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ל'יֶ קים' ,העולים שבאו ארצה בשנות השלושים של המאה העשרים ממרכז אירופה (מגרמניה,
מאוסטריה ומצ'כיה) ,הודבקה תווית של קבוצה עיליתנית ,מתנשאת ,שלא השתלבה במרקם החברתי
שהלך והתגבש באותה תקופה ביישוב הארץ־ישראלי .במחקרים על עלייה זו נטען כי בצד קליטה
כלכלית מוצלחת והערכה לכישוריהם המקצועיים של העולים ולתכונות כדיוק וקפדנות ,ההתמקמות
החברתית של עולים אלו בארץ־ישראל הייתה מלווה בקשיים רבים וביחס הדדי של ניכור ועוינות
בינם ובין תושבי הארץ הוותיקים 1.מחקרים אלו התמקדו לרוב בחוויה הגברית ,ולא עסקו בחוויה
הנשית ,השונה .מחקרים אלו גם לא היו רגישים למגוון האוכלוסיות שעמן באו העולים במגע
בתקופות שונות בחייהם בארץ־ישראל ולפסיפס המורכב של המיקומים החברתיים וההתנסויות
השונות בתוך מגוון זה .במאמר זה אני מבקשת לבחון מחדש את סוגיית הקליטה וההתמקמות
החברתיות של עולי מרכז אירופה מזווית הראייה הנשית ,כפי שהנשים עצמן חוו וסיפרו .אתייחס
לשלושה מעגלים חברתיים עיקריים שעמם היו לנשים אינטראקציות חברתיות :במעגל הקרוב היו
עולי מרכז אירופה; במעגל מרוחק מעט היה היישוב הארץ־ישראלי הוותיק ,האשכנזי ברובו ,שהיה
מורכב בעיקרו ממהגרים ממזרח אירופה ומצאצאיהם (לרבות מהגרים ממוצא מזרח אירופי שזה
* זרעיו של מאמר זה נזרעו בעבודת הדוקטור שלי ,שנכתבה במסגרת התכנית ללמודי מגדר באוניברסיטת בר־אילן
בהנחייתם של פרופ' גיא מירון ופרופ' אלישבע באומגרטן ,ושעסקה בחוויית ההגירה ועיצוב הזיכרון של נשים עולות
ממרכז אירופה .בעבודת הדוקטור הייתה הסוגיה החברתית פן אחד מתוך פנים רבות של חוויית ההגירה של נשים
אלו ,ולא יכולתי להעמיק ולהרחיב בה .ראו :ד' יוסף"' ,אין לנו ברירה אלא לרצות את ארץ ישראל" :הבניית זיכרון
וסיפורי חיים של נשים עולות ממרכז־אירופה לארץ ישראל' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשע"ד .אני
מודה לפרופ' גיא מירון ,פרופ' עופר אשכנזי וד"ר טליה פפרמן על הערותיהם המאירות והמועילות.
1

מבין המחקרים המרכזיים שעוסקים באופן כללי בעולים אלו ובהשתלבותם בארץ ,לרבות הסוגיה החברתית ,ראו:
מ' גטר' ,העלייה מגרמניה בשנים  :1939–1933קליטה חברתית־כלכלית מול קליטה חברתית־תרבותית' ,קתדרה12 ,
(תמוז תשל"'ט) ,עמ'  ;147–125י' גלבר ,מולדת חדשה :עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם  ,1948–1933ירושלים
 ;1990ג' מירון ,מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון :זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל ,ירושלים תשס"ה; E. Beling,
Die gesellschaftliche Eingliederung der deutschen Einwanderer in Israel: Eine soziologische Untersuchung
der Einwanderung aus Deutschland zwischen 1933 und 1945, Frankfurt a.M. 1967; A. Viest, Identität und
 .Integration dargestellt am Beispiel mitteleuropäischer Einwanderer in Israel, Frankfurt a.M. 1977אשהיים
וסלע־שפי היו נחרצים פחות בקביעותיהם בדבר המתחים החברתיים ,וציינו כי היחס מצד היישוב לעולי מרכז אירופה
היה אמביוולנטי ,אולם גם הם לא תיארו השתלבות מלאה .ראוS. Aschheim, Beyond the Border: The German- :
Jewish Legacy Abroad, Princeton & Oxford 2007, p. 14; R. Sela-Sheffy, ‘Europeans in the Levant Revisited:
German Jewish Immigrants in 1930s Palestine and the Question of Culture Retention’, Tel-Aviver Jahrbuch für
deutsche Geschichte, 41 (2013), pp. 40–59
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מקרוב באו ,ושהיו דומים למהגרים הוותיקים במאפייניהם התרבותיים ,ולכן ניתן לראותם כחלק
מאותה קבוצה); ובמעגל מרוחק יותר היו עולי ארצות האסלאם ,שרובם ככולם באו ארצה בראשית
שנות החמישים2.
מוסכם על חוקרים כי הצבת נשים במוקד המחקר ההיסטורי עשויה להעשיר ואף לשנות את
התמונה המקובלת 3.במקרה הנדון כאן להתמקדות בנשים יש ערך מוסף .בעולמה הבורגני של יהדות
מרכז אירופה היו הנשים מופקדות על החיים החברתיים הרבה יותר מהגברים ,שהיו מופקדים על
התחום הכלכלי והמקצועי .לפיכך מתבקש לבחון את הסוגיה החברתית של עולים אלו בארץ־ישראל
מבעד לעיניהן.
אעסוק כאן בנשים ממעמד הביניים הבורגני הגרמני אשר עלו ארצה כבוגרות; כולן היו נשואות
(מרביתן נישאו לפני העלייה ארצה ,מיעוטן לאחריה ,בודדות מהן התגרשו) ,ומרביתן היו אימהות
לילדים .רובן התגוררו לאחר עלייתן ארצה בערים ,מיעוטן בכפרים (כפרים 'פרטיים' ,שנוסדו על ידי
בני המעמד הבינוני שעלו מגרמניה) ,וגם בארץ הן היו חלק ממעמד הביניים הבורגני .מרביתן הגדירו
עצמן ציוניות אך לא תמכו באופן מפורש בקו אידאולוגי או פוליטי זה או אחר .יש להעיר כי המונח
ציונות משמש במאמר זה במובן רחב של שותפות בחזון הלאומי של הקמת המדינה ובמרקם האנושי
המתגבש בארץ־ישראל4.
הבחירה בקבוצת נשים זו אינה משקפת את המגוון הרב של עולות (ועולים) ממרכז אירופה.
למשל לא כללתי כאן נשים עולות שהיו כל חייהן בארץ חברות קיבוצים .אלו עלו ארצה לרוב בגיל
ההתבגרות ,ללא משפחה ,וכאשר תפיסת עולמן עדיין הייתה נתונה בהתהוות .פעמים רבות הן עברו
הכשרה תנועתית־ציונית־סוציאליסטית עוד לפני העלייה ,עלו ארצה באותן מסגרות תנועתיות ,ללא
משפחתן ,ובארץ היו חשופות במידה מוגבלת לחברה הסובבת .התמקמותן החברתית בארץ הייתה
שונה לחלוטין מזו של הנשים שהיו מעט מבוגרות יותר ,בעלות משפחה ,ושהתגוררו בערים או
בכפרים .ההתמקדות בקבוצת נשים זו חושפת פן נוסף בחייהן של הנשים האזרחיות בתקופת היישוב,
לפני הקמת המדינה ,ובשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל ,תחום שהמחקר בו מועט ,כפי
שציינו פנינה מורג־טלמון ויעל עצמון5.
2
3

