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ובנות עדינות ֻהגלו ממדינות
ממטות רעננות ומנוחות שאננות
ִ
והתפזרו בינות תלמי 'עינות'
להיות אמונות בידים אמונות
וצלה להן תמונות.
ועדה ִ
(שאול טשרניחובסקי ,ינואר

1)1934

הקדמה
בשער המאמר:
נערה קוצרת
בחרמש

(כל התמונות במאמר
הן מאלבום עדה מימון
מאוספי 'ביתמונה' ,אלא
אם צוין אחרת)

בתום מלחמת העולם השנייה הוציאה לאור המחלקה לנוער של ההסתדרות הציונית את ספרה של
עדה פישמן 'עיינות :דרכה של בת ישראל אל החקלאות' .פישמן ,שומרת מצוות שהייתה אמונה על
המקורות היהודיים ,פתחה את ספרה ,שהקדישה לחניכותיה 'באשר הן שם' ,בציטוט מחזון הגאולה
בחוצן ,ובנותיך על כתף ִּת ָּנשֶׂ אנה' (ישעיה
ֶ
של הנביא ישעיהו' :הנה אלה מרחוק יבואו [ ]...והביאו בניך
מט ,יב ,כב) .בציטוט זה העידה הן על הגשמת חזונה — הקמת משק פועלות גדול בארץ־ישראל — והן
על מי שהפכו חזון למציאות ואפשרו את גאולת הארץ והאדם־האישה :הנשים הציוניות ובהן היא
עצמה 2.באזכור חניכותיה לא פסחה פישמן על העוֹ בדות שסייעו בעמל כפיהן להקמת המפעל .בזאת
נתנה ביטוי לרכיב בתפיסת עולמה הפמיניסטית ,הציונית והסוציאליסטית :הקמת משק הפועלות
הגדול נצרפה מעשיית נשים שחברו לתנועה הציונית ללא הבדל מעמד — פועלות ובורגניות ,עובדות
ומדריכות ,חניכות המשק והיא עצמה ,מייסדת 'עיינות' ומנהלתו .רכיב זה בתפיסת עולמה הציב
את עבודת האדמה כאחד הערוצים שבהם ישתלבו נשים שיבחרו בחיי כפר באופן מקצועי — ועל כן
שוויוני — בארצן החדשה.
מטרת מאמר זה להאיר את פעילותה של פישמן להקמת משק הפועלות 'עיינות' ולביסוסו בשנות
העשרים והשלושים של המאה העשרים .אחת הסוגיות שאליהן יפנה המאמר זרקור היא אופן
ההתמודדות של צעירות שעלו לארץ בעשורים הראשונים של המאה העשרים עם הקשיים שבהם
נתקלו .השאלה כיצד סללו דרכן לעבודת האדמה ,לב העשייה הציונית ,כרוכה בתובנה מגדרית
שתהליכי עלייה וקליטה התעצבו באופן שונה אצל נשים וגברים 3.תובנה זו נתמכת בהכרה שלנשים
* קיצורים בהערות :אד"א — ארכיון דגניה א; אה"מ — ארכיון המדינה ,ירושלים; אה"ע — מכון לחקר תנועת העבודה
ע"ש פנחס לבון ,תל אביב; אצ"מ — הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים.
1
2

3

ע' פישמן ,עיינות :דרכה של בת ישראל אל החקלאות ,ירושלים תש"ו ,עמ' .42
על מושג הגאולה בציונות ראו למשל :ר' קרק' ,קרקע ורעיון גאולת האדמה בתרבותיות מסורתית ובארץ ישראל',
קרקע ,)1989( 31 ,עמ'  ;35–22י' קולת' ,ארץ ישראל במחשבת תנועת העבודה' ,א' רביצקי (עורך) ,ארץ־ישראל בהגות
היהודית במאה העשרים ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .417–416
מ' שילה' ,נשים ,מגדר ותולדות היישוב היהודי בארץ :הישגים ויעדים' ,קתדרה( 150 ,טבת תשע"ד) ,עמ' .125
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ולגברים התנסויות ובעיות שונות ,ושמכלול ההתנסויות והבעיות המשותף לנשים באשר הן נשים
מעמידן כקבוצה מיוחדת ונפרדת מהגברים 4.על משמעות תובנות אלה לחקר ההתיישבות עמדו זה
כבר חוקרות וחוקרים 5.למרות השפע המחקרי בעשורים האחרונים ,העוסק בהיבטים מגוונים של
החוויה הנשית בארץ־ישראל ,סיפור 'עיינות' סופר עד כה כמעט רק כפי שנראה בעיני מחוללתו ,ולא
זכה לבחינה מחקרית של ממש6.
לתהליך הקמת משק הפועלות הגדול היו שלושה שלבים עיקריים :הירקמות החזון ,פרסומו
והצעדים למימושו .הניתוח שלפנינו לא יתמקד רק בעניין עצמו ,ותכליתו אינה רק הכנסת הנשים
להיסטוריה 7.בחינת דרך הפעולה של פישמן מאירה את היחסים המגדריים ששררו בתנועה הציונית
ובחברה הארץ־ישראלית ,ונוגעת לשאלות מעמד ,גיל ושייכות לאומית ואידיאולוגית .במאמר
יתוארו יחסי גומלין בין נשים ממעמדות וממרחבים גיאוגרפיים שונים שחברו לעשייה משותפת
מתוך השקפה לאומית ופמיניסטית .לשיתוף הפעולה של נשים עם הממסד יתרונות ונקודות תורפה
כאחת .מקצת המכשולים שהציב הממסד בפני נשים היו פרי אדישות ואי הבנת מצוקת הפועלות
ודרישותיהן ,ומקצתם — תולדת מסורת תרבותית מושרשת של אפליית נשים 8.אי לכך השתמשתי
במחקרים מתחום לימודי המגדר וכן בספרות מחקרית העוסקת בהקשר התקופתי .לוז המאמר נסמך
על מקורות ראשוניים ,מפורסמים וגנוזים ,ובהם עדותה הכתובה של פישמן ועדויות ארכיוניות של
שותפים לעשייה.
להישענות על עדות העושה במלאכה חסרונות ידועים ,המוכרים מזירת הכתיבה האוטוביוגרפית9,
ובהם אי דיוק בסדר הדברים ובציון תאריכים והצגת פרשנות חלקית לאירועים .גם למקורות
הארכיוניים ,עשירים ככל שיהיו ,מגבלות .פרוטוקולים ,דו"חות ומזכרים של מחלקות ההנהלה
הציונית והסתדרות העובדים הכללית מבטאים את נקודת המבט הממסדית־גברית .יוצאים מכלל זה
מקורותיה הארכיוניים של תנועת הפועלות ,המלמדים על ההיבט המעשי של הקמת המפעל ,אך לא
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9

ד' ברנשטיין' ,השמעת הקול הנשי ומגדור העבר :קווים לתחום מתפתח' ,קתדרה( 118 ,טבת תשס"ז) ,עמ' .5
ראו למשל :י' בן־ארצי' ,האם שינו חקר נשים ומגדר את יחסנו להבנת ההיסטוריה של העלייה וההתיישבות' ,מ' שילה,
ר' קרק וג' חזן־רוקם (עורכות) ,העבריות החדשות :נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר ,ירושלים תשס"ב ,עמ' ;44–26
ד' ברנשטיין' ,חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית :נקודות מוצא ,כיוונים חדשים ותובנות שבדרך' ,שם ,עמ' ;25–7
הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;12–5שילה (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .154–121
יוצאים מהכלל ראו :א' מנור' ,משקי פועלות  :1945–1911מחבורות של פועלות לבתי ספר פנימייתיים' ,עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת תל אביב ,תשמ"ז; א' כרמל־חכים ,שלהבת ירוקה :חנה מייזל — מפעל חיים ,רמת אפעל תשס"ח,
עמ' .120–111 ,104–99
J.W. Scott, ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’, American Historical Review, 91 (1986),
pp. 1053–1075
יש על כך עדויות רבות .ראו למשל :ת' ליברזון' ,השנים הראשונות' ,ר' כצנלסון־רובשוב (עורכת) ,דברי פועלות:
מאסף ,תל אביב תר"ץ ,עמ'  ;7י' ממשי [ש' שמואלי]' ,לשאלת הפועל הגלילי' ,הפועל הצעיר ד 11( 4 ,בנובמבר ,)1910
עמ' .6–4
על מגבלות הביטוי של נשים ראו למשלJ. Kristeva, ‘Talking about Polylogue’, T. Moi (ed.), French Feminist :
Thought, Oxford 1987, pp. 110–117; M.-F. Chanfrault-Duchet, ‘Narrative Structures, Social Models, and
Symbolic Representation in the Life Story’, Sh. Berger-Gluck & D. Patai (eds.), Women’s Words: The Feminist
Practice of Oral History, New York & London 1991, pp. 77–92
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פחות מכך על מסכת היחסים הסבוכה ששררה בין פישמן לחברות אחרות בממסד התנועתי ,הפועלי
והציוני .שימוש במכתבים אישיים יציע מבט נוסף על היחסים המתוארים — הם מלמדים על יכולתה
של פישמן לקשור קשרים אישיים הדוקים עם נשים שמחוץ למחנה הפועלי ובתוכו .יכולת זו ותכונות
אופי נוספות ,ככוח התמדה וחריצות ,תרמו להצלחת מפעלה.
במאמר זה אסקור את דרכה של פישמן להקמת משק הפועלות הגדול ,מוכת חסרון כיס ונעדרת
משאבים ,בסבך המוסדי־ביורוקרטי ובמורכבות היחסים הבין־אישיים ,ואבחן מה ניתן ללמוד מכך על
אישיותה ותמונת עולמה ועל מסכת היחסים המגדרית בתנועה הציונית.

עדה פישמן :מחוללת היוזמה
פישמן ( ,1973–1893משנת  1949אימצה את השם מימון) עלתה לארץ בשלהי  1912בלוויית
שניים מאחיה וגיסתה .מעלותה ארצה פעלה לחידוד התודעה הציבורית בשאלות הנוגעות לנשים.
במהלך מלחמת העולם הראשונה הצטרפה למפלגת 'הפועל הצעיר' ולהנהגתה ועבדה כחקלאית
שכירה ,ובסיום המלחמה החלה לפעול בוועד הפועלות של הסתדרות פועלי יהודה 10,ובמסגרתו
חתרה למצוא פתרונות למצוקת הפועלות .על הקשיים שבהם נתקלו היא וחברותיה ואף על מזגה
תעיד קריאת התסכול שלה עם כישלון אחת היוזמות לכונן קבוצת עבודה ולימוד לצעירות' :אני
רוצה ברבולוציה' 11.זאת קיוותה להשיג באמצעות הקמת תנועת פועלות ,שתהיה מנוף לקידום נשים
ואמצעי לחץ על מוסדות ההסתדרות.
פעילותה של פישמן להקמת תנועת הפועלות בשנת  1920מלמדת על תפיסת עולמה המגדרית־
ארגונית :הקפדה על עקרון השתייכות הפועלות לכלל המחנה הפועלי מחד גיסא ועידודן להתארגנות
נפרדת בתוך המחנה על בסיס מגדרי מאידך גיסא .בראש התנועה עמד מנגנון נבחר :מועצת הפועלות,
שבה הייתה חברה ,ואשר הוכרה כמחלקה ממחלקות הוועד הפועל של ההסתדרות .למרות שיוכה
המוסדי הופלתה מועצת הפועלות לרעה ובמיוחד בתקציבים12.
להקמת תנועת הפועלות הגיעה פישמן תוך כדי פעילות נחושה במאבק לזכויות פוליטיות
לנשים 13.במאבק זה בחרה לשלב כוחות עם ה'אזרחיות' ,ציוניות ממעמד הביניים ,וזאת למרות
דבקותה בערכי המחנה הפועלי .מכיוון שלא קידשה מחיצות מעמדיות ,לא נרתעה גם בעשורים
הבאים מלרתום נשים ציוניות מקשת רחבה להגשמת חזונה ,ופעלה עם חברות ויצ"ו — ארגון עולמי
של נשים ציוניות בורגניות ,שנוסד בשנת  1920באנגליה כמסגרת כוללת לארגוני נשים ציוניות
מרחבי העולם .להקמת ויצ"ו היו שותפות רופאת הילדים ד"ר ורה וייצמן ,רעיית ד"ר חיים וייצמן,
10
11
12
13

B.-Sh. Margalit-Stern, ‘She’s Got a Man’s Head on Her Shoulders: Ada Fishman (Maimon) as a Test Case for
Private, Public and Gendered Aspects of Women’s Political Activity’, Nashim, 17 (2009), pp. 141–175
ר' כצנלסון־שזר ,אדם כמו שהוא :פרקי יומנים ורשימות ,תל אביב תש"ן ,עמ' .159
ב"ש מרגלית־שטרן ,גאולה בכבלים :תנועת הפועלות הארץ־ישראלית  ,1939–1920ירושלים תשס"ו ,עמ' ,129–119
.178–172
מ' שילה ,המאבק על הקול :נשות היישוב וזכות הבחירה  ,1926–1917ירושלים תשע"ג.
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עדה פישמן נואמת
בכנס מועצת
הפועלות ,לידה
גולדה מאיר

שעמד בראש ההסתדרות הציונית ,רבקה זיף (זיו) ,שהייתה לנשיאת הארגון ,ורומנה גודמן 14.המטרה
העיקרית של ויצ"ו הייתה הכשרת נשים וחינוכן לפעול באופן המועיל ביותר למען המטרות הציוניות,
וכך לצד לימודי ניהול משק בית הייתה החקלאות תחום לימוד עיקרי במוסדות הארגון 15.על בסיס
פעילות ציונית־פמיניסטית זו יכלו פישמן וחברות ויצ"ו להתלכד .בשנות העשרים ניווטה פישמן
כמעט לבדה את תנועת הפועלות ,שהייתה ענייה במשאבים ובכוח אדם .התנועה סבלה דרך קבע
ממחסור במתנדבות למשימות הדרכה וארגון ,והדבר נתן אותותיו גם במפעל שיזמה ,הקימה וניהלה
פישמן :משק הפועלות הגדול 'עיינות'.
מראשית דרכן בארץ שבתה החקלאות את לב החלוצות ,וברוח התקופה ובהתאם לערכי התנועה
הציונית הן ראו בה עיסוק ראוי לנשים ,שיש לטפחו באופן מושכל 16.נחיתותן של החלוצות בשוק
העבודה ,שנבעה בין השאר מהיעדר כישורים מתאימים ,הביאה אותן לייצר לעצמן פתרונות הכשרה
 14ב"ש מרגלית־שטרן' ,ספל תה ופוליטיקה :ורה וייצמן :שנים ראשונות ( ,')1920–1881א' כהן ומ' חזן (עורכים) ,ויצמן:
מנהיג הציונות ,ירושלים תשע"ו ,עמ' .100–99
 15ע' גרינברג וח' הרצוג ,ארגון נשים וולונטרי בחברה מתהווה :תרומתה של ויצ"ו לחברה הישראלית ,תל אביב תשל"ח,
עמ' .11–10
 16למשל רחל ינאית (לימים ינאית־בן־צבי )1979–1886 ,ניהלה בשנות העשרים בירושלים משתלה ,וזו הייתה לחווה חקלאית
לצעירות .על מייזל ראו :כרמל־חכים (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;15–14מ' שילה' ,חוות־הפועלות בכנרת,1917–1911 ,
כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייה' ,הנ"ל ,אתגר המיגדר :נשים בעליות הראשונות ,תל אביב תשס"ז,
עמ'  .180–137על היחס של התנועה הציונית לחקלאות ראו :א' שפירא ,יהודים חדשים ,יהודים ישנים ,תל אביב
תשנ"ז ,עמ'  ;169–168י' קניאל ,במעבר :היהודים בארץ־ישראל במאה הי"ט בין ישן וחדש ובין יישוב ארץ הקודש
לבין הציונות ,ירושלים תש"ס ,עמ'  ;33–25ב' בן־אברם וה' ניר ,עיונים בעלייה השלישית :דימוי ומציאות ,ירושלים
תשנ"ה ,עמ' .60–47
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פועלים מחוות
הלימוד בתלפיות
בהפסקת אוכל
בשדה בליווי הגנה
של חיילים בריטים,
ירושלים1929 ,

(ארכיון התמונות ,יד יצחק
בן־צבי)

ותעסוקה 17.ביוזמותיהן שאבו השראה ממוסדות הכשרה חקלאיים לנשים ,שהיו נפוצים בעת ההיא
במקומות שונים בעולם18.
בפעילותה של פישמן ובפרט בפעילותה להקמת משק הפועלות הגדול באה לידי ביטוי המהפכה
המגדרית שהתחוללה בארץ־ישראל .ההכרה בחשיבות ההשכלה וההכשרה המקצועית כמפתח
לשחרור נשים הייתה אחת מיסודות המהפכה הזאת 19,ועל אלה הוסיפה פישמן הרווקה את חשיבותה
של עצמאות כלכלית לאישה .אליבא דפישמן מהפכה פמיניסטית כרוכה בשינוי תעסוקתי ובהעברת
נשים ממעמד והגדרה של 'תלויות' למעמד של עובדות הזכאיות ליתרונות השמורים לעובדים בשוק
העבודה .הד לדברים אלה יש בביקורת הפמיניסטית בת ימינו המייחסת לשוק העבודה הבידולי
(סגרגטיווי) מאפיינים מגדריים; שורשיהם נעוצים במערכת היחסים הפטריארכלית במשפחה ,והם
עיצבו שוק עבודה המקבע את שוליות האישה ומפלה אותה לרעה20.
לצד תפיסה פמיניסטית סוציאליסטית התקיימה במרחב הציוני הגישה הפמיניסטית הבורגנית,
שעל פיה נועדה ההכשרה החקלאית להכשיר נשי מתיישבים מיומנות .גישה זו הניעה נשים ציוניות
17

18

19

20

על המצב הכלכלי בזמן העלייה השנייה ראו :ד' גלעדי' ,כלכלה וחברה בתקופת העלייה השנייה' ,מ' נאור (עורך),
העלייה השנייה :1914–1903 ,מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר (עידן ,)4 ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' ;25–4
על הנשים בעלייה החלוצית ראו :ד' ברנשטיין' ,פועלות וחלוצות בעלייה השנייה־תקוות ואכזבות' ,שם ,עמ' .163–145
ראו למשל קורותיה של אלפרידה במבוס ,לימים מורה בחוות העלמותC. Prestel, ‘From Berlin to Jerusalem: :
 ;Elfriede Bambus: German Jew, Feminist, Zionist’, Nashim, 4 (Fall 2001), pp. 233–255וכן :ל' רוטמן ,החברה
בראי החינוך :בית הספר היהודי הרומני  ,1914–1851תל אביב תשנ"ט ,עמ' .189–188
H. Pass Freidenreich, Female, Jewish, and Educated: The Lives of Central European University Women,
 .Bloomington, IN 2002, pp. 1–17על חינוך מקצועי לנשים ראוH. Anderson, Utopian Feminism: Women’s :
Movements in fin-de-siecle Vienna, New Haven, CT & London 1992, pp. 25–35
H. Hartmann, ‘The Historical Roots of Occupational Segregation: Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation
by Sex’, Signs, 1, 3 (Spring 1976), pp. 137–169
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בורגניות לממן את חוות הלימוד לצעירות שפעלה בכינרת בשנים  21.1917–1911האגרונומית חנה
מייזל ( )1972–1883הגתה ויזמה כבר בשנת  ,1910זמן קצר אחרי עלייתה ,תוכנית לייסד חוות לימוד
לצעירות .תוכניתה עלתה בקנה אחד עם הבנת הממסד הציוני את חשיבותה של החוליה הנשית
בהצלחת ההתיישבות החקלאית בארץ 22.משפסקה החווה לפעול ניסתה הנהגת הפועלות להמשיך
את פעילותה ,אך הדבר לא צלח 23.תרומת החווה ניכרה בנוף האנושי של העלייה השנייה — חניכותיה
המיומנות נפוצו ברחבי הארץ והעמיקו את שילוב הפועלות בחקלאות 24.לאור ניסיון זה ולנוכח
השינויים שחוללו העליות השלישית והרביעית בחברה הציונית והמשברים הכלכליים באותה תקופה,
פעלה מייזל להקמת בית ספר חקלאי לצעירות 25.המשימה עלתה בידה ,ובשנת  1926נחנך בנהלל
בית הספר החקלאי לצעירות ,גם הוא במימון נשים ציוניות בורגניות ,חברות 'הדסה ויצ"ו קנדה'26.
פישמן ,הדמות המרכזית במנגנון תנועת הפועלות ,הייתה ֵעדה ואף שותפה להקמת בית הספר ,והיא
למדה את לקחי המאבקים של מייזל ושאפה להטמיעם במפעל שיזמה.

