה על כשרות .

19

חן  -טוב

ליפא ,

נהגו

ופיינשטיין

חסכנות

בתיאור חוויותיהן  ,אבל הן הרחיבו בתחום בלתי

23

22

היא הזהירה את בנה מפני

חברים שהשפעתם מזקת  ,לבל ילך שבי אחר דברי

חנופה  ,והזכירה לו לתת כבוד למבערים ממנו .

24

שכיח אצל נשים מחברה מסורתית  :סיבות הכתיבה

בדומה לדברי המוסר של הירושלמיות

ומטרותיה  .לכתיבתן היו כוונות מעשיות  -מידיות

שנים מאוחר יותר  ,הורתה פרנקס לבנה שיישמר

ועתידיות  -חינוכיות  .ליפא השתמשה בקונטרסה

במוצא פיו  ,וביקשה ממנו לקבוע עתים ללימוד ,

כאמצעי לגיוס מימון לפרסום כתבי בני משפחתה .

שהרי על האדם לדאוג לא רק לגופו וממונו  ,אלא

חן  -טוב חפצה להנציח את קרוביה  ,שהרי הייתה

גם  -ואולי בעיקר  -לנפשו .

כ 150 -

25

נטולת ילדים שיישאו את שמה  .תכלית דומה

בניגוד לנשים ירושלמיות  ,כתיבתה של פרנקס

היא וגם חן  -טוב

איננה ' יהודית '  .מכתביה נכתבו באנגלית  ,ואין בהם

כתבו את דבריהן במטרה לקשור קשר עם ילדיהן ,

ציטוטים מודעים מכתבי הקודש או מהמדרשים .
אף על פי כן ניתן לזהות בדבריה מוסר ' יהודי ' .

עיניהן יתרונות נוספים  .הכתיבה הייתה אמצעי

המבחן לזהותה היהודית הגיע כשנישאה בתה

גישור בין חברות שנעכרה ידידותן  ,כמו במקרה

בחשאי ללא יהודי  .אז חשפה האם לא רק את סף

הייתה לכתיבתה של ליפא .
שעקבותיהם

,)5

עמ '

אבדו .

אך כל השלוש שיוו לנגד
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; 146 - 131
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פשט מתוק מדבש

תדדה

183
-

קהל

מתפללים ,

בעיקר נשים  ,ליד
הכותל המערבי ;
גלויה מראשית
המאה תעשריט

הרגישות והסובלנות של יהודיה בורגנית בחברה
מתחלנת  ,אלא גם את שימושה האישי

בכתיבה :

' אני פרשתי עכשיו מהעיר [ ניו  -יורק ] והייתי פורשת
גם מעצמי ( אילו היה הדבר מאפשר לי שקט

נפשי )

[ הייתי פורשת] מהסבל הנורא שאני מצויה בו בגין

התנהגותה של הילדה האומללה [  ] . . .אני בקושי
מסוגלת להחזיק את העט כשאני כותבת

26

כתבה האם הנסערת לבנה  .הנה כאן טמון ההבדל

המהותי בין הכותבות  :כתיבתה של פרנקס נועדה
למטרות פרטיוה ולא לפרסום  .בניגוד לה  ,בחרו
הכותבות הירושלמיות לתת פומבי למחשבותיהן
על ידי פרסומן בדפוס .
הפרסום הפומבי אפשר לנשים ליצור לעצמן

אפיק ביטוי ציבורי  .ייחודו בולט במיוחד בחברה

שהקפידה על הפרדה בין המינים  .שילה ציינה
בצדק שבתנאים אלו לא היו הפרסומים רואים אור

אלמלא סמך עליהם הממסד הגברי את ידיו

( עמ '

 . ) 20ידוע שלקונטרס של ליפא למשל  ,שהייתה
רעיית איש ציבור ידוע שם  ,ניתנה הסכמת רבני
העיר  .ההיו מי שהתנגדו ? למרבה הצער הכותבות

לא הכבירו מילים על תהליך הפרסום  .מי מימן
את

הפרסומים ?

מי תרגם את הקונטרסים  ,ומה

הייתה מידת השליטה של הכותבות ובקיאותן
בנוסח המתורגם ? את התרגום לעברית ערכו קרוב
לוודאי גברים  ,ובין הנוסחים ניכרים הבדלים  .כך

בקונטרס ' משפחת יוחסין ' לרייצע חן  -טוב נהג

המתרגם האלמוני חירות ( בלא

משים ? )

בתרגומו .

במקום לפרט את נמעני האיגרת ( אחיינים  ,ילדים
וחברים )  ,הסתפק בציון השם הכולל ' קרובים '
( עמ '

; ) 160 - 158

היעדר ילדיה

במקום שבו כואבת האם את

( עמ '  ) 161הפנה המתרגם את

דבריה

ל ' קרובי היקרים '  .את קונטרסה חותמת חן  -טוב
' ממני אמכם היקרה '  ,ואילו המתרגם האלמוני
חתם את הקונטרס ' ממני רודתכם '

26

התרגום שלי  .הדברים נכתבו ביוני

1743

ממלאט  -בוש ,

ששם היה למשפחה בית קיט  .ראו  :שם  ,עמ '

. 207 - 205

( עמ ' . ) 163

האם משום שידע כי ילדי הכותבת אינם בחיים ,

חדרה 184

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

-

וסבר שאין טעם להפנות את האיגרת אל

המהים ?

כך או כך  ,המתרגם הרחיק את הכותבת ממושא
כתיבתה  ,ואף ' השטיח ' את

כוונתה .

ותוצרה הכלכלי .

הממסד

הרבני

היה

מקור

הסמכות שלאורו פעלו וחיו  .זה אימץ את הנשים ,
סלל את דרכן לפעילות ציבורית  ,סמך ידיו עליה ,

האם הקונטרסים שלפנינו הם סוגה נשית

ובתמורה תמך בפרסומיהן  .היעדר ביקורת מצד

בסגנון

הכותבות על חברתן מחד גיסא וקבלה מוחלטת

הכתיבה  ,השוואה למכתבי פרנקס למשל מראה

של ערכיה מאידך גיסא מיקמו את כתבי הנשים

כי במובנים מסוימים מדובר בסוגה נשית ואף

הירושלמיות במרחב נשי מסורתי  ,שאמנם פעל

יהודית שאינה מוגבלת למקום גאוגרפי או זמן

להעצמתן האישית  .לטענת שילה גורמים אלה

מסוימים  .הכותבות  ,בלא הבדל זמן ומקום  ,ייחסו

גם מנעו מכתביהן להפוך חומר גלם לתמורות

לכתיבה משמעות אישית  -חינוכית דומה  .ואילו

משמעותיות בחברה היהודית בכלל ובמעמדה של

סגנון כתיבתן היה בבואה להשתייכותן החברתית

האישה המסורתית  ,בת ירושלים או אחרת  ,בפרט

ירושלמית

ולהשכלתן .
לתרום

ייחודית ?