4

5

אוכלוסיות נוספות שהיו אז בארץ־ישראל לא היו רלוונטיות בחיי הנשים כפי שעולה מחיבוריהן .ראו להלן.
ד' ברנשטיין' ,חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית' ,מ' שילה ,ר' קרק וג' חזן־רוקם (עורכות) ,העבריות החדשות:
נשים בישוב ובציונות בראי המגדר ,ירושלים תשס"ב ,עמ'  ;44–7ג' סקוט' ,מגדר :קטגוריה שמושית לניתוח היסטורי'
(תרגמה א' כהנא) ,ד' באום ואחרות (עורכות) ,ללמוד פמיניזם :מקראה ,תל אביב  ,2006עמ'  ;356–327ב' מלמן,
'לשנות את ההיסטוריה ,היסטוריה של נשים והיסטוריה של מגדר  ,'2005–1880י' מאלי (עורך) ,זמנים חדשים :מחקרים
בהיסטוריוגרפיה מודרנית ,רעננה תשס"ח ,עמ' J. Scott, ‘Women in History: The Modern Period’, ;365–333
Past and Present, 101 (November 1983), pp. 141–157; P. Hyman, ‘Does Gender Matter? Locating Women
& in European Jewish History’, J. Cohen & M. Rosman (eds.), Rethinking European Jewish History, Oxford
Portland, OR 2009, pp. 54–71
המונח ציונות הוא רב פנים ופרשנויות ,אולם אין צורך להרחיב בעניין זה כאן .כאמור רוב הנשים ראו עצמן ציוניות,
וסברו שהציונות השפיעה על מהלך חייהן .ראו :ד' יוסף' ,מ"ייקיות" לציוניות :אסטרטגיות נרטיביות בסיפורי חיים של
נשים יהודיות־גרמניות בארץ ישראל' ,ישראל( 22 ,אביב  ,)2014עמ' .132–111
פ' מורג־טלמון וי' עצמון' ,מבוא' ,הנ"ל והנ"ל (עורכות) ,נשים מהגרות בישראל ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .12
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כדי להאיר את זווית ראייתן של הנשים ואת האופן שבו חוו ופירשו את התהליך החברתי שעברו,
נסמך המאמר על זיכרונות שכתבו נשים בערוב ימיהן או מסרו בעל־פה במסגרת מיזמים לתיעוד
סיפורי חיים שהתנהלו משנות השישים של המאה העשרים עד העשור הראשון של המאה העשרים
ואחת .מרבית המקורות נכתבו בגרמנית (לעתים קרובות בכתב יד) ,חלקם בעברית ומיעוטם באנגלית.
חלקם פורסמו כספרים ,חלקם נמצאו בארכיונים ,וחלקם נשמרו בקרב בני משפחה .בצד גוף המקורות
המרכזי הזה הסתמכתי גם על יומן שכתבה אישה אחת ועל מכתבים שכתבה אחרת ,ואשר מתעדים
את התהליך בזמן התהוותו ,ומתוך כך מאפשרים הבנה עמוקה יותר של התמונה החברתית בכללותה
ובעיקר של הדינמיות שהייתה קשורה בה ובזיכרון שלה.
הדיון במאמר זה ייערך בשתי רמות :ברמה האישית אתמקד בהבניית הזהות האישית בתוך
המערכות החברתיות ,וברמה הקבוצתית אעסוק במערכות החברתיות הכוללות .ברמה האישית אבחן
כיצד השפיעו הקשרים החברתיים של הנשים על תודעתן העצמית ועל הבניית זהותן בארץ־ישראל6,
וברמה הקבוצתית אבחן את יחסי הגומלין בין הסיפור האישי לנרטיב הקבוצתי ואת הקשרים ביניהם7.
מדובר כמובן באמת יחסית ,סלקטיווית ,המוטית על ידי הזמן שחלף ,המושפעת מקהל יעד ,מנסיבות
כתיבה ,מנסיבות חיים ומאישיות הכותבות והכותבים ,ושבמבט לאחור נוספות עליה משמעויות שלא
היו בעת האירועים .עם זאת אין בהטיות אלו כדי לשלול את תוקפן ההיסטורי של הראיות; הן
מאפשרות לחלץ את הפרשנות האישית של הכותבות ,הכותבים וקהילותיהם לחייהם ולאירועים כפי
שזו באה לידי ביטוי במבט רטרוספקטיווי8.
צירי הזהות המרכזיים של מגדר ,מעמד ואתניות — דהיינו נשים ממעמד הביניים ,מן הבורגנות,
וממסורת דתית־תרבותית יהודית גרמנית — 9ויחסי הגומלין בין צירים אלה הם עדשת התבוננות
מרכזית במאמר זה .באמצעותם ייבחנו מעגלי הזיקות החברתיות שיצרו הנשים .אין אלו משתנים
יחידים ,הם אינם אוניוורסליים ואף לא בלעדיים .עם זאת בכל הנוגע לנושא מאמר זה התגלו
צירים אלו כמשמעותיים ביותר .על פי קימברלי ְק ֶרנשוֹ  ,שהמשיגה את פרספקטיבת הצירים
( ,)Intersectionalityוחוקרות שבאו בעקבותיה ,צירים אלו משולבים ושזורים זה בזה .משמעותם,
6