החזון :משק פועלות גדול
כינון השלטון הבריטי והגידול בעלייה בשנות העשרים החמירו את המצב בין השאר בתחומי
החינוך וההכשרה של הפועלות וקליטתן בעבודה .במפקד הסתדרות העובדים הכללית משנת ,1922
שפקד עובדים עירונים שכירים וחברי ההתיישבות החקלאית לסוגיה ,נמנו  4,704עובדות ,מרביתן
בערים —  3,382חברות 27.במפקד העובדים השני ,בשנת  ,1927ירד מספר השכירוֹ ת בערים — 3,054
מכלל  5,205הנפקדות 28.העובדות היו הפגיעות ביותר לטלטלות המחזוריות בשוק העבודה וסבלו
מאבטלה גבוהה ,במיוחד בזמן שפל כלכלי 29.שכרן היה נמוך משכר העובדים ,ותנאי עבודתן ירודים.
הנהגת תנועת הפועלות התבקשה למצוא מזור למצוקה 30.משק הפועלות ,שפישמן הגדירה' :מפעל
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

שילה (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  .153–152על המגמות השונות ביחס לאישה הציונית ראו :ב"ש מרגלית־שטרן"' ,הוא הלך
בשדות" — והיא? ה"עבריה" בעיני עצמה ובני דורה' ,ישראל ( 16תש"ע) ,עמ' .225–195
א' רופין ,שלושים שנות בניין בארץ ישראל ,ירושלים תרצ"ז ,עמ'  .57–56על משמעות השאלה המגדרית להבנת
ראשית ההתיישבות בארץ ראו :בן־ארצי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .42–39
ע' מימון (פישמן) ,חמשים שנות תנועת הפועלות ,1954–1904 ,תל אביב תשט"ו ,עמ' .54–49
שם .וראו גם :י' גורדון' ,קבוצת העשרים' ,כצנלסון־רובשוב (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .66–63
למשל בן־אברם וניר (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  ;60–52ד' גלעדי' ,תל אביב בעלייה הרביעית' ,מ' נאור (עורך) ,תל־אביב
בראשיתה :1934–1909 ,מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר (עידן ,)3 ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' .84–77
כרמל־חכים (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .170–150
פנקס הסתדרות העובדים העברים בארץ ישראל ,ירושלים תרפ"ג ,טבלה א.
שם ,תל אביב תרפ"ז ,טבלה .1
באמצע שנות העשרים היה שיעור המובטלות בערים ובמושבות גדול בהרבה משיעור המובטלים ,וסיכוייהן למצוא
עבודה היו קטנים .ראו :דו"ח המחלקה לסטטיסטיקה על מצב העבודה בתל אביב ,ינואר  ,1929אה"ע ;IV-220-6 ,דיווחי
ועדת הפועלות בתל אביב [ללא תאריך מדויק] ,אה"ע.IV-250-72-1-1980 ,
ב"ש מרגלית־שטרן' ,למלכה אין בית ,למלך אין כתר? מעמדן של נשים יהודיות בשוק העבודה בארץ־ישראל
המנדטורית' ,א' בראלי ונ' קרלינסקי (עורכים) ,כלכלה וחברה בימי המנדט( 1948–1918 ,עיונים בתקומת ישראל:
סדרת נושא ,)2 ,קריית שדה בוקר תשס"ג ,עמ' .152–146 ,128–114
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הכשרת חלוצות לעבודה חקלאית על ענפיה השונים' ,היה אחת המסגרות שנדונו מראשית שנות
העשרים במוסדות התנועה; 31ומועצת הפועלות דרשה בעקיבות ממוסדות ההסתדרות וההנהלה
הציונית להקים מפעלים כאלה.
ביסוד משקי הפועלות עמד עקרון העצמיות — האוטונומיה של הפועלת בניהול המוסד ובעבודה
גם יחד .זאת מתוך הבנה שבמוסדות מעורבים לגברים ולנשים יהיו הגברים המנהלים ,והנשים —
העובדות ,בעיקר בענפי השירותים .במשקי הפועלות עתידות היו העובדות להוכיח את יכולתן למצוא
פרנסתן בחקלאות ,ועל כן הם נתפסו כ'"תחנות מרד" במקובל ובקיים'32.
בשנת  1922נוסד משק הפועלות הראשון ,בנחלת יהודה שליד ראשון לציון 33.במחצית השנייה
של שנות העשרים פעלו ברחבי הארץ — מירושלים במזרח עד סביבות תל אביב במערב ועד חדרה
בצפון — שישה משקי פועלות ובהם כ־ 100חברות ,ובשנת  1930גדל מספרן לכ־ 34.390בתום
הכשרתן אמורות היו הבוגרות למצוא את מקומן בשוק העבודה ,במיוחד בהתיישבות החקלאית.
דא עקא שמשקי הפועלות הקיימים לא הלמו את צורכי ציבור הפועלות הגדל ,לא כספקי תעסוקה
ואף לא כמוסדות הכשרה ,והעיד על כך מספר החניכות הקטן .על כן נדונה במוסדות הפועלות
השאלה אם העבודה החקלאית בכלל ומשקי הפועלות בפרט יכולים לפתור את מצוקת התעסוקה
של הפועלות .ומכך נגזרה שאלה שעסקה במהות המשקים ותפקידם :האם יהיו מקום לימוד בלבד או
ישמשו לקליטת מובטלות?35
פישמן הכירה במגבלות הפתרון החקלאי למחפשות העבודה שהתגודדו בערים ,והעלתה סוגיה זו
בפורומים הסתדרותיים 36.אולם הניסיונות לעורר את תשומת לב ממסד ההסתדרות למצוקת הפועלות
לא הניבו תוצאות מספקות .על כן הגתה פישמן את הרעיון להקים על שטח גדול משק פועלות שיציע
פתרון מהיר לפועלות רבות בעת ובעונה אחת .בחזונה היה משק הפועלות הגדול היכל להפצת הכרה
פמיניסטית .רעיונה השתלב ַּבדיון בצורת ההתיישבות הרצויה — קבוצה גדולה או קטנה — שהעסיק
אז את המחנה הפועלי 37.לצד החקלאות היו אמורים להתקיים במשק הפועלות ענפי מלאכה,
שמתוצרתם ייהנו הפועלות עצמן וגם הציבור הרחב 38.תוכניתה השאפתנית של פישמן הייתה שונה
ממשקי הפועלות הקיימים ,שהיו מצומצמים בהיקפם ושטחם ,ושיכלו לתת מענה לפועלות מעטות
31

32
33
34

35
36
37
38

ע' פישמן' ,משק פועלות או בית ספר?' ,דבר הפועלת ד 19( 3 ,במאי  ,)1937עמ'  ;59פרוטוקול מועצת משקי הפועלות,
כ"ח בסיוון תרפ"ג ( 12ביוני  ;)1923פנקס (לעיל ,הערה  ,)27עמ'  ;169פישמן בפגישת פועלות בפתח תקווה 14 ,ביוני
 ,1924אה"ע ;IV-230-5-1 ,ישיבת המרכז החקלאי 3–1 ,ביולי  ,1923פנקס (שם) ,עמ' .165
פישמן ,משק פועלות (שם).
מימון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .86
נחלת יהודה ,שכונת בורוכוב ,פתח תקווה ,עפולה ,חדרה וירושלים .הנתונים מנאום הפתיחה של פישמן בוועידת
הפועלות השלישית ,ראו :פרוטוקול ועידת הפועלות השלישית ,1926 ,אה"ע ,IV-230-2-2 ,נדפס :דבר 18 ,באפריל
 ,1926עמ'  ;1וראו גם :מנור (לעיל ,הערה  ,)6ב ,עמ'  ;291מרגלית־שטרן (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .224
'הוכוח על העבודה החקלאית' ,דבר 22 ,באפריל  ,1926עמ'  ;3י' גורדון ,פרוטוקול (שם).
ִּ
פישמן (לעיל ,הערה .)34
בן־אברם וניר (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .84–82
'חנה צ'יזיק על משקי הפועלות' ,דבר 20 ,באפריל  ,1926עמ'  ;3א' קפלן בתוך' :הוכוח על העבודה החקלאית' (לעיל,
הערה .)35
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בלבד .הקושי להתאים את העובדות־המתלמדות למסגרת המשקית ,לצד תחלופה גבוהה של חברות,
תרמו לאי יציבותם.
משק הפועלות הגדול שביקשה פישמן להקים נבדל ממוסדות הפועלות החקלאיים שנוסדו עד אז
גם במיקומו .בדרך כלל הוקמו משקי הפועלות במקומות יישוב קיימים — בלב הערים (למשל החווה
בירושלים) ,בשכונות סמוכות למושבות קיימות (נחלת יהודה ליד ראשון לציון) או במושבות עצמן
(בפתח תקווה ,בחדרה ,בשכונת בורוכוב ועוד) .גם בית הספר החקלאי מיסודה של מייזל הוקם בנחלה
שהוענקה לו בנהלל .לעומתם משק הפועלות הגדול תוכנן להיות נקודת יישוב חדשה על קרקע
שיקצו למטרה זו המוסדות הלאומיים .בדומה למוסדות משקיים אחרים של הפועלות ,הוא תוכנן
כפרי יוזמה ,פיתוח ,מימון ,ניהול וביסוס של הנשים עצמן .פועלות מהמגזר העירוני התנגדו לרעיון
מכול וכול — הן ראו במשק הפועלות הגדול 'אוטופיזם' ו'אילוזיריות' (אשליה) ,וסברו שלא יוכל
לפתור את מצוקת מרבית חברות התנועה ,שהיו פועלות עירוניות שלא ראו בהתיישבות החקלאית
את מטרת חייהן39.

בין בית ספר חקלאי למשק פועלות גדול
הפועלות40.

פישמן
ההשוואה בין משק פועלות גדול לבית ספר חקלאי ליבתה את המחלוקת בתנועת
ראתה בבית הספר החקלאי מוסד שונה באופיו ובמטרותיו מהמוסד שיזמה' .נקטנו את השם משק
פועלות כדי להדגיש ולהבליט כי מתכוננות אנו להיות פועלות בישראל' ,הבהירה את מטרת מוסדה41.
לדידה היו למשק הפועלות הגדול יתרונות על בית ספר חקלאי ,והם ניכרים בהשוואה שערכה בין
המוסדות שנים אחדות אחרי שהוקם משק הפועלות הגדול.
הבדל אחד בין המוסדות היה צורת ארגון המשק :מסגרתו של משק הפועלות לא הייתה הייררכית
כמסגרת בית הספר; חלוקת הידע במשק הפועלות הייתה שיתופית ,ומרביתו נקנה בעבודה מעשית
עצמית .הבדל אחר נגע לאופן המימון של שני המוסדות :פישמן ותומכיה הבהירו שבניגוד לבית
הספר ,שהתורמות שלטו בכספיו ,במשק הפועלות הגדול שלטו במימון יוזמי התוכנית — פישמן
וממסד הפועלות — ולא רק התורמות מוויצ"ו 42.הבדל נוסף היה בכישורים שנרכשו במשק הפועלות
ובבית הספר :משק הפועלות העניק לא רק השכלה וידע מקצועי ,אלא ִאפשר לנשים למלא חסר
משמעותי בהכשרתן ולרכוש ידע בניהול עסק על היבטיו הכלכליים 43.ביתרון אחרון זה התנסתה
פישמן עצמה — בשנת  1929נפרדה מהארץ ,ממשפחתה ,ממשימותיה הדוחקות ומאורחות חייה
המוכרים ויצאה לאנגליה ללמוד את רזי הניהול של מוסד הכשרה חקלאית לנשים44.
39
40
41
42
43
44

מ' השכל ,פרוטוקול (לעיל ,הערה .)34
פישמן ,משק פועלות (לעיל ,הערה .)31
הפרדה מהמחזור הרביעי ב'עיינות' ,1937 ,נדפס :פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .51
נאום ֵ
פרוטוקול ישיבה במחלקת העבודה של ההסתדרות הציונית 23 ,במרס  ,1926אה"ע.IV-230-5-85 ,
פישמן בפגישת פועלות (לעיל ,הערה .)31
פישמן אל עליזה [שידלובסקי] 12 ,במאי  ,1929נדפס :ע' מימון ,לאורך הדרך :מבחר דברים ואגרות ,תל אביב תשל"ג,
עמ' .273–271
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גם הדרישות מהחניכות־העובדות במשק הפועלות היו שונות מאלה שבבית ספר :במשק הפועלות
נתבעו החניכות להפגין תכונות אישיות והתנהגות שיהלמו 'את סגנון המקום' ולגלות אחריות
בתפעול המשק .פישמן ציינה גם את ההבדלים בעלויות ההפעלה של שני המוסדות ,שהולידו דגשים
שונים לכל אחד :הפעלה שוטפת של משק הפועלות הייתה יקרה מהפעלת בית ספר ,ומאחר שהמשק
היה חייב לדאוג להכנסותיו הייתה חשובה העבודה המעשית; לעומת זאת בבית ספר הושם הדגש על
לימוד עיוני45.
לצד ההבדלים היו לכלל מוסדות ההכשרה החקלאית לנשים ,ובכללם משק הפועלות הגדול ובית
הספר החקלאי ,קווים משותפים :כולם היו תחנות מעבר שנועדו להכשיר נשים להשתלב בענפי
החקלאות ,במיוחד לצורכי ההתיישבות העובדת .נתוני משק הפועלות הגדול תומכים בכך — חלק
הארי של חניכותיו פנו להתיישבות החקלאית :כ־ 38אחוזים מהבוגרות עברו לקבוצות ולקבוצים,
 22אחוזים למושבות ,וכ־ 9אחוזים למושבי עובדים 46.מאפיין משותף נוסף למשק הפועלות הגדול
ולבית הספר החקלאי היה ששניהם קיימו תוכנית הדרכה ולימוד שיטתית וסדורה.
 45נאום הפרדה (לעיל ,הערה  ,)41עמ' .52
 46נתונים על השנים  .1945–1930ראו :פישמן (לעיל ,הערה  ,)1טבלה ללא ציון עמוד.
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הבשורה
בוועידת הפועלות השלישית ,שהתקיימה בתל אביב באביב  ,1926בישרה פישמן לנוכחים על הסכמת
'קרן קיימת לישראל' (קק"ל) להקצות  500דונם בקרבת המושבה נס ציונה להקמת משק הפועלות
הגדול 47.להכרזתה החגיגית קדמו פעולות הכנה מדוקדקות .בדצמבר  ,1925בישיבת הוועד הפועל
של ההסתדרות ,דיווח אברהם הרצפלד מהמרכז החקלאי על הצעת פישמן להקים משק פועלות גדול
על אדמת קוביבה ליד נס ציונה .הרצפלד ציין שלמנחם אוסישקין 'יש סימפטיה לרעיון' .גם חברו לוי
שקולניק (לימים אשכול) סבר שהקמת 'מפעל גדול לפועלות' אפשרי .הרצפלד סיכם את הדיון באומרו
שאם הקק"ל תיאות לשלם  7לירות מצריות (לי"מ) לדונם ,ניתן יהיה לרכוש את השטח הדרוש48.
בחלוף חודש ,בינואר  ,1926שיגרו שקולניק והרצפלד למחלקת העבודה של ההסתדרות הציונית
מכתב תמיכה ַּביוזמה של פישמן .מצוקת הפועלות הייתה הגורם המדרבן' :חובה עלינו מתוך המצב
הקשה להתעשר גם בערכי[ם] חדשים ואנו רואים בהצעתנו המצורפת ערך כזה ופתיחת דף חדש
בפעולה המשקית והיוצרת של החברה' ,כתבו .השניים הביעו תקוותם שבתוך כחודשיים יחלו בפעולה
ותבעו לקבל את התקציב הנדרש מבעוד מועד 49.למכתבם צורפה תוכניתה המפורטת של פישמן,
שעליה עמלו מומחים ויועצים .צוינו בה העלויות ,מבנה הענפים ,סוגי הגידולים ,משך הזמן הנחוץ
להשלמת כל שלב ועוד 50.פישמן הציעה לבסס במשק גם ענפי בית ,כבישול או אריגה ,שיגבירו את
תעסוקת הפועלות .עלות התוכנית הייתה כ־ 15,000לי"מ ,על שטח אדמה של  500דונם ,שיאכלס
 200פועלות .לשטח הקרקע המדובר היו יתרונות רבים :קרבה לכביש מרכזי ,שהבטיחה ניידות נוחה
לעובדות ולתוצרתן ,סביבה אקלימית נוחה וגישה למקורות מים .על פי התוכנית עלות ההחזקה של
פועלת במשק הייתה  3לי"מ לחודש 51.מימוש הרעיון הצריך את הסכמת הממסד הציוני ומשאבים
חומריים שלא עמדו לרשות פישמן או מנגנון תנועת הפועלות :מימון ,קרקע וכוח אדם.