למרות

השוני

האם קיוו הכותבות הירושלמיות

להעצמת

נשים

שלפנינו אין עדות לכך .

( עמ ' . ) 76

זאת למרות פעלתנותן  ,תושייתן וכושר

בקונטרסים

הישרדותן בתנאיה הקשים של ארץ  -ישראל על

הכותבות לא קראו

סף המאה העשרים  .אולם כפי שמתחוור לקוראי

חייהן היו

הקונטרסים  -מסקנה זו היא לרצון הכותבות

אחרות ?

תיגר על החברה שבה חיו ( עמ '

. ) 52

התגלמות עולמה התרבותי  ,סדר עדיפויותיה

ופרי

בחירתן .

נירה

ומהתמיכה שניתנה לו מצד מושל מדינת ניו -

ברטי

יורק ומאוחר יותר נשיא ארצות  -הברית  ,תאודור

רוזוולט .

ס9פררר של ארגל הנשים
הדסן בארץ  -ושראל
'

בספרן של צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ ,
' " הדסה " לבריאות העם '  ,העוסק בהיסטוריה
של הבריאות בכלל ולאו דווקא בסיעוד  ,יש

אכן שילוב של שתי הגישות  -ההיסטוריה
צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ  ' ,הדסה ' לבריאות

הפוליטית וזו החברתית  .הכותבות עוסקות מצד

פעילותה הבריאותית  -החינוכית של ' הדסה '

אחר במקורות הכוח של המדינה שבדרך  ,ומצד

ירושלים :

אחר בקבוצות שאינן עומדות במרכז הבמה ,

העם :

בארץ  -ישראל בתקופת המנדט הבריטי ,
הספריה

הציונית  ,תשס " ד 222 ,

כגון של רופאים ואחיות בתחום בריאות הציבור ,

עמ '

הדואגים לרווחתם של

ילדים .

ההיסטוריונים

החברתיים  ,על פי קונולי  ,מעניקים כוח למי

לדברי סינתייה א ' קונולי  ,פרופסור להיסטוריה

של הסיעוד באוניברסיטת ייל  ,תחיית ההיסטוריה

שנחשבו עד כה חסרי כוח  .הדבר בא לידי ביטוי

של הסיעוד במחצית השנייה של המאה העשרים

בספר שלפנינו בבחינה של העשייה למען בריאות

לא הייתה בעיקרה במסגרת הגישה של היסטוריה

העם כהגשמה של רעיון ציוני  .הכתיבה ברוח

פוליטית  ,אלא תוצאה של פריחת המתודה

ההיסטוריה החברתית ניכרת בספר בדיון המחודש

של ההיסטוריה החברתית  ,אשר הפנתה את

בקונצנזוס ובתפיסות האחידות של החברה  ,ואף

ה ' אחרים '

בעיסוק בעוולות חברתיות מן העבר  .הכתיבה

אולם קונולי מציעה לחזור ולבחון

איננה שבויה ברומנטיזציה של עלילות הרופאים

הזרקורים אל קבוצות השוליים ובהן

והנשים .

1

היום את עיצוב דרכו של המקצוע לאור היבטים

מבשרי המדע בחברה נחשלת  ,אלא בולטת בה

של ההיסטוריה הפוליטית  -העוסקת בשלטכן

השאיפה להבין את מורכבות העשייה החלוצית

ובמדיניות כבמקורות כוח והשפעה  -וזאת מתוך

ואת שורשיה הרעיוניים  ,לרבות מניעי הגורמים

כוונה לשלב בין שתי המגמות  .קונולי מדגימה

שהתנגדו להגשמת רעיונות ה ' קדמה ' .
הפרק הראשון והאחרון מתמקדים במדיניותם

את דבריה באמצעות מפעלו של נתן שטראוס

ראשי

המערכות

בהסתדרות

המדיצינית

בראשית המאה העשרים  ,תחילה בניו  -יורק ואחר

של

כך בארץ  -ישראל  ,אשר הפיץ רעיונות של מניעת

' הדסה ' לעומת קופת חולים של ההסתדרות

תחלואה ושל קידום בריאות בעיקר בכל הנוגע

הכללית ובמאבק האידאולוגי והחומרי ביישוב על

לאם ולילד  .מפעל זה הצליח לטענתה לא רק

השליטה בתחומי הבריאות  .בפרק השני והשלישי

בזכות האידאולוגיה החברתית והאמונה הרבה

בולטים ההיבטים החברתיים הנוגעים במידה רבה

בחידושי הרפואה והמדע באותה עת  ,וכמובן

יותר בקבוצות המיקרו  -רופאים  ,אחיות וארגוני

הונו של הפילנתרופ שטראוס  ,אלא במידה

נשים  -והעומדים בראשן  ,כרוגמת ד " ר מרדכי

רבה כתוצאה מהקשרים האישיים של שטראוס

ברכיהו והאחות ברטה לנרסמן  ,שהיו חדורי אמונה
ביכולתם להביא לרפורמות ולעצב מסגרות למען
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שילוב שתי הגישות של הכתיבה ההיסטורית
קתדרה

, 118

טבת

תשסעו ,

עם ,

- 177

89

התדוה 186

נירה גז -טל

בית החולים
נחלת
ברח'אביב ,
הדסה ',תל -
'בנימין

יוני

1926

מעלה לפנינו סיפור של הצלחה מצד אחד והמשכם

המיוחד של הפועלים  .סיפור המסגרת מסתיים

של מאבקים מצד אחר  .סיפור זה עוסק אמנם בזווית

ביישום חלק ניכר של רעיונות ' הדסה '  ,בעלת

הראייה של הצלחת ' הדסה ' בתהליך פיתוח שירותי

הממון והכוח  ,על ידי קופת חולים בקהילה

הבריאות כמנוף ליצירת חברה בריאה בארץ  ,אך

ובמוסדות  ,למשל בהבטחה לייסוד בית חולים

נשמרת מידה מרבית של התבוננות אובייקטיווית

בעמק לקראת סוף שנות העשרים .