7

8

9

על הבניית הזהות באמצעות סיפורי חיים ראו :ג' ספקטור־מרזל ,צברים לא מזדקנים :סיפורי חיים של קצינים בכירים
מדור תש"ח ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  ;18ר' תובל־משיח וג' ספקטור־מרזל' ,מבוא כללי :מחקר נרטיבי הגדרות והקשרים',
הנ"ל והנ"ל (עורכות) ,מחקר נרטיבי :תאוריה יצירה ופרשנות ,ירושלים תש"ע ,עמ' G. Gusdorf, ‘Conditions and ;12
Limits of Autobiography’, J. Olney (ed.), Autobiography: Essays Theoretical and Critical, Princeton, NJ 1980,
pp. 36, 40; L. Valensi & N. Wachtel, Jewish Memories, trans. B. Harshav, Berkeley, CA 1991, p. 5; C. Linde, Life
Stories: The Creation of Coherence, New York 1993, pp. 43, 51, 98
על קשרי הגומלין בין נרטיב אישי לקבוצתי ראוH. White, Identity and Control: A Structural Theory of Social :
Action, Princeton, NJ 1992, pp. 20–29; M. Somers, ‘The Narrative Constitution of Identity: A Relational and
Network Approach’, Theory and Society, 23, 5 (1994), pp. 605–649
ג' מירון' ,האוטוביוגרפיה כמקור להיסטוריה חברתית :יהודי גרמניה בארץ ישראל כמקרה מבחן' ,היסטוריה( 2 ,תשנ"ח),
עמ' M. Kaplan, ‘Weaving Women’s Words’, K. Heinsohn & S. Schüler-Springorum (eds.), Deutsch- ;117 ,103
Jüdische Geschichte als Geschlechtergeschichte, Göttingen 2006, pp. 257, 271
אפיון זה הוא בעקבות היימן .ראוP. Hyman, ‘Feminist Studies and Modern Jewish History’, L. Davidmann & :
Sh. Tenenbaum (eds.), Feminist Perspectives on Jewish Studies, New Haven, CT 1994, p. 123
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השפעתם ועצמתם מובנות באופן יחסי ,הן האחד כלפי האחרים והן ביחס לסביבה .לעתים הם או
מקצתם הם צירי חוזק ,היינו מקנים הון חברתי 10או משאבים אחרים ,ולעתים הם צירי חולשה ,היינו
גורמים שעומדים בבסיס אפליה או החלשה .יתרה מזאת ,אותו ציר יכול להיות ציר חוזק בנסיבות
מסוימות וציר חולשה בנסיבות אחרות11.
אסתייע גם במונחים השאולים מתאוריות העוסקות ברשתות חברתיות .הבחנה מרכזית לעניין
הנדון כאן היא זו שבין רשתות מסתגרות ( )bonding, exclusiveלבין רשתות מגשרות (bridging,
 .)inclusiveהרשתות המסתגרות מכוונות כלפי פנים ,ונוטות להיות מורכבות מקבוצות הומוגניות,
כדוגמת ארגונים אתניים ,ארגוני יוצאי קהילות ,לנדמנשפטס וכו' .חוזקן בכך שהן נוטות להיות
מקור תמיכה לחברים בהן ביחסים בינם לבין עצמם .רשתות מגשרות פונות החוצה ומכילות אנשים
מקבוצות חברתיות מגוונות ,כדוגמת ארגונים ותנועות בעלי מטרות כלליות ורחבות ,ארגוני זכויות
אדם ,איכות הסביבה וכיוצא באלה .חוזקן בכך שהן נוטות לאפשר פיתוח קשרים חיצוניים .עם זאת
קווי הגבול לא תמיד חדים ,ורשתות רבות מערבות מאפיינים משני הסוגים12.
רשתות חברתיות של מהגרים נשענות בדרך כלל על קהילת המוצא ,הן לרוב הדוקות או צפופות,
וחזקים בהן המאפיינים של רשת מסתגרת .הן יכולות להיות מקור לשימור תרבות המוצא ולתמיכה
הדדית בין החברים ,אך הן גם עלולות להאט את ההתערות החברתית והתרבותית 13.ברשתות שיש
10

11

12

13

הון חברתי הוא מונח רווח בשיח המחקרי בתחומי מדעי החברה והרוח .ניתנו לו משמעויות ופרשנויות שונות ,לעתים
סותרות ,אך על פי כולן מדובר במכלול קשרים חברתיים מסוגים שונים .קשרים אלו הם לרוב משאב בעל ערך לפרט
ולחברה ,אך לעתים הם גם חסם וגורם מעכב .ההון החברתי אינו נבנה בחלל ריק ,יש לו יחסי גומלין עם הסביבה ועם
צורות הון אחרות (כלכלי ,תרבותי ,אנושי) ,הוא תלוי במבנה החברתי ובמיקומו של הפרט במבנה זה ,ונמצא בתהליך
מתמיד של אתגור ,אישוש ואישור .ראוP. Bourdieu, ‘The Forms of Capital’, J. Richardson (ed.), Handbook of :
Theory and Research for the Sociology of Education, New York 1986, pp. 248–252; J. Coleman, ‘Social Capital
in the Creation of Human Capital’, AJS, 94 (1988), pp. 98–100; R. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and
Revival of American Community, New York 2000, pp. 19, 22
K. Crenshaw, ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics’, University of Chicago Legal Forum, 1 (1989),
pp. 139–167; G. Samuels & F. Ross-Sheriff, ‘Identity, Oppression, and Power: Feminisms and Intersectionality
;)Theory’, Affilia: Journal of Women and Social Work, 23, 1 (February 2008), pp. 6, 8 (10.1177/0886109907310475
S. Shields, ‘Gender: An Intersectionality Perspective’, Sex Roles, 59, 5–6 (2008), pp. 301–311; N. Yuval-Davis,
;Power, Intersectionality and the Politics of Belonging, FREIA Working Paper Series, 75, Aalborg 2011, p. 5
D. Carbado, ‘Colorblind Intersectionality’, Signs, 38, 4 (2013), pp. 811–845
רשתות חברתיות הוא מונח רחב ,שיכול להכיל מגוון קשרים ,החל בקשרים שבין פרט אחד לאחר וכלה בקשרים
ארגוניים ממוסדים .רשתות יכולות להיות קטנות או גדולות; כאלה שבין חבריהן יש קווי חיבור רבים (רשתות צפופות)
וכאלה שיש בהן קווי חיבור מעטים (רשתות דלילות); יציבות או ארעיות; נמשכות או חד־פעמיות; לחלקן מטרות
ציבוריות וחלקן מכוונות להנאה פרטית של חבריהן — וכמובן בתוך כל אלו אפשריים שילובים שונים .ראו :פוטנם
(לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .E. Bott, Family and Social Network, London 1957, p. 95 ;22למידע נוסף על רשתות ועל
דרכי פעולתן ראו :נ"א כריסטאקיס וג'"ה פאולר ,מחוברים :כיצד פועלים קשרים בין בני אדם ואיך הם מעצבים את
חיינו ,תרגמה ד' בלישה,תל אביב תשע"א.
A. Kazemipur, ‘The Market Value of Friendship: Social Networks of Immigrants’, Canadian Ethnic Studies,
 .38, 2 (2006), pp. 5–8וראו לדוגמה על רשתות חברתיות של מהגרים כמקור להזדמנויות מצד אחד וחסמים מצד אחר
בהיבט הכלכלי של חייהם במדינה הקולטתA. Portes & J. Sensenbrenner, ‘Embeddedness and Immigration: :
Notes on the Social Determinants of Economic Action’, AJS, 98, 6 (May 1993), pp. 1330, 1338–1340
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בהן עירוב של מהגרים ותושבים ותיקים ,יש לצפות לקיומם של מאפיינים בולטים יותר של רשת
מחברת .כפי שאציג בהמשך ,הזיקות החברתיות של הנשים שבהן עוסק מאמר זה היו מגוונות וכללו
מאפיינים של רשתות מסתגרות ושל רשתות מגשרות כאחד.
בהמשך המאמר אציג את הרקע הבורגני ואת משאבי ההון החברתי של הנשים שהיו תולדה של
רקע זה ,וכן את אפיוניה של החברה הארץ־ישראלית שאליה הגיעו .לאחר מכן אנתח את הזיקות
החברתיות שהיו לנשים בחייהן בארץ בשלושת המעגלים החברתיים שעמם קיימו זיקות ואת
משמעותן של זיקות אלו .בסיכום המאמר אדון בתמונה הכללית המתקבלת ובתובנות העולות ממנה.
בנספח למאמר מוצגות ביוגרפיות קצרות של הנשים הנזכרות בו.