ההגשמה
האסטרטגיה שבחרה פישמן מלמדת על הבנתה את המציאות הכלכלית והפוליטית במוסדות הציוניים
ובהסתדרות .גיוס תומכים מתוך הממסד — בראש ובראשונה חברים ממפלגתה שכיהנו במוסדות
47
48

49
50

51

הקרקע נקנתה בתרומת יוליוס שוורץ מאמריקה .ראו דברי פישמן בוועידת הפועלות ' :1926ועידת הפועלות' ,דבר,
 20באפריל  ,1926עמ'  ;3פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .21
ספר הפרוטוקולים של ישיבות הועד הפועל ,ו ,תל אביב  ,1925עמ'  ,324–323אה"ע .על תמיכת ההנהלה הציונית
בעובדים בשנים אלה ראו :י' גרינברג' ,ההנהלה הציונית וחברת העובדים :הניסיון לעצב דפוסי משק וארגון במפעלי
העובדים בשנות העשרים' ,הציונות ,יא (תשמ"ו) ,עמ'  .192–159הרצפלד ( ,)1973–1891איש העלייה השנייה וממקימי
מפלגת 'אחדות העבודה' ,היה ממנהלי המרכז החקלאי של הסתדרות העובדים הכללית; שקולניק ( )1969–1895עלה
בשלהי העלייה השנייה ,ובתקופה הנדונה היה ממנהלי המרכז החקלאי.
שקולניק והרצפלד למחלקת העבודה של ההנהלה הציונית 26 ,בינואר  ,1926אצ"מ.S15/21666 ,
בין היועצים היו יוסף קליבנר (לימים עמיעד ,)1964–1882 ,מנהל תחנת הניסיונות הציונית בבן שמן ,ונח נפתולסקי
( ,)1974–1883מדריך חקלאי בשירות מחלקת ההתיישבות .עם הענפים המוצעים נמנו גידול ירקות ,פרדס ,מטע בננות,
טבק וקני סוכר.
'תכנית להקמת משק הפועלות בנס ציונה' ,ינואר  ,1926אצ"מ ;S15/21666 ,שקולניק ,פרוטוקול (לעיל ,הערה .)42
על פי התוכנית עלות הכשרת הקרקע הייתה  1,250לי"מ; הקמת בנייני המשק — כ־ 1,400לי"מ; סידורי השקיה — מעל
 3,500לי"מ (כולל עבודות תשתית כחפירת בארות ,הקמת 'בתי מוטור' והנחת צנרת).
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הסתדרות העובדים הכללית וההנהלה הציונית — היה אבן הראשה בפעילותה .איתור מקורות מימון
עצמאיים ושליטה בהם ,תוך יצירת שיתופי פעולה בין גורמים שונים ,היו נדבך נוסף .אולם השגת
הסכמות עקרוניות לא מנעה נסיגה בעמדות הצדדים .נפתוליהם היו פרי נסיבות אובייקטיוויות אך
גם תוצאה של הלכי רוח ונתוני אישיות של העושות והעושים במלאכה .בדרכה להגשמת החזון לא
נרתעה פישמן ממאבקים אישיים ומאיומים ,ולא נסוגה מפני ניסיונות להדירה ולהדיחה.

גיוס 'קבוצת חסידים' מתוך הממסד
במכתב פרטי אל אחד מחברי ההנהלה הציונית שטחה פישמן את 'דבר חלומה' .המטרה שעמדה
לנגד עיניה הייתה סידור  200פועלות 'בעבודה פרודוקטיבית ומחנכת'' .מההנהלה הציונית בלבד
לא נִ ָ ּושע' ,הבהירה לנמען .אף שציפתה שהממסד הציוני יהיה מייסד המשק ,נדרשה 'פעולה
מאומצת' גם מחוץ להנהלה ציונית .לכן נזקקה ל'קבוצת "חסידים" נאמנה' ,שעימה נמנו הנמען
ושקולניק52.
באביב  1926התקיימה ישיבה בנושא במחלקת העבודה של ההנהלה הציונית .מלבד פישמן
נכחו חבריה יוסף שפרינצק ,שעמד בראש מחלקת העבודה בהנהלה הציונית ,ושקולניק מהמרכז
החקלאי ,שניהם ממפלגתה; שלמה קפלנסקי ,חבר 'אחדות העבודה' ,אז ראש מחלקת ההתיישבות
של ההסתדרות הציונית; פעילים בעשייה החקלאית לסוגיה :נטע גולדברג ,אליעזר יפה ,שמעון
קושניר ואברהם משה קולר 53.העילה לכינוס הישיבה הייתה חששו של המרכז החקלאי שהכספים
שיעד להשמת פועלות בעבודה 'יתבזבזו' על סידורי עבודה זמניים ולא ישמשו לקידום תוכנית
משק הפועלות הגדול .לכן רצו לגייס את תמיכת ההנהלה הציונית וויצ"ו ביוזמה ולתבוע ממחלקת
העבודה להגשימה.
בישיבה נדונו שלוש סוגיות עקרוניות :למי תינתן האחריות למוסד החדש; אופי המוסד ומטרותיו;
מימון המוסד .שאלת המימון הייתה סבוכה ונכרכה בשלל נושאים שבהם התלבטו מוסדות ההנהלה
הציונית ,הפועלות וההסתדרות ,במיוחד בתחרות על גיוס כספים בחו"ל ובקשרים עם גורמים שמחוץ
למחנה הפועלי .שקולניק ביטא את עמדתה של פישמן בהדגישו של'משק חקלאי לצעירות יש ּתֹכן
מיוחד' ,והוסיף טענה לאומית :משק הפועלות יוכל להתחרות בתוצרתו במשקים הערביים .לפיכך
תבע להעביר מייד את התקציב המבוקש לשם הקמתו 54.עוד גרסו פישמן ותומכיה שהמשק הגדול
יספק פתרון משולב להכשרה מקצועית ואזרחית של נשים ,קרי לנטילת אחריות לניהול עסקיהן,
לתעסוקה ,ליישוב הארץ ולהעלאת המורל הירוד של הפועלות ושל החלוצות בגולה 55.פישמן הביעה
52
53

54
55

רק הדף השני של המכתב נשתמר .ראו :פישמן [אל שפרינצק?] [מרס  ,]?1926אצ"מ.S15/21665 ,
שפרינצק ( ,)1959–1885מראשי 'הפועל הצעיר' ,עלה בשנת  ;1910קפלנסקי ( ,)1950–1884ממנהיגי 'פועלי ציון',
עלה בשנת  1912ובשנים  1929–1927עמד בראש מחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית; גולדברג (לימים הרפז,
 ,)1970–1893חבר 'אחדות העבודה' ,עלה בשנת  1908ובשנים הנדונות היה חבר המרכז החקלאי; יפה (,)1942–1882
מאנשי 'הפועל הצעיר' ,עלה בשנת  1910והיה ממקימי נהלל; קושניר ( ,)1986–1895חבר 'אחדות העבודה' ,עלה בשנת
 1904עם משפחתו ונמנה עם מייסדי כפר יחזקאל; קולר ( )1958–1889היה מזכיר המרכז החקלאי.
פרוטוקול (לעיל ,הערה .)42
שפרינצק וקולר ,שם.
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תקוותה שיקומו משקים נוספים שייתנו מענה למצוקת הפועלות בערים מוכות האבטלה וחסרון
הכיס 56.וכדי להבטיח את אהדת הממסד הציוני הצהירה שמחצית מהסכום הדרוש יושג מ'מקורות
אחרים' — הלא הן 'הסתדרויות נשים ציוניות'57.
קפלנסקי לא השתכנע מהנימוק של הספקת עבודה לפועלות וסירב לתמוך ביוזמה .הוא אף לא היה
משוכנע בערך ִ
ה'חנוכי והדרכתי' של המשק הגדול או ביעילותו 58.בשאלת המימון הודיע שתקציבי
מחלקת ההתיישבות כבר נוצלו למטרות אחרות ,כולל סיוע לחבורות פועלות .עם זאת הבטיח שלקראת
תקציב שנת תרפ"ז ( )1927–1926תישקל מחדש התמיכה הכספית .הצעתו שוויצ"ו תשקיע את התקציב
שהבטיחה 3,000 ,לי"מ ,במשק פועלות קטן של כעשרים חברות ,פרמה באחת את התוכנית59.
לפיכך התגייסו תומכי התוכנית לשנותה' .אנו מתחיבים להשיג את האמצעים' ,הסביר קולר
מהמרכז החקלאי ,והוסיף שמשק הפועלות הגדול לא יסתמך על גורם מממן אחד .אם ההנהלה
הציונית תתחייב לממן את מחצית העלות ,הם ידאגו לכל השאר ,כולל תרומות מ'חברים שלנו
בחו"ל' 60.אף שפרינצק גילה גמישות והוכיח שבעת רצון תימצא גם היכולת התקציבית .בשם מחלקת
העבודה הכריז שהמימון הדרוש יוכל להגיע מהעברת כספים מסעיף לסעיף בתקציב המיועד לתמיכה
בפועלות .וכן ניסה להרגיע את קפלנסקי בציינו שהמממנות מוויצ"ו תוכלנה לגייס בתוך שנתיים את
הסכום הנדרש 7,000 ,לירות61.
פישמן לא הותירה את זירת המאבק לתומכיה בלבד .ממחלקת ההתיישבות תבעה 'לשאת בעול
המצב הקשה שבו נמצאות מאות פועלות מחוסרות עבודה' ,וקבלה שחלפו חודשים מאז שהונחו
התוכניות להקמת משק פועלות גדול על שולחנות מחלקות ההתיישבות והעבודה ,אך קפלנסקי
לא מצא זמן לכנס את ועדת ההדרכה לבחינתן .היא שבה והדגישה שעקרון יסוד בתוכניתה הוא
העסקת מאות פועלות בעבודה פרודוקטיווית ,והוסיפה טענה שנגעה לאינטרסים כלל־יישוביים:
מצדה תהיה
'המצב הקשה שבו נתונות הפועלות הגיע עד לממשלה המפיצה דִּ בות ,והתרופה שתבוא ִ ּ
בודאי סגירת שערי הארץ בפני החלוצות' .בחושפה את העיוורון המגדרי שבו לקו המוסדות הציוניים
התריסה' :אין לכם מושג ע"ד [על דבר] מצב הפועלת בארץ ואינכם רואים את הקטסטרופה הקרובה'62.
בין כה וכה התגלגלה ההחלטה ממחלקה למחלקה .מחלקת ההתיישבות הייתה תלויה בדו"ח של
ועדת ההדרכה ,ומחלקת העבודה הייתה תלויה בהסכמת מחלקת ההתיישבות ,וזו שבה וגלגלה את
האחריות לפתחה של מחלקת העבודה .כך נלכדה התוכנית בסבך ביורוקרטי ,המלמד על העדיפות
הנמוכה שייחס הממסד הציוני לפתרון בעיותיהן של הפועלות.
56
57
58
59

60
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שם.
פישמן בפגישת פועלות (לעיל ,הערה .)31
פרוטוקול (לעיל ,הערה .)42
קפלנסקי לא התלהב לשתף פעולה עם ויצ"ו בשל התנהלותה בהקמת בית הספר החקלאי בנהלל :ויצ"ו קיבלה עליה את
האחריות לבית הספר בראשית  ,1925לאחר התחשבנות ממושכת עם ההנהלה הציונית .ראו :פרוטוקול ישיבת הוועד
המנהל של נהלל 15 ,בפברואר  ,1925אצ"מ.L41/655 ,
קולר ,פרוטוקול (לעיל ,הערה .)42
שפרינצק ,שם.
שם; מימון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .103–102
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משלא צלחו ניסיונות השכנוע בפורום הסגור פנתה פישמן לזירות נוספות ,והפעילה בהן אמצעי
הסברה ואיומים .מהדברים עולה הפער בין עמדת פישמן ותומכיה לעמדת הממסד הציוני .מעידים
על כך גם הסגנון הפסקני שנקטו נציגי הממסד והתייחסותם רק לרובד המעשי־כלכלי של קובלנות
הפועלות .ימים אחדים אחרי הישיבה המאכזבת שיגרו פישמן ורחל ינאית ,שותפתה במזכירות מועצת
הפועלות ,שגם לה היה עניין במוסד חקלאי ייעודי' ,מכתב גלוי להנהלה הציונית' .הן סירבו לקבל את
'לשתוק הגמור' בסידור עבודה לפועלות .השתיים איימו ש'אם בשבועיים
הקושי התקציבי כצידוק ּׁ ִ
הקרובים לא ֵּתעשה מצידכם פעולה רצינית וממשית [ ]...נהיה נאלצות לפנות לדעת הציבור הציוני וזהו
המכתב הראשון שאנו אומרות לפרסם' 63.הגורמים האחראים בהנהלה הציונית ביטלו את איומן בניע
יד .קפלנסקי שב וכפר בערך החינוכי של משק הפועלות הגדול ,ופסק ש'אין אפשרות לכרוך את פתרון
חוסר העבודה בהקמת משקי פועלות' .ביבושת חתם' :איומים בפרסום הסוד הזה לא ישנו כלום'64.
בנובמבר  1926פרסמה פישמן מאמר ב'הפועל הצעיר' ,ביטאון מפלגתה ,ובו הפליגה בשבחי הפתרון
התעסוקתי־חינוכי שהציעו משקי הפועלות .במאמרה הבהירה את הכוונה החינוכית־פמיניסטית
והלאומית שביסודם :הכשרת עובדות בכל ענפי העבודה ופיתוח עצמיותן והכרתן כדי שתהיינה
שותפות במפעל הציוני .כמו כן חשפה את כישלון השוויון להלכה שהבטיח הממסד הציוני לנשים.
לדבריה אפלייתן ,שלא פסחה על החברות בקבוצות ובקיבוצים ,היא שדחקה את הנהגת הפועלות להקים
עבורן מפעלים מיוחדים .עוד ביקרה פישמן את הבידול התעסוקתי שהותיר את העובדות בכל התחומים
ובכל צורות ההתיישבות ב'גטו מיוחד' של עיסוקים ,בעיקר בעבודות שירות .היא שבה והציגה את
הטענה הפמיניסטית שהייתה המסד לפעילותה :נשים מתמודדות עם קשיים ייחודים להן ,שהם כפולים
ומכופלים מקשיי חבריהן .פירושה המעשי של 'חלוציותן הכפולה' ,שהאישה צריכה 'לכבוש את עצמה
בעבודה ולכבוש את העבודה ככל כובש' 65.תביעתה קיבלה ביטוי ועידוד במצע מפלגתה לוועידת
ההסתדרות השלישית ,ונקבע בו שעל מוסדות ההסתדרות לזרז את הקמת משקי הפועלות הגדולים66.

השגת מימון :הסכמה עקרונית עם ויצ"ו
שכנוע חברים מהממסד הציוני וגיוסם לטובת הרעיון היו נדבך אחד בפעילות פישמן; נדבך אחר היה
גיוס הון .ביוני  1926שלחה מועצת הפועלות ,בהכוונת פישמן ,מכתב להנהלת ויצ"ו בלונדון ובו
פירטה את תנאי ההתקשרות בין המוסדות .להקפדה על הסכם בין מוסדות ,לעומת ההסתמכות על
הסכמות אישיות ,היו מספר סיבות .פישמן רצתה שתוכניתה לא תיראה כמפעל אישי ושאפה לכוננה
כציון דרך תנועתי; הסכם בין מוסדות היה בכוחו להבטיח למפעל התנועתי תשתית כלכלית ,חוקית
ותעמולתית איתנה ,בהתאם לכללים שהיו מקובלים במפעליה המשקיים של התנועה הציונית67.
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פישמן וינאית' ,מכתב גלוי להנהלה הציונית' 26 ,במרס  ,1926אצ"מ.S15/21665 ,
קפ[לנסקי] [הערה על המכתב של פישמן וינאית (שם)] 30 ,במרס  ,1926שם.
ע' פישמן' ,חבורת הפועלות' ,הפועל הצעיר ,כ 5( 6 ,בנובמבר  ,)1926עמ' .10–9
'עמדת הפועל הצעיר בשאלת העובדת' ,הפועל הצעיר ,כ 17( 12 ,בדצמבר  ,)1926עמ' .12
על התקשרויות חוזיות בין ארגונים ראו למשל :צ' שילוני ,הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית ,1914–1903
ירושלים  ,1990עמ'  ;289–130ל' דוכן־לנדוי ,החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ־ישראל  ,1914–1987ירושלים
ק ת ד ר ה  ,1 6 9ת ש ר י ת ש ע " ט  ,ע מ ' 1 4 2 - 1 0 9

'עיינות' :הקמת משק הפועלות הגדול כתחנת מרד פמיניסטי

ברם שיתופי פעולה בין כמה גורמי מימון עוררו את שאלת הסמכות והפיקוח על המפעל המשותף.
לפיכך הקפידה פישמן לציין שאחד התנאים לחבירה עם ויצ"ו הוא הסכמה על איוש ועד מפקח
למשק הפועלות ,שישבו בו זה לצד זה כל הנוגעים למפעל :נציגות ויצ"ו ומועצת הפועלות ונציגי
ההסתדרות הציונית ,המרכז החקלאי והקק"ל68.
בנובמבר  1926הכריז מושב מועצת הפועלות על חתימת החוזה עם ויצ"ו ועל השתתפות ויצ"ו
במימון משקי הפועלות 69,ובאפריל  1927נחתם ההסכם לשיתוף פעולה .ההסכם כלל תיאום של
הפעילות בחו"ל ,במיוחד בתחומי תעמולה וגיוס כספים; הפצת מידע על מצב הפועלות בארץ; הקמת
ועד מפקח משותף למשקי הפועלות; הענקת זכות 'דעה מיעצת' לנציגות מועצת הפועלות בהנהלת
ויצ"ו 70.ההסכם נדון בוועידת ויצ"ו בקיץ  ,1927ואושר במושב מועצת הפועלות שהתכנס ב־23
בנובמבר 71.1927