( עמ '  . ) 18המאבקים התנהלו בהקשרים רבים  ,אולם

פעילות ' קבוצת ההצלה ' נתפסה בתחילה

המחברות מתרכזות במאבקים הנוגעים להתחלות ,

כאמצעי פוליטי לעצור חדירה של גופים זרים

קביעת גבולות  ,הנחת יסודות ופעילות נרחבת

לארץ  ,אך עד מהרה התברר שבמאבקה לסלול

לשם ביסוס הגמוניה אידאולוגית בכל תחומי

לעצמה נתיב בחברה הארץ  -ישראלית נחשבה

החיים  ,ולכן לפנינו עלילה סוערת .

גם היא גורם זר  .לפנינו סיפור מרגש של קבוצת

סיפור המסגרת משרטט תהליך שראשיתו

אנשים חדורי רעיונות מתקנים אשר עזבו את סיר

תקוות גדולות לשיתוף פעולה בין האמריקנים

הבשר ובאו ושינו את פני הדברים  ,כפי שמעידים

חברי ' קבוצת ההצלה ' מטעם יהדות ארצות -

הנתונים הסטטיסטיים בני הזמן  ,והשפיעו לאורך

הברית לבין תושבי הארץ והעולים החדשים

שנים .

לאחר מלחמת העולם הראשונה  .אולם בהמשך

הפרק הראשון עוסק בראשית שנות העשרים ,

התלקח ויכוח בין מי שצידדו ברעיונות ניהול

בפעילות ' הדסה ' לאור תפיסת העולם של ד " ר

אמריקניים ודגלו ביעילות  ,מקצועיות  ,ריכוזיות

יצחק מ ' רובינוב  ,ובפרק הרביעי מתואר המשך

ושילוב מנגנוני בקרה  ,לבין מי שנקטו גישות

המאבק על מרחב העשייה בסוף עשור זה  ,הפעם

סוציאליסטיות אשר נועדו להגן על המעמד

בלוסטאון .

על פי השקפתו של ד " ר אפרים מ '

סיפורו של ארגון הנשים ' הדסה ' בארץ  -ישראל

187

להדרה

מתחם בית החוליט
בתצלום
הצופים בהר
' הדסה '

אוויר  ,דצמבר
(

העלילה מורכבת  ,לדוגמה כיוון שרובינוב  ,נציג
העולם הקפיטליסטי האמריקני  ,שאף ליישם כאן
תפיסות ברוח סוציאליסטית דווקא  ,אך הן לא הלמו

את האידאולוגיה של תנועת הפועלים המקומית .
הפרק השני והשלישי דנים בתקופה שבה עדיין
לא התמקדה ' הדסה ' במחקר מדעי כפי שהיה הדבר
החל מסוף שנות השלושים  .נושא בריאות הציבור

 היינו מחלקת ההיגיינה של בתי ספר והטיפולבאם ובילד  -תפס מקום חשוב בהייררכיה של
פעילויות ' הדסה ' בארץ עד המחצית השנייה
של שנות השלושים  .בפרקים אלו הדגש הוא על

התרחשויות הקשורות בעשייה בשטח  -תהליכי

חלוקת משאבים בין האוכלוסייה החילונית לדתית
ושילוב רבנים בתהליכי שכנוע לפנייה אל שירותי
בריאות ללא חשש שהם יפגעו ברת ( עמ ' . ) 169
ברכיהו למשל שאף לכלול במפעל ההיגיינה של
בתי הספר את כל הזרמים החינוכיים ובהם גם את

אלו שהיו תחת חסות קופת חולים .
בשנות העשרים  ,כותבת קרן בהלר  -וילקרסון ,
התאפיין שדה הפעולה של בריאות הציבור

בארצות  -הברית בצרכים עצומים של אוכלוסיות
נזקקות  2 .אולם נמצאו שם כפילויות מזיקות בין
הגופים המטפלים  ,ובהם הממשל  ,ארגוני רופאים
ואחיות  ,חברות ביטוח ומתנדבים  .מצב של היעדר

קביעת המדיניות  ,מבנה וניהול של הארגון ,

הבדלים ברורים בין סמכויות הסוכנים השונים אפיין

חלוקת הסמכויות והצבת גבולות  ,עיצוב מערך

גם את המציאות הארץ  -ישראלית  .הדבר בא לידי

תפקידים  ,תקציבים  ,משרות ותנאי שכר והסדרת

ביטוי בספר שלפנינו בתיאור התפתחותם של שני

הפיקוח של הוועד הלאומי ושל מחלקת הבריאות
המנדטורית .

מאבקי

הכוח

הנדונים

בפרקים

אלה נוגעים בנושאים אקטואליים  ,ובהם תיאום
מסגרות משותפות למערכות הבריאות והחינוך ,
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חדרה 188

נירה

מ  -טל

מקצועות חשובים בתחום בריאות הציבור  -רפואה

בתפיסה של תכנון העבודה  ,ארגון ישיבות ודיונים

וסיעוד  -ובפרט במפגש בין ד "ר ברכיהו ללנדסמן .

וכינוסים מקצועיים

חד  -שנתיים ( עמ ' . ) 79

שניהם שאפו לקבוע את גבולות מקצועם  .מהצגת

הספר מגולל גם את קורות היווצרותם של

דמותו של ברכיהו  -קורות חייו  ,דרכו כמנהל

ארגוני נשים  .כך מוצגים סיפור הקמת חוג נשות

ותחומי אחריותו  -עולה המסר שראשית רפואת

' הדסה ' בניו  -יורק  ,אשר תוך פחות מעשור הפך

בית הספר בארץ הייתה מפעלו של איש אחד .