משאבי הבסיס :הנשים כתוצר של החברה הבורגנית היהודית המרכז
אירופית בטרם העלייה ארצה
כדי להבין את מערך הקשרים החברתיים של הנשים בארץ־ישראל ,יש להכיר את העולם שממנו באו
ואת משאבי ההון החברתי שרכשו לפני העלייה ארצה .יהדות מרכז אירופה 14הייתה ברובה אוכלוסייה
עירונית אשר אימצה את ההביטוס (מערכת כוללת של ערכים ,גישות ,דרכי חשיבה ,ודפוסי התנהגות —
מודעים ולא מודעים — המאפיינים חברה נתונה בזמן ובנסיבות נתונים) 15הבורגני של החברה
הסובבת .אין מדובר כאן בהיטמעות — זו הייתה קהילה ייחודית ונפרדת ,שבצד קיום ההביטוס
הבורגני שימרה מאפיינים מסורתיים יהודיים ,בעיקר במסגרת המשפחתית ,ואשר פיתחה תחושת
השתייכות לקהילה היהודית והזדהות חברתית יהודית קהילתית 16.הייתה זו אתניות ייחודית ,יהודית
וגרמנית כאחת .חברה זו לא הייתה עשויה מקשה אחת .היו בה יחסים סבוכים ומתחים מעמדיים בין
הוותיקים ,שהתגוררו במרכז אירופה זה דורות ,לבין אוֹ סט יוּ דן ,כפי שכונו יהודי מזרח אירופה שהיגרו
כפליטים בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים לאוסטריה ולגרמניה .האוסט יודן נטו
יותר מהוותיקים לשמור על המסורות היהודיות ועל שפת היידיש ,השתתפו פחות בתהליכי חילון
 14אמנם אין זהות ואחידות בין האוכלוסייה היהודית שחייתה בגרמניה לבין זו שחייתה בקיסרות האוסטרו־הונגרית ,אך
לעניינו של מאמר אין צורך להתייחס להבדלים אלו .היו גם אוכלוסיות יהודיות אחרות ,פריפריאליות ,במרכז אירופה,
שמאפייניהן שונים ,אך איני עוסקת בהן במאמר זה.
P. Bourdieu, ‘Social Space and Symbolic Power’, Sociological Theory, 7, 1 (1989), pp. 18–19; idem, Distinction: 15
& A Social Critique of the Judgment of Taste, London 1986, pp. 169–175; idem, ‘Distinction’, D. Grusky
.S. Szlenyi (eds.), Inequality: Classic Readings in Race, Class, and Gender, Boulder, CO 2006, pp. 283, 293
וראו גם הסבר תמציתי בעברית :ז'' ספירו' ,הקדמה' ,פ' בורדייה ,שאלות בסוציולוגיה ,תרגם א' להב ,תל אביב ,2005
עמ' .11–10
 16ש' וולקוב ,במעגל המכושף :יהודים ,אנטישמים וגרמנים אחרים ,תל אביב תשס"ב ,עמ' ,71 ,67 ,28 ,18–17 ,8–5
 ;182–181 ,172מ' ריכרץ' ,המבנה המקצועי והחברתי' ,ס' לובנשטיין ואחרים ,תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה ,ג:
אינטגרציה במחלוקת  ,1918–1871תרגמו ר' נטנברוק־גינצברג וא' סיון ,ירושלים תשס"ה ,עמ'  ;53מ' קפלן ,מגדר,
מעמד ומשפחה :צמיחתה של הבורגנות היהודית בגרמניה הקיסרית ,תרגמה ד' אילון ,ירושלים תשע"ב ,עמ' ,48–46
D. Sorkin, The Transformation of German Jewry 1780–1840, New York 1987, pp. 6, 172, 178; S. ;156–153
Volkov, ‘The Verbürgerlichung of the Jews as a Paradigm’, J. Kocka & A. Mitchell (eds.), Bourgeois Society in
Nineteenth-Century Europe, Oxford 1993, pp. 383–384
ק ת ד ר ה  ,1 6 4ת מ ו ז ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 8 - 7 5

האומנם מתנשאות? קליטתן החברתית של נשים עולות ממרכז אירופה בארץ־ישראל

81

קתדרה

ומודרניזציה סביבתיים ,ונתפסו בעיני הוותיקים כנחשלים 17.גרדה לופט ,שמרדה בעולם הבורגני
והנוקשה של הוריה ,סיפרה בזיכרונותיה' :אמי לא הרשתה לי להזמין אלי ילדים מהבתים הסמוכים
שכולם היו שייכים למשפחות יהודיות ממזרח אירופה .כיוון שההורים בבתים אלה דיברו יידיש ונתנו
חופש רב מדי לילדיהם ,הם היו בבחינת טאבו בשביל אמי' 18.למרות מתחים והבדלים אלו אף האוסט
יודן ובעיקר צאצאיהם ,מתוך שאיפתם לניעות מעמדית בתוך החברה היהודית — אימצו וחלקו את
הערכים ואת ההביטוס הבורגניים היהודיים19.
הבורגנות כמעמד היא חמקמקה ,משתנה ממקום למקום ומזמן
לזמן ,וקשה להגדרה ולאפיון 20.ערך מרכזי ומאפיין ייחודי של
הבורגנות העירונית המרכז אירופית — ובכלל זה של החברה
היהודית — אשר הבדיל אותה ממעמד בורגני במקומות אחרים
בעולם ,היה (בצד הדגש על קניין ממשי) הבילדונג (.)Bildung
מושג זה מציין עיצוב של אדם מתוך הדגשה של תרבות גבוהה,
השקפת עולם הומנית ,ליברלית ואינדיווידואליסטית ,בצד חינוך
וכללי התנהגות נוקשים ברורים .לא פעם כונתה הבורגנות העירונית
המרכז אירופית בורגנות הבילדונג (21.)Bildungsbürgertum
כחלק מהבילדונג זכו נשים יהודיות רבות הן להשכלה תרבותית
בלתי פורמלית רחבה והן להשכלה אקדמית או מקצועית בעקבות
פתיחת המוסדות להשכלה הגבוהה לנשים (באוסטריה בשנת ,1897
בבאדן בשנת  ,1900בפרוסיה בשנת  22.)1907עם זאת בהתאם
לערכי הבורגנות תפקידן המרכזי של הנשים היה במשפחה ,והיא
23
הייתה מסגרת ההתייחסות המרכזית שלהן ,בעוד שתפקידם המרכזי של הגברים היה לפרנס .בתוך מגבת מטבח רקומה
17

