ברמן בסלוניקי
מעדר ,משפחה ומאבק בקרב פועלות טבק יהודיות
גילה הדר

כתשעים ושישה אחוזים מיהודי סלוניקי הושמדו
על ידי הגרמנים :רבים מהאנשים הנזכרים במאמר
לא ידועים בחייהם ונו תרו אנונימיים במותם -
יהי זכרם ברוך.
קי אירמוזו קי טי יאקישיא
איסטי ב׳יסטידיקו בלו
פאריסיס אונה קונטיסה
קואנדו סאליס דיל טוטון1.

המסגרת הכרונולוגית  -יוון וסלוניקי 1943-1900
במאה הי״ט ובתחילת המאה הס התחוללו באימפריה העות׳מאנית שינויים מפליגים בתחום
המדיני ,החברתי והגאו־פוליטי .התקוממות האוכלוסייה היוונית כנגד השלטון העות׳מאני
נמשכה לסירוגין במהלך המאה הי״ט ותחילת המאה הס ,הוקמו מדינות לאום חדשות ונקבעו
גבולות מדיניים; במלחמות השונות איבדה האימפריה שטחים נרחבים במזרח הקרוב ובבלקנים.
המאבק בין האימפריה העות׳מאנית ,יוון ,סרביה ובולגריה על השליטה בבלקנים ,הגיע לשיאו
בתקופת מלחמות הבלקנים ( ) 1913-1912ובמלחמת העולם הראשונה ( ,) 1918-1914המשיך
במלחמת יוון ותורכיה ( ,) 1922-1921והסתיים בחתימת חוזה לוזן ( ) 1923והסכם חילופי
האוכלוסין בין יוון ותורכיה .בעקבות ההסכם היתה יוון למדינה חד־לאומית  -כתשעים ושישה
אחוז מאוכלוסייתה היו יוונים אורתודוכסים :המיעוט היהודי התרכז בעיקר בסלוניקי2.
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מאמר זה הוא עיבוד של פרק מתוך עבודת דוקטור על היבטים בחיי המשפחה היהודית בסלוניק
*
 ,1943-1912בהנחיית פרופ׳ מינה רוזן.
תרגום :כמה הולם אותך /הבגד הזה הכחול /את נראית כרוזנת /בצאתך מ(מפעל) הטבק  -ראו ראיונות,
2001א ,ביינבינידה מאנו פיג׳ון ,השיר ”.“ la cigarrera
ראו :ילביץ׳ ,עמ׳  ;99״כיצד נכנעה סלוניקי״ ,איל אב׳יניר ;10.11.1912 ,שחרור סלוניקי ,עמ׳ .15

פעמים ( 107תשס״ו) עמי 37-5
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סלוניקי ,העיר הגדולה בערי מקדוניה ,שוכנת בצפון יוון .מיקומה האסטרטגי על צומת דרכים
ממזרח למערב ומהים התיכון למזרח אירופה עשה אותה לעיר מסחר משגשגת ושוקקת חיים.
היתה זו עיר רב־לאומית ,רב־תרבותית ורב־דתית ,שחיו בה זה לצד זה יוונים ,מוסלמים ויהודים3.
הקהילה היהודית חייתה על פי המסורת היהודית הספרדית ,היצירה הרוחנית והתרבותית
נכתבה בעברית ובלדינו וחיי היום־יום התנהלו בלדינו .מסוף המאה הי״ט עד שנת  1924היו
היהודים הקבוצה האתנית הגדולה והחשובה בעיר 4.הקהילה היהודית היתה מעורבת בכל
תחומי הכלכלה והמסחר בעיר ,והיו בה עשירים מופלגים ,מעמד בינוני ופרולטריון; אידאלים
של ״חירות שוויון ,אחווה״ חברו עם ״תורכיות״ ,״הלניזם״ ,ציונות ,קפיטליזם וסוציאליזם.
אחת התופעות הבולטות בסלוניקי בסוף המאה הי״ט ובתחילת המאה הכ׳ היתה התיעוש
והמודרניזציה של העיר :סוחרים מקומיים  -יוונים ,מוסלמים ויהודים  -בשיתוף עם בנקים
וחברות מאירופה ,השקיעו כסף רב בתשתית תעבורתית ובהקמת מפעלי תעשייה 5.ענף הטבק
היה אחד מענפי הייצור והיצוא הגדולים ביותר במקדוניה ובמזרח הקרוב ,ובמפעלי הטבק
בקוואלה

בירת הטבק המקדוני ,הועסקו כ־ 15,000פועלים ופועלות .בסלוניקי,

שבה היו מפעלי העיבוד ,הועסקו כשלושת אלפים פועלים ,ברובם הגדול נערות יהודיות6:
למרות זאת נפקד מקומן של הנשים מהסיפר של מעמד הפועלים .בעבור הפועלות ,התיעוש
לא היה קידמה אלא ניצול ,עבודה זולה ובושה .נשים סירבו לספר על יציאתן לעבודה ,תנאי
עבודתן ,משכורתן הדלה ,השתתפותן בשביתות ובהפגנות והיותן חלק מהתנועה הסוציאליסטית
והקומוניסטית .הן העדיפו לספר על הימים השמחים ,על ימים שהן נשארו ללון במפעל הטבק
עת השלג כיסה את כל הפתחים והן לא יכלו לצאת ,על הנישואין ,המשפחה והילדים7.
במאמר זה אבחן את תהליך ייצור הזהות המגדרית ,המעמדית והלאומית ,בקרב פועלות
הטבק היהודיות בסלוניקי בשלהי התקופה העות׳מאנית ו ביוון ,עד לגירו ש הקהילה היהודית
מסלוניקי למחנות ההשמדה .כיצד השפיעה יציאתן של הנשים לעבודה על הבניית זהותן
3
4

5
6

7

> ,©>:ובפי היהודים סאלוניקו,
בצרפתית העיר נקראה116ף ,8310111בתורכית ^ ,86^ 11ביווני ת 7001X01/1101
סלאניק ,סלוניקי ,שאלוניקי .על ריבוי שמות למקום מסוים ראו פורטוגלי ,עמ.157-156 ,
לפי מוצופולוס ,עמ׳  ,23-22בשנת  1886מנתה אוכלוסיית העיר כ־ 25,000יוונים 25,000 ,מוסלמים,
ו־ 50,000יהודים; בשנת  35,000:1910יוונים 30,000 ,מוסלמים 65,000 ,יהודים ו־ 2,200בעלי נתינות
זרה .בשנת  ,1913שנה לאחר סיפוח העיר ליוון ,היו בה  67,000יוונים 24,000 ,מוסלמים 65,000 ,יהודים
ו־ 26,000בעלי נתינות זרה (רובם יהודים בעלי נתינות איטלקית) .בשנת ( 1928לאחר הסכם חילופי
האוכלוסין עם תורכיה) 179,680 :יוונים ו־ 65,000יהודים .כמו כן ראו :לה טריבונה ליברה;22.7.1910 ,
וודס ,עמ׳  ;251-250פפגינופולוס ,עמ׳  ; 198רוזן ,המאה האחרונה ,עמ׳ .173-137
ראו :קוואטארט ,פועלים ,עמ׳  ;74-59קוואטארט ,מעמד ,עמ׳  ; ,323-311לוי ,עמ׳  ;201-198טולידנו,
עמ׳ .207-202
מספרם של פועלי הטבק בעיר בשנים  1914-1910אינו ידוע בדיוק .קוואטארט ,מעמד ,עמ׳  ,326מציין
בין ארבעת אלפים לחמשת אלפים פועלי טבק; אקצאוגלו ,עמ׳  ,288כותב שבשביתת הפועלים הראשונה
שנערכה בסלוניקי באוגוסט  1908השתתפו עשרת אלפים פועלי טבק ,בני כל הלאומים; ך ארויה ,פרוג׳יסו,
עמ׳  ,8מונה בשנת  1910שלושת אלפים פועלים ומתוכם  2,300פועלות; לפי ׳״איל קונפ׳ליקטו אין איל
טוטוך ,אב׳אנטי ,14.5.1913 ,בשביתה הגדולה במרץ-מאי  1914השתתפו בין שלושת אלפים לארבעת
אלפים פועלים ופועלות ,ברובם הגדול יהודים שהיו מאוגדים בארגון פועלי הטבק .אין לנו נתונים לגבי
מספרם של הפועלים והפועלות בעיר ,שלא היו מאוגדים.
ראו :ראיונות  ,2000 -פלור סאפ׳אן אסקלוני; 2001ג ,מואיס אסקלוני ; ,2001ביינבנידה מאנו פיג׳ון.
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והזדהותן במרחב הפרטי והציבורי וכיצד כל זאת מתקשר למשפחה ,מיניות ואינטרסים
קהילתיים ולאומיים .מיגדר ,מעמד ולאומיות הם נושאים בעלי עוצמה רגשית וכל אחד מהם
(למעשה) ,יוצר תחושה של הזדהות ושיתוף ,אולם בכל התקופה מיגדר ,מעמד ולאומיות
הצטלבו ,השתלבו והתנגשו זה בזה.
המקורות שבהם השתמשתי הם עיתונים יהודיים בלדינו שיצאו לאור בסלוניקי מסוף
המאה הי״ט עד סוף שנת  , 1941ארכיון הקהילה היהודית בסלוניקי 8,ראיונו ת ,שירים,
תצלומים ממפעלי הטבק ,ספרים ומאמרים.

הפדרציה הסוציאליסטי»9
עד למהפכת ״התורכים הצעירי ם״(יולי  10) 1908נאסרו הקמת איגודים מקצועים ושביתות
פועלים ,אם כי בעיר קאוולה התחוללו במשך התקופה שביתות פועלים אשר דוכאו בכו ח".
ארגון־הגג של הפועלים היה ה״פדרציה הסוציאליסטית״ ( ,)Fédération socialisteשהחלה
לפעול בגלוי מיד לאחר המהפכה .הפדרציה הוקמה בשנת  1908על ידי קבוצת פעילים חדורי
השקפה סוציאליסטית ,בני כל הלאומים :אברהם ן׳ ארויה ,אלברטו ארדיטי ,שמואל אמון(פועל
טבק) ,אנגל טומוב ( ;Angel Tomovמקדוני־בולגרי) איסטיריו ניקופולוס (,)istiryo Nikopoulo
דימיטרי מיחאליס ( ;Dim itri Michaiisשני האחרונים לאום יווני) ,סליח בן עבדי ( Saiih Ben
 ;Abdiתורכי) ,דימטרי בלחוב ( ;Dimitar viahofמקדוני־בולגרי) וז׳אק ונטורה (Jacques
 ;Venturaיהודי); שני האחרונים היו נציגי הפדרציה לפרלמנט התורכי .בד בבד הוקמו איגודים
מקצועיים על פי דת ולאום ,ששיתפו פעולה במאבקים על תנאי העבודה וגובה השכר 12.בטאון
הפדרציה היה העיתון ״איל ג׳ורנאל דיל לאב׳ור אדור״(עי תון הפועל) שיצא לאור בארבע
שפות :לדינו ,תורכית ,בולגרית ויווני ת .מאוחר יותר ,בשל קשיים עם הצנזורה ,הוחלף שם
העיתון ל״לה סולידארידאד אוב׳ראדירה״(הסולידריות של הפועלים) ו״אב׳אנטי״(קדימה)13.
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ארכיון הקהילה היהודית בסלוניקי ,המכון לשימור אוספים היסטוריים ,מוסקווה :מפעל תיעוד תורכיה
והבלקן ,אוסף יוון ,מרכז גולדשטיין־גורן לחקר התפוצות ,אוניברסיטת תל־אביב(להלן ארכיון הקהילה
היהודית בסלוניקי) ,הוא אחד מעשרות אלפי הארכיונים שנשדדו מהקהילות היהודיות על ידי הנאצים
במהלך מלחמת עולם השנייה .הארכיון צולם בשלמותו במוסקווה ,תודות למאמציהם הבלתי נלאים של
אינג׳ינר אהרון רוסו ,ראש המכון לחקר סלוניקי ,ופרופ׳ מינה רוזן ,ראש המכון לתיעוד יהדות תורכיה
והבלקנים .הארכיון כולל כ־ 300,000מסמכים מצולמים על קלטות וידאו .הארכיון מורכב ממספר חטיבות:
ארכיונים פרטיים ,ארכיון מסחרי וכן ארכיון המשרד הארץ ישראלי .רוב המסמכים כתובים בלדינו -
באותיות לטיניות ועבריות ,ביוונית ,צרפתית ושפות אחרות.
ראו בן ארויה ,סוציאליזם ,עמ׳  .320-309על ראשית הסוציאליזם ביוון ובתורכיה ראו :קופוס :ליאקוס:
הריס :אוקייר :דומון ,סוציאליזם :טונצ׳אי; האופט ודו מון.
ראו :פרחי ,עמ׳ קלה-קנב :דומון ,מהפכה ,עמ׳  :246-228טקלי־אילקין.
״פור מואיסטרוס אוב׳ראדוריס״ ,לה איפוקה ,23.2.1900 ,עמ׳  :8שביתת פועלי טבק בקאוולה ,שם,
.31.3.1905
על איגוד פועלי הטבק היוונים ראו דנגס.
אביאנטי :ז־ורנאל סוסייאליסטה( Fédération socialiste ,ל ־ קדימה :עיתון סוציאליסטי ,בטאון הפדרציה
הסוציאליסטית) ,בעריכת אברהם ן׳ ארויה ואלברטו ארדיטי .על העיתונות היהודית בסלוניקי ראו:
אלמליח ,עמ׳ ד :מולכו ,עמי  : 108-107גאון :יערי.
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המשטר החדש ,בניגוד למשטר הקודם ,איפשר להקים ארגונים מקצועיים וחברתים .סיסמתם
של ה״תורכים הצעירים״ ,״הרות ,שוויון וצדק" ( )Hüniyet, Müsavat, Adaietהתפרשה על
ידי העדות השונות כשעת כושר להצהיר על לאומיותן בפומבי 14,ועל ידי הפועלים כ שוויון
בחיי היום־יום ובמפעלים והשימוש בזכות השביתה15.
מיד לאחר מהפכת ״התורכים הצעירים״ החלו בסלוניקי שביתות פועלים :״הכל מוכנים
להשתמש באפשרויות שפתחה לפניהם החרות .הכל מקימים אגודות ואיגודים מקצועיים
שעד עכשיו נאסרו על ידי השלטונות״ 16.שבתו האופים ,פועלי הרכבת ,החייטים ,פועלי הנמל,
הסנדלרים ,מוכרים בחנויות והנערות במטוויות ובבתי המסחר .בשביתה הראשונה השתתפו
עשרות אלפי פועלים ,ביניהם כעשרת אלפים פועלי טבק וכשלושת אלפים עד חמשת אלפים פועלי
נמל ,והיא אורגנה על ידי סינדיקט פועלי הטבק ״סילאניק טוטון אמיליסי איטיחאט ג,ימיאטי״
( ;Seianik tütün ameiesi ittihat cemiyetiאונייון דילוס לאב׳וראדוריס דיל טוטון)17.
פועלי הטבק היו הראשונים שהקימו איגוד מקצועי בעיר שהיה חלק מ״הפדרציה
הסוציאליסטית״ ,וכבר בשנה הראשונה להקמת האיגוד היו פועלות הטבק חלק ממנו ,אם כי
לא נטלו חלק בהנהלה או בוועדים שניהלו את המשא והמתן עם המעסיקים18.