לאחד מארגוני הייסוד של שירותי הבריאות

ברכיהו אכן עסק בכך מכל צד אפשרי  ,כגון יישום

בארץ  ,וכן סיפורם של ' ויצ " ו  ,הסתדרות נשים

החלטות בדבר ייעול ושיפור  ,הכשרת תלמידי

עבריות ' ושל ארגוני התנדבות של נשים ( עמ '

סמינרים למורים להגשת עזרה ראשונה  ,פיקוח

. ) 147 , 134 , 122

על מבנים וכמובן מניעת מחלות מידבקות  .הוא

"

פעל גם למען ארגון הרופאים וקיום כינוסים

עבורם ( עמ ' . ) 66

ל

בספר מועלות שאלות של

הספר חשוב מאחר שהוא דן בעיצוב תחום מרכזי

עיצוב דגם ההתמחות של רופא בית הספר  ,כולל

בחיינו  -תחום שירותי הבריאות  .הכתיבה משלכת

רקע בהיגיינה רוחנית  ,כלומר טיפול בילדים

שתי גישות מחקר היסטוריות  -פוליטית וחברתית .

ברכיהו נלחם

שילוב זה עולה יפה כיוון שהגבולות ביניהן אינם

מפגרים  ,עזובים ועבריינים (עמ ' . ) 71

במשך חמש  -עשרה שנה למען שיתוף פעולה בין

חדים וההבדל הוא לעתים במינון ובדגשים .

' הדסה ' לקופת חולים ומאבקו הוכתר לבסוף

הנושאים הזוכים לתשומת לב בספר מרתקים

בהצלחה .

משום שחלקם אנושיים ואף נוגעים ללב וחלקם

לצד ברכיהו ולעתים כנגדו פעלה בשנים

רלוונטיים גם היום בהקשר של מדיניות המשתקפת

ברטה לנדסמן  .לנדסמן  ,מייסדת

בקורות המאבק של הנרייטה סאלד ושל שלושה

תחום הסיעוד בקהילה מטעם ' הדסה '  ,הייתה

רופאים ואחות  .דמויות מובילות אלה  ,בתקופתם ,

אישה דעתנית ותקיפה שהאמינה בייעודה  .היא

נאבקו על הגשמת רעיונות של מערכת בריאות

ב ' הדסה '

ראויה  .הספר דן בשאלות מפתח  ,כנראה נעדרות

עד ראשית שנות החמישים ( עמ '  . ) 69 - 66בין

פתרון  ,ובהן הענקת טיפול שוויוני ללא הבדל

1936 - 1921

הקרישה את חייה לניהול תחום הסיעוד

ברכיהו ללנדסמן היו דיונים תמידיים בנושאים

מעמד  ,דת  ,גזע או מין ( עמ '

כגון ציות האחיות לסמכות רפואית לעומת הציות

בחלקם של העניים בחברה הישראלית  ,הדאגה

לסמכות סיעודית או השאלה מי יבצע עבודות

להזנה ולהספקת חלב היא עדיין סוגיה חשובה

' פשוטות '  ,רופאים או אחיות (עמ ' . ) 72

(עמ ' . ) 134

. ) 131

לנוכח העלייה

ראשי הסיעוד מטיפים כיום ליישום העיקרון

הספר כולל תיאורים של רקע היסטורי למשל

) Evidence

באשר לדגם עבודת רופא בית הספר באירופה

 , ( Basedאך אחיות בריאות הציבור

היה מקום להרחיב את היריעה תוך

של ' עשייה מבוססת על עובדות '
Practice

ב ' הדסה ' פעלו כבר בשנות העשרים על פי תיעוד
ורישום סטטיסטי  .האחות מילאה תפקידים של

( עמ '

תל , ) 1אולם

התייחסות למחקרים רלוונטיים .
3

Public ftealth

,

1 0ת

"

1העסאעטכ' 1

3

,

כך תיאור מאבק
Adams-Stocier

1.

בעלי מקצועות אחרים היום  ,כגון  :יועצת חינוכית ,

Nursing Practice as Related 10 the ftealth Needs

פסיכולוגית  ,עובדת סוציאלית  ,מרפאה בעיסוק

 Palestine , 1913 - 1948ת ofthe Tewish Population

ותזונאית (עמ '

. ) 75

קבוצה זו הייתה חלוצה

"

0ד New
'
]1
1975

,

,

Ph .D . dissertation, Columbia.
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ימים  .ריבוי

הסמכויות בין ברכיהו ללנדסמן עשוי היה להיות

והכרזות ממחישים את אווירת אותם

מלא יותר על ידי בחינת ההבדל בין השפעות

תמונות האחיות בשעת עשייה ובשעת מנוחה -

תרבותיות אמריקניות לעומת אלו האירופיות

בהן .

מבורך  ,אך מעורר אשליה שהספר דן בעיקר

תדדה
~

בהקשר של הסיעוד ומקומה של לנדסמן במפעל
של ' הדסה ' .
הספר נשען על מקורות ארכיוניים  ,ראיונות
וספרות מחקר ולכן מעורר תחושה של

אמינות .

אולם הישענות יתר על ציטוטים עשויה לייגע ,
וניסוח הכללות עדיף לעתים על הירידה לפרטים .
בספר על הערותיו יש מענה לצורכי החוקר  ,אך
גם הקורא המתעניין עשוי לשקוע בקריאה מהנה .
ובכל זאת נראה שניתן להציע סדר אחר

לפרקים .

כך הפרק האחרון עוסק בעיקר בנושא שהותחל

בו בפרק הראשון  -מדיניות ויחסי ' הדסה ' עם
ארגוני הפועלים  -עד סוף שנות העשרים  ,ואילו
בפרקי האמצע נדונה גם המחצית הראשונה של
שנות השלושים  ,וכך הם בעצם חורגים מבחינת
הזמן מתחום סיפור המסגרת  .ייתכן שעדיף היה
חלק אחד ובו

ההבטחה המוצהרת של המחברות בראשית

הפרק הראשון והרביעי וחלק אחר ובו הפרק השני

הספר להשתמש בחומר ארכיוני ראשוני ובעדויות ,

והשלישי  ,וזאת לשם שמירת הרצף של ההתבוננות

ושאיפתן להציג באופן אובייקטיווי ככל האפשר

לחלק את הספר לשני

חלקים :

פרופ ' מגנט בפגישה
עם הנרייטה שאלד
( ראשונה משמאל )

לרגל פתיחת בית
החוליט ' הדסה'

בתקופה משתי זוויות ראייה  :הפוליטית בעיקרה

תמונה ' מיקרו היסטורית ' מתולדות תהליכי עיצוב

בהר

הצופים ,

לעומת זו החברתית  .מצער ש ' סוף הדבר ' מתייחם

המרינה שבדרך  -מתגשמות  .המפעל המפואר של

(מאי

1939

לסיפור המסגרת יותר מאשר ליצירה

השלמה .