18

19
20

21
22
23

מאוסף הנדוניה של
פרידל אדלר לבית
שאומברג ,שעלתה
מגרמניה לארץ־
ישראל בשנת .1936
הכתובת הרקומה:
'עקרת הבית הטובה
מבשלת בחריצות
את המאכלים
האהובים על בעלה'

מ' ריכרץ' ,נשים במשפחה ובחברה' ,לובנשטיין ואחרים (שם) ,עמ' S. Aschheim, Brothers and Strangers: ;69–68
;The East European Jew in German and German Jewish Consciousness, 1800–1923, Madison, WI 1982, p. 13
T. Maurer, Ostjuden in Deutschland 1918–1933, Hamburg 1986, pp. 760–763, 766–768
ג' לופט ,שמונים שנה ועוד ,תרגמה מ' הרמן ,תל אביב תשמ"ז ,עמ'  .21לופט הייתה מעט יוצאת דופן כיוון שעקב
זוגיותה עם ארלוזורוב חברה עוד בגרמניה לחוגי הציונים הסוציאליסטים ,וגם בארץ־ישראל הכירה רבים מראשי מחנה
השמאל הפועלי והייתה עמם בקשר .ראו :שם ,עמ' .72–70
מאורר (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .767–766
(באדיבות המוזאון ליהדות
א' בן־פורת ,היכן הם הבורגנים ההם :תולדות הבורגנות הישראלית ,ירושלים תשנ"ט ,עמ'  .13–3סקירות השוואתיות
דוברת גרמנית — מרכז
על מעמד הביניים בארצות שונות באירופה ראו ,J. Kocka, ‘The European Pattern and the German Case’ :קוקה מורשת הייקים ,תפן)
ומיטשל (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  .39–3המעמד הבורגני הגרמני עצמו היה אף הוא הטרוגני ונתון לשינויים ,ובשל כך
קשה לאפיינו .ראוJ. Kocka, Bourgeois Society: Business, Labor and Bureaucracy in Modern Germany, New :
York & Oxford 1999, p. 236
וולקוב ,ההתברגנות (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  ;373 ,370קוקה (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .34
קפלן (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .253
על יסודות אלו בהביטוס הבורגני הגרמני ראו :קוקה (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  .234–231 ,34הבורגנות הגרמנית היהודית
נשענה אף היא על שני יסודות אלו .ראו :וולקוב ,ההתברגנות (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  ;373 ,370 ,368–367קפלן (שם),
עמ' .44‑43
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כך היו הנשים גורם מתווך בין החברה למשפחה ,הן אלו שהיו
ממונות על קידום ושימור של מעמדה החברתי של המשפחה ועל
התאמתו להביטוס הבורגני היהודי24.
מסגרת ארגונית חברתית מקובלת לנשים היהודיות — ובכללן
הנשים שבהן עוסק מאמר זה — הייתה התנדבות בארגוני סעד
לספרה הציבורית,
ועזרה .פעילות זו הייתה נתיב יציאה לגיטימי ֵ
שלא הייתה בו קריאת תיגר גלויה על תפקידי הנשים המסורתיים25.
הפעילות העיקרית התקיימה בארגונים יהודיים ,והגדול והמרכזי
שבהם היה 'ארגון הנשים היהודיות' (,)Jüdischer Frauenbund
שפנה במובהק אל נשים ממעמד הביניים 26.לא מעטות מהנשים
ציינו את חברותן ואת פעילותן בארגוני סעד ועזרה .מרביתן הדגישו
את הפן הסוציאלי של פעילות זו ,כדוגמת שרלוטה לנדאואר־
מיזם ,ילידת שנת  ,1894שהייתה פעילה במגוון ארגונים (ובאופן
חריג לאו דווקא ארגונים יהודיים)' :פעלתי במועצת העיר הליבקית
[ ]...הייתי פעילה בארגון סוציאלי לעזרה למעוטי יכולת [ ]...הייתי
חברה בארגון האמנים הליבקים וגם בארגון למען זכויות הנשים'27.
פרידה הירש ,ילידת שנת  ,1890שהייתה נשיאה של הפלג הנשי
של ארגון 'הבונים החופשיים' בהיידלברג ,התמקדה ,בציניות ,באווירה ששררה בפגישות' :הנשים היו
עסוקות בהופעתי ובשמלותי יותר מאשר בהרצאותי [כנשיאת הסניף] [ ]...היו פגישות פרטיות ,עם
נשים חולות וכו' אבל זה לא דרש הרבה ,וביתר הזמן ערכנו בינינו לבין עצמנו פעילויות'28.
יוצאת דופן הייתה לולה לנדאו .הנשים שבהן עוסק מאמר זה היו בדרך כלל חברות בארגונים
יהודיים ולא היו מעורבות בפעילות פוליטית ,אך לנדאו הייתה פעילה בשנות מלחמת העולם
הראשונה בקבוצה פוליטית לא יהודית של נשים למען השלום .מבטה הרטרוספקטיבי ,בדומה לזה
של הירש ,היה ביקורתי' :נשים נפגשו .קמו קבוצות קטנות .היו חילוקי דעות על דרך התנועה .הוחלט
לא לנקוט פעולות הפגנתיות .כמה היינו מנותקות מהעולם [ ]...ניסיתי להעביר את המסר בדבר
חופש לבני אדם בכל הזדמנות .התגובות היו תמיד שליליות ,צחוקים מבטלים' 29.לנדאו אינה דוגמה
24
25
26
27
28
29

קפלן (שם) ,עמ' .46
פ' היימן ,האשה היהודיה בסבך הקידמה :מקומה ויצוגה בעת החדשה ,תרגמה ט' אילן ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;31קפלן
(שם) ,עמ' .399–398
על ארגון זה ראוM. Kaplan, The Jewish Feminist Movement in Germany: The Campaigns of Jüdischer :
Frauenbund, 1904–1938, Westport, CT 1979, esp. pp. 69–70, 80–85
’ ,C. Landaur-Mühsam, ‘Meine Erinnerungenמל"ב  ,802עמ' .44
F. Hirsch. ‘Mein Weg von Karlsruhe über Heidelberg nach Haifa 1890–1965’, LBINY, ME303, pp. 130–131
 .L. Landau, Vor dem Vergessen: Meine drei Leben, Frankfurt & Berlin 1987, p. 55לא מפליא שמבין כל הנשים
דווקא לנדאו היא זו שבחרה בפעילות שלא הייתה מקובלת בחברה היהודית .סיפור חייה כולו הוא סיפור של פריצת
גבולות .ראו להלן ,בנספח למאמר.
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מייצגת ,לא בסיפור חייה ולא בפעילותה ,אולם דמותה ופועלה מלמדים שגם בקרב הנשים הבורגניות
היהודיות ,קבוצה הומוגנית לכאורה ,היו קולות שונים ,ואולי לא כולם תועדו ולא כולם ידועים.
קשריהן החברתיים של הנשים התהוו גם במסגרת ארגונים יהודיים וציוניים ,שהתרבו ופרחו עקב
התגברות האנטישמיות בארצות הנדונות מסוף המאה התשע עשרה 30.מלבד היותם מקום מפגש
ומסגרת חברתית תומכת ,נוצרו בארגונים אלו הזדמנויות למציאת בן זוג .וכך קרה פעמים רבות
שההיכרות עם בן הזוג הייתה כרוכה בהתוודעות לציונות' :ליאו לנדאו ושרלוטה מיזם היו ידידים זה
זמן .העניין הציוני המשותף והכאב על מותו של הרצל קירבנו ,וב־ 1906התארסנו .ב־ ,1908לאחר
שהתבסס כעורך דין — נישאנו'31.
המסגרות שבהן התקיימו קשריהן החברתיים של הנשים ,המשפחה והקהילה היהודית ,היו בבסיסן
רשתות חברתיות האופייניות לקהילות מיעוט — סגורות ,הדוקות ומכונסות בעצמן .הן היו הומוגניות
למדי מבחינה אתנית ומעמדית ,והעניקו לחברים בהן ביטחון ותמיכה .בכל הנוגע לתקופת חייהן לפני
העלייה ארצה אין כמעט בחיבורי הנשים מידע על קשרים מסוג אחר ,פתוחים יותר לחברה הסובבת,
בעלי אופי של רשת מגשרת .ניתן להניח כי גם אם היו קשרים כאלה ,הם לא היו חשובים מספיק בעיני
הנשים כדי שיכתבו עליהם.