תנאי העבודה
יציאתן של נשים ונערות לעבודה מחוץ לבית נתפשה כהרחבה של עבודת הנשים בבית:
הנקה ,תפירה ,שירות וכביסה(במפעלי הטבק :מיון עלי הטבק ,השחלתם בחוטים ותלייתם
לייבוש) 19.העבודה בעיבוד הטבק היתה עונתית ובתקופות שלא עיבדו טבק במפעלים עבדו
הנערות בבתי יהודים ,יוונים ומוסלמים ,כמשרתות וככובסות 20.הסיבה העיקרית לכניסתן

14
15

16

17
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20

בעלי העסקים היוונים צבעו את הדוכנים והכניסות לחנויות בבעלותם בצבעי הדגל היווני  -איל אב׳יניר,
.31.7.1909
ראו ך ארויה ,איל פרוג׳יסו ( ,)1910עמ׳ ( 5תרגום מלדינו) :״הייסורים שעברו הפועלים במהלך שלושים
ושתיים השנים האחרונות ,בלתי ניתנים לתיאור ,ללא ספק ,ולכן הפועלים קיבלו את הצהרת החוקה
החדשה בתשואות .הם הבינו שהגיע הקץ למצוקתם ופתחו בשביתה הכללית הראשונה .מכאן שהחרות
לא באה להיטיב את מצבם .החרות משמשת כאמצעי להגשים את זכות השביתה״ .ראש עיריית סלוניקי
וראשי מפלגת השלטון ״איחוד וקידמה״ ( )ittihat ve Terakkiתמכו בשביתה.
ראו איל אב׳יניר ,28.7.1908 ,עמ׳  :3״די טודאס לאס פארטיס סי אפארידאן אה פרופ׳יטאר די לום
אב׳אנטאדיס די לה ליבירטאד אין פ׳ורמאנדו סוג׳יטאס פרופ׳יסייונאלאס ,קי אסטה אגורה איראן
דיפ׳ינדידאס״.
ראו :אקצאוגלו ,עמ׳  ;288ך ארויה ,איל פרוג׳יסו ,עמ׳ .5
ראו טבק ,דו״ח שנתי ,ענד  :2״קי אויי נינגון לאב׳וראדור ני לאב׳וראדירה נון פואידין איסטאר אפ׳ואירה
די לה אונייוף [תרגום :אנחנו יכולים להודיע שאף עובד או עובדת אינם יכולים להיות מחוץ לאיגוד].
על עבודת נשים במפעלים ראו :ברון ,ענ ;46-1 7פואנטס ו ארנריין .בכל העולם הועסקו נערות צעירות
במיון טבק בתנאים דומים  -ראו :טילי ,עכ( 173-172 7איטליה); סטאבס ,עמ׳ ( 76-71דרום ארה״ב);
פולרט ,עמ׳ ( 114-96אנגליה); וויט ,עמ׳  ;6-4בסלוניקי עבדו נערות יהודיות גם בקטיף טבק  -בתצלום
פרטי(של משפחת מטרסו מחיפה) ,מהשנים  1930-1920בערך ,אנו יכולים לראות שש בנות של משפחת
מטרסו קוטפות טבק בהשגחת החתן של אחת הבנות ואחיו(אני מודה לברטה מטרסו על התצלום).
ראו עוזיאל ,עמ׳  .31תייר שוודי שביקר בעיר במרץ  1900כתב כך :״כל הכובסות והמשרתות אפילו

כרמן בסלוניקי ן 9
*

נער ות יה וד י ות ק וטפ ות טבק  - 1930 ,רא ו הערה 19

של נערות למעגל העבודה ,מלבד הרעב והעוני ,היתה הצורן לאסוף כסף לנדוניה כדי שהן
תוכלנה להינשא21.
הבניית זהותה המגדרית והמעמדית של הנערה היהודיה ממעמד הפועלים התחוללה
במרחב הפרטי  -הבית ורצפת המפעל(לדינו :אימבאשו) .למילה "אימבאשו״ שני פירושים:
״אימבאשר ,פירושה רצפה(למטה) ,ואילו ״באשו״ פירושה נחות ,חסר חינוך וחסר כבוד -
וכמו שאת הבית ניקתה האשה בכריעה על ברכיה גם העבודה במפעל הטבק נעשתה בישיבה
על הרצפה22.
המוניטין שיצא לנערות היהודיות כעובדות חרוצות ,ורצונן של חברות הטבק לחסוך
בעלויות הייצור ולהגדיל את רווחיהן ,הביאו לכך שהן השתיתו את תהליכי הייצור על נשים
ונערות יהודיות .האסטרטגיה הניהולית של מפעלי הטבק התבססה על המשפחה .החברות

21

22

בבתי גויים ,יהודיות הן״ .וראו גם ״המרות דת״ ,איל אב׳יניר :2.4.1909 ,״נערות למשפחות עניות עובדות
במשק בית אצל יוונים ותורכים .הן חשופות לכל מיני דברים אחרים״.
מנהג הנדוניה הוא מנהג משותף לבני שלוש הדתות ובני כל המעמדות .הנדוניה אינה רק העברה של רכוש
וכלה ,אלא גם חלק ממערכת ה״כבוד״ וה״בושה״ .הדאגה לנדוניה היתד .הנושא המרכזי שחיי המשפחה
ש״קוללה״ בבנות סבבו סביבה  -המשוואה היתה פשוטה :נדוניה גבוהה= חתן עשיר; נדוניה נמוכה=
חתן עני; אין נדוניה= אין נישואין .נערה שלא נישאה לא הגשימה את ייעודה בחיים כאשה ואם ,והיתד.
חשובה כמתה .הנדוניה השפיעה על גיל הנישואין ועל סדר הנישואין במשפחה .הראשונה להינשא היתד.
הבת הבכורה ואחריה אחיותיה הצעירות ,לפי גילן .על משמעות הנדוניה בקרב היוונים ראו :למבירי־
דימקי ,עמ׳  ;67-66הירשון ,עמ׳  ;2סנט קסיה ובדה ,עמ׳  ;76-74,53הרצפלד ,עמ׳  .241-225לפי איל
אב׳יניר( 1910 ,חסר תאריך) ,נערות ממעמד הפועלים נדרשו לעשר עד חמש־עשרה שנות עבודה כדי
לאסוף כסף לנדוניה.
ראו בית התפוצות ,ארכיון התצלומים ,יוון ,סלוניקי ,322/111.48,322/111.47 ,תצלומים במפעל טבק
בתחילת המאה.
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העדיפו להעסיק נערות רווקות ,שמפאת גילן הצעיר ואופיה המשפחתי של החברה היהודית,
נתפסו ככנועות ,צייתניות ולא ״עושות צרות״ .העובדים הכירו זה את זה :אבות ,אמהות ,כלות,
חתנים ,אחים ,אחיות ,דודנים ,דודניו ת ושאר קרובי משפחה ושכנים ,עבדו זה לצד זה באולמות
הייבוש והמיון האפלים ,כן שלמעשה היה פיקוח חברתי על הבנות העובדות23.
הפועלים והפועלות עבדו בעיקר במיון ובאריזת עלי הטבק לפי גודל ,צבע ואיכות .יום
העבודה נמשך בין ארבע־עשרה לשש־עשרה שעות ביום והתנהל באולמות ייצור יבשים
ואפלים ,במרתפים ללא חלונות וללא אוורור ,כדי שלא לפגום באיכות הטבק .הפועלות ישבו
על הרצפה במעגלים או בשורות ,כשלמרגלות כל אחת מהן ערימת עלים שהן מיינו לסלים.
אבק הטבק שנישא באוויר חדר לריאות ולעיניים וגרם לפועלות קשיי נשימה ,כאבי גב,
דלקות ריאה ,שחפת ,דלקות עיניים וכאבי ראש כרוניים24.
בתעשיית הטקסטיל רעש הנולים לא איפשר שיחה באולם הייצור ,אך מלאכת מיון העלים
התנהלה בשקט .היתה זו שעת כושר לנשים לשוחח על כל נושא ,בין השאר על חלומות
רומנטיים על חתן ,בית ומשפחה ,חלומות שלא יגיעו לכלל מימוש אם ארגז הנדוניה הריק לא
יתמלא בכלי בית ,מצעים ובגדים ההולמים כלה לחופתה .אל שיחת הנערות הקולחת חדרו
יסודות חברתיים ופוליטיים :תנאי העבודה הקשים ,שעות העבודה הארוכות ,השכר הנמוך,
הפער בין שכר הנשים והגברים העוסקים באותה עבודה ,תנאי החיים בפרברים אל מול תנאי
החיים בבתי המשפחות האמידות בעיר ,ועוד.
חלוקת העבודה היתה לפי מיגדר .הגברים הועסקו כמשגיחים ,חותכים וסבלים ,ו מיינו את
הטבק מאיכות גבוהה  -״באש באלי״ (  - )Ba§ Bahואילו הנשים קטפו את הטבק בשדות,
מיינו את הטבק מהאיכות הנמוכה :״באסמה״ ( ,)Basma״פאסטאלג׳י״ ( ,)Pastaifi״מירודאטוס״
( )Mirodatusו״קאבה קולאק״ ( .)Kaba Koiakאולם גם כאשר שני המינים ביצעו אותה
העבודה ,השתכרו הנערות כשליש עד מחצית משכר הגברים .דהיינו ,שכר העובדים שולם
על פי מיגדר ולא על פי עבודה25.

23

24

25

ראו :ראיונות  ,2000 -פלור סאפ׳אן אסקלוני; 2001ג ,מואיס אסקלוני; 1982א ,סלבטור כהן .על פי עדות
המרואיינים כל הבנים והבנות(תשעה במספר) של יוסף ופלור כהן עבדו כפועלי טבק  -ראו ארכיון
הקהילה היהודית בסלוניקי( 918,968:1428:1:186 ,יוסף יוחנן כהן ,בנו יחיאל ובתו אליגרי); שם1428: ,
( 978:1:186דודון בריסי וחמיה משה דוד שמואל לוי); שם( 1428:1:186:205 ,רוזה אספורמס ואביה
יעקב) ,ועוד.
ראו ״לוס פיריקולוס דילוס טוטונג׳יס״ ,מיסאז׳ירו .12.5.1936 ,רק במפעלים ״קומירסיאל״( 131מ6מ® 01
ו׳׳מוסקופ״(ק )1^ 081>0הופעלו מאווררים .השחפת היתה אחת הסיבות העיקריות למוות של גברים ונשים
בני עשרים עד שלושים  -ראו :״סאנאטורייום די אזב׳יסטוחורי״ ,איל פופולאר .17.8.1930 ,בסנטוריום
היו ארבעים מיטות ,ומהן שש ליהודים .לצד הסנטוריום פעלו רופא ומרפאה ,שהחולים באו אליה
לטיפולים אמבולטוריים ,ואל אלו אשר לא יכלו לקום ממיטותיהם באו הרופאים לביתם :ראו גם ״אונה
מוז׳יר דיזספיראדה׳׳ ,אקסייון .14.7.1935 ,בואינה גרוטאס ,בת שלושים וחמש ,העדיפה לשים קץ לחייה
בשתיית אלכוהול כדי לא ליפול לעול על משפחתה לאחר שנודע לה שהיא חולה בשחפת.
ראו ״לאס אוטורידאדיס אי לה גריב,׳׳ ,איל אב׳יניר :13.4.1914 ,הגברים קיבלו בין עשרים לעשרים
ושלושה גרוש ליום עבודה ,והנערות התורכיות קיבלו על אותה עמדה(חיתוך ו מיון) בין שמונה לעשרה
גרושים ליום.
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כיצד קרה שתעשיית הטבק דווקא היתה קרקע פוריה לרעיונות חדשים ושפועלי הטבק
ופועלות הטבק היו הקבוצה הקיצונית ביותר בין כל האיגודים המקצועיים והמובילה את
המאבק הסוציאליסטי בעיר? התשובה לכך נעוצה בשילוב של כמה גורמים :המספר הגדול
יחסית של פועלים ופועלות שעבדו תחת אותה קורת גג 26:העבודה העונתית ,שאפשרה
לפועלים להקדיש מזמנם להתארגנויות פוליטיות וחברתיות 27:והעובדה שהעבודה נעשתה
בקבוצה סביב ערימות הטבק.

המאבק לשפד הוגן והקמת איגוד מקצועי של הפועלות
השביתות התכופות פגעו בהכנסות בעלי המפעלים ושיבשו את הסדר הציבורי .לפיכך הגו
המעסיקים וראשי הקהילה ,שלמעשה היו בני אותו המעמד וקבוצת ההשתייכות החברתית,
בשיתוף הממשלה ומערכת המשפט ,מספר פתרונות לשבור את האיגודים המקצועים ,לבטל
את זכות השביתה ולהשיב את הסדר הישן על כנו .בשנת  1910נפתח הליך משפטי כנגד
ועד חברי ״סינדיקט פועלי הטבק״ ,שבראשו עמדו ן׳ ארויה ,נסים מצליח ,ישי קסטרו ,יעקב
מטרסו ,שמואל יונה ,שלמה נהר ,ישראל פסח ,אהרן כהן ,שמואל מודיאנו ,לאון לוי ודוד
לוי ,על מנת להוציא את הארגון מחוץ לחוק .הסנגוריה הצליחה לקעקע את יסודות התביעה,
והפועלים ,שעזבו את המפעלים וצרו על בית המשפט ,יצאו לתהלוכת ניצחון ברחובותיה
הראשיים של העיר.
ניסיון נוסף של מנהלי המפעלים ,יהודים ומוסלמים ,להגברת התפוקה ושבירת האיגוד
המקצועי היה הניסיון להנהיג שבוע עבודה בן שבעה ימים בניגוד לסטטוס־קוו העדתי ולמנהג
שמפעלי הטבק היו סגורים בשבת 28.במפעל ״הרצוג״ ,שהיה בבעלות יהודית ,הועסקו 350
פועלים ופועלות יהודים ורק שלושים לא־יהודים :תורכים ,בולגרים ויווני ם .היו אלו הנערות
היהודיות אשר הכריחו את בעלי המפעל לסגת מכוונתם לפתוח את המפעל בשבת  -הן
השביתו את המפעל ו הודיעו שאינן מוכנות לעבוד במפעל שאינו מכבד את קדושת השבת.
במקביל שבתו גם הפועלים והפועלות היהודים במפעלים שבבעלות נוצרית ומוסלמית ,ור עיון
העבודה בשבת נגנז29.

26
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ראו :רבקה ,״אה קי איסקופו?״ ,ג׳ורנאל דיל לאב׳וראדור 14 ,בתשרי  :]![5670שם 7,בחשון  ,5670״אמיס
אירמאנאס לאביוראדיראס״ ,קריאה לנערות העובדות במטוויות המשי והמתפרות להקים איגוד מקצועי.
קבוצות קטנות של נשים שניסו להתארגן באיגוד מקצועי נכשלו  -ראו :״פורקי סי קיז׳יירון מאטאר״,
איל פופולאר ,19.8.1930 ,כאשר שתי א חיו ת(יווניו ת) בבית החולים העירוני ניסו לארגן את האחיות
באיגוד מקצועי הן פוטרו מעבודתן ולא מצאו מקום עבודה אחר בשל היותן ׳׳עושות צרות״ :מאוחר יותר
הן התאבדו מכיוון שלא יכלו למצוא עבודה.
עשרים ושניים אחוז מהמועמדים של המפלגה הקומוניסטית היהודית(״איל בלוקו פופולאר׳׳) בבחירות
לאסיפה ולוועד הקהילה בשנת  1930היו פועלי טבק :עשרה אחוז מדפיסים :ועשרה אחוז סנדלרים  -ראו
״ליסטה דילוס קאנדידאטוס דיל בלוקו פופולארי׳ ,איל פופולאר.2.10.1930 ,
ראו :לה איפוקה ;8.7.1910 ,ן׳ ארויה ,איל פרוגייסו ,עמי ( 8אין תאריך מדויק של המשפט).
ראו ״לה פ׳אבריקה אירזוג״ ,איל אב׳יניר.24.8.1909 ,
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למעשה ,המטרה לא היתה רק לעבור לשבוע עבודה בן שבעה ימים אלא בעיקר לפגוע
ב״פדרציה הסוציאליסטית״ ,באיגוד פועלי הטבק היהודים ,ולפטר את הפועלים היהודים
שיסרבו לעבוד בשבת .החלת שבוע עבודה בן שבעה ימים השיגה חלקית את המטרה  -איגוד
פועלי הטבק איבד מכוחו ,ולמורת רוחם של בעלי המפעלים היהודים רבים מהפועלים היהודים
הסכימו לעבוד בשבת .נראה שהקהילה היהודית והרב הראשי של סלוניקי ,הרב יעקב מאיר,
נזעקו אל מול חילול השבת ההמוני ,והעבודה בשבת במפעלים בבעלות יהודית הופסקה .דרך
אחרת לייעול וחיסכון היתה פיטורי הגברים והעסקת נשים ונערות בתפקידי גברים ,מכיוון
שעלות שכרן היתה נמוכה והן היו ״צייתניות״ יותר .תהליך החלפת הגברים בנערות היה חלק
מתהליך שהתחולל בכל מפעלי הטבק ברחבי האימפריה העות׳מאנית ,והצליח בבולגריה30.
סברי ביי ,אחד ממנהלי המפעלים שלחם מלחמת חורמה באיגוד המקצועי ,הפריד בין
הגברים לנערות והעסיק נערות בתפקידים שהיו על פי המנהג שמורים לגברים .הפועלים
שהתנגדו למהלך והנערות שהצטרפו אליהם לשביתה פוטרו ,ובמקומם נשכרו לעבודה
פועלים חדשים ,לא מיומנים ובלתי מאורגנים ,שעלות שכרם נמוכה .אך הנזק שפועלים אלו
גרמו לסחורה והאיחור באספקת הסחורה גרמו להנהלה לשאת ולתת עם הפועלים הוותיקים
ולהשיבם לעבודה31.
אחד התירוצים לפיטורי הפועלים והגדלת מספר הפועלות היה ״השמירה על כבודה״
של הפועלת 32.ובמשא ומתן בין פועלי הטבק לבין המעסיקים וסוחרי הטבק דר שו הסוחרים
הפרדה בין בנים ובנות .הפועלים והאיגוד המקצועי סרט לדרישה בהגיבם שידוע הוא שכאשר
כוח העבודה בכל מפעל ועסק מורכב מנשים בלבד ,הנשים חלשות ונתונות לחסדי המנהלים.
ובאשר לכבוד הנערות:
אין זה הזמן לחשוב על אודות כבוד כאשר הנושא(הבוער) הוא לחם .ידוע לכל כיום,
שהעוני הוא זה אשר מבייש את הפועל כמו את הנערה הפועלת .שימו לב אדונים
והכירו באיגוד ותראו שבאמצעותו כבוד הפועל ויו תר מכך ,כבודה של הפועלת,
ישמרו היטב33.
[פור לה אונור נו איס טיימפו די פינסאר קואנדו סי טראטה דיל פאן .ייה איס ביין סאב׳ידו
קי לה מיזירייה דיזונור ה אויי אי איל נינייו לאב׳וראדור קומו לה נינייה .פריקוראד
סינייוריס די אזיר ריקונוסיר לה אונייון אי ב׳ירי ש קי ב׳יאה אילייה לה אונור דיר
לאב׳וראדור ,מאס אי מאס דילה לאב׳וראדירה סירה ביין גוארדאדה].
אך לא ההגנה על כבודן של הנשים עמדה לנגד עיניהם של המעסיקים כאשר הם הזמינו את
30
31
32