מלוטי וולט

' הדסה ' זוכה בספר זה לחשיפה מרשימה  ,העשויה

התמונות  ,אשר רובן מהאוסף של יואל דונחין ,

לחזק את ידיהם ורוחם של נשים מתנדבות בעלות

מרחיבות את הדעת  ,ומאפשרות לקורא להתרשם

חזון וכוח  ,חוקרים ואנשי מנהל וגם של אלו

מהדמויות המרכזיות בספר  .תצלומי המסמכים

העוסקים במלאכת דיכויו של הסבל .

,

קלקר )

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש

*

א ' ילין  ,לצאצאי  :זכרונותי  ,ירושלים  :תרצ " ח  ,עמ ' שער פנימי

בתצלומים ובתעודות שם  -שותם  .בסוגרים מרובעים מצוין

( דף

ב) ,

מספר העמוד שבו מופיע האיור בחום  -ת זו .
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העות ' מאנים והגרמנים התקיפו נמלים

 . 19 % 4הכרזות

גבולות  ,אשר העירו על סתירות בתאריכים בעניין הצטרפות

רוסיים בים השחור בתאריך

העות ' מאנים למלחמת העולם הראשונה  ,בין המוזכר במאמרו

המלחמה של רוסיה  ,צרפת ואנגליה על האימפריה העות ' מאניה

של אמנון גת

( קתדרה 117 ,

[ תשרי תשס " ו ] עמ '  , ) 104לבין המצוין

בתעודה שפרסם יעקב רוזנטל ( שם  ,עמ '

. ) 127
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חלו בתאריכים
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לי
נדייר

גור

אלרואי

המחלקה ללימודי ארץ  -ישראל  ,אוניברסיטת חיפה ,
חיפה

ד " ר נירה ברטל

31999

בית הספר לסיעוד על שם הנרייטה סאלד של הדסה

והאונים  -סיטה העם  -ית  ,קריית הדסה  ,ת  .ד , 12000 .
ירושלים ? 1120
פרופ ' דבורה ם  -נשטיין

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ,אונים  -סיטת חיפה ,
חיפה 31999

פרופ ' אורה לימור

המחלקה להיסטוריה  ,פילוסופיה ומדעי היהדות ,

האונים  -סיטה הפתוחה  ,ת  .ד  , 808 .רעננה
ניר מן

ד"ר

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

רח ' שלום עליכם  , 44תל  -אביב

63344

המחלקה להיסטוריה  ,פילוסופיה ומדעי היהדות ,

האונים  -סיטה הפתוחה  ,ת  .ד  , 808 .רעננה
ד " ר צפורה שחורי  -רובין

43104

43104

המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי  ,ת " ד , 13001
באר שבע 84536

פרופ ' מרגלית שילה

המחלקה ללימודי

ארץ  -ישראל ע " ש מרטין ( זוס ) ,

אונים  -סיטת ם  - -אילן  ,רמת  -גן 52118

 , , ,.,,יי. ,

,, ,

י.

,,

ן (

, ,,,1

, , ,,,
,ל4ן

(

כתבי  -יד יש להגיש לפי ההנחיות למחברים  ,מפתח קתדרה
לחום  -ות  ( 100 - 61תשס " ד )  ,עמ '  , 220 - 203בתוכנת JOId
r
~
מודפסים .
על גבי דיסקט או בדוא " ל למערכת  ,ובשני עותקים
על היקף המאמרים המוגשים לא לעלות על רבבת מילים
(  , ) 10 , 000כולל הערות השוליים

האחריות לדעות המובעות במאמרים על מחנו -יהם
מאמרי ' קתדרה ' כלולים בשירותי המיפתוח הבאים
[
מפתח לכתבי  -עת בעם  -ית  ,אונים  -סיטת חיפה
[[ רמב " י  -רשימת מאמרים במדעי היהדות ,

בית הספרים הלאומי והאונים  -סיטאי  ,ירושלים
 this journal areחArticles appearing 1
 :הו abstracted and indexed
[ Historical Abstracts
[ America : History and Life
[ International Medieval Biblio @aphy

:

ש
גור אלרואי

אורה לימור

חלוצות שאינן פועלות :הגירת נשים לארץ  -ישראל
בראשית המאה העשרים

קבר לעגיה  :חטא  ,חרטה השועה בהר הזיתים
המאמר מציע התבוננות מקרוב במקום קדוש אחד ומיוחד
בפסגת הר הזיתים  -קם  -של אישה קדושה שנזכר במקורות

ם  -ציפות למן המאה השישית  ,ושעומד על מקומו עד
במסורת

הנוצרית זהו קם  -ה של פלגיה

) ( Pelagia

שחקנית מפורסמת מאגטיוכיה שחזרה בתשוב

'

'

.

הקדושהי
במסורת

באילה

של מאמר זה בנשים מהגרות מן השורה  ,אשר לא השחייכו

-

קם -

חולדה הנביאה  .לאחר דיון מפורט בשלוש המסורות ובקשרים

האפשריים ביניהן  ,עוסק המאמר במנהג שרווח בקם  -בימים

עם  -ו  ,ושמתקיים

בו עד היום  -מנהגם של המבקרים במקום

להידחק במעם  -הצר שבין הקם  -לקיר כסימן למחילת החטאים .
המעם  -הצר הוא סמל עתיר משמעויות בדתות ובתרבויות שונות .

הקשר המורכב בינו לבין מסורות הקנז -וההילה האסכטולוגית
של הר הזיתים עשוי להסביר את המשיכה העזה של המאמינים
אל

הגיעו לארד  -ישראל

כ  -סנם  35 ,מהגרים  .כארבעים אחוז מהנכנסים

בשערי יפו באותן שנים היו נשים  ,מרביתן נשואות ואימהות
לילדים  ,שהגיעו כדי לנסות ולפתוח בארץ בחיים חדשים  .עניינו

המפורסמת
המוסלמית  -קם  -ה של המיסטיקונית
41נ נל )4ובמסורת היהודית
אלעדויה ( נ .נ=4

,

היום .