תהפוכות בעמדת המוסדות הציוניים
בחורף  1928כינסו ויצ"ו ומועצת הפועלות 'ועדה קטנה' של מומחים לבחינת תוכנית משק הפועלות
הגדול 72.חברי הוועדה ביקרו מספר פעמים בשטח המיועד ,לעיתים בתנאים קשים .בביקוריהם התחוור
להם שהשטח טרם נמסר לקק"ל ,ששטר הבעלות התעכב משום שלא הצליחו להשתוות במחיר עם
המתווך ,ומחיר הקרקע עלה ,ושהביצה הממארת שהייתה במקום לא נוקזה 73.אולם מכשלות אלה לא
ריפו את ידיהם' .הסתכלנו בשטח הנרחב וראינו מרחוק [ ]...מסביב לשתי גבעות יפות ,שעליהן יוקמו
הבניינים של משק הפועלות הגדול ,אדמה טובה מכל הסוגים ,ומים בשפע' ,כתבה פישמן .גם שאר
המבקרים חיוו דעתם שאפשר 'לסדר משק לדוגמא על השטח הנ"ל'74.
למרות זאת צצו הרהורי כפירה בנחיצותו של המשק המתוכנן 75.בתגובה על כך חזרה פישמן
על נימוקיה ובלטה בהם הטענה המגדרית :הפועלות מופלות לרעה בתחום ההכשרה ,ויוזמתה באה
לתקן את המעוות ,מה גם שמשקי הפועלות הקיימים אינם מסוגלים להכשיר חלוצות במספר הנחוץ

68
69
70
71
72

73
74
75

תש"ם ,עמ'  ;152–98על שיתופי פעולה בין ארגונים ראו :שם ,עמ'  ;171–152י' כץ ,גאולה תתנו לארץ :חברת 'גאולה'
לרכישת קרקעות ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' .176–101
מועצת הפועלות לוויצ"ו 23 ,ביוני  ,1926אצ"מ.F49/2051 ,
'מועצת הפועלות' ,הפועל הצעיר ,כ 26( 9 ,בנובמבר  ,)1926עמ' .13
על ההסכם חתמו חברות הנהלת ויצ"ו בלונדון ופישמן ובת־שבע חייקין בשם מועצת הפועלות .ראו :תנאי החוזה עם
האכזקוטיבה הציונית 10 ,באפריל  ,1927אה"עIV-104-83-16 ,
הפועל הצעיר ,כא 6( 11–10 ,בינואר  ,)1928עמ' .19
א' בבלי אל פישמן 14 ,בפברואר  ,1928אצ"מ ;S15/23383 ,ה' גלנר אל בבלי 16 ,בפברואר  ,1928שם .בוועדה השתתפו
שלמה צמח מהתחנה לחקר החקלאות ברחובות ,אליעזר בבלי ראש מחלקת ההתיישבות ,יפה מהמרכז החקלאי ,מייזל
מטעם ויצ"ו ופישמן מטעם מועצת הפועלות .הוזמן גם אליהו קראוזה ,מנהל בית הספר החקלאי במקווה ישראל.
פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .22
שם ,עמ'  ;24צמח למחלקת הדרכה [של ההסתדרות הציונית]' ,דו"ח ביקור באדמת נס ציונה' 20 ,בפברואר  ,1928אצ"מ,
 ;S15/2338פישמן לוויצ"ו לונדון [ללא תאריך] ,שם.
ר' דון־יחיא אל בבלי 23 ,במרס  ,1928אצ"מ .S15/23383 ,ראש מחלקת ההתיישבות בבלי הוא שהעלה הרהורים
אלה .בבלי ( )1980–1895שימש בשנים  1927–1925גזבר בפועל של ההנהלה הציונית ,ובשנים  1933–1927היה ראש
המחלקה להתיישבות.
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לבניין הארץ .עוד הסבירה את השינויים שהתחוללו בזירה הציונית בשנתיים שחלפו מהגשת הצעתה
לוויצ"ו :אז בערה שאלת האבטלה של הפועלות ,ומשק הפועלות הגדול נתפס בראש ובראשונה
כמקום עבודה ,ואילו בשלב זה ,לאור השינויים בארץ עם בוא עולות העלייה הרביעית ,הפכה ההכשרה
למטרתו העיקרית 76.על חשיבות ההכשרה עמדו גם מייזל ואליעזר יפה ,שפסק כי 'אין ִאכרוּ ת טובה
בלי אשה מוכשרת' 77.לאור זאת הוחלט להודיע להנהלת ויצ"ו שוועדת המומחים 'מייחסת חשיבות
רבה לסידור משק הפועלות הגדול' 78.ימים אחדים אחרי הישיבה המוצלחת ,שהביאה לסיום הפרק
הראשון בפרשת הקמת משק הפועלות הגדול ,הכריזה פישמן' :על מועצת הפועלות לחוג עכשיו חג
נצחון [ ]...אושר בנין משק פועלות גדול ,אשר יעסיק לא פחות מ־ 110פועלות [ ]...במשך השנים
יגדל מספרן'79.
במאי  1928נראה היה שהושגה הבטחת קק"ל לייבוש הביצה שבשטח ולסלילת כביש שיקשר
את המשק העתיד לקום עם כביש נס ציונה — רחובות — תל אביב 80.בישיבתו הראשונה של הוועד
המפקח בשלהי אותה שנה הצטיירה תמונה מעודדת :שטח המשק היה  390דונם אדמת שלחין,
מתוכם  190דונם אדמה קלה בגוש אחד ,והשאר במקומות שונים 81.מכיוון שהובטחו מימון וקרקע —
שכאיכותה וככמות המים ששפעו מבטנה לא היו למשקי פועלות קודמים — לא נצפה כל עיכוב
בהתחלת העבודה .לפיכך הוחלט שתוכנית העבודה תוגש לאישור הוועד המפקח בפגישתו ב־10
בינואר  ,1929תחל הכשרת הקרקע לנטיעת פרדס ,לחפירת באר ולפרישת צנרת מים ,ויוכנו התוכניות
לבניית הבתים; העלייה לקרקע ,כך נקבע ,תיעשה בתום בניית הבית הראשון 82.ואולם למרות התחזית
האופטימית נתקלה התוכנית בקשיים.

השגת הקרקע
אחת המכשלות הייתה עיכובים בחלוקת הקרקע ובהעברת הבעלות עליה .באוגוסט  1928הודיעה
עורכת הדין רוזה גינצברג לקק"ל על הכוונה 'לגשת מיד לחרישת  100דונם מהקרקע' 83.גינצברג
מונתה לטפל מטעם ויצ"ו בהעברת הבעלות על הקרקע ,ומכתבה נשלח בתשובה על מזכרו של יוסף
וַ יץ אל הדוויג גלנר ,נציגת ויצ"ו בארץ .במזכרו הודיע ויץ שאין לקדם את חתימת חוזה החכירה
76
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פישמן בפגישת ועדת המומחים 25 ,במרס  ,1928נדפס :פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .27
פישמן ויפה ,שם.
פישמן אל שידלובסקי 28 ,במרס  ,1928נדפס :מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  ;269ישיבת ועדת המומחים 19 ,באפריל
 ,1928אצ"מ.KKL5/3202 ,
פישמן אל שידלובסקי (שם).
פישמן אל עליזה [שידלובסקי] 16 ,במאי  ,1928אה"ע .IV-104-83-6 ,בסופו של דבר חלק מהביצה יובש על ידי קק"ל,
בעוד שהחלק שהיה על אדמת הממשלה ובסמכותה לא טופל.
פישמן אל שידלובסקי 27 ,בדצמבר  ,1928נדפס :מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  ;271–270פישמן אל ח' בוסל,
 27בדצמבר  ,1928אד"א ,ארכיון חיותה בוסל.
פישמן בישיבת הוועד המפקח 26 ,בדצמבר  ,1928אה"ע.IV-104-83-12 ,
גלנר אל קיש 28 ,באוגוסט  ,1928אצ"מ ;S15/23383 ,גינצברג מוויצ"ו אל בבלי ממחלקת ההתיישבות 28 ,באוגוסט ,1928
שם; אלישבע [קפלן] אל בוסל [נובמבר–דצמבר  ,]?1928אד"א ,ארכיון חיותה בוסל; י' ויץ לוויצ"ו 21 ,בנובמבר ,1928
אצ"מ .KKL5/3203 ,גינצברג (לימים גינוסר )1979–1890 ,הייתה הראשונה שהוסמכה למשפטים בארץ ,ופעלה רבות
בוויצ"ו ובמוסדותיה.
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בין קק"ל לוויצ"ו בשל חופשת עורך הדין ומפני שחקירת הקרקע לא הושלמה ,וגבולות הנחלה
טרם נקבעו 84.לפיכך הזמינו המוסדות המיישבים ,קק"ל והמרכז החקלאי ,את נציגי המועמדים
להתיישבות לסימון החלקות בשטח ,כולל המקום שיועד למשק הפועלות .ברם אם מתוך רשלנות
ואם במתכוון לא הוזמנו נציגות מועצת הפועלות' .אך "עוף השמים הוליך את הקול" :בתחנת הרכבת
של רחובות נפגשו כולם ,וגם אנו בתוכם [ ]...ויחד נסענו אל "האדמה המובטחת"' ,העידה פישמן
על סיכול הדרת נציגות הפועלות 85.בנובמבר  1928הייתה הקרקע מסומנת 86.אולם החריש לא החל
באותה שנה כמובטח ,וקק"ל נאלצה להחכיר את הקרקע; בתום שנת החכירה התבקשה ויצ"ו לקבלה
לאחריותה ,ועיבוד הקרקע החל בדצמבר  ,1929אחרי עיכוב בן שנה87.
בין כה וכה היטלטלה שאלת רישום הקרקע .ויץ תמה על החלטת ויצ"ו לרשום על שמה את
הקרקע שנתנה קק"ל ,והודיע 'שהאדמה שמסרה הקק"ל מאדמת קוביבה בשביל יסוד משק פועלות
הולכת ונרשמת [ ]...על שם הקק"ל ואף שינוי לא יוכל לחול בענין זה' 88.מזכירת ויצ"ו בארץ־ישראל
מיהרה להתנצל והבטיחה שהמעוות יתוקן 89.נוסחי הסכם החכירה החליפו ידיים שוב ושוב .בקיץ
 1929שיגרה קק"ל להנהלת ויצ"ו העתק של הסכם החכירה ,וכעבור חודשים מספר שיגרה גרסה
נוספת — זו דמתה לחוזה החכירה שעליו החתימה קק"ל מתיישבים יחידים ,אך במקרה של משק
הפועלות היה צורך לשנות את הסעיפים האישיים ולהתאימם לגוף משותף 90.אי לכך חלפו שנים
מתחילת הטיפול בהסכם החכירה ועד סיומו ,ורק באפריל  1931הודיע הוועד המנהל של משק
הפועלות לקק"ל שחוזה החכירה עומד להיחתם91.

תהפוכות בעמדת ויצ"ו
ביולי  1928הרצתה פישמן בכינוס ויצ"ו בברלין על תוכנית משק הפועלות הגדול ,והתווכחה
בתקיפות עם חברות הנהלת ויצ"ו שניסו לשכנעה לוותר על תוכניתה השאפתנית 92.פישמן
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ויץ אל גלנר 28 ,באוגוסט  ,1928אצ"מ ;F49/2951 ,ויץ לוויצ"ו 5 ,ביולי ו־ 20באוגוסט  ,1928אצ"מ;KKL5/3203 ,
ויץ אל פישמן 3 ,במאי  ,1928שם .ויץ ( ,)1972–1890מראשי קק"ל ,עלה בשנת  1908והיה חבר 'הפועל הצעיר'; גלנר
( )1963–?1880ניהלה משנות השלושים את המחלקה לטיפול בילד בעיריית תל אביב.
פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .22הציטוט על פי' :כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר' (קהלת י ,כ).
ויץ לוויצ"ו 21 ,בנובמבר  ,1928אצ"מ.KKL5/3203 ,
פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;30פישמן לקק"ל 11 ,בדצמבר  ,1929אצ"מ .KKL5/4517 ,ויץ למשרד הארץ־ישראלי
של הסתדרות עולמית לנשים ציוניות 17 ,ביולי  ,1929אצ"מ .KKL5/3203 ,ראו גם :גינצברג לקק"ל 7 ,באוגוסט ,1929
שם; ויצ"ו לונדון לבבלי 4 ,ביולי  .1929אצ"מ.S15/23798 ,
ויץ לויצ"ו ארץ־ישראל 4 ,בינואר  ,1929אצ"מ.KKL5/3203 ,
דון־יחיא לקק"ל 14 ,בינואר  ,1929אצ"מ.KKL5/3203 ,
קק"ל לוויצ"ו 11 ,ביולי  ,1929אצ"מ ;F49/2951 ,קק"ל אל גלנר 5 ,בנובמבר  ,1929שם .על גלגולי חוזי החכירה
ראו :י' כץ ,מחזון לחוזה :תולדותיו ומורשתו של חוזה החכירה של הקרן הקיימת לישראל עם ההתיישבות העובדת,
 ,1960–1901ירושלים תשע"ב ,עמ' .170–95
הוועד המנהל לקק"ל 30 ,באפריל  ,1931אצ"מ.F49/2951 ,
פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;28–27ז' שזר אל ר' שזר 11 ,ביולי  ,1928נדפס :ר' וז' שזר ,החופים השנים :מכתבים,
 ,1963–1909ירושלים תשנ"ט ,עמ'  ,‘Palestine Debate: Ness Ziona’ ;187–186תיק ההיסטוריה של ויצ"ו ,אצ"מ,
 ;F49/3064וגם קפלן אל בוסל 24 ,בפברואר  ,1928אד"א ,ארכיון חיותה בוסל.
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לא נכנעה .בנאומה הדגישה את תרומת תוכניתה להכשרת חלוצות ,והבהירה שחיוני לחנך את
העולות לעבודה .אם נשים ימשיכו להתרכז בעבודות שירות מסורתיות ,כבישול וכביסה ,תיפגע
עלייתן ,הזהירה .וכן הרגיעה את חששות חברות הנהלת ויצ"ו מתחרות בין מפעלה לבית הספר
בכ ְ ּוונה להגיון
החקלאי — בית הספר אינו יכול לענות על הביקוש הגואה להכשרה ,הבהירה להןַ .
השומעות ,למצפונן הלאומי ולאחוות הנשים שלהן ,ציינה שמפעל הכשרה ל־ 100צעירות
בשנה לפחות מצריך 'כסף ,קרקע וכוח נשי' .לתנועת הפועלות יש נשים המוכנות למשימה,
בכ ְ ּוונה לעצמה והבליעה את קשייה למצוא חברות שיסייעו לה; יש לתנועה גם קרקע
אמרה ַ
'מושקית באיכות טובה שעליה נוכל לטעת מטעים ,גינת ירק ,שדות ,לול ומחלבה — המתאימים
יותר ליכולתן של הנשים' ,הבהירה את עקרונותיו המגדריים של ענף החקלאות; אך אין לתנועה
כסף!93
משסיימה פישמן את דבריה קמה מרגרט סלמה מרגוליס ,נשיאת ויצ"ו רומניה ,והכריזה
שהפדרציה ברומניה מקבלת עליה לאסוף  21,000ליס"ט הדרושות להקמת המשק 94.מרגוליס ,בת
לפעילים ציונים עתירי ממון ,עמדה משנת  1920בראש 'האגודה התרבותית של הנשים היהודיות',
שנוסדה בבוקרשט בשנת  1919כדי לפעול למען הנשים בארץ־ישראל 95.שנה לאחר הקמתה
השתלבה האגודה בארגון העולמי של הנשים הציוניות ויצ"ו .הנוכחות הקשו על מרגוליס :מה
יעלה בגורל המפעל ,המצריך שנות פעולה לא מעטות והזרמת כספים מרובים' ,והרי לא לעולם
יחיה האדם'? על כך השיבה' :אם אני לא אזכה לראות בהשלמת המפעל ,מובטחתני שחברותיי
לעבודה תשמורנה לקיים את הודעתי שאני מודיעה היום גם בשמן' 96.ייחוסה נתן לדבריה משקל,
והכרזתה הייתה אבן דרך בהקמת משק הפועלות הגדול 97.וייצמן ,שפישמן גייסה לצידה זה כבר,
גיבתה את ההחלטה .היא אף הציעה שאם סניפי ויצ"ו יצליחו לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות
לשנת  1928–1927ניתן יהיה להתחיל בהקמת משק הפועלות הגדול ,והצעתה התקבלה98.
נראה שמלאכת השכנוע של פישמן ויכולתה לגייס תומכים ותומכות ממעגלים שונים ,פעלו את
פעולתן ,מה גם שלנאומה בוועידת ויצ"ו ולהכרזת מרגוליס קדמה עבודת הכנה נרחבת מאחורי
הקלעים .שנה קודם לכינוס בברלין נפגשה פישמן בבוקרשט עם נשים יהודיות שהזדהו עם מטרותיה
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פישמן במועצת ויצ"ו בברלין 3 ,ביולי  ,1928אצ"מ( F49/3064 ,תרגום המחברת).
 16,000ליס"ט אמורות היו להינתן במשך כשש שנים ,ו־ 5,000ליס"ט אמורות היו להינתן כהלוואה לפדרציה של ויצ"ו
חובה בתשלומים שנתיים בני  1,500ליס"ט האחד
ּ
רומניה מהנהלת ויצ"ו בלונדון .ויצ"ו רומניה התחייבה לפרוע את
החל ממרס  .1935ראו :שם; הנהלת ויצ"ו אל מרגוליס 4 ,באוגוסט ( 1932גרמנית) ,אצ"מ.F49/2575 ,
ת' עופר' ,אירגוני נשים יהודיות' ,פ' סגל וא"ב יפה (עורכים) ,יהדות רומניה בתקומת ישראל ,א ,תל אביב ,1992
עמ' ‘Selma Marguerite Margulies’, Who is Who in Wizo, Tel Aviv 1970, p. 81 ;173–171
מרגוליס במועצת ויצ"ו בברלין (לעיל ,הערה ( )93תרגום המחברת); דון־יחיא אל ויץ 25 ,בנובמבר  ,1928אצ"מ,
.KKL5/3203
תודה לגב' סילבי הרשקוביץ ,שהפנתה את תשומת ליבי למידע ברומנית ותרגמה אותו .ראו מכתבו של רופין אל
מרגוליס ;‘Scrisoarea d-lui dr. Arthur Ruppin’, Femeia Evree, 1, 11 (April–May 1932), pp. 4–5 :פישמן אל
מרגוליס (אנגלית) 10 ,בפברואר  ,1965באדיבות אסתר כרמל־חכים.
וייצמן במועצת ויצ"ו בברלין (לעיל ,הערה  .)93וייצמן הכירה את פישמן בביקורה ההיסטורי בארץ־ישראל בשנת
 ,1919שבעקבותיו הייתה שותפה להחלטה על הקמת ויצ"ו .ראו :מרגלית־שטרן (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .98–97
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ושכנעה אותן לתמוך ביוזמתה .אחת מהן הייתה ססיל דינרמן ( ,)1970–?1880סופרת ומחזאית
יהודיה ציונית ,שהייתה דמות ידועה בחיי התרבות והחברה היהודיים ברומניה .דינרמן הקדישה את
ההכנסות ממחזותיה למפעלה של פישמן 99.היה זה אחד הביטויים לשיתוף פעולה בין נשים שחברו
לתנועה הציונית כדי לממש את השקפת עולמן הציונית ,שיתוף שחצה מרחבים גיאוגרפיים ,מעמד
חברתי ושייכות פוליטית100.