33

שם.26.10.1909 ,
ראו ך ארויה ,איל פרוג׳יסו ,עמי .9
היסטוריונים ואנתרופולוגים החוקרים את החברות השוכנות לחופי הים התיכון מדגישים את ערכי הכבוד
והבושה הנהוגים באזור .כדי לשמר את המבנה ההיירארכי של המשפחה הפטריארכלית הוקדשה תשומת
לב רבה לחינוך הבנות לצניעות ,בעיקר צניעות מינית  -ראו :פיט־ריברס ,כבוד ומעמד ,עמי : 78-19
פריסטיאני; עמ׳  ;78-19דביש :אבו לוחוד.
מ׳׳ה ,־׳און ארביטרו״ ,ג׳ורנאל דיל לאב׳וראדור 7 ,חשוון  ,)1909( 5670עמ׳ .2
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רבה של סלוניקי לבקר במפעלי הטבק ולבדוק אם נכונות השמועות שנערות יהודיות וגברים
יהודים ,יוונים ומוסלמים ,עובדים זה לצד זה בסדנאות הטבק  -היה זה רצונם של המעסיקים
להעסיק נשים בתפקידי גברים ולשלם להן שכר נשים .ה״רב בדק ומצא לשמחתו שבאולמות
שעובדות בהם הבנות יש רק בנות וכל הגברים המעטים שנכנסים הם זקנים34.,,
על החלפת הגברים בנשים אנו למדים מהמאבק של פועלי מפעל הטבק ״רדי״
( Regie Cointéressée des Tabacs de l ’Empire Ottoman(.35בשנת  1911שבתו כל פועלי
המפעל .בשביתה הראשונה במפעל ,שפרצה באוגוסט  , 1908שבתו ארבע מאות פועלים וארבע
מאות פועלות ,רובם יהודים 36,ומחודש מרץ עד מאי  1911השביתו ארבע מאות הפועלות
ותשעים הפועלים במפעלי רדי את העבודה; בו־בזמן הצטרפו אל השובתים הפועלים והפועלות
ממפעלים אחרים ,כ״חאסאן אקיף,/,)Hasan Âkif( ,,קייאזיס אמין ,)Keyazis Emin( ,,ו״אירסוג,,
("הרצוג .),,הפועלים דר שו העלאת שכר על פי מדד יוקר המחיה ,העסקת עובדים מאורגנים
באיגוד המקצועי ,שכר שישולם על פי שעות עבודה ולא על פי נור מ ה(לדינו :״פורפ,ה׳ ,או
״קוטורו ,),,וקיצור שעות העבודה :בחורף שבע־שמונה שעות ובקיץ עשר עד אחת־עשרה
שעות 37.אחת התביעות המרכזיות במשא ומתן היתד .שעבודת גבר לא תיעשה על ידי אשר.
ושהגברים לא י מיינו(לדינו :דיספאדאר) את הטבק עם הנערות  -כך תובטח עבודה גם לגברים
וגם לנערות .לאחר משא ומתן ממושך שהתקיים בין נציגי הוועד והאיגוד המקצועי לבין
המעסיקים ,הסתיימה השביתה :שכר הפועלות הופחת ונשמר ערך שכר הפועלים .לכשהבינו
ארבע מאות הנערות כי שכרן קופח ,הן דר שו לנהל את המשא והמתן בעצמן; המעסיקים סירבו
לדבר איתן והנערות הכריזו על שביתה משלהן .הגברים שהתייצבו לעבודה מצאו את שערי
המפעל נעולים :״הגברים מושבתים ( )Lock outוהנערות בשביתה (grève(,,.38

34

35

36
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ראו ״אין סלוניקו״ ,איל אב׳יניר ,27.5.1911 ,עמ׳  :3״הרב הראשי של סלוניקי(הרב יעקב מאיר) ,יצא
שלשום לבקר בבתי האריזה של הטבק ששם עובדות מאות בחורות יהודיות״; שם :גם הפועלים הגברים
ביקשו את עזרתו של הרב מאיר מחשש שיאבדו את פרנסתם.
ב־ 28במאי  1883קיבלה חברת רדי צו שולטאני המעניק לה את הזכויות על כל גידולי הטבק באימפריה
העות׳מאנית .מגדלי הטבק היו בפיקוח החברה ,כל היבול היה צריך להיות מאוחסן במחסני החברה
במרכזי גידול הטבק באימפריה ,כמו סוריה ,לבנון ,מערב אנטוליה(איזמיר) ,אסתנבול ,מקדוניה ועוד;
וראו גם חוקי הטבק.
ראו ״אין סאלוניקו״ ,איל אב׳יניר ,8.8.1908 ,עמ׳  .3התביעות העיקריות היו העלאת שכר של שלושים
אחוז והפחתת שעות העבודה לעשר שעות ביום .נראה שהדרישה לטבק היתה גבוהה והנהלת רדי הסכימה
להעלאת שכר של עשרים אחוז.
ראו ״אינטרי לום לאב׳וראדוריס דיל טוטוף ,אב׳אנטי .16.10.1913 ,פועלי הטבק היהודים ,היוונים והתורכים
התארגנו והחליטו על שעות העבודה .הגברים יעבדו מהשעה שבע וחצי בבוקר עד ארבע וחצי אחר הצהרים,
ואילו הנערות תעבודנה משמונה עד חמש; העובדים יצאו לשתי הפסקות בנות רבע שעה במשך היום;
הגברים ינוחו בשעה שתתאים להם ולנערות יצלצל הפעמון .גם זמני הארוחות יהיו שונים.
ראו :״לה סולידארידאד אוב׳רדירה ,2.6.1911 ,עמ׳  ;3שם ,12.4.1911 ,ענ .3 7כאות הזדהות עם מפעל רז׳י
השביתו בעלי המפעלים ״חאסאן אקייפ״ ,״אירסוג״(הרצוג) ו״קייאזיס אמין״ את המפעלים .על תופעות
דומות במפעלי הטבק במילנו ראו טילי ,עמ׳  ; 175״איל לוקאאוט דיל טוטוך ,אב׳אנטי .9.12.1912 ,שביתת
מגן של בעלי המפעלים הופעלה לראשונה בארה״ב והמונח באנגלית הפך למונח בינלאומי; ״אונה גריב׳״,
סופלימנטו די לה סולידארידאד אוב׳ראדירה ,31.3.1911 ,עמ׳  1״לוס אומבריס לוקאאוטאדוס אי לאם
נינייאס אין גריב׳״.

 14גילה הדר
מאבקן של הנערות לשכר ולתנאי עבודה הוגנים האיץ את שילובן של הנשים בתנועה
הסוציאליסטית .פועלות הטבק היו הראשונות שהקימו סקציה מקצועית משלהן בתוך ארגון
פועלי הטבק .הסקציה הוקמה לאחר שהנערות הוכיחו את נחישותן ועוצמתן במאבקים ברחובות
ובמפעלים ,הן כנגד המעסיקים והן כנגד ״אחיהם הפועלים״ ,אשר בעיתות משבר על גובה השכר
ו״פיטורי יעול״ לא היססו להקריב את הנערות .בכל פעם שהפועלות הרגישו שהמעסיקים או
הוועד מנסים להתעלם מזכויותיהן ,הן פתחו בשביתה ויצאו להפגין ברחובות .נערות הטבק
הסלוניקאיות היו לחלק ממעמד הפועלים ומשתתפות פעילות בו ,משום שבאולמות הייצור
הן נעשו מודעות לזכויותיהן וכך למעשה עוצבה מחדש ,לזמן קצוב(עד לנישואיהן) ,אישיות
חדשה ,אישיות שהחלה לדרו ש זכויות ולקבל החלטות לא רק בעבודה אלא גם בתוך ארגוני
הפועלים .בשנת  1912יכלו בעלי המפעלים רק לחלום להעסיק נערה יהודיה שאינה חברה
בסינדיקט39.

שינויים במרחב
תפקיד המאבק החברתי־המעמדי בייצור ועיצוב המרחב הוא משמעותי ביותר .עיצוב
המרחב נעשה על ידי קבוצות חברתיות ונציגיהן .היום ,יותר מתמיד ,המאבק החברתי
חקוק במרחב40.
אחת הדרכים להגן על כבוד היחיד ,המשפחה והקהילה ,היתה ההפרדה בין נשים לגברים41.
גבולות המרחב אמנם אינם מסומנים ,אולם הם איתנים ומוחשים אף יותר מחומות וקירות,
ומעוגנים בתפיסות ומסורות עתיקות .מיקומה של האשה היהודיה הסלוניקאית בבית יונק
משלושה מקורות מרכזיים השזורים זה בזה מבחינות היסטוריות ,תרבותיות וגאוגרפיות:
המסורת היהודית הגורסת ״כל כבודה בת מלך פנימה״; 42המורשת הים תיכונית  -חצי האי
האיברי ,איטליה ,סיציליה ויוון :השפעות אסלאמיות  -האימפריה העות׳מאנית .״כל כבודה
בת מלך פנימה״ מעיד על הסדר החברתי ובא לידי ביטוי בהפרדה במרחב.
קשת הערכים של המושג ״כבוד״ במובן של חופש בחירה ,החופש להביע דעה ,נדיבות,
יו שר ,רצינות ,נאמנות לחברים ולמשפחה ,הגנה על החלשים (ילדים ונשים) ,ושמירה על
מילת הכבוד ,מתייחסת לגברים .כבודה של האישה בא לידי ביטוי במיניותה :או ליתר דיוק
ביחס הדו־ערכי למיניותה .אפשרות האישה להביע את מיניותה היה באמצעות ילודה ,עדיף
בנים .השימוש במונח ״כבוד האישה״ הוא מושג נרדף לצניעות ,בעיקר צניעות מינית הבאה
לידי ביטוי בלבוש צנוע והתנהגות צנועה .״הביטויים ׳קול באשה ערווה׳ רכל כבודה בת

39
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״איל פרימו מאייו אין סאלוניקו״ ,איל אב׳יניר.2.5.1912 ,
ראו לפבר ,ייצור ,עמ׳ .56
על החלוקה מרחב ציבורי/פרטי ראו :ביבליוגרפיה אצל ארדנר ,תחום :ארדנר ,נשים ומרחב; קוחנה ,עמ־
רוזן ,מרחב ציבורי פרטי ,עמי  ;346-331הרצפלד ,בפנים ובחוץ; דביש ,מיגדר וכוח; פרידל,
מעמד האישה ,עמי  ;45-42סנט קסיה ובדה ,התהוות המשפחה ,עמי .3-1
תהלים מה ,יד.
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מלך פנימה׳ מחברים בין איסור השמעת קול האישה בציבור ובין מיניותה ותרמו להשתקתן
של הנשים בשיח הציבורי 43.,,ובל שון הפתגם“ La mujer fermoza tiene su reynado :
”detrás de la puerta.44
פועלות הטבק היו הראשונות לנתץ את ההפרדה שהפרידה בין המרחב הציבורי למרחב
הפרטי .עד להופעתן של הנערות והנשים בתהלוכות האחד במאי  1911כמעט שלא נראו
נשים ברחובות סלוניקי  -המצעד היה לצנינים בעיני רבים לא רק בשל זהותם הפוליטית־
החברתית של הצועדים אלא גם בשל העובדה שבתהלוכה השתתפו לראשונה נשים וילדים,
שעשו שימוש פוליטי במרחב הציבורי.
ציבור של יותר מארבעת אלפים איש המורכב מכלל הפועלים ביניהם תשעים וחמישה
אחוז יהודים ...45באמצע היום התאספו אלפי פועלים ומשפחות ב״בישג׳ינאר׳... 46,
פועלי ופועלות הטבק ,ואחרים מהאיגודים המקצועיים ,יהודים ,בולגרים ויווני ם...47
עלו לשדרות ה,,וארדאר ... 48,,שרים שירי עבודה ...מה שמשך את תשומת לבנו היו
כארבע מאות ילדים וילדו ת בני שש עד שתים־עשרה ,שעובדים בבתי האריזה של
הטבק ובחנויות .כלומר ,ארבע מאות ילדים שמגיל רך נזרקים לחיים ואינם מקבלים
חינוך מינימלי49.
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ראו אליאור ,עמ׳  .56-37על הגבלות לבוש לנשים וצניעות במאות הט״ז-הי״ז ראו למדן ,עמ׳  ;93-86על
הגבלות לבוש לנשים וצניעות במאות הי״ח-הי״ט ראו בן־נאה ,עכ.150-127 7
תרגום :״ממלכתה של האישה היפה :מאחורי הדלת״  -ראו ספורטה ובידה ,פתגמים ,עמ׳  .133וראו
להלן ,הערה .51
היוונים ,המוסלמים והבולגרים היו רק חמישה אחוזים מכלל המשתתפים  -ראו ״איל פרימו מאייו אין
סאלוניקו״ ,סופלימנטו די איל אב׳יניר.2.5.1911 ,
( be§ ?marחמשת הברושים) ,גן בצפון מערב העיר.
על הקמת ארגוני פועלים נפרדים על רקע המאבקים הלאומיים ראו טבק ,דו״ח שנתי ,עמ׳  :6״לה מאם
ריגריטאב׳לי פארטי דילה ב׳ידה די מואיסטרה אונייון איס אקיל מומינטו קואנדו מואיסטרום אירמאנוס
טורקוס אי גריגוס סי טופארון אפ׳ואירה דילה אונייון ...אינטרי לוס לאב׳וראדוריס אימפיסארון אה קריאר
פלייטוס די נאסייונאליסמו״ [תרגום :הדבר המצער ביותר באגודה שלנו הוא שהאחים שלנו ,התורכים
והיוונים ,נמצאים מחוץ לאיגוד ...בין הפועלים החלו מאבקים לאומיים].
שדרת הווארדאר ( )Vardarנקראה על שם הנהר ועמק הווארדאר .בתקופה הרומית והביזנטית היתה השדרה
חלק מתוואי הדרך הרומית העתיקה ,״ויה איגנטיה״ ( .)Via Egnatiaשם הנהר והעמק ביוונית הוא ״אקסיוס״
 .)A£160לאחר סיפוח העיר ליוון הוסב שם השדרה לשמה העתיק ,איגנטיה.
ראו ״איל פרימו מאייו אין סאלוניקו״ ,סופלימנטו די איל אב׳יניר :2.5.1911 ,״אונה מוג׳ידומברי
איסטימאדה אה מאס די  4,000אלמאס קומפואיסטה די טודאס לאם סורטאס די לאב׳וראדוריס דונדי
לוס  95%ג׳ידייוס ...אה מידייו דיאה מילים די אוב׳ראדוריס אי אוב׳ראדיראס ,אנסי נומירוזאס פ׳אמיאס
סי רי אוניירון אין בישג׳ינאר ...לוס לאב׳וראדוריס אי לאב׳וראדיראס די איל טוטון אי אקיאוס די לוס
דיב׳רסוס סינדיקאטוס אי קורפוראסייוניס ,ג׳ידייוס ,בולגארוס אי גריגוס ...סוב׳יינדו פור איל ג׳אדי דיל
ב׳ארדאר ...אין קאנטאנדו קאנטיס דיל לאב׳ורו ...לוקי אטירי מאס מונג׳ו לה אטאנסייון ...פ׳ואי די ב׳יר
 400איז׳יקוס אי איז׳יקאס די  6אה  12אנייוס קי לאב׳וראן אלום מאגאזיניס די טוטון ,קיירי דיזיר 400
קריאטוראס קי דיזדי סוס מאס טיירנה אידאד סון איג׳אדאס ברוטאלמינטי אין לה ב׳ידה אי נו ריסיב׳ין
לה מינימה אינסטרוקסייוך .על העסקת ילדים במפעלי הטבק ראו גם רפאל ,עדות אלימלך ב רון,
עמ׳  :87״בגיל צעיר מאד עבדתי בבית החרושת לטבק של רפאל ורסנו״.
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הרחוב הסלוניקאי  -המרחב הציבורי הגברי  -נכבש לשעה קלה על ידי אלפי פועלי ופועלות
הטבק ובני משפחותיהם .היתה זו הפגנת כוח של העובדים ,ויתרה מזאת ,היה זה איום על
הסדר הציבורי הקיים .נשים הדורשות שוויון בבתי החרושת מקשות על המעסיקים ,אולם
נשים צועדות ברחובות פוגעות בסדרי החיים והמוסר  -בת המלך (הרוזנת של הטבק) 50
יצאה החוצה5,.
באפריל  1913נחתמו חוזי אספקת הטבק והמפעלים החלו לשכור פועלים ופועלות .נראה
ששוב קופח שכרן של הפועלות ,והן פתחו בשביתה ודר שו מנציגי הוועד להשתתף במשא
ובמתן ובקבלת ההחלטות 52.השביתה נמשכה עד מאי .אחד במאי  1913היה החג הסוציאליסטי
הראשון תחת שלטון יווני ,והשלטונות היווניים ,שחששו ממהומות ,אסרו על קיום התהלוכה
המסורתית53.
נראה שהשביתה של שנת  1913הסדירה את היחסים המגדריים בארגון פועלי הטבק.
השתתפות הנשים במאבקים ובהפגנות ודרי שתן לשיתופן בקבלת ההחלטות ,העלו את השאלה
האם נשים יכולות להיות שותפות למאבק החברתי והאידאולוגי ,וחמישה ימים לאחר מכן
התפרסמה בעיתון ״אב׳אנטי״ כתבה ובה הודה המחבר ש״הקונפליקט הגדול של הטבק הוכיח
לנו שגם הגברים וגם הנשים ניחנים באנרגיה ובמשמעת הדרושים לניהול מאבקים״54.