מראשית המאה העשרים ועד פרוד מלחמת העולם הראשונה

המקום .

ליחוג היוקרה ' של נשות האיכרים ממושבות העלייה הראשונה
ואף לא לחוגי הפועלות במושבות הגליל שבפריפריה הארצ -

ישראלית  .היו אלו ברובן נשים בעלות משפחה שחיו בעיירות
הרבות שם  -חבי תחום המושב  ,ואשר בעיצומה של הנדידה
היהודית ההמונית אל ארצות הים קיבלו בעצה משותפת עם
בני המשפחה את ההחלטה להגר לארץ  -ישראל  .שלוש סוגיות
מרכזיות נדונות במאמר  :מידת השפעתה של האישה היהודייה

,

על קבלת ההחלטה בתא המשפחתי להגר לארץ  -ישראל מידת
יכולתה של האישה להוציא אל הפועל את ההחלטה שהתקבלה
ההבדל בין תוויית ההגירה של האישה לארץ  -ישראל ובין חוויית

ההגירה של הגם . -

מרגלית שילה

פרטי כציבורי  :איטה ילין ההודית הררי כותבות
אוטוביוגרפיה
אוטיביוגרפיות

צפורה שחורי  -רובין

ד " ר הלנה כגד  :הרופאה שהפכה לאגדה

של שתי נשים אשר חיו בארץ בשלהי המאה

התשע  -עשרה ובמאה העשרים משמשות במאמר זה מצע לחקר
ההוויה הנשית היישובית ובמיוחד לחקר הזהות המגדרית

שהתעצבה בארץ  .המאמר עוסק בשלושה עניינים  ( :א ) בחינת
סיפורי העלייה לארץ  -שנדמתה לעולים לא אחת כאילו הייתה
לידה מחדש  -כסיפורי חניכהן ( ב ) הצגת הדגמים השונים של
הזהות המגדרית הנשית ושל יחסי הזוגיות שעוצבו על

ידי

המחם  -ותן ( ג ) הצגת תפיסת העולם הנשית שעוצבה מתוך
הזדהות מרבית עם מפעל

בניין הארץ  ,ושלפיה התחום הפרטי

והתחום הציבורי משולבים זה בזה  .חקר האוטוביוגרפיות
מבהיר כי העשייה הנשית שנראתה בעיני הכותבות כתרומה
ציבורית  ,התרחשה לא אחת דווקא בסקרה הפרטית  ,וכי
המהפכה הציונית  ,שהייתה מהפכה טוטלית  ,ביקשה לעצב
מחדש את חיי העם על כל היבטין  ,כולל תחום הפרט

והמגדר .

ב 29 -

באפריל

1914

הגיעו לארץ  -ישראל ד " ר הלנה כגן  ,רופאה

צעירה בת עשרים וחמש  ,שזה עתה סיימה את התמחותה

ם  -פואת ילדים תל , 19ואמה

האלמנה מרים כגן  .לאחר שהייה

קצרה ביפו ובתל  -אביב הגיעו השתיים לירושלים והשתקעו
בה  .הלנה כגן פתחה

בביתה מרפאה והייתה לרופאת הילדים

הראשונה בארץ  -ישראל  .במשך שנות חייה הארוכות ום  -וכות

המעש  ,טיפלה וריפאה דורות של ילדים  -יהודים  ,מוסלמים
ונוצרים  -הצילה רבים מהם ממוות ומתחלואה  ,והקדישה את
חייה לשיפור שירותי הרווחה ואיכות תנאי חייהם של מטופליה .
מקצועיותה ומסירותה הפכוה עם השנים לאגדה .
מטרת המאמר לסקור את קורות חייה המרתקים של ד " ר

הלנה כגן (  , ) 1978 - 1889השזורים בקשר אמיץ בתולדותיה

של

העיר ירושלים  ,והמשמשים אספקלריה לחיים בעיר בשלהי

חדרה 194
~

התקופה העותימאנית  ,בתקופת המנדט הם -יטי

ובתקופת הקמת

ולהסתדרות ! ובעיקר  ,האם הצליחה מנהיגות הפועלות להגדיר

המדינה ; לתאר את מפעלי הם  -יאות החלוציים והחדשניים

מהדש את גבולות המגדר  ,המעמד והעדה בחם  -ת היישוב ? על

שיזמה והקימה למען קידום ם  -יאותה של אוכלוסיית ילדי

שאלות אלה משיב מאמר זה .

,

ירושלים לתאר את פעילותה הציבורית הענפה למען הקהילה
בירושלים ולדון בתרומתה להתפתחות רפואת הילדים בירושלים

ובארץ  -ישראל .

ניר מן

לביטוב  -גיבורת מופת או
זהרה  . .י
יייי

מיתוס ?

בת  -שבע מרגלית  -שטרן

במורשת דור תשגח

תימן בין מגדר  ,מעמד
יוצאות1920
העבודה (
למופתי :
בתנועת
חברות
'ועדה

סגולי  ,מפני שכרוכים בו בכפיפה אחת מוטיבים קנוניים של
המיתוס הקלסי  -גזרת גורל  ,אהבה  ,מוות ומאבק למען ערכי

) 1945 -

נתייחד לסיפורה של זהרה לביטוב מעמד

האמונה  .האם סביב פרשת חייה ומותה של זהרה לביטוב

ההתמודדות של יוצאות תימן עם האתגרים שהציבה תנועת

נרקם סיפור ' גדול מן החייםי  ,שניתן להגדירו

העבודה ותנועת הפועלות בכללה  ,והמפגש של תנועת העבודה

מיתוס  ,ואם כן  -מה הסיבה לכך ? כדי להשיב על r > NW

ומוסדותיה עם יוצאות תימן  ,הם עניינו של מאמר זה  .לפעילות

זו יש לבדוק עד כמה תואמים סיפורה של זהרה והשלכותיו

תנועת הפועלות שגי היבטים  :האחד נובע מהיותה זרוע ' נשית '
של הסתדרות העובדים הכללית  ,שנועדה לביצוע משימות
לאומיות והסתדרותיוק האחר נוגע לפעילותה כתנועת
נשים המתקיימת במרחב נשי מיוחד  .מרחב זה הוגדר על ידי
ההסתדרות  ,אך כוון בידי הנשים להעצמתן  .יוצאות תימן ,
מיעוט בן כשניים עד שלושה אחוזים מכלל חם  -ות תנועת