מעגלי הזיקות החברתיות בארץ־ישראל
עולי מרכז אירופה באו לארץ בשנות השלושים במסגרת מה שנקרא העלייה החמישית ,המתוארכת
לשנים ( 1939–1932ויש המתארכים אותה לשנים  32.)1939–1929הם מנו כ־ 60,000נפש ,והיו
כשליש ממספר העולים הכולל בעלייה זו .רבים מהם היו מבוגרים ,בעלי משפחה ובעלי השכלה,
והגברים שבהם היו אף בעלי מקצוע; והם נטו להתיישב בשכונות הומוגניות של עולים כמוהם בערים
או בכפרים 33.יתר העולים באותה עלייה באו ממזרח אירופה ,ודמו במאפייניהם האתניים והמעמדיים
ליישוב הוותיק בארץ־ישראל ,שאף אוכלוסייתו הייתה ברובה מהגרים יוצאי מזרח אירופה וצאצאיהם.
החברה שפגשו העולים בארץ־ישראל באותן שנים הייתה מפוצלת ומגוונת 34.לענייני די להבחין
בין שני הגושים המרכזיים ,היישוב המאורגן והחוגים האזרחיים .היישוב המאורגן כלל את המגזר
30
31
32
33

34

ההתאחדות הציונית של גרמניה נוסדה בשנת  1897ובמקביל קמו בסוף המאה התשע עשרה תנועות ציוניות באוסטריה
ובצ'כיה.
לנדאואר־מיזם (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .41
על מקומה של ארץ־ישראל בהגירה הכוללת של יהודים מגרמניה בשנות השלושים ובניתוח משווה לאנגליה וארצות־
הברית ראוH. Lavsky, The Creation of the German-Jewish Diaspora, Berlin & Jerusalem 2017 :
בשנים  1941–1933הקימו עולי גרמניה — לבדם או עם עולים מארצות אחרות —  143יישובים חקלאיים .ראו:
 .M. Turnowsky-Pinner, Die zweite Generation: Mitteleuropäischer Siedler in Israel, Tübingen, 1962, p. 13עולי
מרכז אירופה התרכזו למשל בנהריה ,ברמות השבים ,בשכונת רחביה בירושלים ובשכונת אחוזה בחיפה.
חלוקה זו לשני גושים אינה היחידה האפשרית .לדוגמה הורוביץ וליסק ,וחוקרים נוספים בעקבותיהם ,הבחינו בארבע
קבוצות חברתיות :שמאל ,ימין ,דתיים ועדתיים .ראו :ד' הורוביץ ומ' ליסק ,מישוב למדינה :יהודי ארץ ישראל בתקופת
המנדט הבריטי כקהילייה פוליטית ,תל אביב תשל"ח ,עמ'  ;235מ' נאור וד' גלעדי ,ארץ ישראל במאה העשרים :מיישוב
למדינה ,1950–1900 ,תל אביב תש"ן ,עמ' .382
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הפועלי וההתיישבותי שהיה מאורגן תחת כנפי ההסתדרות ,במסגרת תנועת העבודה ,ושזוהה בדרך
כלל עם השמאל הפוליטי .החוגים האזרחיים קשים יותר לאפיון .הם כללו קבוצות בעלות אינטרסים
שונים ,בעיקר את מי שנמנו עם המעמד הבינוני ,הבורגני ,בעלי מקצועות חופשיים או עצמאים בדרך
כלל ,עירונים ברובם ,שזוהו פוליטית עם המרכז והימין ,ושלא היו מאורגנים במסגרת ההסתדרות35.
עולי מרכז אירופה השתייכו ברובם למגזר האזרחי הבורגני והייתה להם השפעה רבה על עיצוב
דמותו של מגזר זה ,שעד בואם כלל בעיקר סוחרים ובעלי מעמד בינוני נמוך .הם הביאו עמם לא
רק הון ממשי אלא גם הון תרבותי — הבילדונג על ערכיו — והעניקו למגזר האזרחי תנופה ועצמה
כלכלית36.
רוב המחקרים שעסקו בקליטה החברתית של עולי מרכז אירופה ציינו קשיים שהיו כרוכים בה,
ושהועצמו בשל שעתוקו של המתח ההיסטורי בין יהודי מרכז אירופה הוותיקים לאוסט יודן —
אלא שבארץ־ישראל דווקא יוצאי מזרח אירופה היו הרוב ,ותרבותם הייתה הדומיננטית 37.העדיפות
התרבותית של יוצאי מזרח אירופה נבעה הן מיתרונם המספרי ביישוב והן מן האוריינטציה האידאולוגית
הציונית שלהם ,שהייתה דומיננטית ביישוב ,ושנושאי הדגל שלה יצאו משורותיהם (אף שאלו היו רק
חלק קטן מאוכלוסייה זו ומרבית יוצאי מזרח אירופה היו אנשים פשוטים ,קשי יום ,בעלי משפחות,
ממעמד בינוני נמוך ,שהדאגה הכלכלית עמדה בראש מעייניהם) 38.קו אידאולוגי דומיננטי זה נשען
על קולקטיביזם וסוציאליזם ,שלא עלו בקנה אחד עם התפיסה הליברלית והאינדיווידואלית שעמדה
ביסוד תרבות הבילדונג ,ושלא התיישבו עם התפיסה הציונית המרכז אירופית ,שנשענה במידה רבה
על תרבות הבילדונג ,ושנטתה פחות לסוציאליזם 39.בצד העוינות כלפי עולי מרכז אירופה זכתה
קבוצה זו להערכת היישוב ולהכרה בהון התרבותי שהביאה עמה 40.הזהות הגרמנית ,על התכונות
שיוחסו לה ,נתפסה כאן כמשאב בעל ערך — עד כדי כך שעולי מרכז אירופה שהיו אוסט יודן סירבו
לוותר בארץ על שיוכם הגרמני ,וביקשו לטשטש את ההבדלים בינם לבין הגרמנים הוותיקים .מהלך
זה נתקל בהתנגדות של עולי מרכז אירופה הוותיקים ,אך מנקודת מבטה של החברה הקולטת ההבחנה
בין גרמנים ותיקים לגרמנים אוסט יודן ,שהייתה כה בולטת בגרמניה ,אכן היטשטשה41.
עם זאת אלה ואלה ,הגרמנים הוותיקים והאוסט יודן ,כמו מרבית היישוב הארץ־ישראלי ,היו
מהגרים או בני מהגרים .החברה היהודית בארץ הייתה נתונה בעיצומו של תהליך התהוות וגיבוש,
35