התודעה המעמדית של הפועלות
לאחר שהגברים הבינו שללא הנשים המאבק החברתי והמעמדי לא יצלח ,הם עודדו את
הנערות ליזום ולהשתתף בפעולות הארגון :והנערות הפנימו את האידאולוגיה המעמדית
ו ה שוויון החברתי ,הן כפועלות הן כנשים 55.בחברה היהודית בסלוניקי נפוץ הפתגם ״האשה
הכבודה היא זו המדברת מעט״ 56,והעובדה שהנערות דיברו ודר שו שוויון ושותפות הורתה
על שינוי במודעותן .הן השתמשו בקולן והשתתפו בשיח הפוליטי והציבורי .לפועלות הטבק
היתה אידאולוגיה והיו מילים .אוריקו ברוך ,מרים סאסבון ,איסטירינה קוב׳ו וריקטה פילו,
תרמו מכספן והצהירו ״להוריד את ה׳צהובות׳ ,לכבוד הסינדיקליסטיות האמיתיות״57.
50
51
52
53

54

55
56
57

ראו השיר בראש המאמר.
ההפרדה במרחב באה לידי ביטוי בפתגם הנזכר לעיל ,ליד ציון  - 44ראו מוסקונה ,פניני ספרד ,עמ׳ .83
ראו :״קונפ״דינסייה די נינייאס״ ,אב׳אנטי ,2.5.1913 ,עמ׳  ;3״מוב׳ימיינטו סוסייאל״ ,שם,20.2.1914 ,
ענד  .3בכנס פועלות הטבק בנושא מקומן של הנשים באיגודים המקצועיים ,השתתפו חמש מאות נערות.
ראו ״איל פרימו מאייו״ ,שם ;2.5.1913 ,הפועלים חגגו במועדוני הפועלים ובאולמות סגורים ,שמעו
הרצאות בתורכית ,בולגרית ,יוונית ולדינו מפי ן׳ ארוייה ,מחמט ניאזמי ( ,)Mehmet Näzimiאיסטירייו
ניקופולו ופאמג׳י דירמיף (.)Pamji Dermif
ראו ״לאס מוז׳יריס אי איל סוסייאליזמו״ ,שם :7.5.1913 ,״איל גראנדי קונפ׳ליקטו דיל טוטון מוסטרו קי
אלאדו דילוס אומבריס ,לאם מוז׳יריס טאמביין סאב׳ין טיניר לה אינירז׳יאה אי לה דישיפלינה מיניסטרחה
פור ייביאר און קומבאטי״.
״לה איגואלידאד די לוס סיקסוס״ ,שם.8.12.1913 ,
ראו יונה  ,ענו  :15״לה מודיר לה מאס אלאב׳אדה איס אקילייה קי אב׳לה פוקו״.
ראו ״פ׳ונדוג׳ורנאלדילה פיידיראסייוןסוסייאליסטה״ ,אביאנטי :22.12.1913 ,״אבאשולאסאמארילייאס,
ביב׳אן לאס ב׳ירדאדיראס סינדיקאליסטאס״ .על הצהובות ראו הערה .60
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מתילדה אשכנזי תרמה מכספה ״לכבוד הצלחתו של התאטרון הסוציאליסטי .,,האחיות
שרה ובואינה מולכו ,ראשיל כהן ,שרה קמחי ,לוג׳ה מזרחי ,ואחרות ,תרמו להצלחת הסקציה
החדשה של הבנות שהוקמה בסוף  58.1913בשנת  1913התבלטה הנערה סונחולה אלגב,ה
( : ) A1gava ^ 80111111ב־ 1באוקטובר  1913היא ארגנה בביתה מפגש לנערות ובמפגש הן אספו
כסף למען הפדרציה הסוציאליסטית; 59ב־ 31בדצמבר  1913היא תרמה ל״פדרציה״ באופן אישי
וליוותה את התרומה בקריאה ״אבאשו לוס אמארילייוס 60;,,ב־ 15בינואר  1914היא וחברותיה
תרמו ״לחיזוק הסקציה של הבנות 61.,,אמנם ,לא כל הנערות נטלו חלק והשתתפו בפעילות
הפוליטית במפלגה הסוציאליסטית והקומוניסטית ובמאבקים במפעלים 62,ורק גרעין קטן
של נערות פעילות ,בעידוד בני משפחותיהן ,שהיו פעילים במפלגה ובאיגודים המקצועיים,
הנהיג את שאר הנערות .הנערות הפעילות האיצו באחרות להשתתף ולקחת חלק בשביתות,
בהפגנות ובאסיפות :״לבוא למועדון של העובדים אין זו בושה .בושה היא להישאר בעבדות...
אין זו בושה להקים סינדיקט ,בושה היא להישאר בלי איגוד ולהשאיר את הפטרונים למצוץ את
דמנו 63;,,ו״האיגוד הוא הכוח״ 64.הנערות האחרות העריצו את עוז רוחן ,אולם מכיוון שחששו
למקום עבודתן הן השתדלו להתרחק מהן65.
אירופה היתה הדוגמה של הפועלות היהודיות :״בנות הכינו את עצמכן ,פועלות! התעוררו
מתרדמת המוות ,הכינו את עצמכן לחיים חדשים ,מדוע אין אנו מביטות אל אחיותינו באירופה?
הן לוקחות חלק בכל מה שקורה בתנועות הפועלים והן דור שו ת אפילו להיבחר כנציגות66.,,
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״פ׳ונדו ג׳ורנאל דילה פ׳ידיראסייון סוסייאליסטה״ ,שם.29.12.1913 ,
שם.1.10.1913 ,
שם .31.12.1913 ,הפועלים והפועלות המאוגדים נקראו ״אדומים״ ,ואילו הפועלים והפועלות הבלתי
מאוגדים כונו בפי ה״אדומים״ ״צהובים״.
שם .15.1.1914,
ראו לאונטידו ,עמ .75,היתה הקבלה בין המפלגה הקומוניסטית ,ד £800גג £
( )!£.:£.£ופועלי הטבק .המפלגה הקומוניסטית היוונית ,שהוקמה בשנת  ,1918מצאה לה תומכים בקרב
האינטלגנציה ,הפליטים מאנטוליה וחלק ניכר מעובדי התעשייה ,בעיקר תעשיית הטבק .בשנת 1924הצטרפו
רבים מהחברים היהודים ב״פדרציה״ למפלגה הקומוניסטית היוונית ,ו׳ ארוייה וונטורה הצטרפו ופרשו.
ראו ״אינטרי לוס שאסטריס :אה מים קומפאנייראס די לאב׳ורו״ ,אב׳אנטי .27.10.1921 ,בעוד שלפועלות
הטבק היה ארגון משלהן כבר בשנת  ,1913התופרות ופועלות המטוויות והמשי זכו לארגון משלהן רק
בשנת .1921
״בעיר שלנו יש כשלוש מאות עד  350פועלות העוסקות בפקעות המשי .התנאים קשים .אנחנו עובדות בין
שתים־עשרה לשלוש־עשרה שעות ביום .אין זמן לאכול והשכר הוא שכר רעב .עובדות המשי  -התעוררו
וקומו מהחלום שלכן .הקימו סינדיקט משלכן והחייים שלכן יהיו קצת יותר טובים .המצב שלנו יהיה בהיר
יותר והעתיד שלנו יהיה טוב יותר מיום ליום .ואנו צועקות מכל הלב :׳לה אוניון איס פואירסה״׳  -ראו
״אה מים אירמאנאס לאב׳וראדיראס״ ,ג׳ורנאל דיל לאבוראדור 7 ,בחשון  ;5670הכותבת אינה מזדהה
בשם וחותמת ״אונה לאב׳וראדירה אין איל קוקוייר׳(פועלת בבית מלאכה לפקעות משי).
ראו ראיונות2001 ,א ,עדות ביינבנידה פיג׳ון מאנו :״אנחנו לא התערבנו ,פחדנו על מקום העבודה,
השתדלנו להתרחק מהן .הן היו עושות צרות״.
״נינייאס פריפאראדב׳וס ,אוב׳ראדיראס! דיספירטימוס די איסטי איספ׳ונייו מורטאל ,פריפארימוס נוס
פארה אונה ב׳ידה מואיב׳ה .פורקי מוזוטרוס נון איג׳אמוס און אודו אה מואיסטראס קומפאנייראס די
איב׳רופה? אילייאס טומאן ביב׳ה פארטי אין טודו לוקי קונסירנה איל מוב׳ימיינטו אוב׳ראדירו ,אילייאס
פ׳ואירון אסטה דימאנדאר אה סיר איסקודידאס קומו דיפוטאדאס״ .ראו ״בונה נחמה ,ליטרה״ ,ג׳ורנאל
דיל לאב׳וראדור ,שנה  ,1מם׳ .1909,7
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אולם למרות הקריאה לשינוי והדרישה לשיתוף הנשים בקבלת ההחלטות ,ה״סלוניקאיות״,
שלא כשאר אחיותיהן באירופה המערבית ,לא הצליחו להגיע להישגים שהגיעו אליהם נשים
בתנועה הסוציאליסטית האירופית ,ולא הצליחו ליישם את העוצמה שבסולידריות הנשית,
שאותה הציגו כלפי המעסיקים וחבריהן הגברים ,בבית ,במשפחה ,בקהילה ובחברה67.

שאלות לאומיות בסבך המאבק המעמדי
נסיונות המעסיקים לשבור את אחדות השורות של ארגון פועלי הטבק ולהפחית את עלויות
הייצור לבשו גם פנים אחרות .לאחר הסיפוח דה פקטו של סלוניקי למדינה היוונית ,באוקטובר
 ,1912היו לשביתות ולהפגנות שהשתתפו בהן הפועלים והפועלות השלכות שמעבר למעמד
ומיגדר :הן גרמו לזעזוע עמוק ביחסים בין היהודים ,היוונים והמוסלמים בעיר .נראה שחילופי
השלטון גרמו לכמה בעלי מפעלים מוסלמים לנסות לשבור את סינדיקט פועלי הטבק ,שרוב
חבריו היו יהודים .בדצמבר  1912החליטה חברת הטבק ״חאסאן אקיף״ להפסיק להעסיק
פועלים ופועלות יהודים והודיעה שתעסיק רק יווני ם 68.הדבר לא צלח ,מכיוון שהפועלים
היוונים והתורכים תמכו בפועלים היהודים; תמיכת הפועלים היוונים והתורכים במאבק
באה לידי ביטוי בשביתות ובתרומות לקרן השביתות של הפדרציה הסוציאליסטית .אמבל
איסה ( ,)Ambel isaמוכר יוגורט תורכי ,תרם לקרן השביתה והצהיר ״יחי מאבק המעמדות״;
איסטירייו ניקופולוס ( ? )istiryou Nikopouioהיווני ,פועל טבק בבית החרושת רדי ,תרם יחד
עם פועלים אחרים שהצהירו ״התעמולה הלאומנית לא תעבור״6,.
לאחר שהמעסיקים לא הצליחו להחליף את הפועלים בפועלות ,ובדיעבד הסתבר אף
שהפועלות היהודיות ה״צייתניות״ היו אלו אשר ארגנו ועמדו בראש השביתות ,ניסו
המעסיקים להחליף את פועלות הטבק היהודיות שהיו מאוגדות באיגוד המקצועי ,בפועלות
תורכיות ובפועלות יהודיות שלא היו חברות בארגון פועלי הטבק .מכיוון שהפועלים והפועלות
השובתים חסמו את שערי הכניסה למפעלים ולא התירו לנערות י הודיות להיכנס לשטח
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ראו אליקסאנדרה קולואנטאיי ,״איל מוב׳ימיינטו די לאס מוז׳יריס״ ,אב׳אנטי ,10.12.1921 ,ענ .2 7בשנת
 1922עלתה הצעה בפרלמנט היווני להעניק זכות בחירה לנשים אולם היא נדחתה ברוב גדול  -ראו
לה ב׳ירדאד .30.7.1928 ,ביולי  1928הציעו ראשי המפלגה הקומוניסטית ביוון להנהיג זכות בחירה
לנשים .רעיון הבחירה של נשים היה חלק מהקריאה ל שוויון זכויות בבחירות למיעוטים  -שם.1.7.30 ,
ארגון־הגג היהודי של המפלגות הסוציאליסטיות בשכונות ה״בלוקו פופולאר״ ()E1 Bioko Popular
הכין את עצמו לבחירות ,והנשים שלא היו נשואות ,פרלה טיאנו ורגינה לוי ,ייצגו את אגודות הנשים
של רובע שש ,וראשיל טרמין וריקטה מטרסו ייצגו את נשות רובע הירש  -שם .בשנת  1930קרם עניין
זכות הבחירה לנשים ,עור וגידים ,ומודעות פורסמו בכל העיתונים היווניים והיהודיים .הנשים היהודיות
שהיו בעלות הכישורים שנדרשו ,קרוא וכתוב בשפה היוונית ושאיפות פוליטיות לאומיות ,חלמו על ארץ
ישראל ,השתתפו בהכשרה החלוצית ובקבוצות הנשים של הארגונים הציוניים; לפועלות הטבק ולנערות
הלא נשואות מרובע שש ומ״הברון הירש״ לא היה סיכוי ,מכיוון שהן לא ידעו קרוא וכתוב .ואכן ,פחות
מחמש נשים מתוך אוכלוסייה של  ,300,000הציגו את מועמדותן .זכות הבחירה לנשים ניתנה ביוון רק
בשנת .1952
ר או" איל לוקאאוט דיל טוטוך ,אב׳אנטי ,9.12.1912 ,עט׳ .3
ראו ״אינטרי לוס לאב׳וראדוריס דיל טוטוף ,שם ,5.11.1913 ,עמ׳ .3