מהותו  ,ייעודו ,

ההגדרות הטרמינולוגיות  -התרבותיות בין ' גיבור מופת ' ליאישיות

הפועלות  ,היו לקבוצה מובחנת וסמן במאבקה  .אולם בדיקת

מיתית '  .במחקר נבחנת גם השאלה אם אימץ חיל האוויר את

ייצוגי יוצאות תימן בהסתדרות ובתנועת הפועלות מעמעמת
את עובדת היותן מיעוט  .הן הוצגו כחב  -ות למופת  ,שהצטיינו

דמותה של זהרה מטעמים היסטוריוגרפיים מגויסים  .ניתוח
התפתחות דמותה של זהרה לביטוב מתבסס על שלוש השוואות

בשלל תכונות חיוביות  ,והן היו ' מוסר ההשכל ' התנועתי עצמו .

ביקורתיות  ,המחולקות לשני רבדים  .ם  -ובד הראשון נבחנת

כך נועד שילובן בתנועה להוכיח כי חנון החם  -ה הצודקת מבית

פעילות ההנצחה לזכרה בשלבים הדוריים השונים  .ם  -ובד

מדרשה של תנועת העבודה אפשרי .
ליוצאות

תימן ?

ומה

התועלת

האמצעים המתודולוגיים להבנייתו והשפעותיו בפרספקטיבות
שונות  .במאמר מתועד התהליך ההיסטורי של השימוש שנעשה
בדמותה של זהרה לביטוב במרוצת השנים מאז תש " ח ועד

ימינו ,

ונבחנת השתקפות דמותה במורשת דור מש " ח  ,בתפר

השני מושווים המוטיבים של ההנצחה של זהרה להנצחתם

מה היה חלקה של תנועת הפועלות ביצירת מרחב פעולה
שהפיקו

את יסודות המיתוס כפי שהוגדרו במחקר -

כבעל מאפייני

מחבירתן

לתנועה

של נופלים אחרים שנהרגו במלחמת העצמאות ולמקרה של

הטייסת מרינה רסקובה  ,גיבורת ם  -ית  -המועצות .

 עתדרה195
Zohara's. mage with commemoration projects of
fallen heroes who were her age, and of the USSR
heroine , the חק01 Marina Raskova. These

gures

were chosen 10 examine 1 חdetail עת0 central ~motifs
1 תZohara 's myth : ) 1 ( military heroism and personal
bravery ; ) 2 ( the element of unrealized love . There

,

5

evjdence 0 ] organized efforts 10 commemorate the

,

personalities included  תthis comparison bv literary
and other means .

 חםthe basis of this study, the author concludes
that the central foundation of the myth of Zohara

,

Levyatov 15 the universal motif 0 tragic love and
death . Two generations after her death the emotional

aspect, which

ו

8 תintegral part 0 ] the tragic and

inspiring narrative 01 Zohara , created deep personal
solidarity wjth the myth of
15 the source 01

"

5

h.

stren
~

Levyatov, and that

196 עתדרה
 תטהוסעוused [1 10 hlrther their own interests . Yemenite
women , though 8 small ! ץותסתותaccounting for ען70

Zipora Shehory- Rubin

העי0

]מ

Helena Kagan - The ס0 ) 10ז
Becalne  פLegen
0 ת29 April

~

[ 9 [4

ן0 three percent of the membership of the women
workers movement, became

Helena Kagan ,

t~ enty-five

8,

-

year- old physician who iust recently completed her
specialization  תוpediatrics  תוSwitzerland, arrived ! ת
mother,

Ereti Israel with her'

Miriam Kagan .

8

8

distincOve grouP and

symbol of 115 struggle . However, examination 01 the

repres
of Yemenite women 1 תthe instinJtions
~ sentation
of the Histadrut and the women workers movement

,'ץןהסח

dims 1םה: f1
actl
: thatl
. they'

. Theyl,

; 8 !ח

After 8 short stay !  תTaffa and Tel Aviv they settled
1 חTerusalem . Helena opened 8 clinic !  חher home

presented as exemplary members of the movement
having many posith
-ive traits , the very 'moral' of the

rst pediatrician  תוthe country.

movement itself. Thus , their inte@~ation 1ת10 the labor

8 נחbecame the

[  תthe course 01 her
~ long and busy life she treated

movement was intended 10 prove ט181 1ן5 vision of

and healed many generations 01 Tewish , Muslim ,

8

and Chris an children - saving many of them from

iast society was possible .
The article dwells 0 תthree questions : העל81 was

illness and
~ death , and dedicating her own life ן0 the

the role ofthe women workers movement  חוcreating

improvement 01 welfare services and the quality 01

unique sphere 01 acOvity for Yemenite women ? ומגו81

life 01 her patients . Vfith the passage 01 time , her
professionalism 8 נחdevotion made her

י

8

legend .

8

did the latter beneht from their acfivity within the
 נשthe

movement and the Hitadrut? Most important ,

ז0 delineate Dr.

leadership of the women workers movement succeed

Helena Kagan's fascinating life ) [ 889 - [ 978 ( , boldly

 חוredefining the borders 01 gender, social class , and

The objective 01 the article

interlaced with the history 01 Jerusalem itself and

serving as

8

: he

reflection ofthe Omes~

ethnic origin 1 תthe society of the Jewish community
 חוEretz Israel during these years ?

[ 85ן.

01 Ottoman rule , the British Mandate period, and the
establishment 01 the State 01 Israel ; 10 describe the
innovative pioneer health institutions inifiated and

founded bv her

חי

)ו

order 10 improve the health 01

Terusalem children ; 10 descrjbe her extensive public
activity 0 חbehalf 01 the Jerusalem community, and
10 discuss her contlibution 10 the development of
pediatrics  תוJerusalem and Eretz Israel .

"

Mann

20ה8 פץLevyatolr - Hero 0 זAdyth ?

.