מחלוקות על ניהול המוסד והשליטה בתקציביו
המוסדות101.

הצדדים הסכימו שמנהלת המוסד
ב־ 6בדצמבר  1928אשררה ויצ"ו את ההתקשרות בין
תיקבע על ידי שתי השותפות ,ושלשם כך יוקם ועד מפקח ,שייוצגו בו המוסדות הקשורים במפעל
החדש ,ומועצת הפועלות התבקשה להציע לוועד מועמדות מטעמה .עוד הוסכם שוויצ"ו תשמור
בחזקתה את הבעלות על הנכס ,ושהמפעל יירשם על שם ויצ"ו רומניה .ואולם השותפות נחלקו על
המפתח לבחירת חברי הוועד המפקח .לפי הצעת ויצ"ו היו אמורים להיבחר שלוש נציגות מוויצ"ו,
שתיים ממועצת הפועלות — מהן אחת מהמרכז החקלאי — ונציג מההנהלה הציונית ומקק"ל 102.יחס
מספרי זה עורר את מחאת חברות מנגנון התנועה; 103הן הסתמכו על ההסכמה שכבר נחתמה עם
ויצ"ו ,ושלפיה נשמרה למרכז החקלאי זכות ייצוג נפרדת ,ואיימו לפנות להנהלת ויצ"ו בלונדון אם
הסתייגויותיהן לא יתקבלו104.
לאחר זמן קצר דיווחה מזכירת ויצ"ו לקק"ל שפישמן נבחרה כנציגת מועצת הפועלות לוועד
המפקח 105,ואלישבע קפלן (לימים אשכול )1959–1900 ,ממועצת הפועלות הכריזה על מועד הישיבה
הראשונה של הוועד 106.בישיבה זו ,שהתכנסה בתוך שלושה ימים ,נכחו יושבת ראש ויצ"ו ארץ־
ישראל הדסה סמואל ,עורכת הדין רוזה גינצברג וחברי הוועד המפקח :חנה מייזל ,עדה פישמן ,אליהו
קראוזה ,יצחק וילקנסקי — שנבחר ליושב ראש הוועד המפקח — אליעזר יפה ואליעזר בבלי; במהלך
הישיבה אושר מינויה של פישמן למנהלת המשק107.
למחלוקת על הייצוג נוספו חששות הממסד הציוני מתחרות עתידית על גיוס הכספים בחו"ל108.
סוגיית המימון החריפה בקיץ  .1929חברות בהנהלת ויצ"ו שהושפעו ממסקנות ועדת מומחים על
הנעשה בתחום הכלכלי וההתיישבותי בארץ ,גרסו שיש לדחות את הקמת המשק הגדול או להקימו
 99על דינרמן ראוD. Agasi, ‘Cecile Dinerman’, Viata Noastra, 20 (16 June1970), p. 2 :
 100פישמן בקונגרס הציוני התשעה עשר .דבריה פורסמו בביטאון ויצ"ו רומניה .ראוA. Fischmann, ‘Vorbeste :
congresului al xlx-lea sionist in numele Wizo-ului’, Femeia Evree, 2, 48 (1 October 1935), p. 2
 101ויצ"ו אל מועצת הפועלות 6 ,בדצמבר  ,1928אצ"מ.F49/2951 ,
 102שם; וגם :אה"ע.IV-104-83-12 ,
 103קפלן וצ'יזיק לוויצ"ו (אנגלית) 19 ,בדצמבר  ,1928אצ"מ ;F49/2951 ,אה"ע.IV-104-83-12 ,
 104שם.
 105דון־יחיא אל ויץ 24 ,בדצמבר  ,1928אצ"מ.KKL5/3203 ,
 106קפלן אל בוסל 23 ,בדצמבר  ,1928אד"א ,ארכיון חיותה בוסל.
 107ישיבת הוועד המפקח 26 ,בדצמבר  ,1928אה"ע.IV-104-83-12 ,
 108פישמן אל בוסל 27 ,במרס  ,1929אה"ע ;IV-104-83-6 ,פישמן אל רחל [כצנלסון] 23 ,ביוני  ,1929אה"מ ,פ.1552 /12-
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בהיקף מצומצם בלבד 109.במאמצים מרובים הצליחה פישמן לשכנען לסגת מעמדתן .העימות בא אל
קיצו עם החלטת הנהלת ויצ"ו לדבוק בתוכנית משק הפועלות הגדול שאושרה בשנה הקודמת110.
המחלוקות לא פסחו על מוסדות הפועלות וההסתדרות .בסתיו  1929התנהלו במועצת הפועלות
ובוועד הפועל של ההסתדרות מספר ישיבות קדחתניות בסוגיית משקי הפועלות והקשרים עם ויצ"ו
ובעיקר בעניין השליטה במשאבים שהעמידה ויצ"ו לרשות מנגנון הפועלות 111.חילוקי הדעות
מלמדים על מגבלות אחוות הנשים במחנה הפועלי ועל העדיפות שניתנה לנאמנות המפלגתית
והמוסדית על פני זו המגדרית .מצידו האחד של המתרס ניצבו פישמן ,חברת 'הפועל הצעיר',
ותומכיה ,ומצידו האחר — חברות וחברים ב'אחדות העבודה' .הללו לא ראו בעין יפה את המימון
שהציעה ויצ"ו ,בין השאר מחשש שהוא יגביר את השפעתה בתנועת הפועלות .פישמן ניסתה
להפריך חשש זה בהסבירה שהשותפות עם ויצ"ו היא שותפות שווה שאיננה כרוכה בהעברת
מוסדות הפועלות לחסותה כטענת מתנגדות ומתנגדים להסכם 112.במחלוקת צפו השאלות
המוכרות :המסוגלות נשים לנהל בעצמן את ענייניהן? אילו עקרונות יונחלו למתלמדות במשק
הגדול ,ומי ינחילם? מהי סמכות ויצ"ו ,וכיצד ייבחר הוועד המפקח שינהל את משקי הפועלות? גם
השאלה אם רצויה חבירה כל־נשית חוצת מעמדות ושייכות פוליטית ,כזו שבין פועלות לבורגניות,
לא נעדרה113.
פעם נוספת הבהירה פישמן את העיקרון המגדרי שהנחה אותה בהקמת מוסדות מיוחדים לנשים:
גברים אינם יכולים לעשות 'פעולות נשים'; 114וכדי שנשים תפתחנה מסוגלות יש לתת להן לטפל
בענייניהן גם אם הן מיומנות פחות מהגברים .כך יושגו שתי מטרות :סוגיות שבדרך כלל הוזנחו יזכו
לטיפול ,ותגדל יכולת העשייה של הנשים .פישמן לא הסתפקה בהעצמת האישה־הפרט ,ודגלה גם
בחיזוק מנגנון נבחר של תנועת הפועלות ובהעמקת האוטונומיה הארגונית שלו בתוך ההסתדרות.
לאור עקרונות אלה חתרה ליצירת תשתית כלכלית איתנה למנגנון התנועה ,בין השאר באמצעות
כספי ויצ"ו .מאחר שהייתה בקיאה בנעשה בקרב הפועלות ובמנגנון תנועתן דל האמצעים ,תמהה
על הקלות שבה ויתרו חברי ממסד ההסתדרות מ'אחדות העבודה' על תמיכת ויצ"ו; יש לסיים את
המשא ומתן עם ויצ"ו' ,מפני שאנו עומדים לפני פשיטת רגל' ,התריעה באוזניהם 115.שקולניק ,חבר
 109ועדת המומחים של הסוכנות הוקמה בשל המשבר הכלכלי שפקד את הארץ בעקבות העלייה הרביעית והתמוטטות
חברת 'סולל בונה' .ראו :מ' נאור"' ,ועדת הסוכנות"  — 1927/8לתולדותיו של "מהפך" ציוני' ,הציונות ,יא (תשמ"ו),
עמ' .223–193
 110זיו ,גיסתו של חבר ההנהלה הציונית הארי סאקר ,אידית אידר ומרים מרקס שללו את המשך התמיכה במשקי הפועלות;
וייצמן ,הנרייטה ארוויל והדסה סמואל חייבוה .ראו :פישמן אל כצנלסון (לעיל ,הערה .)108
 111למשל פגישה עם גלנר ,ראו :מועצת הפועלות אל פישמן 3 ,בספטמבר  ,1929אה"ע ;IV-230-5-116 ,ישיבת המזכירות
המורחבת של מועצת הפועלות 18 ,בספטמבר  ,1929ראו :ש' גלצ'ינסקי לחברות המזכירות 15 ,בספטמבר  ,1929שם;
פגישה עם נציגי משקי הפועלות והחבורות ב־ 14בספטמבר  ,1929ראו :פישמן אל בוסל 21 ,בספטמבר  ,1929אד"א,
ארכיון חיותה בוסל.
 112למשל ג' מאירסון וכצנלסון בישיבה עם משקי הפועלות והחבורות 14 ,בספטמבר  ,1929אה"ע.IV-230-5-17 ,
 113צפורה [בת־עמי] אל בוסל 16 ,ביולי  ,1929אד"א ,ארכיון חיותה בוסל.
 114פישמן בישיבה עם משקי הפועלות והחבורות (לעיל ,הערה .)112
 115שם.
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מפלגתה ,שעמד אז בראש מחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית ,החזיק בדעתה .גם הוא חלק על
טריף [טרפה]' ,וסבר שניתן לנסח עם ויצ"ו חוזה מניח את הדעת116.
ה'פסיחוזה ש"ויצ"ו" היא ֵ
בהיעדר הסכמה הציעה רחל כצנלסון (לימים כצנלסון־שזר ,)1975–1885 ,חברת 'אחדות העבודה'
וממנהיגות תנועת הפועלות ,להעביר את הסוגיה להכרעת הוועד הפועל של ההסתדרות ,והצעתה
התקבלה 117.בישיבה שהתקיימה באוקטובר  1929נדונה הצעת ההנהלה הציונית לממן את משקי
הפועלות ולהעביר את כספי ויצ"ו להכשרת פועלות בלבד .פישמן התנגדה להצעה זו .בלחצה ובלחץ
תומכיה בממסד ההסתדרות שינתה ההנהלה הציונית את עמדתה 118.למרות זאת המשיכו החברים
והחברות ב'אחדות העבודה' להתנגד להסכם עם ויצ"ו 119.בהיעדר תמימות דעים נדון שיתוף הפעולה
בין המוסדות גם בישיבת מזכירות הוועד הפועל ,ובסיומה החולט לכנס את מושב מועצת הפועלות
(בדצמבר  )1929לסיכום הסוגיה 120.שנות המחלוקת הסתיימו באביב  — 1931אז נחתם החוזה בין
ויצ"ו למועצת הפועלות ,ופישמן דיווחה שסעיפיו משביעי רצון121.

כוח אדם :בחירת צוות המדריכות והעובדות־החניכות
בשלהי  1927הודיעה פישמן שהחליטה להטות את שכמה לניהול משק הפועלות הגדול .בהקשר זה
הבהירה עיקרון נוסף מעקרונותיה הפמיניסטיים' :הפרסטיז'ה של תנועת הפועלות מצד אחד ,והצורך
בהגברת הפעולה בין נשי הגולה לטובת מפעלינו — כל אלה תובעים מאתנו להיות לא רק תובעות
פעולות אלא גם מגשימות אותן' 122.כלומר על נשים להשתתף בחובות המוטלות על כלל החברה,
וכך יוכלו לקבל את הזכויות המוענקות לחבריה .פישמן השקיעה מאמצים ניכרים בבחירת שותפותיה
לעשייה ,אך נאלצה להודות שתנועת הפועלות חסרה מתנדבות שיכלו לסייע לה 123.קפלן העידה על
הקושי למלא את השורות ועל מגבלות אחוות המגדר ומפגעי היריבות הפוליטית בתנועת הפועלות:
מכיוון שמשק הפועלות הגדול נחשב מפעל 'של עדה' לא התנדבו יריבותיה ,בעיקר חברות 'אחדות
העבודה' שלא אהדו אותה ואת סגנון עבודתה ,לסייע 124.בפני פישמן היו אפוא שלושה ערוצים לגיוס
 116שקולניק ,שם.
 117פרוטוקול ישיבה עם משקי הפועלות והחבורות (לעיל ,הערה  .)112כצנלסון הייתה מורה בחוות העלמות בכינרת.
 118הרצפלד ושקולניק בישיבת מועצת הפועלות עם הוועד הפועל והמרכז החקלאי 11 ,באוקטובר  ,1929אה"ע,
.IV-230-5-17
 119מאירסון הציעה שקק"ל תקבל את כספי ויצ"ו והיא תעמידם לרשות משקי הפועלות; א' גולומב טען שעל ויצ"ו להעניק
כספים למפעלים קיימים ו'לא לנהל משקים בארץ'; ד' בן־גוריון פסק שיש להודיע להנהלה הציונית שעליה האחריות
למשקי הפועלות .ראו :ישיבת מועצת הפועלות עם הוועד הפועל והמרכז החקלאי (שם).
 120מאירסון אל ינאית 27 ,בנובמבר  ,1929אה"מ.2078/38 ,
 121פישמן אל י' ברץ 10 ,באפריל  ,1931אד"א ,ארכיון ברץ.
 122פישמן אל בוסל (לעיל ,הערה .)81
 123פישמן אל בוסל 28 ,בפברואר  ,1926נדפס :מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  ;261יומן עדה פישמן אוקטובר — 1929
אוקטובר  30 ,1930במרס  .1930היומן נמצא ברשותי .וראו גם :צפורה [בת־עמי] אל בוסל 12 ,בפברואר  ,1929אד"א,
ארכיון חיותה בוסל.
 124קפלן אל בוסל [נובמבר או דצמבר  ,]?1928אד"א ,ארכיון חיותה בוסל .על היריבות במנגנון התנועה ראו :ב"ש מרגלית־
שטרן"' ,כנפים יש ולעוף אין כוח" :תנועת הפועלות הארץ־ישראלית בין שליטה "נשית" לשליטה "גברית"' ,שילה,
קרק וחזן־רוקם (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .314–292
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חברות :מהמעגל הקרוב לה; מתנדבות מחוץ לו ,כולל חברות שנמצאו בחו"ל; הבאת עולות מקהילות
היהודים בעולם המתאימות לחיים במשק פועלות.
הקמת צוות העובדות נדונה בישיבת מזכירות מועצת הפועלות ב־ 21במרס  .1928פישמן תבעה
ּ
לארגנו בדחיפות
ולהודיעה מי המצטרפות 125.קפלן הבטיחה לסייע בכול 126,אך להבטחה זו לא היה
127
על מה לסמוך ,ופישמן הוסיפה לבקש ,לתבוע ,לאיים ולהתחנן שחברותיה יבואו לעזרתה .בסתיו
 1929הסבירה לעליזה שידלובסקי ( ,)1983–1895חברתה הקרובה שהתגוררה בקבוצת כינרת ,את
דחיפות העניין ,לאחר שזו חזרה בה מהסכמתה להצטרף לצוות ההקמה 128.כעבור חודש שוב נמלכה
שידלובסקי בדעתה והסכימה להצטרף — 'לא רק בשביל לנהל את גן הירק ,אלא בכלל לשאת יחד אתי
ואחרות בעול הקמת המשק' ,כתבה פישמן מלאת תקווה ביומנה 129.מכיוון שהגשמת הדבר הייתה
תלויה ברצון קבוצת כינרת ,דרשה פישמן ממועצת
הפועלות לתאם עם הקבוצה את שחרורה130.
כפי שמלמד מקרה שידלובסקי ,עובדות
חקלאות מנוסות שלהן נזקקה פישמן חיו בדרך
כלל בהתיישבות העובדת ,ושחרורן היה תלוי
באישור הקבוצות והקיבוצים שאליהם השתייכו.
אך אלה לא ששו לשתף פעולה עם פישמן ,אם
משום שלא הסכימו עם העיקרון המגדרי שביסוד
מפעלה ,אם בגין הבדלי השקפה פוליטית ואם
מסיבות הקשורות באישיותה .פישמן עברה
מקבוצה לקבוצה ומזרם קיבוצי אחד למשנהו
במטרה לשכנעם .על הצלחתה הזעומה מלמדת
העובדה שבתחילת מרס  1930עבדו במשק
בקביעות שתי פועלות ,ושתיים נוספות הצטרפו זמנית .עד העלייה על הקרקע עבדו במשק חמש
פועלות ,שתיים מהן מ'השומר הצעיר'131.
חברות שהשתלמו בלימודי חקלאות בחו"ל התאימו גם הן לשמש עובדות־מדריכות מיומנות
ומקצועיות .פישמן חתרה לפתרון מסודר ומתואם עם מנגנון התנועה ועם המועמדות כאחת ,והציעה
 125פישמן למזכירות מועצת הפועלות 28 ,במרס  ,1928אה"ע.IV-230-2-7 ,
 126קפלן אל פישמן 2 ,באפריל  ,1928אה"ע.IV-230-2-7 ,
 127פישמן אל שידלובסקי 31 ,באוגוסט  ,1930נדפס :מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  ;276–275יומן פישמן (לעיל,
הערה  31 ,)123בספטמבר  ;1930פישמן אל בוסל 6 ,ביוני  ,1930אד"א ,ארכיון חיותה בוסל.
 128פישמן אל שידלובסקי 26 ,בספטמבר  ,1929נדפס :מימון (שם) ,עמ'  .275–274שידלובסקי ,חברת כינרת ,עלתה
בשנת  ,1913עבדה במטבחי פועלים ,בחוות העלמות בכינרת ועוד.
 129יומן פישמן (לעיל ,הערה  27 ,)123באוקטובר  ;1929פישמן אל בוסל [אוקטובר  ,]?1929אד"א ,ארכיון חיותה בוסל.
 130פישמן למועצת הפועלות 31 ,באוקטובר  ,1929אה"ע.IV-230-5-116 ,
 131על מגעיה עם הארגונים השונים ראו :יומן פישמן (לעיל ,הערה  12 ,)123במרס  .1930דיווחים על מספרי העובדות ראו:
שם 16 ,בינואר 21 ,9 ,במרס 2 ,באפריל  ;1930אזכורים של חברות 'השומר הצעיר' ראו :שם 7 ,3 ,2 ,במרס .1930
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שמועצת הפועלות תבחר ארבע חברות ממשקי הפועלות הקיימים שיצאו להשתלמות מקצועית
בחו"ל ,ושעם שובן יעמדו לרשות כלל משקי הפועלות ובכללם המשק הגדול 132.משצלחה משימת
הגיוס בידה ,האשימוה יריבותיה במנגנון התנועה שהיא 'זוללת את כל המומחיות' ורותמת אותן
בלעדית לצורכי ִמשקה133.
לנוכח קשיים אלה אין תמה שפישמן העריכה מאוד את החברות הראשונות שנתנו בה אמון
והצטרפו למפעלה .היא תיארה אותן כגיבורות מגילת רות' :לקבוצת עשר הבנות :זכרתי לך חסד
נעוריך ,לכתך אחרי במדבר ,בארץ לא זרועה' 134.עם אלה נמנו אחותה מיזה ,שבאה עם קבוצת
המתיישבות הראשונה לפקח על המטבח ולדאוג 'שיותקן לפי דיני ישראל'; 135צפורה ברן ,חברת
'הפועל הצעיר' וחברה ותיקה בתנועת הפועלות ,שעבדה בקבוצת מרצפות בתל אביב; מאוחר יותר
הצטרפו המדריכות ציפורה שכטר (רודלסון)
ואחותה קלרה שכטר (ליברמן) ואחרות 136.בכולן
ראתה פישמן רעות לדרך ,שביגיע כפיהן סייעו
להקמת המשק.