כרמן בסלוניקי191
המפעל ,ניסו המעסיקים להכניס את המחליפות בתחפושת :״הם [המעסיקים] מלבישים אותן
בשמלות וברעלות ...ו כן הפכה קבוצה של נערות יהודיות לתורכיות״ 70.ניסיון זה לא צלח,
מכיוון שהנערות היהודיות השובתות חשפו את זהותן של הפועלות המחופשות והקימו
ועדים שתפקידם היה לשמור על אחדות השורה של כלל הפועלות.
בשביתה בשנת  1914חזרו הנערות היהודיות וחשפו את פניהן של הפועלות הרעולות.
אולם הפעם לא היו אלו פועלות י הודיות מחופשות ,אלא פליטות כפריות מוסלמיות שהגיעו
לסלוניקי מהכפרים שגידלו טבק .הן לא היו מאוגדות באיגוד המקצועי ,עשו את עבודת הגברים
( מיון) ועבדו תמורת שכר זעום ופת לחם 71.פועלות הטבק היהודיות ,במאבקן על מקום
העבודה ,שכרן ,קיום משפחתיהן ועתידן ,תלשו את הרעלות מעל פני המוסלמיות; המשטרה
אסרה תשע נערות י הודיו ת בעוון פגיעה ברגשותיהם הדתיים של המוסלמיות .בעקבות
האירועים ומאמר בעיתון התורכי ״ייני אסיר״ ( ;Yeni asirעידן חדש ,שיצא לאור בסלוניקי),
זימן הרב מאיר את נציגי המעסיקים ונציגי הפדרציה הסוציאליסטית וביקש מהם להרגיע
את המצב :כמו כן הרב פירסם מכתב בעיתונות המגנה את מעשי הנערות היהודיות72.
המאבק על מקום העבודה ועל התנאים הסוציאלים בין היהודים והיוונים ,שהיו מאורגנים
בארגוני פועלים נפרדים ,ובין פועלות מוסלמיות רעבות ,נשא אופי לאומי .השביתות
וההפגנות שהתרחשו בעצם ימי המשבר של מלחמת העולם הראשונה גרמו לזעזוע עמוק ביחסים
בין היהודים ,המוסלמים והיוונים בעיר .היחסים הטובים בין הקהילה היהודית והמוסלמית,
שהיו שותפות לתחושת הזרות והניכור במולדתם שסופחה ליוון ,נפגעו ,ואילו בקרב היוונים
התפרצו רגשות ״פטריוטיים״ .השביתה פגעה בענף הייצוא העיקרי של מקדוניה  -טבק -
ובהכנסות הממשלה היוונית .העיתונים היוונים ״ אלית׳יה״ (  ;H A A ^eiaהאמת) ,ו״מקדוניה
החדשה״ ( ,)Néa MaKeSovíaכינו את הפועלים היוונים השובתים ׳׳פטריוטים יוונים״; את
הפועלים היהודים השובתים ומפגינים ברחובות ונושאים דגלים אדומים המסמלים את

70
71

72

ראו ״אסאמבליאה די נינייאס״ ,שם ,עט׳  :3׳׳אילייוס לאס אזין ב׳יסטיר קון פ׳יריג׳יס ...אי אנסי סי איזו
און גרופו די נינייאס ג׳ודיאס  -טודקאס״.
ראו אבדלה ,עמ׳  .427-424אבדלה מתייחסת לשביתה שלשנת  1914כאל אירוע חד־פעמי ששימש נקודת
מפנה ביחסים בין היוונים ליהודים  ,אך לדעתי לא כך היה .הנערות השתתפו גם קודם לכן בהפגנות,
ונלחמו לאורך כל התקופה נגד הפועלות התורכיות והצועניות שנשכרו כדי לשבור את השביתה .המשא
והמתן והמאבק לשיפור תנאי השכר וההעסקה של הפועלים והפועלות ,החל כבר בשביתה הגדולה בשנת
 ,1911והמשיך באוגוסט  ,1912כל שנת  1913ובשנת  - 1914ראו"המשבר בטבק :לציבור ,לפועלים,
לאבות ולאמהות׳׳ ,אב־אנטי " :14.5.1913מה־ 17באוגוסט  1912המשך המאבק בין סינדיקט פועלי הטבק
כנגד הסינדיקט של בעלי המפעלים״(דיזדי איל  17אגוסטו  1912אסטה איסטוס דיאס 10 ...מיזיס די
ריזיסטינסייה ...קונטרה איל סינדיקאטו פאטרונאל״) .על העסקת פועלות תורכיות וצועניות ראו ״איל
קונפ׳ליקטו דיל טוטוך ,שם ,9.5.1913 ,עמ׳  ,3שמדווח שהחליפו את הנערות השובתות בילדות תורכיות
בנות שמונה עד עשר שנים :וראו שם , 13.6.1913 ,״לה איקסקורסייון די מיירקוליס״ ,שכותב המאמר
טוען שלפועלות התורכיות והצועניות לא היה מושג בעמדת הטבק.
ראו :״לה גריב׳״ ,איל אב׳יניר ; 14.4.1914 ,שם( .15.4.1914 ,על המאמר בעיתון התורכי אנו למדים
מהכתבה בלדינו).

 20גילה הדר
הסכנה הסוציאליסטית וחובשים כובעי ״פד ( )Fesאדומים - 73שסימלו את הכיבוש
העוודמאני  -ואת הקהילה היהודית ,הם האשימו בניסיון להתסיס את העיר כדי לגרום
למהומות ולפגוע בסיכוייה של יוון לקבל את אישור חבר הלאומים לסיפוחה של סלוניקי
ליוון74.
טענה דומה הושמעה גם בתקופה מאוחרת יותר ,בשביתת פועלי הטבק הגדולה בראשית מאי
 : 1936אף שהיהודים היו אז מיעוט בעיר ובקרב המפגינים ברחובות ,לא מנע הדבר מהעיתון
״טאחידרומוס״(;> ;Tax1>0p0|i0דוור) ,מלהאשים את השובתים והמפגינים היהודים כחסרי
רגש לאומי יווני הפוגעים בסדר הציבורי75.
השנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה התאפיינו באי־יציבות פוליטית וכלכלית 76.בעקבות
מהפכת אוקטובר  1917ברוסיה גברה המודעות המעמדית של הפועלים ,ובאירופה ,וביוון עצמה,
החריף המאבק האידאולוגי והחברתי ופרצו שביתות גדולות; בראש השביתות עמדו אלפי
הפועלים והפועלות של סינדיקט פועלי הטבק ,ששיתקו את יצוא הטבק ואת גלגלי התעשייה
לתקופות ארוכות .בייצור הטבק ,עיבודו ויצואו ,היו עליות ומורדו ת  -לאחר שהחקלאים
המוסלמים אולצו לעזוב את מקדוניה ,על פי הסכם חילופי הפליטים 77,ואת מקומם תפסו
פליטים יוונים שהרחיבו את עיבוד שדות הטבק ,ירדו מחירי הטבק בשווקים הבינלאומיים
בשל ההצפה של הטבק המקדוני(והסיני) 78.רבים מהפליטים שהגיעו מאסיה הקטנה היו פועלי
טבק מיומנים ,ומשנת  1923השתתפו פועלים יהודים ויווני ם זה לצד זה במאבקים ,בהפגנות
ובשביתות 79.הממשלה היוונית נענתה ללחצי הסוחרים היוונים והאמריקאים והתירה לייצא
טבק בלתי מעובד ,צעד שגרם להחרפת האבטלה בקרב פועלי הטבק ,יוונים ויהודים כאחד80.
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ראו לה איפוקה ,23.11.1900 ,מנובמבר  1900חויבו כל העובדים בחברת הטבק של רדי לחבוש ״פד.
לימים היה ה״פז״ ,ש״התורכים הצעירים״ חבשו אותו בגאווה ,לסמל של חופש ,חרות ומעמד ,ופועלי
הטבק הסלוניקאים שחבשו את ה״פז״ בתחילה ,כהוראה מגבוה ,המשיכו לחבוש אותו כסמל לגאוות
פועלי הטבק  -ראו ״קרוניקה״ ,אב׳אנטי ,18.2.1914 ,עמ׳  .2בעיתון אב׳אנטי מצטטים מ תון העיתון
היווני ״פארוס״(מגדלור; ;  )oápoc 0שפירסם כתבה ״על הסובלנות הנוצרית שבאה לידי ביטוי ביחס
שניתן לתושבים לא מוסלמים של עיר יוונית אחת הממשיכים לחבוש ׳פד כדי ליצור פרובוקציות״.
ראו אבדלה ,עמ׳  .430-424ההפגנות והשביתות פגעו בענף היצוא העיקרי של יוון  -בשנת  1918היה
הטבק ארבעים ושלושה אחוז מיצוא של יוון.
ראו ״לוס ג׳ידייוס אי לוס איב׳ינימיינטוס די איסטוס דיאס״ ,מיסאדירו.14.5.1936 ,
ראו מברוקורדטוס ,עמ׳ .153-141
חוזה לוזן הסדיר את חילופי הפליטים שנעשו דה פקטו במשך כל תקופת מלחמות הבלקן ומלחמת
העולם הראשונה 400,000 .מוסלמים נאלצו לעזוב את יוון ,וליוון הגיעו כמיליון וחצי פליטים יוונים
מאסיה הקטנה .על חילופי האוכלוסין ויישובם מחדש של הפליטים ביוון ראו :מארוס ,עמ׳  ;18-4לאדאס;
חבר הלאומים; פנצופולוס.
ראו :מצובר ,עמ׳  ;117-116לה ב׳ירדאד ;28.7.1924 ,חבר הלאומים ,עמ׳ .140
שביתות ארוכות ורבות משתתפים של פועלי טבק היו בכל רחבי העולם מסוף המאה הי״ט ובתחילת
המאה הס ,והשנים משנת  1917עד  1923מכונות בפי ההיסטוריונים ״השנים הבולשביקיות״  -ראו קפלן,
עט׳ ( 447-429המאמר עוסק בשביתות ברוסיה ,איטליה ,מכסיקו וספרד) .בשנים אלו נטלו הנשים חלק
פעיל בשביתות הגדולות ובהפגנות הרחוב שאורגנו על ידי ארגוני הפועלים ,ולצד הפועלות השתתפו
בשביתות גם אמהות ,ילדות ואחיות.
ראו מצובר ,הפרק העוסק בפוליטיקה של הטבק ,עמ׳ .128-116

כרמן בסלוניקי2 1 1
בספטמבר  1926צעדו אלפי פועלי טבק ובני משפחותיהם (כולל ילדים) ,ברחובות העיר,
נושאים דגלים שחורים ,וה״טאק״ ,קרן הביטוח של פועלי הטבק (;Ta|islov Aa<pa\íaetoc
 ,)KcmvepYaTtóvחילקה באותו החדש  750,000דרכמות לפועלים המובטלים81.
הגלים הראשונים של המשבר הכלכלי העולמי ( ) 1929פגעו קודם כל בתעשיית הטבק
ליצוא .בינואר  1930הוסבו כאלף פועלי טבק לעבודה בחקלאות .בקיץ של אותה שנה
החריף המשבר :הסוחרים הבינלאומיים לא קנו טבק מאיכות מעולה(״באש באלי״) ,והעדיפו
לקנות טבק מאיכות בינונית וטבק מעובד בחלקו  -״טונגה״  -שעובד ברובו על ידי נשים82.
גל של הצתות פרץ במחסני הטבק וחקירת המשטרה גילתה שהמחסנים הוצתו בכוונה83:
בבית החרושת ״קאראלייאנידו״ (  ,)KapaXiavíSouאף ״ניצלה״ מהשרפה ונמצאה בין
האודים העשנים כספת המפעל ובתוכה חשבונות ומאה אלף דרכמות במזומן84.
רבים מפועלי הטבק שעיקר עבודתם היתה עיבוד הטבק מהאיכות הגבוהה פוטרו וראשי
ה״טאק״ קראו לנשים לשוב למקומן הטבעי ,הבית ,וזאת על פי ״התפיסה הגברית היוונית
הלאומית שפרנסת המשפחה היא באחריות הגבר ושכר האשה הוא רק עזרה״ 85.ה״טאק״
סירב לחלק אישורי עבודה לנשים והציע להן לשנות את מקצוען למקצוע שהולם נשים ,כמו
אריגת שטיחים .הנשים והנערות ,למודות המאבקים ,הפגינו במשרדי הקרן וסירבו להתפנות
מהם .ההנהלה הזמינה שוטרים שגררו את הנשים בשערותיהן והשליכו אותן לרחוב -
בתגובה צעדו עשרות פועלות יווניו ת וי הודיו ת ברחובות הראשיים של העיר 86.כנגד החלטות
ה״טאק״ לשלוח גברים לעבודה התייצבו בעלי המפעלים ,שהעדיפו עבודת נשים מכיוון
שעלות שכרן היתה נמוכה יותר :גם פועלי הטבק היהודים הוותיקים התקוממו כנגד הרעיון
לפטר את הנשים ולהחזירן הביתה:
המעבר ל״טונגה״ גורם לפירוד בין הפועלות העובדות ,לבין הפועלים המובטלים,
דבר שישאיר את אמהותינו ואחיותינו ללא הגנה ...הפועלים הבלתי מאוגדים קוראים
להן ״חיות״ .האם אנחנו יכולים לדון את האמהות והאחיות שלנו לרעב ולשכוח
שה״חיות״ האלו היו לצידנו במאבקים ובנצחונות?87
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ראו :״אין סאלוניקו״ ,לה ב׳ירדאד ,28.7.1924 ,עמי :2״טיליגראפ׳ו׳׳ ,אילטיימפו ;9.7.1925 ,״אריסטאסייוניס״,
שם ;5.9.1926 ,״לוס טוטונגייס קומבאטיראן פור סוס פאן״ ,אב׳אנטי ,23.11.1926 ,עמי  ;3-2״לה קריזה
איקונומיקה״ ,לה ביירדאד ;10.4.1928 ,״אין איל טוטוף ,שם ;3.6.1928 ,״לה גריב״ ,,שם.6.7.1928 ,
ראו :מצובר ,עמי  ; 123איל פופולאר  .28.9.1930באיל פואיבילו( 20.11.1932 ,״לה קריז אין איל טוטון
סי אגראביה״) נכתב שחברת ״אוסטרו איליניק״ ( )Ostro Hellenikלא תקנה יותר טבק מאיכות גבוהה.
ראו :״לה קריזה אין איל טוטוף ,אקסייון ;19.1.1930 ,״איל פיואיגו די אנטיאלייר,׳ ,שם( 16.3.31 ,נשרף
בית החרושת חאג׳יסטאב׳רופולוסaup0TrouXo>;,־|cn־ ,)Xaí1עמי .3
ראו ״און טירסו מירקאדיר די טוטון ...רוב׳ינאדו״ ,איל פופולאר( 27.6.1930 ,בתי החרושת ״מיטאקד
[ ,]Metako״גלין טובקו״ [ ]Glen Tobaccoו״קאראלייאנידו״).
ראו ״איל פרובלימה דילה שומאזי אי לאס סולוסייוניס דיל ׳טאק׳״ ,שם :4.7.1930 ,״אין לה פ׳אמילייה
אילינה ,איל סאלארייו די לה מוז׳יר נון ג׳וגה קי און רולו די אלייודו״.
ראו :״לאב׳וראדיראס די טוטון אי לה מאניפולאסייון די לה טונגה״ ,איל פואיב׳לו ;4.1.1931 ,״טוטונג׳יאס
אי ז׳אנדארמיס״ ,שם.15.10.1931 ,
ראו ״איל פרובלימה די לה טונגה״ ,איל פופולאר : 13.6.1930 ,״פואידימוס נוס אולב׳ידארמוס קי נוזוטרוס
לאס טוב׳ימוס אה נואיסטרוס לאדוס אין לוס פלייטוס אי אין לאס ב׳יקטוראיאס?״.
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פועלי הטבק ,בניסיון אחרון להציל את כבודם ,לחמם ופרנסתם ,ביקשו לעבוד יחד ע□
הנשים ב״טונגה ,,בהצהירם בגאווה מהולה בדאגה :״אנו פועלי טבק מקצועיים ,איננו מכירים
מקצוע אחר״88.
היה זה קרב מאסף ,שהפסידו בו הגברים והנשים כאחד אל מול הסוחרים הגדולים,
הממשלה והמשבר הכלכלי העולמי .השנים שמשנת  1932ואילך היו שנים קשות לפועלי
הטבק  -הגברים הוחלפו בילדות ,ובשכונת רדי חילקו כל יומיים  1450מנות לחם לפועלי
הטבק המובטלים 89,כמאמר הפתגם[ “ Ande no ay cunducho, entra pan muncho” :תרגום:
מקום שאין בו תבשיל ,יש הרבה מאוד לחם]90.
רבים מהמובטלים הלכו למכור בשווקים פירות וירקות ,אחרים מכרו כרטיסי הגרלה ואחרים
היו ל״חונאג׳יס״(לדינו; מקוננים וחופרי קברים בבית הקברות) 91.גם מזלן של הנערות לא
שפר :בסוף  1934הכניסו מספר מפעלים מכונות לעיבוד טבק והחלו לפטר נערות .בניסיון
לעצור את המיכון התבצרו במפעל ״קומירסייאל״ ( )Commercialעשר נערות יהודיות ובראשן
פועל הטבק מושון כהן 92והנערה אסתרינה רוזה; 93כל המתבצרים נעצרו והושלכו לכלא94.
בתחילת מאי  1936החלו פועלי הטבק בסלוניקי בשביתה ,שהתפשטה בכל רחבי יוון .ב־12
במאי ,לקול צלצול פעמוני הכנסיות ,צעדו ברחובות הראשיים של העיר כשלושים אלף פועלים
ופועלות טבק ,והצטרפו אליהם הסנדלרים ,פועלי הרכבת ,פועלי הנמל והנערות מהמתפרות
וממפעלי הטקסטיל .מנהיגי הפועלים הסבירו לצבא שההפגנה היא הפגנה שקטה ,והנשים
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ראו בידה ,״המצב של הבאשי באליג׳יס והעבודה של ה׳טונגה,״ ,אקסייון :29.8.1932 ,״סיינדו מוזוטרוס
אופ׳יסייאלים טוטונג׳יס נון קונוסימוס אוטרו לאב׳ורו״ .על גאוותם המקצועית והמעמדית של פועלי
הטבק הוותיקים מעידות רשימות הנפש והרכוש שנרשמו בסלוניקי ערב הגירושים למחנות ההשמדה:
חמישה־עשר פועלים לשעבר ,שהשתתפו במאבקים ובהפגנות הסוערות שעיצבו את אופיה ודרכה של
המפלגה הסוציאליסטית והקומוניסטית בסלוניקי הצהירו על מקצועם כפועלי טבק :יעקב אללוף(יליד
 - ) 1889ראו רקנטי ,עמ׳  ;49איזאק אלמושנינו(יליד  - ) 1876שם ,עכ ;53 7איזאק אל שייך(יליד - ) 1883
שם ,עמ׳  ;54שרינה אלמנת אליהו ברוכיאל (ילידת  ,)1887אם לשבעה ילדים משכונת קסירוקריני
(ף׳\ןזק>01קף - )5שם ,עמ׳  ;93נסים בו אינו(יליד  - ) 1880שם ,עכ ;126 7יעקב קבלי(יליד  - ) 1899שם;
רופיל קאלב׳ו(יליד  - ) 1909שם ,עמ׳  ;128שמואל חיים כ הן(יליד  - ) 1896שם; שמואל אברהם כהן
(יליד  - ) 1890שם ,עמ׳  ;160יהודה ארר ה(יליד  - ) 1883שם ,עמ׳  ; 178ג׳יליבי פר אג׳י(יליד - ) 1863
שם ,עמ ;189 ,יהודה מטלון(יליד  - ) 1872שם ,עמ׳  ;266איזאק מונינ ה(יליד  - ) 1889שם ,עכ;288 7
איזאק נחמיאס(יליד  - ) 1888שם ,עמ׳  ;304נסים נחמיאס(יליד  - ) 1891שם ,עמ׳ .304
ראו ״אין לום פ׳ובורגוס ג׳ידייוס״ ,איל פואיב׳לו26.2.1932 ,
ראו מוסקונה ,פניני ספרד ,עמ׳ כד.
ראו :צדיק וגאזוז ,עמ׳  ,11השיר ״איל חאל די לוס טוטונג׳יס״(לדינו :מצבם של פועלי הטבק); הבסי,
ענ.167-163 7
ראיונות2001 ,ג ,עדות מואיס אסקלוני(בן אחותו של מושון כהן) .מושון כהן ,שהיה פעיל במפלגה
הקומוניסטית ונציג ה״בלוקו פופולאר״ באסיפת הקהילה ,נעצר בשנת  1942על ידי הגרמנים יחד עם
שאר פעילי המפלגה הקומוניסטית היהודים והיוונים ,הושלך לכלא ומת ברעב.
על האחיות למשפחת רוזה ומעורבותן הפוליטית בארגוני הפועלים ראו :״אריסטאסייון די אונה קומוניסטה
ג׳ודיאה״ ,איל טיימפו ;1.4.1933 ,״ח .יאודה אי רג׳ינה רוזה מיימברוס דיל קומיטאטו דילה נואיב׳ה
פ׳ידיראסייון״ ,מיסאדירו ;9.4.1936 ,״לאב׳וראדוריס פ׳ואירון אגזילאדוס אלייר״ ,מיסאז׳ירו.7.6.1936 ,
ראו ״אין איל טוטוך ,אקסייון.28.12.1934 ;2.12.1934 ;20.11.1934 ,
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לה מוגידו סברי מאני£י  0טה סו אינדיניי א סייון
הפג נת הפ ועל ים הגד ולה  ,מא י  1936־ רא ו הער ות 97-96