Zohara Levyatov ) 1926 - [ 948 ( joined the Palmach

1ת

[

bbutz ץ1 ת-Harod

946 and was posted 10

ג1

that time she met Shmuel Kaufman
) [ 927- [ 947 ( ,
~

. When , 0 חhis
~ een was
them
last day  תוservice , Shmulik
killed 1 ת8 training

and love bloomed bet

accldent, Zohara was hurled

Bat- Sheva Margalit-Stem

'Exetaplary Fetaale Cornrades ' : elnenite
%  תE etz israel betlareen~
Genaer,
~ % פ55 ,~ 811 נEthl ic Origin  חוthe
Socjal 12

began medical studies , and

SATonlel

joined
[ 948

~ - 1945 (
abor Adolrelraeyat ) 1920

ת10 deep depression .

8

 חJanuary [ 948 she

flight training course  חוCalihmia . [  תTune

she completed the course with distinction and

retumed ן0 the Israel Defense Forces as

~

The art cle focuses 0 תhow~ ~

,
,

7 תSeptember [ 947 she went 10 the USA where she

women dealt: with

the moming of 3 Au

lst [ 948

8

pilot . 0ת

she was killed תו

8

particularly  טוטwomen workers movement , 8 נח0 תthe

tragic take-Off accident .
~
[  חthe legacf of the

labor movement's encounter with Yemenite women .

Zohara Levyatov has 8 תexclusive , unique status .

There are  ) ה0 aspects characteristic 01  טוטwomen

The basic motifs Of classical myth merge

workers movement. The

ת8ן8ה-ive - tragic

the challenges
raised for them bv the labor movement ,
~

,,

' 1ת ת ה ! ס

"

of Labor)

 תחנofthe:

rst stems from
(:

~

(The: ~

.

1 being the
Federation

charged ~ with can]ing out national and

Histadrut:
8 movement 01

; the second relates

women תו

8

; 1ן5;

; as

unique feminine domain .

,

7hough this domain  ע85 de ned by the Histadrut , סוט

~

[

fate ,

948 generation the story of

,

 תthis

everlasfing love , and the

struggle for the values Of faith . Under these special

circumstances

the

question

arises

whether

navative 01 Zohara's life and death

ש

than life' which can be de ned as

myth , and

,

5 50

8

8

the

story 'bigger

"

this

- why? The article ~
compares the reflecOon of

ש11 ;

, ,,ו

 פימ1

Ora Limor

belonged 10 the groups of women pioneer workers [ ת

The Tonib of Pelagia - 51 ת,
eperstance ,
alnd Salvation 0 ?1 the Adoant of Oljves
~

the Galilee colonies , 1 תwhat was then
ea of Eretz Israel .
ו0ז

The article takes

8

close look

81 8

unique holy place

of 8 581ת1

"

woman , repeatedly mentioned  חןthe

repentant courtesan 5 ]

Pelagia ,

,

8 [ -Adawiyya

Muslim
0

,

part,

these

were

women

,

with

of mass migration of Tews ן0 the New World, these
men
together with their husbands , decided ן0

,

there today.

Christian tradition identifies 1 as the tomb of the

as that 01 the most famous woman

most

peripheral

families who lived  חוthe many to~mlets 0 the 'pale
of settlement '  תוeastern Europe . During the period

0 תthe summit of the Mount 01 Olives - the tomb

sources since the sixth century and 5ט1 [

the

8

emigrate 10 Eretz Israel instead . Three central issues

tradition

are discussed: the degree ן0 which the wife influenced

Sufism Rabi ' a

the family decision 10 emigrate 10 Eretz Israel , 10 what
were the wives able
extent
10 implement this decision ,
and how did the impression left upon them by the

while the Tews call 1 the tomb of the

,

prophetess Huldah . These very identihcations 0 the
tomb underline
5 uniqueness : [ 1 15 ancient, sacred 10
members of
three religions , and 8 מthree know 1 as

experience of emigration differ bennfeen women and

"

 ח ומ.

"

the tomb 01  בholy woman, though each identi es her
differently. The article deals 1 תdetail with the
~ three

the
traditions
tomb and elaborates 0 חthe rital conducted 1ת
the custom of

:

the naaow

passage bet~ een the tomb and the wall behind
as

8

"

test 01 forgiveness for one's sins. The symbolic

significance 01 the narrow passage and

the top

0

,

שו

location

8)

ioneers INho l ere ? 101 Laborers :

ילן0 autobio @aphies

as

, ,

outbreak 0 ן4 לע7 , some 40 percent 01 them
being women . Most 01 these were manied women

with children who came ן0 [ 01 תtheir husbands and
begin

8

written

new life  תוEretz Tsrael . The article

"

1 were ~8 חact of rebirth . Second, depiction of

,

withconcept
the
the ideology 0 ' the upbuilding 01 the Land ' :
that the public and private domains are

,

ת5ieparable . These autobi
) iographies
marilfest that

actions of women , which the two authors believed

10 be con ibutions ז0 public [ 11 , often took place
~
 חוthe private
confines of the home , and that the

concentrates 0 ' תordinary' female immigrants , those

who were ת01 part 01 the prestigious social circle

wives of

,

 תthe colonies of

First:

,

by Tewish women who

עם0 different gender identities and 2 new model of
marital relations . Third, their absolute identihcation

About 35 , 000 persons immigrated 10 Eretz Israel
from the beginning 01 the tnrentjeth century [ טחט
the

,

Tewish wonlen  חןthe Tewish community  חןthe Holy
Land . The paper focuses 0 תthree topics : First, study
of the immii ation experience undergone bv women

~
The inaigration
01 INomen
10 Eretz Israel
~
%  תthe Early TeFentieth Centurf

י0

,

lived  חוPalestine  תןthe late nineteenth and the
tnrentieth century depict the feminine experience of

Gur. .
IATotners

,

F1
ron the % %  ז%  ! ) ו1 ס1 )( the נן1 % 6 % % ) Sphe e :
% 11% 7 ם11 % 1 ana ehtaait Harni lhTrjte ~
Avtobiographies
~

the Mount 01 Olives may serve 10 clarify the

unique attraction 01 Pelagia 's Tomb for believers .

try

Margalit Sh

0

,

nor

Zionist revolution was
the

life

including

of the
gender

8

Tewish

1018 [ 0 טחaimed 8 וreshaping

people

concepts

and

חן

every respect ,

family

relations .
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