מאבק על דעת הקהל :הקצאת רישיונות
עלייה ייעודיים למשקי הפועלות
מצוקת כוח האדם דחקה בפישמן לפעול מחוץ
לזירת הפועלות המוגבלת .לעומת החברות
הוותיקות יחסית בארץ ,שכבר רכשו מיומנות
בעבודה חקלאית ,ושהיוו את שדרת ההדרכה,
את החניכות ביקשה לגייס בעיקר מקרב העולות
הצעירות ,אף כי גם בהן היו מי שלא ששו
137
להגיע למוסד ייעודי לנשים ששמו יצא לשמצה כמנזר לצעירות .פישמן ניסתה להשפיע על
מרכז העלייה של ההסתדרות להקצות רישיונות ייעודיים למשקי הפועלות .במרס  1930פרסמה
ב'דבר' ,יומון ההסתדרות ,מסמך שנועד גם לעיני השלטונות הבריטיים ובו קראה 'להסיר מעלינו
 132פרוטוקול ישיבת המזכירות המורחבת של מועצת הפועלות 19 ,בפברואר  ,1929אה"ע ;IV-230-2-7 ,למשל סוניה
ינובסקי ,שנסעה בשנת  1929ללמוד בצרפת בסיוע מועצת הפועלות ,הייתה אמורה להשתלב במשק עם שובה .ראו גם:
פרוטוקול ישיבת המזכירות הפעילה 1 ,ביוני  ,1932אה"ע.IV-230-5-97 ,
 133יומן פישמן (לעיל ,הערה  23 ,)123באפריל .1930
 134ע' מימון' ,והגדת לבנך 35 :שנה לעיינות' ,דבר 14 ,ביולי  ,1965עמ' .16
 135פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .33
 136מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  .151וראו גם :הספד על קלרה במלאת שנה למותה ,י"א בסיוון תשכ"ט ( 28במאי ,)1969
אה"ע.IV-104-83-2-4 ,
 137על קשרים עם 'החלוץ' ראו :פישמן אל בוסל ואל שידלובסקי 12 ,בנובמבר  ,1934נדפס :מימון (שם) ,עמ' ;283–281
פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .64–63על הדימוי של משקי הפועלות כמנזרים ראו :פישמן למועצת הפועלות,
 31באוקטובר  ,1934נדפס :מימון (שם) ,עמ' .280

עבודות המטבח
ב'עיינות'
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את חטא השתיקה בענין עלית החלוצות' .היא מחתה על האפליה הנוהגת בעלייתן ותבעה מההנהלה
הציונית ומהסתדרות העובדים ללחוץ על ממשלת המנדט שתשנה את מדיניותה 138.מאבקה הניב
הישג מסוים — היא התבשרה שהממשלה הסכימה להקצות לטובת נשים  112מכלל הרישיונות139.
בראשית אפריל  1930פנתה עם גולדה מאירסון ( ,)1978–1898חברת מזכירות מועצת הפועלות
מ'אחדות העבודה' ,למחלקת העלייה של הסוכנות ודרשה להקצות  40אחוזים מכלל רישיונות
העלייה לנשים140.
בשנים  1932–1931פעלה פישמן להקמת עתודה צעירה לוויצ"ו לשם עידוד חברותיהן לעלייה141.
שנים אחדות לאחר מכן ,באוקטובר  ,1934דיווחה לחברות מועצת הפועלות שב'חלוץ' קמה מחלקה
בת שישה חברים — שלוש חברות מוויצ"ו ושלושה חברים מ'החלוץ' — למימוש היוזמה 142.דא עקא
שרישיונות עלייה יקרי המציאות שהופקדו בידי פישמן הגבירו את היריבות בין הזרמים הפוליטיים
במחנה הפועלי ובתנועה הציונית .לטענת פישמן הרישיונות לא היו רכוש מועצת הפועלות בלבד,
אלא נועדו גם לוויצ"ו ,ועל כן סירבה להקצותם לחוגי השמאל הציוני לבדו 143.זאת ואף זאת ,פעמים
רבות נפלה ההחלטה על המועמדת במרכז 'החלוץ' ,והיא לא יכלה להשפיע עליה' .מאות בחורות'
מפולין רצו לבוא למשקי הפועלות ,העידה' ,אבל העמידה על המשמר מצד כל זרם' הקשתה עליה
לגייסן 144.זיקתן הפוליטית של הבאות למשק הפועלות אכן הייתה סלע מחלוקת .פישמן לא רצתה
להעניק מחסדי מפעלה לגורמים שעם תפיסת עולמם לא הסכימה .בשלהי  1932עוררה שאלה זו
במזכירות מפלגתה ,מפא"י; היא הבחינה בין אופוזיציה לגיטימית למפא"י ,כ'פועלי ציון שמאל',
שהשתייכו להסתדרות ,ושמהם 'לא הוצאתי עוד שום חבר' ,לאופוזיציה שמחוץ להסכמה הציונית:
הקומוניסטים 'שכידוע פועלים הם באופן בלתי ליגלי'145.
בשנות השלושים הגיעו העולות־המתלמדות בעיקר מגרמניה ,מפולין ומרומניה; חלקן מקיבוצי
הכשרה וחלקן היישר מבית הוריהן ,ופישמן הבחינה ביניהן' :הראשונות התרגלו [ ]...לעבוד ללא כל
תנאי היגיינה אלמנטרית וסדר בעבודה ,והאחרונות רגילות היו למשרתות בבית ,ו[ ]...לא ידעו לסדר
את המיטה לעצמן' 146.להלכה חלו על כולן תנאי קבלה ,בהתאם לכללים שקבעה הממשלה כשהעניקה
בשנת  1934למועצת הפועלות רישיונות עלייה ייעודיים למשקיה ,ובהם :הגבלת גיל — ;20–18
 138ע"פ [ע' פישמן]' ,זכות החלוצה בעליה' ,דבר 3 ,במרס  ,1930עמ'  ;1יומן פישמן (לעיל ,הערה  2 ,1 ,)123במרס .1930
וראו :א' חלמיש ,במרוץ כפול נגד הזמן :מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .185–178
 139יומן פישמן (לעיל ,הערה  20 ,)123במרס ( 1930על פגישה עם מזכיר הממשלה ב־ 24במרס).
 140שם 3 ,באפריל .1930
 141פישמן אל ר' פראייר[ 1931 ,ללא ציון תאריך מדויק] ,אה"ע.IV-104-83-7 ,
 142פישמן למועצת הפועלות (לעיל ,הערה  .)137נציגות ויצ"ו היו מרי שמולקה ( ,)1940–1890חנה שטיינר ()1944–1894
שנספתה באושוויץ ,וד"ר מרים שוער.
 143פישמן אל בוסל ואל שידלובסקי (לעיל ,הערה  ,)137עמ'  .281הנהגת 'גורדוניה' אל פישמן 1 ,בנובמבר  ,1938אצ"מ,
 ;F49/821/74ויצ"ו רומניה לוויצ"ו לונדון [דצמבר  ,]?1938שם.
 144מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .281–280
 145פרוטוקול ישיבת מרכז מפא"י 24 ,באוקטובר  ,1932ארכיון מפלגת העבודה ,בית ברל.2-23-1932-3 ,
 146פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  43וטבלה ללא ציון עמוד .על חוסר כישורים ראו גם :ר' זסלבסקי אל בוסל 4 ,באפריל
 ,1938אד"א ,ארכיון חיותה בוסל.
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'עיינות' :הקמת משק הפועלות הגדול כתחנת מרד פמיניסטי

דרישת השכלה — על החניכות להיות בוגרות בית ספר יסודי שיכלו להוכיח שליטה בעברית; וכן
נדרשו אישור רפואי והמלצת ועדה שבה היו נציגי הארגונים החלוציים וויצ"ו שבארץ מוצאן 147.לא
כל מבקשת התקבלה 148.החניכות התקבלו לתקופת ניסיון בת חודשיים ,ורק אחריה נחשבו תלמידות
מהמניין 149.אולם בשלהי שנות השלושים ,בצל החרפת מצב יהודי אירופה ,התקבלו המועמדות מייד
עם רדתן מהאונייה ,בלי לבדוק אם עמדו בתנאי הקבלה.

'עיינות' :יצירתו של 'מקום'
תכנון המשק היה יותר מסוגיה אדריכלית; היו לו היבטים גיאוגרפיים ,ציוניים־אידיאולוגיים ואישיים,
ועל אלה נוספו ערכים שנבעו מן האופי שרצתה פישמן לשוות למשק 150.במובנים מסוימים דמה
תכנון המשק לתכנון יישוב חדש ,שהייתה אמורה להתגורר בו בצוותא אוכלוסייה מגוונת ,שכללה
את צוות ההדרכה ,חברי ההנהלה ומשפחותיהם ,החניכות ,עובדים ,שומרים ואנשי מנהלה .היה צורך
לשרטט ליישוב החדש תוואי גישה ולחברו ליישובים סמוכים ,ליצור יש מאין תשתיות מים ומאור,
לתת את הדעת על הכשרת השטח ועוד.
בשלהי  1929וביתר שאת בשנת  1930עמלה פישמן על הנחת התשתית למשק .בעבודתה מילאה
תפקידים רבים :היא הייתה היזמית ,אשת הכספים ,מנהלת התפעול ,גייסת כוח אדם ,אשת שיווק
האמונה על יחסי ציבור ועוד .סגנון הניהול הריכוזי שאפיין את פעילותה במנגנון הפועלות ,בא לידי
ביטוי גם כאן — היא מיעטה להאציל סמכויות ,וידיה וראשה עסקו בכל פרט ופרט .בין השאר היא
נשאה ונתנה עם ספקים וקבלנים וסיכמה עימם את תנאי ההתקשרות :למשל בחוזה להספקת שתילי
חושחש ולימון 'במצב טוב ויפה' בסך  20לירות ארץ־ישראליות (לא"י) צוין מפורשות שאם יימצא
בהם מתום שמורה לה הזכות לא לקחתם; רכישת מנבטה לשתילי הלימון זכתה לטיפול דומה;151
בחוזה לבניית הבאר והמבנה שמעליה הבטיחה עצמה מפני פשיטת רגל של הקבלן ,וכך בכל חוזה
וחוזה 152.היא הקפידה על לוחות זמנים ועל חוקי הבנייה הממשלתיים ,ולא פסחה על עקרון העבודה
העברית המאורגנת' :על הקבלן להוציא לפועל את כל העבודות בבנין ובהובלה רק על ידי פועלים
עברים המאורגנים בהסתדרות העובדים' ,קבעה סעיף מפורש בחוזה153.
 147ראו למשל :מכתב המלצה של ויצ"ו בולגריה 20 ,ביולי  ,1935ארכיון ויצ"ו (ללא סימון תיק).
 148סירוב ללא נימוק לפ' ינקילביטש ולש' אברמוביץ [אמצע שנות השלושים] ,אצ"מ.F49/821/74 ,
 149תכנית להכשרה חקלאית במשק הפועלות 'עיינות' ,תל אביב תרצ"ט; פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .63–62
 150על משמעויות ה'מקום' ראו :ה' שדר' ,שלוש תפיסות של מקום בשיכון הציבורי בישראל בשנות החמישים' ,עיונים
בתקומת ישראל( 16 ,תשס"ו) ,עמ'  .386–373להלן אשתמש במונח מקום על מכלול משמעויותיו.
 151פישמן אל ס' יהודה 26 ,בינואר  .1930אה"ע.IV-104-83-16 ,
 152פישמן אל י' מנילוב 31 ,בדצמבר  ,1929אה"ע — IV-104-83-16 ,החוזה נחתם ב־ 19בדצמבר  ;1929מ' בורגר אל
פישמן 16 ,ביוני  ,1930שם .וראו גם :א' נאמן אל פישמן 27 ,במרס  ,1930שם.
 153פישמן אל י' הוכמן 7 ,בפברואר  ,1930אה"ע — IV-104-83-16 ,החוזה בין השניים נחתם לראשונה ב־ 1בדצמבר ,1929
והעבודות היו אמורות להתחיל בינואר  .1930לפני שפישמן חתמה על חוזה לקידוח הבאר היא התייעצה עם מומחה
למכונות .ראו :יומן פישמן (לעיל ,הערה  23 ,)123בדצמבר .1929
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על כל צעד ושעל היה על פישמן לסלק אבני נגף :באחד מימי חורף  1930איימה על גזברות
ההנהלה הציונית שאם תמשיך לסבך את העניינים היא תיטוש את הפעולה כליל; 154קק"ל
טרם ייבשה את הביצה במקום והיה צורך להמתין לתום החורף; לצד הגורם האנושי באו גשמים
ועיכבו את ההתקדמות; ובתוך כך לא הייתה אפשרות לסמן את השטח שנועד לנטיעה .בינתיים
הוסיפה לרכוש חומרי עבודה ,חלקי צנרת וחוטים לגדרות; ליקטה את הכספים שהובטחו לה
ושילמה לספקים; הזמינה ותיאמה עבודות; בדקה את תוכניות הבנייה ,את נוסח החוזה עם ויצ"ו
ועוד155.
בחורף  1930הייתה הכנת המשק בעיצומה .למרות הגשמים הונח המסד לבאר ,והחלו ההכנות
לנטיעה 156.על עומס העבודה הקלה ידיעה משמחת :בבאר נמצאו מים! 157עם בוא האביב החלו
הנטיעות .יום הנטיעות הראשון נקבע בתאריך סמלי :יום א בשבוע ,ראש חודש ניסן ,ה־ 30במרס
 — 1930תאריך זה היה לציון הולדתו הרשמית של משק הפועלות הגדול 158.פישמן נטעה את
הפנה' ,כתבה
העץ הראשון; 'לא נשאנו ברכות ולא נאמו .החגיגה הרשמית תהיה עם הנחת אבן ּ ִ
ביומנה 159.בקבוצת הנוטעים היו כשמונה עשרה פועלות וארבעה פועלים ,ששתלו בדי עמל 900
שתילים 160.יחס מספרי זה הצביע על השינוי שחתרה פישמן ליצור במערכת היחסים המגדרית
בעולם העבודה :הפיכת העובדות ממיעוט מופלה לרעה לגורם מרכזי .מחודש לחודש ניכרה
התקדמות' :נטענו היום את השדרה — נקרא לה שדרת "עבודה"' ,רשמה ביומנה במאי 161.1930
בדברים אלה נתנה תוקף לתפיסת עולמה הפמיניסטית ,הציונית והסוציאליסטית :גאולת הארץ
נקנית בעמל כפיים — ובמקום החדש שייסדה נשים היו הגואלות .למרות תקלות תפעול שונות,
בהן הפסקות חשמל שגרעו מעבודת הבאר ,בתום השנה הראשונה יכלה להכריז בגאווה' :לפני
יומיים הבאנו לשוק הבננות הראשונות'!162