התקדמו ופרחים בידיהן; 95החיילים והמפקד האחראי קיבלו את הפרחים וכשניתנה ההוראה
לירות במפגינים סירבו ,ובנוסף לקריאות המפגינים בעד שכר הוגן ,״לחם עבודה״ וסולידריות
עם הרפובליקה הספרדית(מלחמת האזרחים  ,) 1939-1936נשמעה ברחובות הקריאה ״יחי
הצבא!״ 96.את החיילים החליפו דנדרמים שלא היססו לירות .בין שנים־עשר ההרוגים ו־282
הפצועים היו פועלות  -שתי פועלות טבק יווניו ת נהרגו ושתי פועלות בנות שש־עשרה נפצעו
קשה; 97בין העצורים על ידי המשטרה היו פועלות הטבק בילה קריספי ופלור כהן 98.בהלוויות
הפועלים השתתפו כמאה אלף אנשים ,ואיגודי הפועלים הכריזו על השביתה הכללית הבאה
שתערך באוגוסט " . 1936
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ראו בירטלס ,עמ׳ .259-255
ראו ״לה גריב׳״ ,אקסייון פרינסה.13.5.1936 ,
ראו :״לוס איב׳ינימיינטוס דראמאטיקום די איסטוס דיאם״ ,מיסאז׳ירו ,12.5.1936 ,עמ׳  ;2״לה גריב״/
אקסייון פרינסה .13.5.1936 ,בין ההרוגים היו שלושה יהודים ,ביניהם יומטוב(אינטו) סנור(פועל בבית
חרושת לניקל) וסלבטור מאסאראנו(פועל טבק).
שם ,שם ,וראו גם הערה  ; 148״עשר כלות פועלות טבק״ ,מיסאדירו .9.7.1940 ,בשנת  1940היו בלה
קריספי ופלור כהן ״גיבורות לאומיות״.
ראו בירטלם ,עמ׳  ;256-255בסלוניקי היו כחצי מיליון תושבים .השביתה לא התקיימה מכיוון שראש
הממשלה יואניס מטקסס (^»;, 1871-1941ג>ד )1. [\48תפס את השלטון בכוח ופיזר את הפרלמנט.
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הסולידריות בקרב פועלי ופועלות הטבק היוונים והיהודים באה לידי ביטוי לא רק בהפגנות
נגד המעסיקים והממשלה ,אלא היתה חלק מאידאולוגיה סוציאליסטית ,אחוות פועלים וגאווה
לאומית יווני ת .במאי  1936ביקשו חברות הטבק הגרמניות ״בוחליר״ ( )Buchierו״פ׳אל״
( ) Faiמאיגוד פועלי הטבק לא לשלוח להם פועלים יהודים .בתגובה החליט האיגוד ששישים
אחוז מפועלי הטבק שישלחו למפעלי החברה יהיו יהודים ,וזאת ״כדי שהחברות הגרמניות
ילמדו שפה זו יוון וההפרדה על רקע גזע ולאום לא תיכון פה״ 100.חברת ״בוחליר״ הסכימה
להעסיק את הפועלים היהודים שנשלחו אולם חברת ״פ׳אל״ עמדה בסירובה .בתגובה הודיע
איגוד פועלי הטבק שגם על חברת ״פ׳אל״ להיכנע ,ולא הפועלים הנוצרים יפתחו בשביתה:
״ההיטלריזם לא יעבור בסלוניקי״101.

תרבות עממית סוציאליסטית
על הדרישה לביטוי תרבותי ,שונה מזה של הבורגנות היהודית ,היוונית והתורכית ,מעידים
מקומות הבילוי של מעמד הפועלים .בכל התקופה הנידונה היתה הטיילת לאורך החוף ובתי
הקפה ליד ״המגדל הלבן׳׳ ( ) A euk0<; nùpYoçבדרום מזרח העיר ,אזור הבילוי המועדף של
המעמד הבינוני היהודי ,התורכי והיווני.
אולם הבריזה העולה מן הים ,השקיעות המרהיבות והאווירה הקוסמופוליטית לא
השכיחו את המאבק הלאומי שהתרחש בעיר .הדי המאבקים הלאומיים והפוליטיים
עולים משמות בתי הקפה :״ניאה הלאס״  ,Néa 'EM áoיוון החדשה) ,״אפטניסוס״
(  ,Enrái^aoeשבעה איים) 102,״אולימפוס״(;>0זד^סג 0י) ,״אנטוליה״ ( ,)Anadolu״תורכיה׳׳
( )La Turquieועוד 103.לכאורה נראה שהיושבים בבתי הקפה לא ייחסו משמעות מיוחדת
לשמו של בית הקפה אולם ה״תורכים הצעירים״ העדיפו לשבת בבתי הקפה ׳׳אולימפוס״
ו״קריסטל״ 104,ואילו הסוציאליסטים העדיפו לשבת בבית הקפה ״איל אמאניסיר״(לדינו:
השחר) ,מול תאטרון ״עדן׳׳ ,בבית הקפה ״העולם החדש״ (לדינו :איל נו איב׳ו מונדו)
ובקפה ״אינטרנסיונל״ 105,ששכנו באזור הצפון מערבי של העיר ,ליד ״השער החדש״
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ראו ״איל היטליריזמו אין סאלוניקו״ ,מיסאז׳ירו ,29.5.1936 ,עם׳  :2״איסטה דיג׳יזייון סירה טראליידה אויי
אלה קונוסינסייה דילוס דיריז׳ינטיס דילה קאזה ׳בוחליר׳ ,לוס קואלוס אימביזאראן קי אקי איס גריג׳ה אי
קי לאס דיפיירינסייאס די ראסה נו טיינין פאסאז׳י״ .על מאבקים נוספים כנגד החברות שעובד בהן טבק
שנועד ליצוא לגרמניה ראו ״קונטרה איל אנטיסימיטיזמו היטלירייאנו  -איל פלייטו די לוס טוטונג׳יס
ג׳ידייוס״ ,שם ;2.8.1936 ,על קשרי הכלכלה בין יוון לגרמניה וייצוא הטבק היווני לגרמניה ראו :באומן,
עמ׳  ;77מברוקורדטוס ,עמ׳ .54
ראו :״איל היטלריזמו נון פאסה אין סאלוניקו״ ,אקסייון פרינסה ;26.7.1936 ,״בוחליר ייה טומו לאב׳וראדוריס
ג׳ידייוס״ ,מיסאז׳ירו .31.5.1936
על שבעת האיים לחופה המערבי של יוון התחולל מאבק טריטוריאלי בין איטליה ויוון.
ראו אנסטסיאדו ,עמ׳ .192-191
ראו פרחי ,עמ׳ קלט.
הסוציאליזם נתפס כשחר של תקופה חדשה  -ראו בן ארויה ,סוציאליזם ,ענ ;311 7וראו גם :אב־אנטי,
 ;29.9.1913דומון ,סוציאליזם ,עמי .82
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(1ק»1נ 6111׳<) ,סמוך ל שכונות העממיות ולמסגד הדרווי שי ם 106,ב אזור שכונה בפי היהודים
ה״מיב׳לאנה״( 107.)[^ 6¥1^ 113116בלהט המוזיקה והשיחות על המצב הפוליטי והכלכלי הוקמו
ו עדי שכונות בני סיון לשפר את המצב ב שכונות הפועלים.
התודעה המעמדית של הנערות נוצרה על רצפת אולם הייצור והתעצמה בשכונת המגורים.
רוב הפועלים התגוררו בסמוך למפעלים ,בעיקר בשכונות ״ברון הירש״ ושכונת ״רדי וארדאר״
(שכונתה כך בשל סמיכותה למפעלי הטבק רז׳י)108.
המשפחה היתה חלק בלתי נפרד מן העבודה ,השכונה והמאבק החברתי .האיגוד המקצועי
של פועלי הטבק הבין שמטרות הארגון לא יו שגו רק באמצעות שיפור תנאי העבודה והשכר
של הפועלים ו שי תוף הנערות ,אלא ,בעיקר ,ב שי תוף המשפחה כולה בתמיכה ב ארגון ,מטרו תיו
ומאבקיו .התביעות ל שיפור התנאים והשכר היו חלק מתביעה חברתית כוללת ל שיפור תנאי
החיים של משפחות הפועלים ב שכונות העממיות ,והשאיפה להפוך את ״ שכונות היאוש״
ל״שכונות של תקוה״ 10,.המשפחה כולה הוכללה ב תוכניות של האיגוד לטווח הארוך :היא
השתתפה בחגיגות האחד במאי ,יצאה לטיולים מחוץ לעיר ,השתתפה בנשפים ,בפיקניקים,
בהתרמות ובחלוקת מזון למשפחות הפועלים השובתים" 0.