36
37
38
39
40
41

ד' גלעדי' ,יוזמה פרטית הון לאומי וגיבוש פוליטי של הימין' ,ש"נ אייזנשטדט (עורכים) ,המבנה החברתי של ישראל,2
ירושלים תש"ל ,עמ'  ;86נ' שילוח ,מרכז הולך ונעלם :החוגים האזרחיים בארץ־ישראל בשנות השלושים ,ירושלים
תשס"ג ,עמ' .9
שילוח (שם) ,עמ'  ;9בן־פורת (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .93–90
גטר (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;125גלבר (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;224מירון (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;136–133סלע־שפי (לעיל,
הערה  ,)1עמ' .50
ג' אלרואי ,אימיגרנטים :ההגירה היהודית לארץ־ישראל בראשית המאה העשרים ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .234–231
ג' מירון' ,ציונות ולאומיות יהודית בגרמניה — על הדרך המיוחדת בין מזרח למערב' ,א' גל (עורך) ,הציונות לאזוריה:
היבטים גאו־תרבותיים ,א :אירופה המזרחית והמרכזית ,ירושלים  ,2010עמ' .287
בן־פורת (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  ;93סלע־שפי (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .50
סלע־שפי (שם).
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ובד בבד היא חלקה חזון לאומי־ציוני משותף ,גם אם לא אחיד בגווניו .אם כן לגורמים שונים היו
השפעות שונות :שונותם של עולי מרכז אירופה עשויה הייתה להביא לידי בידול וסגירות ,ומנגד
היותם חלק מחברה שטרם נוצקו בה דפוסים מגובשים אך הייתה בה הסכמה לאומית ותרבותית רחבה,
עשוי היה ליצור בסיס נוח ליציאה מהגבולות החברתיים המוכרים.
השפעות שונות אלו ניכרות בקשריהן החברתיים של הנשים בארץ .טווח הקשרים החברתיים של
הנשים היה רחב ,וכלל פעילויות חברתיות בלתי ממוסדות ,פעילויות במסגרות ארגוניות ממוסדות
וחברויות אישיות .כל אלו התקיימו במספר מעגלים חברתיים ,מובחנים ונבדלים זה מזה .במעגל
הקרוב היו עולי מרכז אירופה ,במעגל מרוחק מעט היה היישוב הוותיק הארץ־ישראלי ,ועליהם נוספו
במעגל מרוחק יותר עולי ארצות האסלאם ,שרובם ככולם באו בראשית שנות החמישים.
אוכלוסיות יהודיות אחרות ,ובהן חרדים ,ספרדים ותיקים ואחרים מקרב בני 'היישוב הישן' ,לא
הוזכרו כלל בחיבורי הנשים .ערבים הוזכרו לעתים רחוקות ובקצרה בלבד ,כאוכלוסייה זרה ומרוחקת.
כך כתבה למשל אני רוברט בתארה את ימיה הראשונים בארץ' :הלכנו ברגל ליפו וישבנו שם בבתי
הקפה הערביים .לא נראו שם נשים וגם אני האירופית יכולתי ללכת שם רק עם ליווי' .ובמבט
רטרוספקטיבי ציינה' :ההכרה שאני חיה כעת ב"אורינט" חלפה בי פעמים רבות ,מצאתי את זה
מיוחד' 42.אוכלוסיות אלו היו מרוחקות מהנשים; הן לא באו במגע ישיר עמן ,ולא היה להן משקל
ממשי בעיצוב חייהן ומיקומן החברתי בארץ .גם ניצולי השואה שבאו ארצה לאחר תום מלחמה העולם
השנייה לא הוזכרו בחיבורי הנשים כקבוצת התייחסות חברתית — להבדיל מהתייחסויות אחרות
לשואה ולאבדן אישי שחוו חלק מהן.

עולי מרכז אירופה
המעגל החברתי הקרוב ביותר לנשים היה זה של עולי מרכז אירופה .זו הייתה קהילת מהגרים בעלת
מאפיינים מובהקים של רשת מסתגרת ,ששימרה רבים מהדפוסים שהתקבעו בה בארצות המוצא.
עם זאת שלא כקהילות מהגרים אחרות בארץ־ישראל ,היו לקבוצה זו מאפיינים כלכליים ,מעמדיים
ותרבותיים שהציבו אותה כקבוצה חזקה 43.בהיבט קבוצתי נשענה קבוצה זו על צירי חוזק של מעמד
ואתניות .חוקרים שדנו בקהילת יוצאי מרכז אירופה בארץ עמדו על תחושת הסולידריות החזקה
בקרבם ועל המשקל שהיה לה בהענקת ביטחון ותמיכה חברתית בשלבי ההסתגלות הראשונים
בארץ־ישראל .בד בבד לא התעלמו החוקרים מהאפשרות שהיה זה גם גורם מעכב בקליטה החברתית
בארץ־ישראל44.
A. Robert, Herrlich ist’s in Tel Aviv – aus der Wiener Prespektiv: Erinnerungen, eds. D. Ellmauer, M. Herz- 42
Kestranek & A. Lichtbau, Köln 2006, pp. 80, 82
 43בן־פורת (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  ;93סלע־שפי (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .50
 44בלינג (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;159–158 ,125–102ויסט (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;64ג' מירון' ,הסיפור הלאומי מבעד
לעיניהם של יוצאי גרמניה' ,א' שפירא (עורכת) ,מדינה בדרך :החברה הישראלית בעשורים הראשונים ,ירושלים
תשס"א ,עמ'  ;164ח' לבסקי' ,אז ועתה :עלייתם וקליטתם של יהודי גרמניה ,בין היסטוריה לתודעה היסטורית' ,מ' חזן
וא' כהן (עורכים) ,תרבות ,זיכרון והיסטוריה :בהוקרה לאניטה שפירא ,א ,תל אביב תשע"ב ,עמ' .266
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פנסיון גרטל כהן
בנהריה1950 ,

(באדיבות המוזאון ליהדות
דוברת גרמנית — מרכז
מורשת הייקים ,תפן)