תכנון מרחב מגורים כזירה פוליטית
מאבקי כוח לא פסחו על תכנון המבנים .הוועד המפקח ובכללו פישמן סברו שיש להעביר את
תוכניות הבנייה והביצוע לאדריכל פרטי .פישמן העדיפה את האדריכל ריכרד קאופמן ,מתכנן מושב
 154יומן פישמן (שם) 16 ,בפברואר .1930
 155ראו פירוט של הפעולות :שם 25 ,21 ,במרס  ,1930וכן 25 :בפברואר 15 ,14 ,13 ,11 ,9 ,8 ,באפריל,20 ,18 ,17 ,16 ,
 21במאי 2 ,באוגוסט  1930ועוד.
 156שם 19 ,17 ,בינואר .1930
 157פישמן אל בוסל 29 ,בינואר  ,1930אד"א ,ארכיון חיותה בוסל; יומן פישמן (שם) 28 ,בינואר .1930
 158תכנית להכשרה חקלאית (לעיל ,הערה  ,)149בעמוד הפתיחה [ללא מספור עמודים]; 'החלה הנטיעה באדמת משק
הפועלות הגדול' ,דבר 1 ,באפריל  ,1930עמ' .1
 159יומן פישמן (לעיל ,הערה  30 ,)123במרס .1930
 160שם .במקור אחר ציינה עשרים ושלוש פועלות ושמונה פועלים .ראו :פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' ' ;30החלה הנטיעה'
(לעיל ,הערה  .)158במקור נוסף צוינו עשר חלוצות שעלו על הקרקע .ראו :מימון (לעיל ,הערה .)134
 161יומן פישמן (לעיל ,הערה  18 ,)123במרס .1930
 162פישמן אל ברץ 7 ,בדצמבר  ,1930אד"א ,ארכיון ברץ .השתילים ניצלו בזכות המלקוש .ראו :יומן פישמן (שם),
 11 ,5באפריל .1930
ק ת ד ר ה  ,1 6 9ת ש ר י ת ש ע " ט  ,ע מ ' 1 4 2 - 1 0 9

'עיינות' :הקמת משק הפועלות הגדול כתחנת מרד פמיניסטי

העובדים נהלל; 163עלות עבודתו הייתה
נמוכה מהסכום שדרשה המחלקה הטכנית
של הסוכנות ,ובהשוואה למרדף המתמיד
אחר אנשיה ,ההתקשרות עם גורם פרטי אחד
הייתה נוחה בהרבה164.
אופי המבנים עורר מחלוקת ,שנבעה
מהתנגשות בין השקפות עולם ולא רק מאי
הסכמה על עקרונות טכניים .מייזל ,בעלת
המוניטין והניסיון ,רצתה בדגם דומה לזה
שבבית ספרה ,בעוד פישמן שאפה לקבוע
במשקה דגם שישקף את תפיסת עולמה,
ושיבדילו מבית הספר .כך התלבטה אם לצרף
165
מטבח לכל בניין ,במקום מטבח מרכזי אחד כנהוג בקבוצות ובקיבוצים .מכיוון שתוכננו שלושה
ענפי עבודה ,הציעה להקים שלושה בניינים ,ולכל אחד מטבח וחדר אוכל .היא טענה כי שיטה זו
תקנה לחניכות ידע וניסיון בניהול משק בית .גישתה התקבלה ,ובשנותיו הראשונות פעל המשק עם
מטבח וחדר אוכל נפרדים בכל אחד מהבניינים166.
לימים התברר שתפעולם סיבך את סדרי העבודה במשק וייקר את תחזוקת המבנים ,וחסרונם
העיקרי היה הפגיעה באחווה ובליכוד של החניכות .לפיכך עם הקמת הבניין הרביעי ,בשנת ,1939
שגם הקמתו לוותה במשא ומתן מפרך ,הוחלט לבטל את המטבחים וחדרי האוכל הנפרדים .ידו של
העיקרון השיתופי־קולקטיבי הייתה על העליונה :מטבח מרכזי אחד סיפק מזון לחניכות ,והן אכלו את
ארוחותיהן בחדר אוכל משותף יחיד167.
עוד הציעה פישמן להקים בניין בן חמישה חדרי שינה ובכל חדר ארון פרטי ,אך מייזל התנגדה
להצבת ארון פרטי בכל חדר ,מטעמי היגיינה 168.בסוגיה זו באה לידי ביטוי תפיסתה של פישמן בדבר
המקום הפרטי .בהבינה לנפש הצעירות העתידות להתחנך במשקה ,כיבדה את הצורך שלהן בפרטיות.
לדידה 'עיינות' לא היה בית ספר לזמן קצוב ,אלא בזמן הקצוב ששהו הצעירות ב'עיינות' היה להן המקום
 163קאופמן ( )1958–1887תכנן מבנים רבים בהתיישבות החקלאית והעירונית .בשנים הנדונות היה לו משרד אדריכלות
פרטי בירושלים .ראו :מ' לוין' ,ריכרד קאופמן :חלוץ תכנון ערים וכפרים בא"י' ,קו ,)1980( 1 ,עמ' .57–47
 164המחלקה הטכנית דרשה  100לא"י עבור התוכנית ,קאופמן הסתפק ב־ 60לא"י .ראו :פישמן להנהלת ויצ"ו העולמית,
 8באוקטובר  ,1930אה"ע .IV-104-83-7 ,על חיפוש אדריכל ראו :בבלי אל וילקנסקי 21 ,בפברואר  ,1929אצ"מ,
 ;S15/23798וילקנסקי אל בבלי 28 ,בפברואר  ,1929שם; בבלי אל פ' קורנברג 3 ,במרס  ,1929שם — קורנברג היה מועמד
לביצוע העבודה; פישמן אל ויץ 19 ,בדצמבר  ,1929אצ"מ ;KKL5/4517 ,א' גרנובסקי אל פישמן 31 ,בדצמבר  ,1929שם.
 165ע' טל' ,פרקים בהתהוותו ועיצובו של חדר־האוכל הקיבוצי ( ,')1935–1926קתדרה( 70 ,טבת תשנ"ד) ,עמ' .160–134
 166על אכלוס הבית השלישי ,בדצמבר  ,1936ובו מטבח וחדר אוכל לעשרים דיירות הבית ראו‘Stiri si fapte din Eretz :
Israel: de la institutiunele Wizo-ului’, Femeia Evree, 4, 72 (January 1937), p. 4
 167פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .56–54
 168פישמן אל מרגוליס 23 ,במאי  ,1931אצ"מ ;F49/2574 ,יומן פישמן (לעיל ,הערה  19 ,18 ,)123במאי .1930
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בית .הבנתה את צורכי חניכותיה וחניכיה בביתם
ב'עיינות' באה לידי ביטוי גם בשנים הבאות —
בלילות שבת תססו במשק ריקודים ומוזיקה ,אף
שהללו היו זרים לאורחותיה ולהרגליה האישיים169.
ההחלטה אילו בתים ייבנו תחילה עיכבה את
הבנייה .הוועד המפקח פסק שהבית המרכזי ושני
בתי דירות יהיו הראשונים להיבנות; בהנהלת ויצ"ו
תהו אם לא כדאי לבנות בראשונה 'חצי רפת ובית
מגורים אחד'; ופישמן ומועצת הפועלות התנגדו
לכך בטענה שבנייתם תקבע את מספר החניכות
ואת גודל המשק 170.אך ידה של ויצ"ו הייתה על
העליונה — בתים נוספים עמדו על תילם רק בשלהי
 ,1936שנים אחדות אחרי שהמשק החל לפעול ,ואז
חניכה ברפת 'עיינות' גם הושלמה בניית הרפת .כתוצאה מכך בשנים הראשונות לא עלה מספר החניכות על עשרות אחדות
והצפיפות רבתה 171.לעיכובים בבנייה תרמו העניינים הפוליטיים שהעסיקו את הממסד הציוני באביב–
קיץ  172.1930רק בעיצומו של קיץ  1930הוחלט למי תימסר בניית הבתים .בסוף אוגוסט  1930סיים
האדריכל קאופמן את התוכנית 173,ומלאכת הבנייה הייתה אמורה להסתיים באביב  — 1932כפי שאכן
היה — בעלות מתוכננת של כ־ 20,000לא"י174.
משהתמהמהה הבנייה גברה אי הנחת של מרגוליס ,המממנת מרומניה .וייצמן וחברותיה בהנהלת
ויצ"ו מיהרו להרגיעה .אחרי ביקורן במשק באביב  1931שיגרו אליה מברק ובו דיווחו' :מצאנו
התפתחות מדהימה .גאווה רבה לפדרציה ברומניה [ ]...ממליצות בחום להמשיך מייד עם הבנייה'175.
באפריל  1931השיבה מרגוליס במברק ותבעה להתחיל בבנייה לאלתר176.
גיוס תומכות מהנהלת ויצ"ו הוכח חיוני בכל שלב משלבי ההקמה ,וכך גם מלאכת ההסברה
הפומבית .וייצמן נרתמה למלאכה זו ופרסמה במאי  1931בביטאון נשי ויצ"ו ברומניה תיאור שכולו
 169צ' יששכר ,מברט לקרית עקרון :נדודיה של נערה בדרך לישראל ,תל אביב תשס"ו ,עמ'  ;128 ,116אסתר אורן ,ריאיון
עם המחברת ,רעננה 23 ,בפברואר .2009
 170פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;32בבלי אל וילקנסקי 6 ,במרס  ,1929אצ"מ ;S15/23798 ,וילקנסקי אל בבלי 11 ,במרס
 ,1929שם; גלנר אל בבלי 8 ,באפריל  ,1929שם; בבלי אל גלנר 15 ,באפריל  ,1929שם.
' 171חדשות מא"י' (לעיל ,הערה A. Fischmann, ‘Progresele scoalei-ferme din Ajanoth’, Femeia Evree, 4, 74 ;)166
(February 1937), p. 1
 172באותה תקופה שהה בארץ השליח הבריטי ג'ון הופ סימפסון ,שחקר את מאורעות תרפ"ט .ראו :ש' דותן ,המאבק על ארץ
ישראל ,תל אביב תשמ"ב ,עמ'  .36–35בשל האירועים התקשתה פישמן לכנס את הוועד המפקח לאישור תוכניות הבנייה.
ראו :פישמן אל בוסל 6 ,ביוני  ,1930אד"א ,ארכיון חיותה בוסל; יומן פישמן (לעיל ,הערה  17 ,16 ,)123בספטמבר .1930
 173יומן פישמן (שם) 25 ,ביולי 18 ,באוגוסט  ;1930פישמן אל שידלובסקי 30 ,באוגוסט  ,1930אה"ע.IV-104-83-7 ,
 174דו"ח הוצאות הבניינים 21 ,בספטמבר  ,1930אצ"מ.F49/2574 ,
 175גלנר לוויצ"ו לונדון 31 ,במרס  ,1931אצ"מ ;F49/2574 ,פישמן אל ברץ 10 ,באפריל  ,1931אד"א ,ארכיון ברץ.
 176מועצת הפועלות אל גלנר 29 ,באפריל  ,1931אצ"מ.F49/2574 ,
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שיר הלל למפעל המודרני ,ליוזמתו ,ולמנהלתו ולעובדות' :אפילו אני [ ]...נשארתי נפעמת מהערצה',
כתבה .היא דיווחה ש־ 50דונם בננות נשתלו ,ושיישתלו עוד  15דונם; ניטעו  2,600עצים ,ואחרים
'כורעים תחת משקל הפרי'; מגדל מים מודרני חלש על המשק; ו'בחורה בריאת גוף מפעילה דינמו
בכדי להראות לנו איך משקים את האדמה' ,כתבה בהתלהבות למראה ה'עברייה החדשה' ,תוצר
המהפכה הפמיניסטית של משק הפועלות הגדול .וייצמן שיבחה את פישמן והסבירה מפיה את הקשיים
שהעיקו על העובדות; הראשון שבהם :מחסור במגורים ,שבגינו נאלצו להתגורר מחוץ למשק ,ולבזבז
זמן וכוח יקרים כדי להגיע אליו .מקוראותיה ציפתה שיתגייסו במהירות למימון הבנייה177.
ביוני  1931דיווחה מזכירת ויצ"ו בארץ על ה'שינוי הקל שעשה קאופמן בתבנית הבנין' וביקשה
מפישמן לאשרו ,אך פישמן סירבה ,והבנייה הוסיפה להתעכב 178.לאי ההסכמה על תוכנית הבניין חברו
קשיי נזילות — הכספים מהנהלת ויצ"ו בלונדון לא הגיעו כמוסכם ,ורק לאחר התכתבות קדחתנית בין
הנוגעים בדבר הוסדר העניין ונמשכה הבנייה 179.כעבור חודשים אחדים ,בינואר  ,1932לפני שעמד
הבניין הראשון על תילו ,עלתה על הקרקע קבוצת העובדות הראשונה והשתכנה ברפת ,שהסתיים
בניינה 180.במקום כבר התגוררו מספר עובדים
וכן פועלות ופועלים שכירי יום181.

חנוכת הבית :הבנייתו של 'מקום'
בזיכרון קיבוצי
אמצעי נוסף לפרסום המפעל היה חנוכתו
החגיגית .האירוע התקיים ב־ 5באפריל ,1932
זמן קצר לפני כינוס ועידת הפועלות הרביעית.
המשק החדש קם 'בסביבה פראית ,רחוקה גם
מדרך סלולה ,על אדמת גבעות וביצות במקום
שלעתים רחוקות עובר שם גמל וחמור' ,דווח
'הארץ' .בתיאור זה העצים העיתון את ההישג
הציוני של גאולת קרקע משיממונה והפרחת
השממה' 182.שורת מכוניות הסיעה [ ]...קהל
dr. V. Weizmann, ‘Aspecte din Palestina’, Femeia Evree, 1, 1 (May 1931), pp. 3–4 177
 178א' בת אלי אל פישמן 28 ,במאי  ,1931אצ"מ.F49/2574 ,
 179גלנר לוויצ"ו ארץ־ישראל 30 ,ביוני  ,1931אצ"מ ;F49/2574 ,גלנר לוויצ"ו ארץ־ישראל 29 ,ביולי  ,1931שם; זיו
וגלנר 25 ,ביוני  ,1931שם — מברק המורה לחתום על החוזה; ויצ"ו ארץ־ישראל אל פישמן 5 ,ביוני  ,1931שם — מכתב
המסביר שעדיין אין ברשות ויצ"ו הכסף; מכתבים נוספים מאי–יוני  ,1931שם; פישמן אל גלנר 21 ,במאי  ,1931שם.
 180פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;34מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  ;155–154פישמן אל שטיינר 16 ,בנובמבר  ,1931אה"ע,
 ;IV-104-83-7פישמן להנהלת ויצ"ו העולמית 21 ,בינואר  ,1932אצ"מ.F49/2575 ,
 181בהם אלימלך נוימן (נאמן) מנהל הפרדס ,אהרון שטרקס עובד בבהמות עבודה .עדות אלכסנדר רם (סליסלבסקי),
[יולי–אוגוסט  .]1965באדיבות משפחת רם; פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .48
' 182משק הפועלות ע"י נס ציונה' ,הארץ 2 ,במאי  ,1932עמ' .3
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רב של אורחים' ,הכריזה כותרת בעמודו הראשון של 'דבר'; עם בואם הראו להם חניכות המשק את
הבית שהתנוסס 'מבהיק בלבן על ירקרק הסביבה' .הדגשת הצבעים רמזה שפני המפעל הציוני לשלום
(הצבע הלבן) ולפיתוח הסביבה (הצבע הירוק) .אחרי ש'התפזרו בחצר ,בין המטעים וערוגות הירקות
והפרחים' — תנובת ענפי חקלאות המזוהים עם נשים — הוזמנו הכול להתכבד .התקרובת הוגשה
'ליד שולחנות ערוכים בטוב טעם',
הילל הכותב ,ובמובלע אף הפריך
את החששות מהזנחת עיסוקי נשים
מסורתיים ב'תחנת המרד' המנוהלת על
ידי פישמן הפמיניסטית183.
רשימת המוזמנים וסדר הנאומים
והברכות מלמדים על הצביון שרצתה
פישמן לשוות לטקס ועל הרכיבים
שרצתה להטמיע בזיכרון הנוכחים .הם
אף מעידים על תודעתה ההיסטורית ועל
מאמץ מכוון להבניית זיכרון קולקטיבי
הכולל נשים — לפיכך הודגש מקומן
המרכזי של נשים ציוניות ,שחברו
יחדיו ללא מחיצות מעמד ומקום
מגורים ,והפכו רעיון לממשות .מממנת
המפעל ,מרגוליס ,בראש קבוצת התורמות מרומניה ,היו אורחות כבוד; עליהן נוספו נשים ברוכות
דיווח על חנוכת
משק הפועלות ,דבר,
184
מעש ,כהנרייטה סולד .בהקשר הארץ־ישראלי נדרשה גם הסכמת הריבון ,השלטונות הבריטיים,
 6באפריל 1932
ואי לזאת בראש השולחן ישבה אחותו של הנציב העליון ארתור ווקופ ,שהאצילה על הטקס אווירה
ממלכתית .באותה ההזדמנות רמזה פישמן לחשיבות שייחסה לשיתוף הפעולה עם הבריטים 185.הואיל
והתמקדות בנשים בלבד עשויה הייתה להצדיק את דימוי המשק כמנזר נשי ,הוזמנו גם אישי ציבור
שלא היו עוררים על מעמדם .הללו הוכיחו את חשיבותה של החוליה הנוספת שתרמה להגשמת
המפעל :משתפי פעולה מקרב הממסד הפועלי והציוני .עם אלה נמנו המשורר חיים נחמן ביאליק;
ארתור רופין ,השושבין מטעם ההנהלה הציונית ,לצד בכירים נוספים משורותיה; ליב יפה מ'קרן
היסוד'; בן־גוריון ושפרינצק ,נציגי הסתדרות העובדים; הרצפלד ושקולניק ,נציגי המרכז החקלאי186.
' 183חנוכת משק הפועלות בנס־ציונה' ,דבר 6 ,באפריל  ,1932עמ'  .1הודעה על סידורי הנסיעה לאירוע ראו' :פתיחה
רשמית של משק הפועלות להכשרה חקלאית על יד נס־ציונה' ,שם 5 ,באפריל  ,1932עמ' .1
' 184חנוכת משק הפועלות' (שם).
 185פישמן הייתה מהמתונים במפלגתה ותמכה בקו המדיני שהתווה וייצמן .ראו :מ' חזן ,מתינות :הגישה המתונה בהפועל
הצעיר ובמפא"י ,1945–1905 ,תל אביב תשס"ט ,עמ' .27–26
' 186חנוכת משק הפועלות' (לעיל ,הערה  ;)183פישמן אל מרגוליס 5 ,באפריל  ,1962נמצא ברשותי; סנטור בטקס הפתיחה,
אצ"מ.F49/2573 ,
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מייזל ,ותיקת משתפות הפעולה עם נשים ציוניות בורגניות ,פתחה את הטקס .היא שיבחה את
התומכות מארצות הים שהאמינו בחזון ותרמו לו מכספן 187.אחריה בירכה מרגוליס ,היללה את פישמן
והודתה לקק"ל שהעמידה את הקרקע לרשות המשק .מרגוליס הביעה תקוותה 'שהמשק ישגשג תחת
הנהלתה ובו יתפתח [ ]...האדם הדרוש לבנין הארץ' 188.נציגי מוסדות הלאום בירכו איש איש בתורו.
שפרינצק תיאר במילים חמות את מאמצי פישמן' :בשם אלפי חברות וחברים [ ]...היודעים את כל
מאמציה והרפתקאותיה של עדה פישמן עד שהשיגה משאלתה־משאלתנו בשם כל אלה אני מברך'189.
כצנלסון נשאה דברים בשם מועצת הפועלות .תחילה ציינה את מפעלה ההיסטורי של מייזל בחוות
העלמות בכינרת ואת תרומת מועצת הפועלות וויצ"ו להקמת המשק; והוסיפה קצרות' :אלמלא קמו
לו עדה פישמן והגב' מרגלית לא היה יוצא לפועל'190.
פישמן ,כלת השמחה ,השיבה ברוב נימוס ובתמציתיות .היא הזכירה את ה'משק הראשון
בכנרת' — שבו לא לקחה חלק — שקם 'על אדמת טרשים ,ללא מים וללא נסיון' .בענווה הצהירה
ש'לחלוצות הראשונות יאה התהילה'; בהשוואה אליהן היו מאמציה פעוטים' :לנו לא קשה היום.
קרקע פורה ,מים בברכה ,כסף מספיק — כל אלה אינם דורשים בנות חיל' הצטנעה191.
לא הייתה זו מסיבת חנוכת בית אחרונה ב'עיינות' .באביב  ,1935עם סיום בנייתם של מבנים
נוספים התקיימה חגיגה מתוקשרת אף כי צנועה מקודמתה .הרכב המוזמנים היה דומה :אישי
ציבור מהממסד הציוני ,נציגות התורמות ,נציגות המוסדות השותפים לעשייה — מועצת הפועלות
וויצ"ו — נציגת ממשלה בריטית ונציגי משפחה של אחת התורמות :סטפני קאופמן ,שעל שמה
נקרא אחד הבניינים .הנאומים הדגישו את חשיבות המוסד ליישוב הארץ ולהכשרת נשים ,ופיארו את
העושה במלאכה' ,האם הרוחנית' פישמן192.