ט י ול ל יער קורי - 1930 ,רא ו הערה  ;111באד יב ות מ וא יס אסקל ו נ י ופל ור סאפא ן אסקל ו נ י נ״ע
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ראו :״לום טוטונגיים קומבאטיראן פור סוס פאף ,אביאנטי ,23.11.1926 ,עמי  ;2לה בייילאד;31.7.1928 ,
שם.10.9.1928 ,
ראו :אנסטסיאדו ,עמ׳  ;53סטברולקיס :בנבנשתי ,מסלוניקי לירושלים ,ח״א ,עמי  .56-55בשנת ,1923
עם חילופי האוכלוסין ,נעלמו הדרווישים מהעיר.
ראו הדר,עמ׳ .165-151
ראו לאונטידו ,עמ׳ .88-84
ראו ״לה איקסקורסייון די מיירקוליס״ ,אב׳אנטי.13.6.1913 ,
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מלבד שיתוף המשפחות הוקמו גם קבוצות ספורט ונערכו תחרויות בין קבוצות הספורט
של האיגודים השונים ,נפתחו ספריות ציבוריו ת,״ 1ואורגנו שיעורי ערב בהן למדו פועלות
הטבק קרוא וכתוב בלאדינו ,היסטוריה ובריאות" 2.
צורת בילוי פופולרית היתה נשפי ריקודים .הנשפים של התנועה הסוציאליסטית נערכו
בבתי הספר לריקוד שבעליהם היו אוהדי התנועה כמו בית הספר לריקוד ב״קארי באזאר״
( ) Kari Bazarו״קפה חאב׳וזלו״ ( " Havuziu(.3בנשפים שארגנה הקהילה היהודית לציבור
היהודי נשמרה ההיירארכיה המעמדית ונשות הבורגנות סירבו לרקוד עם בני מעמד
הפועלים" 4.
אחד האמצעים ליצור תרבות עממית חלופית ולעצב את זהותם ומודעותם החברתית של
תושבי השכונות בכלל ,ושל נערות השכונות ,היה ערבי תרבות " 5והתאטרון הקהילתי(ה״גרופו
דראמאטיקו די אמאטוריס״  -לדינו; קבוצת חובבי הדרמה) .לתאטרון היתה מגמה חינוכית
והועבר ם מסר חברתי סוציאליסטי .לצד מחזות יהודים עממיים כמו ה״דיבוק׳׳ 116,הועלו גם מחזות
מקוריים שהציגו את הווי החיים המקומי ,כמחזה ״בילאג׳י״ ,שהצופות הזדהו בו עם בנות דמותן
 מרקדה הכובסת ,סונחולה המשרתת ,שהיא פועלת טבק מובטלת ,הנער השליח אהובה שלסונחולה  -ולגלגו על בעל הבית הציוני ואשתו הבורגנית " 7.פועלות הטבק המנוסות במאבקים
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ראו:״ליב׳רוס׳׳,ג׳ורנאלדיללאבוראדור ;3.3.1911 ,אביאנטי.10.12.1921 ,הספריה של הנוער הקומוניסטי
היתה פתוחה כל ערב משש עד תשע ,ובשבתות כל היום .בספריות אפשר היה למצוא את הספרים הבאים:
( C. Racovski, La confédération Balcanique et la classe ouvrièreהקונפדרציה הבלקנית ומעמד
הפועלים); ובלדינו(ללא ציון שמות המחברים) :המאבק לחיים(איל פלייטו פור לה ב׳ידה) ,מאבק הפועלים
הבלגים לחירות(איל פלייטו די לוס לאב׳וראדוריס בילג׳יקאנוס פור לה ליברטאד) ,המלחמה החברתית
(לה גירה סוסייאלה) ,הסינדיקטים של הפועלים (לוס סינדיקאטוס אוב׳ראדירוס) ,הסוציאליזם בתורכיה
(איל סוסייאליזמו אין טורקיאה) ,יהדות וסוציאליזם(ג׳ודאאיזמו אי סוסייאליזמו) ,המשפט של פועלי הטבק
(איל פרוג׳יסו די לום טוטונג׳יס) ,מ׳ גורקי ,האם(לה מאדרי) ,א׳ דיומא ,הרוזן ממונטה כריסטו(איל קונדי
די מונטי קריסטו) ,ו׳ הוגו ,עלובי החיים(לום מיזיראבליס) ,מחלקת הלחם(לה פורטאדירה די פאן) ,ועוד.
ראו :״מואיסטרה ב׳ידה אינטירייורה״ ,אב׳אנטי :11.2.1914 ,קורסים ביוונית ,קורם בהיסטוריה וקורס
בבריאות; ״קורסוס אין ג׳ודיאו איספאנייול״ ,שם ,21.11.1913 ,עמ׳  :2שתי כיתות נפרדות לגברים
ונשים.
ראו ״פ׳ונדו ג׳ורנאל דילה פ׳ידיראסייון סוסייאליסטה״ ,אב׳אנטי.6.10.1913 ,
ראו שם :15.12.1913 ,״חיים יאודה די קאב׳לה פורקי אונה נובלי דאמה ריפ׳וזו די באיילאר קון און
אוב׳ראדור״ [תרגום :חיים יאודה מקב׳לה תורם לקרן הפדרציה מכיוון שאשה מכובדת סירבה לרקוד
עם פועל].
בערב שאורגן על ידי המפלגה הסוציאליסטית ,קרא אחד הגברים מונולוג של הסופרת המהפכנית ממוצא
איטלקי ,אדה ניגרי ( ;Eda Negriסוציאליסטית יהודיה) ,ואחת הנערות נאמה בזכות יציאתן של הנשים
לרחובות להילחם על זכויותיהן לצד הגברים  -ראו ״לה סוארי ריקריאטיב׳ה״ ,שם.29.12.1913 ,
ראו :רומרו ,רפרטואר ,עמ׳  ;430-426ראיונות 1982 ,ב ,עדות רג׳ינה גרוטאס־אסקלוני ,חברה בקבוצת
התאטרון.
המחזה הועלה על ידי קבוצת התאטרון בנשף שנערך בחסות העיתון הקומוניסטי ״אב׳אנטי״ ,במרץ
 ,1928והתפרסם בהמשכים בעיתון ״איל פופולאר״ בשנת  ;1930המחזה עוסק בבחירות  .1928לשם
המחזה משמעות כפולה :״בילה״ בלדינו משמעותה ״צרה צרורה״ ,ו״בילאג׳י״ הוא עיוות שם המשפחה
של העיתונאי ,המועמד הציוני לוועד הקהילה ולפרלמנט היווני ,מנטש בן סאנג׳י  -ראו :״בילאג׳י״ ,איל
פופולאר ;31.7.1930 ,תמרו ,התאטרון ,ח״ב ,עמ׳ .1113-1098
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במפעלים חיו במתח בין היותן רעיות ואמהות ובין הרצון להידמות לגיבורות מעמד הפועלים
כתרז ראקין(במ חז ה  Thérèse Raquin(,118אנה מסלובנה (במחזה u9,(Resurecd0n
מאדלין(במחזה  ,)Les mauvais bergersו מי שלין ,אחותו של הפועל ז׳ילבר בהצגה ׳/החג
הסוציאליסטי׳ 120/שסחפו אחריהן פועלים ופועלו ת בשעת משבר.

פועלות הטבק בעיני הבורגנות היהודית והיוונית
רבים מבני המעמד הבינוני ,יוונים ויהודים ,זיהו עוני עם חוסר מוסר וכבוד ,ואחרים ראו בעוני
מחלה חברתית .המיקום של בתי החרושת לטבק בסמיכות למגורי הפרולטריון העירוני ובתי
הבושת בשכונת ה״בארה״(לדינו; הביצה ,)Bara ,על פי תכנית המתאר העירונית ,גרמו לזיהוי
״נערות הטבק״(לדינו :נינייאס די טוטון) עם הזונות121.
דיוויד סיבלי והנרי לפבר התייחסו לזיקה שבין תהליכי התיעוש ל״טיהור״ המרחב העירוני:
״תכניות המתאר העירוניות במאה הי״ט לעיצוב פני העיר מחדש ניתנות לתיאור כתהליך
של ׳טיהור׳ שנועד להרחיק ציבורים הנחשבים כמזהמים  -הכוונה לעניים ,מעמד הפועלים,
מיעוטים ,זונו ת וכדומה״; 122ו כן שאל הכותב בעיתון ״איל קוליב׳רו״ :״אנחנו שואלים את
הנציגים היהודים ,מדוע אתם מותירים את ה׳טובות׳(לשון סגי־נהור) ,שמחוץ לדלת ברובע
הישן? מדוע אין שולחים אותן לרובע אחר? האם השלטונות אינם יודעים שה׳בארה׳ הפן להיות
רובע מגורים עממי? האם זה צודק להשאיר את ה׳גברות האלו׳ ,יחד עם נערות הגונות?״123.
גם תושבי הרובע ו״י חידי" 124בית הכנסת ״אהבת עולם״ ביקשו להעביר ,על חשבונם ,את בתי
הבושת מהאזור ,אולם נענו בשלילה125.
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עיבוד לספרו של אמיל זולא  -ראו :״לה פריזינטאסייון די ״טיריזה ראקיך ,איל פופולאר ;3.9.1930
רומרו ,רפרטואר ,עמ׳ .417-416
לב טולסטוי ,התחייה  -ראו רומרו ,רפרטואר ,ענ.301-299,294-290 7
ספריו ומחזותיו של אוקטב מירבו ( - )Octave Mirbeauראו :״לה פאסקואה סוסייאליסטה ,אב׳אנטי,
 ;30.1.1914תמרו ,רפרטואר ,עכ.299-298,258-256 7
אזור ה״בארה״ כלל את הרחובות ״איריניס״  ,)E ip r^ o״אפרודיטיס״ ,״פרומיתאוס״ ( ;,)iTpo^eácoOc
״אודיסאו״(;>(60קקט,000״בקחו״ (  ,)Ba^ou״טנטלו״ ( ;)TavxáXouברחוב טנטלו פעלו חמישה בתי
החרושת לטבק .על המוניטין של אזור הבארה ראו נחמה ,עמ׳  ;79על שכונות המגורים שפועלות הטבק
התגוררו בהן ראו ארכיון הקהילה היהודית ,66:1428:1:186-246a ,תיעוד יוון ,תעודות ,18400-18331
( 19939-19751,19100-19001הצהרות נישואין  .)1940חמישים ושש מבין שישים ושלוש פועלות הטבק
שנרשמו לנישואין התגוררו בשכונות הפועלים וברחובות הסמוכים לאזור התעשייה הצפוני.
ראו :לפבר ,על ערים ,עמ׳  ;73-72סיבלי ,ענ( 57 7הציטוט מסיבלי).
ראו ״קוליב׳ראדאס״ ,איל קוליב׳רו .23.7.1920 ,״דימאנדאמוס :דיקי דישאן אינדה לאס ״בואינאס״די
אפ׳ואירה לה פואירטה אין סוס ב׳ייז׳ו קוארטייר? דיקי נון לאס מאנדאן אין אוטרו פידרומו?לאס אוטוריטאס,
נון סאב׳ין אילייאס קי לה בארה דיב׳ינו אגורה קוארטייר פופולאר? איס קי איס ג׳וסטו דישאר אה איסטאס
׳סינייוראס׳ אינטרי נינייאס אוניסטאס?״.
המתפללים הקבועים בבית הכנסת.
ראו ארכיון הקהילה היהודית  ,1428:1:104:222/3תיעוד יוון ,תעודות  .)1921( 16880,16879בעיריה
החליטו שכל המפעלים חייבים לעבור לעבור אל מחוץ לעיר תוך חמישה־עשר יום ,לאזור התעשייה שבין
רחוב ה־ 26באוקטובר וקצה גני ״בישג׳ינאר״  -ראו אקסייון.8.1.1935 ,
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בין הסיבות לזי הוי פועלות הטבק עם הזונות היה אופן לבושן .״אחיותי הפועלות״
(אירמאנאס לאב׳וראדיראס) לא היתה רק קריאה מטפורית שמשמעותה אחוות
פועלות ,אלא היתה לה גם משמעות אישית ומשפחתית .אחיות בוגרות הביאו את אחיותיהן
הצעירות  -ולעתים נערות בנות שמונה עד עשר הונעלו ב׳׳נעלי עקב״ ,את חזותיהן השטוחים
מילאו בסמרטוטים ובצמר גפן ,איפרו אותן ו שיוו להן מראה של נשים בוגרות מכפי גילן ,כדי
שתצאנה לעבודה ולא תסתובבנה ברחובות126.
אך פועלות הטבק הצעירות היוו איום על סדרי חייה הנוחים של הבורגנות העירונית מסיבה
פשוטה יותר :מחסור בכובסות ומשרתות .עבודת הטבק היתה עבודה עונתית ובחודשים
שהמפעלים לעיבוד טבק היו סגורים ,עבדו הנערות כמשרתות .נראה שנשות המעמד הבינוני
סברו שהנערות עושות כרצונן :לרצונן הן באות לעבודה ,לרצונן הן עובדות בטבק .בטור
הומוריסטי בעיתון מתלוננת ה״דודה קלרה״ שאחת המשרתות בביתה עברה לעבוד בבתי
יוונים או מוסלמים מכיוון שלא קיבלה תוספת שכר כדי לרכוש כובע ועליו גן ורדים ,וממשיכה
ומתלוננת שהיום ,בשונה מהעבר ,חייבות בעלות הבית להתנהג יפה למשרתות ואם לא הן
אורזות את חפציהן ומודיעות ״נפתחה עונת הטבק ,אני הולכת לעבוד במפעל״127.
גם במחזה ״בילאג׳י״ אומרת בעלת הבית לסונחולה המשרתת ״היכן ראית דברים כאלו?.״
בטבק לא מלמדים אתכן לשרת בבתים מכובדים״; והמשרתת החצופה עונה :״די נמאס לי,
נפתחה עונת הטבק ,אני הולכת לעבוד במפעל״ 128.גם תיאורו של עזרא הישיש 129את הנערות
מרדי מעיד על תפיסת תושבי ה״עיר״ את נערות הפרברים :הנערות בשערן המסולסל באופן
מלאכותי ובמגפיים מבריקים נראו בעיניו כ״חונאג׳יאס״ 130,וקרון החשמלית הצפוף ,אך השקט,
הופך ללול תרנגולות כשעולות הנערות הקולניות מרדי.
נשות הבורגנות ,היהודית והיוונית ,סברו שפועלות הטבק הן בורות ,חצופות ,עצלות,
קולניות ובעלות מוסר ירוד ,ואשת ראש העיר אף יצאה בכתבה בעיתונות בגנות המותרות
וצורת הופעתן והתנהגותן בציבור של פועלות הטבק 131.המשבר בטבק והמגמה להחזרת
הנשים העובדות מהמפעל לבית ,היו כלל עולמיים ,והחזרת הנערות מהמפעל הבית הלמה גם
את הלך הרוח של הבורגנות היוונית והיהודית .בעיתון ״איל פופולאר״ ,בטור ההומוריסטי,
ליגלג המחבר ושאל האם יעלה על הדעת שנשות הבורגנות היהודית יבואו בערבים לרחובות
שמפעלי הטבק ממוקמים בהם ויגידו לפועלות ״אחיות יהודיות ,עזבו את העבודה הזאת -
היא בושה״132.
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ראו ראיונות2001 ,א ,ביינבנידד ,פיג׳ון.
ראו ״בולה קלרה״ ,איל אב׳יניר.3.8.1906 ,
ראו מולכו,עמ׳ .13
עזרא ,סונהולה ,טיה בנוטה ועוד ,הן דמויות בטור הומוריסטי שהתפרסם בעיתונות הסלוניקאית על ידי
משה קאזיס  -ראו בוניס ,עמי .492
ראו לעיל ,ליד ציון .91
ראו ׳׳לה מאלייוריסה קונטרה איל לוסו״ ,איל פופולאר ,31.7.30 ,ענ.3 7
ראו איל פופולאר ,14.7.30 ,עמ׳  :3״אירמאנאס ג׳ודיאס ,דישאנדו איסטי לאב׳ורו די מאגאזין ,איס
ב׳ירגואינסה ,איס אימוראל״ .המאמר נכתב כפראפרזה על הקריאה של אשתו של ממציא נורת החשמל
אדיסון ,לנשות אמריקה ,לעזוב את בתי החרושת ולחזור הביתה.
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אך הנערות הצעירות העדיפו לעבוד במיון טבק .העבודה העונתית היתה חזרה אל הסביבה
המוכרת ,ובסדנאות הטבק הן היו שוות  -הן היו ״רוזנות״ - ,33והיתה להן אפשרות לדמיין
חיים אחרים .בשכונות מגוריהן פועלות הטבק היו מכובדות  -הן זכו לאהדה והערכה על
חריצותן ותרומתן לפרנסת המשפחה ,ובעיקר על עוז ליבן .העיתונות הסוציאליסטית שיבחה
את פועלות הטבק ויצאה כנגד יחסן המתנשא של נשות המעמד הבינוני למשרתות :״בבתי
הבורגנים מוצאים רק נערה אחת אינטליגנטית  -המשרתת .בידקו היטב ותגלו שהמשרתת
היא פועלת טבק מובטלת״!34