עוד מרד פמיניסטי :בחירת שם למוסד
הבניית התודעה הציבורית באופן שתכיר בעשיית נשים נכרכה גם בחיפוש שם הולם למשק .צעד
זה לא היה נקי ממאבקים מגדריים ,והוא מלמד על נחישותה של פישמן לכונן את ִמשקה ברוחה
ולטעמה 193.לשם כך נדרשה לאמצעיה השגורים :שכנוע בדרכי נועם ,איומים וגיוס עדת תומכים,
בלי להירתע ממכשולים.
' 187חנוכת משק הפועלות' (שם).
 188שם .רשמיה התפרסמו גם בביטאון אגודתה ברומניה .ראוS. Margulies, ‘Fragmente dintr’un tablou maret’, Femeia :
Evree, 1, 11 (April–May 1932), pp. 6–8
' 189חנוכת משק הפועלות' (שם).
 190שם ,עמ' .3
 191שם.
' ;‘Inaugurarea cladililor scoalei agricole Ajanoth’, Femeia Evree, 2, 45 (May 1935), p. 1 192חנוכת הבתים בעיינות',
דבר 8 ,באפריל  ,1935עמ' ' — 1היום ב־ 4אחה"צ בעיינות ,משק הפועלות להכשרה חקלאית ,חנוכת הבתים' ,למקדימים
הובטח סיור במשק; 'חנוכת הבתים בעיינות' ,דבר 9 ,באפריל  ,1935עמ' .6 ,1
 193ביאליק הציע את השם נוה ,שלא היה לטעמה של פישמן .ראו :יומן פישמן (לעיל ,הערה  28 ,)123בינואר 25 ,בפברואר
 ;1930וכן 19 ,3 :בפברואר .1930
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בפברואר  1930השיבה על דרישת ועדת השמות של הקק"ל שהיא ושותפותיה מעוניינות ב'שם
הולם למשק הפועלות' .היא הציעה שתי אפשרויות ,המלמדות על דבקותה בהיסטוריה של הארץ
ותושביה היהודים ועל עקרונותיה המגדריים .הצעתה הראשונה הייתה לקרוא למשק 'בית יבנה',
'מכיון שהסביבה [ ]...נקראה בימים קדומים חוף יבנה'; וההצעה השנייה' :עינות' או 'מעיינות'194.
ההיגיון בהצעה 'בית יבנה' נהיר והולם את רוח התקופה ,התנועה וקרקע גידולה ,ואילו את ההשראה
ל'עיינות' קיבלה פישמן ממספרי סיפורים מקרב הבדווים שוכני המקום .בצאת ישראל ממצרים
היה שרב כבד והעם היה צמא למים ,סיפרו; בהגיעם למקום שבו שוכן המשק מצאו מעיינות מים
חיים והרוו את צימאונם ,ועל כן קראו למקום' :עיון דאו (מעיין של אור)' 195.השם שנתנו למקום
המשתכנות החדשות כמעט השתרש 196.בחירת שם המוסד נדונה בין חברות המשק באופן דמוקרטי,
ובכך הפגינה פישמן את דבקותה בעקרון האחריות השיתופית ,בלי הבדל בין עובדת למנהלת המוסד.
היו שנטו ל'בית יבנה' וגם לו צירפו פרשנות פמיניסטית :אם ייבחר 'ידובר בנו לאמור" :בית יבנה
וחכמותיה"' ,על משקל 'בית יבנה וחכמיה'; לעומתן מרבית החברות בחרו ב'עיינות'197.
ועדת השמות של קק"ל דחתה את ההצעה לקרוא ליישוב בשם ה'גברי' 'בית יבנה' ,והציעה תחתיו
את השם ה'נשי' 'ברוריה' .זאת על שום שבסביבת המשק התגורר התנא ר' מאיר ,וראויה ברוריה אשתו
שהמפעל ייקרא על שמה 198.פישמן התנגדה להצעה ,והרביצה במציעים פרק בפרשנות מגדרית של
המקורות היהודיים' :ידענו להעריך יפה את השם המכובד ברוריה ,זו שעל גבורתה וצדקתה למדנו
עוד בנעורינו [ ]...ידענו גם את חכמתה שבתלמוד ו־ 300ההלכות שלה [ ]...וידענו אף את פירושה
הנפלא בבארה את הפסוק בתהילים "יתמו חטאים ולא חוטאים"' ,פירטה 199.אך היא התנגדה לשם
'ברוריה' מסיבות שיווקיות — כך נקרא משק פועלות מיסודה של 'הפועל המזרחי' ,שקם ליד עין גנים,
וששרד זמן קצר 200.שובל הכישלון שהשתרך אחריו לא בישר טובות ,ופישמן ונחשוניותיה לא ראו
את השם ראוי למשקן ,וגם מועצת הפועלות וויצ"ו דחוהו201.
שם המוסד באנגלית עורר מחלוקת אף הוא .זו נגעה לאזכור המנצחות על המלאכה וליוקרתן
וכן למשמעות החוקית והכלכלית של תמיכתן .מועצת הפועלות מחתה על ההחלטה שהתקבלה
בחודשי חורף–אביב  1931בין המממנות מויצ"ו רומניה להנהלת ויצ"ו בלונדון ובארץ־ישראל ,משום
 194פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .40–39הבדלי הכתיב במקור .וראו על הישיבה עם קק"ל :יומן פישמן (לעיל ,הערה ,)123
 24בפברואר  .1930על רוח יבנה בציונות ראו :ס' זיפרשטיין ,נביא חמקמק :אחד העם ומקורות הציונות ,תרגם ע' שמיר,
תל אביב תשנ"ח ,עמ' .61–60
 195מימון (לעיל ,הערה  ;)134פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .40
 196ח' שורר'ֵ ,עינות אור' ,הפועל הצעיר 20( 8 ,25 ,בנובמבר  ,)1931עמ'  ;3–2פישמן אל בוסל 17 ,בדצמבר  ,1931אד"א,
ארכיון חיותה בוסל.
 197פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .40כוונתה למרכז הרוחני שהקים רבן יוחנן בן זכאי אחרי חורבן בית המקדש .בקשתו
מהקיסר הרומי אספסיאנוס 'תן לי יבנה וחכמיה' ראו :תלמוד בבלי ,גיטין נו ע"ב.
 198יומן פישמן (לעיל ,הערה  4 ,)123במרס .1930
 199פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .41–40לסיפור על ברוריה ראו :מדרש משלי לא ,י (מהדורת ב' ויסוצקי ,ניו יורק תש"ן,
עמ' .)192–190
 200ל' רוזנברג־פרידמן ,מהפכניות בעל כורחן :נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .105
 201פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;41יומן פישמן (לעיל ,הערה  4 ,)123במרס .1930
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שבכותרת המוצעת נפקד שמה 202.בתום מספר חודשי התדיינות התקבלה פשרה ,ולפיה בכותרת
נחקקו שמות שתי השותפות ,ויצ"ו ומועצת הפועלות.
על אף נימוקי פישמן ויועציה ,לא נכנעה ועדת השמות של קק"ל ובראשית  1933הודיעה כי היא
מתנגדת לשם 'עינות' וביקשה הצעות אחרות .פישמן התייעצה עם המשורר שאול טשרניחובסקי,
והוא נתן לבחירתה הכשר לשוני .אזי הריצה מכתב לאוסישקין ובו הבהירה' :השם הזה נאה למקום
ויש לו גם מקורות [ ]...וגם זאת :נתחבב עלינו השם ,על כולנו' .כמי שרזי המשא ומתן עם המוסדות
היו נהירים לה הוסיפה שוועדת השמות 'מתחשבת גם ברצון המתישבים ומבטלת לפעמים את רצונה
מפני רצונם' .ולהוכחת דבריה הזכירה את מקרה 'כפר הותיקים' שהפך ל'נטעים' ,משום שהשם
המקורי הזכיר כישלון' .ואל נא תהיה גם הערתנו זו קלה בעיניך' ,תבעה יחס שווה לתביעתה203.
שנה נוספת חלפה וב־ 14בינואר  1934הודיעה ועדת השמות לפישמן שהחליטה 'למלא את
משאלתכן ולקרוא לנקודת הישוב של משק הפועלות שעל יד נס־ציונה בשם עינות' 204.אישור השם
התקבל בקורת רוח .הנצחת המוסד ,על ערכיו התרבותיים וההיסטוריים ,בתודעה הציבורית באה לידי
ביטוי במאבקה לקביעת שמו .אי לכך שיגרה ללא שהיות מכתב קצר לטשרניחובסקי ובישרה על
ההישג; וכן הודיעה על כך להנהלת ויצ"ו ולמועצת הפועלות 205.לכבוד המאורע חרז טשרניחובסקי
לה ול'בנותיה' את השורות שהובאו בראש המאמר.

סיכום
אשרור ההסכם עם ויצ"ו והקמת משק הפועלות הגדול היו אחד הצמתים המשמעותיים בדרכה
האישית והציבורית של פישמן .בהקמת 'עיינות' בראה עבור עצמה ועבור חניכותיה־'בנותיה'
מקום בכל מובניו :גיאוגרפי ,ציוני ,תנועתי ואישי ,מסכה בו את התוכן הרצוי לה ,ויצרה את
מסורתו .הקמת המקום הייתה לא רק פתרון למצוקת העובדות .מן ההתחלה חתרה פישמן
לסלול לעצמה ,באמצעותו ,אפיק פעולה ציבורי שיתנהל כרצונה ובשליטתה .משנוסד 'עיינות' ,הוא
לא היה זירת עבודה ומרחב ציבורי אוטונומי בלבד .המוסד שהקימה פישמן הפך לביתה ,והיא התגוררה
בו מהקמתו ועד מותה ,באוקטובר  .1973ב'עיינות' שאפה לכונן זירה נשית עצמאית ואוטונומית,
שנשים יפתחו בה תודעה פמיניסטית והכרה ביכולתן להתמודד כשוות ערך על מקומן בחברה .שכלול
כישוריהן המקצועיים והקניית ערכים כטיפוח סביבתי ,הכרה לאומית ,התנסות מסודרת ושיטתית
בניהול עסק ,היו ליבת המקום .באמצעותם הביאה הוגת הרעיון ומחוללתו גאולה כפולה :גאולת
הקרקע ,באמצעות הקמת יישוב חדש ,וגאולת האדם — האישה העובדת בו עבודה יצרנית.
 202הנהלת ויצ"ו בלונדון לוויצ"ו ארץ־ישראל 19 ,בפברואר  ,1931אצ"מ ;F49/2574 ,גלנר לוויצ"ו לונדון 3 ,במרס ,1931
שם; על ההחלטה ראו :ויצ"ו לונדון אל גלנר 5 ,במאי  ,1931אצ"מ.F49/2574 ,
 203קק"ל התנגדה הן לצורת הנסמך 'עינות' והן לצורת הנפרד 'עיינות' .טשרניחובסקי הבהיר שהשם 'עינות' ,על משקל
'עטרות' או 'ענתות' ,הוא צורת נפרד .ראו :פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .41
 204י' אריכא ,ועדת השמות של קק"ל 14 ,בינואר  ,1934אה"ע ;IV-3-2-83-104 ,פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .42–41
 205פישמן אל טשרניחובסקי 14 ,בינואר  ,1934ארכיון גנזים ;31719/2 ,פישמן להנהלת ויצ"ו ולמועצת הפועלות,
 16בינואר  ,1934נדפס :מימון (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .279
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העבודה הרבה שהשקיעה פישמן בהקמת משק הפועלות הגדול מעידה על אופייה ונחישותה,
אך לא פחות מכך על מערכת היחסים המגדרית ששררה במוסדות התנועה הציונית ובכללה במחנה
הפועלי .על רקע זה היא פעלה במודע לחבירת נשים חוצת מעמד כלכלי־חברתי וזיקה פוליטית.
בדרך זו ובסיוע חברים שגייסה לצידה מתוך מנגנוני ההסתדרות והמוסדות הציוניים ,הצליחה לייצר
פתרון — ולו חלקי — למצוקת הפועלות .חשיבותו של פתרון זה גברה במיוחד בשנות השלושים,
כשהיהודים שיוועו להיחלץ מאירופה ,וברשותה נמצאו רישיונות עלייה ייעודיים למשקי הפועלות.
המאמץ המושכל שהביא להקמת 'עיינות' העלה את המוסד על דרך המלך .מבחינת תשתית היה
המשק מאורגן היטב ,ו'כל שעל בו מעובד יפה ובתכליתיות מחושבת' 206.ענפי החקלאות שגשגו
והניבו תמורה כלכלית ,למרות קשיים שהטבע גרמם ,וכך גדלו ההכנסות מגידול הירקות ,מייצור
החלב ומגידול העופות; 207וכן נמשכה הבנייה ונוספו מבנים לשכן בהם את החניכות־העובדות208.
למרות זאת קיומו של 'עיינות' כמשק פועלות גדול היה קצר מועד — כעשור ומחצה בלבד (–1930
 .)1945בתקופה זו התחנכו בו כ־ 1,000חניכות וחניכים .עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נפגעה
היכולת לגייס צעירות מחוץ לארץ ,ופישמן פנתה לאוכלוסייה המקומית שתמלא את השורות .כך
היה המשק ממקום קליטת עולות למוסד הכשרה מקומי מעורב .סמוך להפיכתו לבית ספר חקלאי,
בתקופת מלחמת העולם השנייה ,נוספו גם חניכים .חלוקתם הגיאוגרפית של החניכות והחניכים
מצביעה על שינוי באוכלוסיית היעד :בשנים  1945–1940היו בני ארץ־ישראל הקבוצה הגדולה ביותר
( 177חניכות וחניכים) 209.גם מטרתה של פישמן להקים משק גדול שיכשיר  200–100פועלות בשנה
לא התממשה ,אף כי בהשוואה למשקי הפועלות האחרים בזמנו אכן היה 'עיינות' משק גדול :בשלוש
שנותיו הראשונות הוכשרו בו סך הכול  191חניכות ,כולן מאירופה 210.במרוצת השנים היטשטשו
ההבדלים בינו לבין בית ספר חקלאי .פישמן הודתה' :לא רצינו להחליף את השם "משק פועלות"
בשם "בית ספר" .יקר לנו השם "משק פועלות" המסמל [ ]...את עצמאות הפועלת וחתירתה לעמוד
ברשות עצמה' .ואומנם בשנות פעילותו כמשק פועלות נשמרה מטרתו העיקרית של המוסד ,שעליה
הצהירה מחוללתו ומנהלתו :היותו 'תחנת מרד' להעצמת האישה באמצעות הכשרה עיונית ומקצועית
הפרדה שנשאה פישמן באוזני
ורכישת ניסיון מקצועי־מעשי בענפי חקלאות מגוונים .קולעים דברי ֵ
חניכותיה עם סיום הכשרתן בשנת ' :1937בטוחה אני [ ]...כי אכן מצוידות אתן למלחמת החיים
ותוכלו לצעוד בטוחות לקראת העתיד'211.
' 206חנוכת הבתים בעיינות' ,דבר 9 ,באפריל  ,1935עמ' .1
 207ההכנסות מיבול הירקות בשנת  1935–1934היו  500לא"י ,ובשנת  1,082 — 1936–1935לא"י; ההכנסות מתנובת החלב
בשנת  1935–1934היו  844לא"י ,ובשנת  931 — 1936–1935לא"י; ההכנסות מענף העופות בשנת  1935–1934היו
 702לא"י ,ובשנת  1,027 — 1936–1935לא"י .הפרדס והמשתלה הניבו בשנת  1936–1935הכנסות פחותות בשל נזקי
החמסין .ראו :פישמן (לעיל ,הערה .)171
 208פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .56
 209שם ,טבלה ללא מספר עמוד.
 210שם .המשק לא עמד ביעד של  100חברות לשנה (= 1,300חברות בשנים  .)1945–1932וראו גם :פישמן (לעיל,
הערה  ,)171עמ' .2
 211פישמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .52
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