דימוי הנערות בעיני עצמן
הצעירות העדיפו לעבוד במיון טבק ואילו הנשים המבוגרות ,בעיקר אלמנות שעול פרנסת
הילדים הוטל עליהן ,העדיפו לעבוד במשק הבית .השכר בעבודת משק הבית היה דל ,אולם
העבודה העניקה ביטחון כלכלי יחסי במשך כל השנה :העובדות יכלו להביא מהבית שבו הן
עבדו בגדים ישנים שבני הבית מאסו בהם ,מזון וחפצים135.
בשנים  1935-1933נפתחו שערי ארץ ישראל לזמן קצר לעלייה מסלוניקי ,ובארכיון
יהדות סלוניקי ,חטיבת המשרד הארץ ישראלי ,יש מאות בקשות לעלייה .בכל הבקשות
מצוין מקצועו של הבעל ,אך אף אחד מהבעלים לא ציין שאשתו היא בעלת מקצוע ,גם אם
עד נישואיה עבדה כפועלת טבק ,משרתת או תופרת .רק האלמנה הצעירה ,וידה אטאס
(בת שלושים) ,אם לשני ילדים בני עשר ואחת־עשרה ,שלא ידעה קרוא וכתוב ,מרחוב
טנטלו ,5ציינה בבקשת העלייה שהיא פועלת טבק והתעתדה לעבוד במקצועה בארץ ישראל136.
במפקד האוכלוסייה היהודית שנעשה ערב המשלוחים למחנות ההשמדה הצהירו חמישה־
עשר גברים על היותם פועלי טבק 137,אולם רק שתי נשים רשמו שהן פועלות טבק :שרינה
אלמנת אליהו ברוכיאל(יליד ת  ,) 1887אם לשבעה ילדים משכונת קסירוקריני וריקולה בת
שלמה חגואל ,יתומה שהתגוררה עם אחותה האלמנה ברחוב טנטלו  138.8מנתונים אלו ,גם
אם הם חלקיים ,אפשר להסיק שלפועלות הטבק ,להבדיל מהגברים ,לא היתה גאווה מקצועית
והיחידות שהעידו על מקצוען הן אלו אשר היו חייבות לעבוד ,בכל עבודה שהיא ,כלומר
האלמנות והנשים הבודדות.
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ראו השיר בראש המאמר.
ראו איל פופולאר ,14.7.30 ,עט׳  :3״אין לאס קאזאס די פ׳אמילייאם נו סי טופה ,אין ז׳יניראל ,קי אונה
נינייה אינטיליז־ינטי .איס לה סירב׳ידירה .איסקראביאנדו אי ב׳אש אה אימביזאר קי איסטה סירב׳ידירה
אים אונה לאב־וראדירה די טוטון אין שומאדי״.
ראו רפאל ,עדות אברהם נאג׳רי(אלברטו) ,עמ׳  .357אביו של אלברטו נפטר משחפת בשנת  ,1931האלמנה
אלגרה נותרה עם שלושה ילדים(אלברטו היה בן תשע) ,עבדה בבית החרשת לטבק שבעליו היה יהודי
(העד אינו מציין את שם בית החרושת) ואחר כך התמנתה למנהלת משק בית בבית מנהל המפעל.
ראו ארכיון המשרד הא״יn.n ,1435,1,113 ,״ תיעוד יוון ,תעודה  .1933 ,5017על גידול הטבק בארץ
ישראל ראו זלוצ׳יסטי.
ראו לעיל ,הערה .88
ראו רקנטי ,עט׳ ( 93ברוכיאל) ,ענ( 205 7הגואל).
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אהבה ,רומנטיקה ונישואץ
לצד ״המודעות הפוליטית״ פיעמו בליבותיהן של הפועלות ,כל הזמן ,תחושות רומנטיות
וחלומות על משפחה וילדים .מהספרות ומשירת הקנסייונירו בלדינו שפרחה מסוף המאה
הי״ט אנו למדים על גורם חדש שנכנס לחיי הנשים הסלוניקאיות  -אהבה 13,.בשל כוחה
והשפעתה של המשפחה לא הגיע ,בדרך כלל ,רעיון זה לכלל מיצוי ,ונערות אשר ״שגו״
באהבה שילמו על כך בכבודן ובחייהן .כמאמר הפתגם ״איל קי קאזה קון אמור ביב׳ה קון
דולור״ [תרגום :הנישא מאהבה חי בכאב] .אהבה היתה חלק ממאבקן של הנערות לביטוי
רצונן העצמי ,ודרמות וטרגדיות של אהבות אסורות נפרשו על דפי העיתונים .הפועל שהנערה
התאהבה בו לא תמיד התאים בעיני משפחתה ,והיו נסיונות להפריד בין זוגו ת האוהבים .כך
התאהבו פועלי הטבק אברהם אסקלוני ואסתרינה כהן ,אך יוסף ,אביה של אסתרינה ,לא היה
מרוצה מ חיזוריו של הגבר אחר בתו שהיתה מיועדת לאחר ,וסירב לתת לו אותה לאשה.
אברהם המתוסכל התנפל על אבי אהובתו ודקר אותו בסכין :למזלם הרב של הנאהבים האב
לא מת ,ובשנת  1914אברהם ואסתרינה נישאו 140.בתחילת מאי  ,1936בעיצומן של השביתות
וההפגנות הגדולות ,עת התעמתו אלפי פועלי ופועלות טבק עם המשטרה והצבא ברחובות,
החליטו זוג פועלי הטבק ,מאריקה מונינה(בת עשרים ושלוש) ונתן בנבנישתי ,לעזוב הכל -
מאריקה את הגבר שלו היא היתה מאורסת זה שמונה שנים ,ואלברטו את ארוסתו  -לברוח
יחדיו ולמצוא מעט אושר141.
לעתים ,אמנם רחוקות ,פרצו הנערות את גדרות המשפחה והלאום ובחרו את מושא אהבתן
מתוך מפעל הטבק :בן פליטים יוונים מאסיה הקטנה או פועל תורכי .נציגים מטעם הקהילה
נכשלו בנסיונותיהם לשכנע את הנערות שלא להמיר את דתן ,והידיעות על המרות הדת העצימו
כמובן את הדימוי הירוד בקרב הבורגנות היהודית של הנערות העובדות בטבק .כך המירו את
דתן ראשל בת יומטוב מנשה ובואינה ג׳ימינו( שתי הן יתומות וללא קרובי משפחה) ,ונישאו
לפועלי טבק יוונים שהכירו במהלך העבודה 142.בשנת ז 193הגיעו לסלוניקי זוג פועלי טבק
מהעיר ק ס אנ טי( ^ ^ז) :היא יהודיה והוא תורכי .משפחתה של הנערה התנגדה לנישואין
והזוג החליט להתנצר כדי להינשא ולממש את אהבתם 143.לא תמיד הסתיימה הרומנטיקה
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ראו דובן ובכר ,ענ .88-87 7על פי דובן ובכר רעיון האהבה בין גבר לאשה הוא רעיון חדש שהגיע לערים
הגדולות באימפריה העות׳מאנית יחד עם רעיונות החרות ,השוויון והאחווה ,בעקבות המהפכה הצרפתית.
בתחילה היתה זו אהבת החופש והמדינה ,ולאחר מכן בויתה האהבה והיתה ליותר אינטימית  -אהבה
בין גבר ואשה.
ראו ״נוב׳ידאדיס לוקאליס״ ,איל אב׳יניר ,2.9.1904 ,עמ׳  ;12וראו גם ראיונות  1982 -ב ,רג׳ינה גרוטאם
אסקלוני ,2000 ,פלור ספן אסקלוני2001 :ג ,מואיס אסקלוני .
ראו :״לוס דום איראן איספוזאדוס קון אוטרוס״ ,מיסאז׳ירו ;4.5.1936 ,״מאריקה מונינה טוטונג׳יאה סי
פ׳ולייו קון נתן ן׳ ויניסטי טוטונג׳י״ ,שם.12.5.1936 ,
ראו :״אונה מוז׳יר ג׳ודיאה סי קונב׳יירטי״ ,אקסיון ;16.1.1930 ,״טריס דימאנדאס די קונב׳ירסייוך ,שם,
 ;19.1.1930״אונה קונב׳ירסייון די אונה לאב־וראדירה ג׳ודיאה״ ,איל פואיב׳לו.17.8.1930 ,
ראו ״אונה ב׳ירדאדירה פירפיסיאה אמורוזה  -און טורקו אי אונה ג׳ודיאה די קסאנטי אמאנדוסין אלה
לוקורה ב׳יניירון אין טיסאלוניקיי״ ,מיסאז׳ירו.18.8.1937 ,

כרמן בסלוניקי ן 31
ואיחוד האוהבים בנישואין ,וכאשר גילו זוג פועלי טבק צעירי ם(בני שמונה־עשרה) ומאוהבים
שהנערה חולה בשחפת הם התאבדו144.
נערות הטבק הוצגו בעיתונות כמסה חסרת פנים וחסרת שם ,אן מסמכים בארכיון סלוניקי
מסירים את מעטה האנונימיות ומגלים לנו פנים ושמות .בין המסמכים בארכיון יש קובץ של
 357הצהרות נישואין שנרשמו מאוקטובר  1939עד דצמבר  , 1940וקובץ כתובות הנישואין.
שני הקבצים משלימים זה את זה ופורשים לפנינו תמונת מצב חברתית וכלכלית של יהודי
סלוניקי ערב מלחמת העולם השנייה .מתוך  357הזוגות שנרשמו לנישואין ,שישים ושלוש
מהכלות הצהירו על היותן פועלות טבק145.
פועלות הטבק נישאו לגברים שהיו שווים להן במעמדן החברתי והכלכלי(פועלים); שש
מהפועלות נישאו לפועלי טבק 146.גיל הנישואים הממוצע של פועלות היה בין עשרים וארבע
לעשרים ושבע שנים ,עדות שנשים עובדות נישאו בגיל מאוחר יותר מנערות מהמעמד הבינוני
והגבוה.
ביולי  , 1940בעוד מלחמת העולם השנייה מתחוללת באירופה ,פעלה תעשיית הטבק ביוון
במלוא העוצמה וסיפקה טבק לחיילי מדינות ״הציר״ ולבנות הברית 147.שר העבודה היווני
וראש ממשלת יוון ,הגנרל יואניס מטקסס ,הכריזו על עשר פועלות טבק יהודיות כ״גיבורות
לאומיות״ בשל מסירותן לעבודה ותרומתן למדינה ,לכלכלה היוונית ולמאמץ המלחמתי,
והעניק להן נדוניה של חמשת אלפים דרכמות 148.חתונת הפועלות היתה שונה משאר טקסי
הנישואין שפועלות הטבק חגגו בדרך כלל .החופה נערכה בבית הכנסת ״בית שאול״ בנוכחות
ראשי הקהילה היהודית ונציגים יוונים בכירים ממשרד העבודה היווני .הרב צבי(היר ש) קורץ,
רבה הראשי של קהילת סלוניקי 149,קידש את הזוגות ונשא נאום נרגש ביוונית ,שבו שיבח את
הפטריוטיות של הפועלות .נציגים מטעם ראש הממשלה ושר העבודה העניקו חסות לטקס
ובירכו :״בחגיגות היום של הצעירים ,בנישואי הפועלים ,נפתחת ,ללא ספק ,תקופה חדשה של
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ראו ״און דראם די אמור״ ,לה ב׳ירדאד.8.10.1928 ,
ראו לעיל הערה  .121פריסת גיל המצהירות היא בין שבע־עשרה לארבעים ושמונה; החלוקה היא כדלהלן:
שלוש בנות בנות שבע־עשרה עד עשרים ,חמש־עשרה נשים בנות עשרים ואחת עד עשרים ושלוש ,עשרים
ותשע נשים בנות עשרים ושש עד עשרים וארבע ,אחת־עשרה נשים בנות עשרים ושבע עד שלושים ,שלוש
נשים בנות שלושים ואחת עד שלושים וארבע ,שתיים בנות שלושים ושבע עד ארבעים(אחת מהן אלמנה
והשנייה רווקה) ,ושתיים בנות ארבעים ושש עד ארבעים ושמונה(האחת אלמנה והשנייה רווקה).
ראו :שם ,91a, 96a - 8/1940:1428:1:186 ,יחיאל אברבניל(בן  ) 27ואלגרי כהן(בת  ;)22שם1428:1: ,
 - 203a, 1.9.1940:186שמואל ן׳ מ אייור(בן  ;28אביו נפטר) וחזה בן רובי(ב ת  ;)22שם:1428:1:186 ,
 - 11.1.1940,196אהרון מורדוך (בן  ) 33ובואינה אלחנאטי(בת  ;33בואינה ואביה היו פועלי טבק;
שם - 16.10.1940,86:1428:1:186 ,שלמה קרסו(רווק בן  ) 52ודליסיה אשכנזי(בת  ;)28שם1428: ,
 - 123a :1:186שמואל מנסנו(רווק בן  ) 50ומתילדי סולימה (אלמנה בת  ;)37שם,97:1428:1:186 ,
 - 8/1940שאלתיאל ן׳ מ אייור(בן  ;31אביו נפטר) ואסתר לוי(ב ת  .)23ערב הגירוש למחנות ההשמדה
הצהיר שאלתיאל ן׳ מאייור שהוא ואשתו הם פועלי טבק(לא עובדים) והורים לילד קטן  -ראו רקנטי,
עמ׳ .103
ראו מיסאדירו .2.3.1940 ,וכן הדר ,מרחב.
ראו לעיל ,הערה .98
הרב קורץ ,דוקטור לפילוסופיה יוונית ,נבחר בשנת  1933לשמש רב ראשי של קהילת סלוניקי  -ראו
רוזן ,המאה האחרונה ,ח״ב ,עכ .347-343,294-290 7על דמותו השנויה במחלוקת ראו רוזן ,יהודים.
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קדושת הנישואין ביוון ...המשפחה היוונית המהווה את הקשר והבסיס של החברה היוונית
ובשל כך למשפחה תפקיד ראשי באידיאלים הלאומיים הנצחיים של הגזע שלנו״150.

סימם
במאמר זה ניסיתי להאיר פן נעלם מהרחוב והמשפחה הסלוניקאית בין שתי מלחמות
העולם  -פועלות הטבק .דווקא פועלות הטבק ,נשים ונערות שהיו חייבות לצאת לעבוד כדי
להתפרנס ,לאכול וכדי לאסוף מעט כסף לנדוניה ,היו הראשונות שהתבטאו בקול ובפומבי:
הן דיברו וזעקו בכאב והכריזו על קיומן .לפועלות הטבק ,בשל היותן חלק מהקבוצה הפעילה
והעיקרית שהובילה והנהיגה את המאבק החברתי והפוליטי של ארגוני הפועלים והתנועה
הסוציאליסטית והקומוניסטית ביוון כולה ,היתה מודעות חברתית ,מעמדית ופוליטית ,משום
שמעמד הפועלים הבין שללא שיתוף הנשים והמשפחה בפעילות הפוליטית ,יידון המאבק החברתי
לכישלון .אך למרות שהעבודה במפעלי הטבק גרמה לגיבוש הזהות העצמית של הפועלת ,היא
לא חוללה שינוי מהותי לטווח ארוך באורח חייה .בחברה שהמימוש העצמי בה היה בעיקר
במשפחה ,עבודת נשים כפועלות טבק לא נתפסה בתור ״קריירה״ .העבודה בטבק היתה צורך
קיומי ,ומטרתה היתה פרנסה ואיסוף נדוניה כדי שבבוא הזמן תוכל הפועלת להינשא ולהקים
משפחה .העבודה בטבק היתה שלב בתהליך התבגרותה של נערת הפרברים הסלוניקאית,
תהליך שבו היא נחשפה לעולם ערכים חדש שבו ,לזמן קצר ,היא היתה ה״רוזנת״ .בספטמבר
 1939זכו פועלות הטבק הסלוניקאיות לכבוד  -״עשו עליהן סרט״ .בקולנוע ״טיטאנייה״
(ג>1׳»>ז1י ,)1ברחוב צימיסקי(ןז>!^0ן ,)101הקרינו את האופרה ״כרמן״ ,בספרדית 151.כל שכונת
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הדומה כל כך ללשון הספרדית היהודית השגורה בפי הפועלות ,תנאי העבודה ,האהבות,
הז׳נדרמים ,המריבות בין הפועלות ,והעובדה שפועלות הטבק וחייהן ראויים להנצחה בסרט,
היו מקור לגאווה .נערות הטבק ה״עליזות״ שרו בגאווה את השירים מתוך האופרה ,אשר
 150״קון לאס סירימונייאס די אויי דילוס ג׳וב׳ינו ס ,דילוס קאזאמיינטוס לאב׳וראדורים ,סי אב׳רי
אינדוב׳יטאב׳לימינטי אונה נואיב־ה איפוקה פור איל סאקרו אטאדירו דיל קאזאמיינטו אין גריג׳ה ...לה
פ׳אמילייה אילינה קי קונסטיטאי איל נייודו אי לוס פ׳ונדאמיינטוס די לה סודיטה אילינה אי פור איסטו
טייני איל פרימו פוסטו אין לוס אידיאליס נאסייונאליס אימורטאליס די נואיסטרה ראסה״ .על החתונה
של פועלות הטבק ב־ 9.7.1940ראו ״עשר הכלות שקיבלו נדוניה מהקונפדרציה של העבודה״ ,מיסאדירו,
 .9.7.1940הנישאים היו אלה :פלומבה משה(בת  ) 25וגבריאל יחזקאל(בן  ,)26סאטולה כהן וחיים אמיר,
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 ,)33אסתרינה גביוס(בת  ) 27ויוסף נ ער(בן  ,)30דיאמנטי בידה(בת  )26ואלישע די מ איו(בן  ,)33בילה
(ביינבנידה) קריספין(בת  ) 23וחיים פאייס(בן  .)25כל הזוגות נרשמו לנישואין בחודשים יולי ואוגוסט
 .1940על נישואים בערב המלחמה ראו הדר ,נישואין.
 151ראו :אקסייון ,1.1.1939 ,מודעה :״בקולנוע ׳טיטאנייה׳ האופרה כרמן בספרדית׳׳(הסרט הוצג כשנה);
בוניס ,עמ׳ ( 493-491מסי  :67האם יש קולנוע בג׳ודזמו?); מאטסיס ,עמ׳  .105הסרט היה להיט גם בין
היוונים :פרט מעניין הוא שהסרט דובר הספרדית היה קופרודוקציה גרמנית־ספרדית(פשיסטית).
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שחרור סלוניקי

לה ליביראסייון די סאלוניקו .לה אליאנסה באלקאניקה קונטרה לה טורקיאה -
לה אינטראדה די לה ארמאדה גריגה  -לוס ראפורטוס אינטרי גריגוס אי ג׳ידייוס
איג׳ ,.סאלוניקו .1931

עיתונות בלדינו בספריית יד יצחק בן־צבי ובבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים:
אב׳אנטי(קדימה); איל אב׳יניר (העתיד); לה איפוקה (התקופה) ,אקסייון(פעולה); לה ב׳ירדאד (האמת);
ג׳ורנאל דיל לאבוראדור (עיתון הפועל); לה טריבונה ליברה (הבימה החופשית) ,איל מיסאז׳ירו(השליח);
לה סולידארידאד אוב׳רדירה(הסולידריות של הפועלים); איל פואיב׳לו(העם); איל פופולאר(העממי); איל
קוליב׳רו(הנחש).
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