הקשרים בין עולים אלו נשענו על מעמד ,מוצא ,רקע ,היסטוריה ותרבות משותפים .מגוריהם של
רבים מהם בריכוזי אוכלוסייה הומוגניים הקלו את שמירת הלכידות הקבוצתית 45.גרטרוד גינצבורג,
שעלתה ארצה עם משפחתה בשנת  ,1933ושהייתה ממייסדות הכפר רמות השבים ,שתושביו היו כולם
יוצאי גרמניה ,סיפרה כי חמיה — שעלה ארצה בשנת  ,1935ואשר התגורר אף הוא ברמות השבים —
'הכין הרצאות לחברי רמות השבים על פאוסט ,התרבות הרומנטיתַ ,קנט (ההרצאות היו כמובן
בגרמנית טובה מאוד וההכנה לקחה חודשים) [ ]...לאדונים זקנים אחדים היה חוג חברתי של ממש כל
שבוע' 46.אני רוברט ,שעלתה ארצה בשנת  ,1933ושהתגוררה בתל אביב ,כתבה בזיכרונותיה' :היה
לי מובן מאליו שכל שישי אפיתי קוּגֶ להוֹ ף לפי הוראות אמי ,ואז יכולנו לשבת בנחת עם חברים על
קפה ועוגה ,שיחקנו קלפים ושרנו בכמה קולות לידרים של שוברט' 47.הרטה וולף ,שעלתה ארצה
בשנת  ,1934ושהתגוררה בשכונת אחוזה בחיפה ,פירטה במכתביה השבועיים לבנותיה ,שהיו חברות
קיבוצים ,שגרת חיים חברתית אינטנסיווית שקיימה עם מכריה ,יוצאי גרמניה שהתגוררו אף הם
בחיפה .ממכתביה נשקפים הסיוע ההדדי בין העולים ,הפגישות החברתיות ,תרבות הבילדונג ,השפה
הגרמנית והנימוסים הבורגניים שנשמרו .אנקדוטה שמבטאת אולי יותר מכול את ההוויה הבורגנית
שהמשיכה להתקיים בקהילה זו מספרת על המעבר מגוף שלישי לגוף שני 48במפגש של וולף עם
מחותניה העתידיים (עולי גרמניה ,תושבי חיפה אף הם) .וכך תיארה וולף במכתב לידידיה' :ואז בא
45

46
47
48

קיימות עדויות מחקריות לכך שגם בקיבוצים ,בקרב העולים הצעירים ,נשמרו מאפיינים של תרבות הבילדונג .ראו
למשל :א' דומקה' ,בורגנים בחברה שיתופית :קליטת יוצאי גרמני בחברה הקיבוצית ("חבר הקבוצות" ו"הקיבוץ
הארצי")' ,קתדרה( 119 ,ניסן תשס"ו) ,עמ' .86–55
ג' גינצבורג ,זכרונות ,תרגמה ת' (ח') הימן( 1985 ,לא פורסם) ,עמ'  .81הזיכרונות נכתבו במקור ברמות השבים בשנים
.1982 ,1976
רוברט (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .100
מעבר מ־ sieל־ ,duבגרמנית נקרא מעבר זה .dutzen
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שוב רגע גדול [ ]...אנחנו "דוצנו" [ ]...לא עם הבחור של חנה ,אלא עם ההורים שלו []...
ִּבקשתי את רשותו [של החתן] לכבוד יום הולדתי ,עם הוריו ל"דוצן" [ ]...לצלילי קשקוש
הכוסות ,נשיקות אמיתיות וצחוק רב "עשינו דוצן"!!'49.
התמיכה והסולידריות הועצמו ככל שהורע המצב במרכז אירופה .אלישבע ברגמן,
שעלתה ארצה עם בעלה הרופא ובנותיה בשנת  ,1933סיפרה ביומנה על תחושת המחויבות
כלפי העולים שבאו לאחר שגורשו מאוסטריה בשנת ' :1939אירחנו לאחרונה כמה פעמים
אוסטרים פליטים ,אנשים שרק תרמילם על גבם ,ללא פרוטה .כך הם מגיעים מהגיהינום
הנאצי לכאן .בדירה הקטנה שלנו [ ]...אירוח כזה הוא משימה קשה .אבל! "כל ישראל
חברנו" [במקור בעברית] מה נשאר לנו מעבר לכך' 50.אני רוברט סיפרה על העזרה לעולים
שבאו אחריהם 51.אף גרדה לופט העיתונאית זכרה בדיעבד כי 'ככתבת היידישה רונדשאו
גרדה לופט
היה ביתי אחד המרכזים הטבעיים של העליה מגרמניה'52.
(באדיבות אלי ותלמה לופט)
למרות תחושת האחריות והמעורבות של הנשים ,הן לא נשאו בתפקידים פורמליים ואף לא סיפרו
על פעילות במסגרת הממוסדת של 'התאחדות עולי גרמניה' ,שנוסדה בשנת  ,1932ושלאחר זמן
קצר נכללו בה גם עולי אוסטריה .היעדר זה עולה גם מסקירת מוסדות ההתאחדות וגיליונות העיתון
שהוציאה ( ,)Mitteilungblattשייצוג הנשים בהם נמוך ביותר — 53יוצאות דופן היו גרדה לופט,
שהייתה חברה בוועד הארגון ,וד"ר ארנה מאייר ,מומחית לתזונה ,שבמשך מספר שנים כתבה בעיתון
מדור לנשים .ניתן לראות בכך פן נוסף של שימור ההביטוס וההייררכייה המגדרית הבורגניים ,שעל
פיהם הנשים היו פעילות ומתנדבות ,אך בארגונים מעורבים ,שלא היו בעלי אופי נשי מובהק ,הן לא
נמנו עם קובעי המדיניות או עם חברי ההנהלה.
בצד החוויה החיובית שחוו הנשים בקשרים עם המעגל של יוצאי מרכז אירופה ,הן לא נמנעו
מביקורת על הפערים המעמדיים והכלכליים בתוך הקבוצה עצמה ,פערים שנשמרו בארץ בדומה למה
שהיה בטרם העלייה:
האווירה ששררה בירושלים הבירה ,משהו המזכיר אורח חיים בעיירות בירה של מדינות קטנטנות באירופה,
סנוביות ושאיפה להשתייך לחברה הגבוהה ומי שלא שייך אינו נחשב54 .
חשתי באנטגוניזם דווקא מצד יקים ,אני לא באתי מהאליטה של 'דוקטור מול דוקטור' ,אני הייתי פליטה.
מעולם לא הוזמנתי לשום בית יקי ,לא היה לי ייחוס ,אף יקה לא היה רוצה שהבן שלו יתחתן אתי .הדור השני של
היקים מאוד מתנשא [ ]...בגלל שהגעתי כפליטה ,חוויית הקליטה שלי הייתה אחרת משל יקים בעלי אמצעים55.
49
50
51
52
53
54
55

וולף אל ידידים לא מזוהים ( 12 ,)Liebe Leuteבנובמבר  .1942מכתביה של וולף משנות השלושים עד שנות השישים
של המאה העשרים לא פורסמו.
א' ברגמן ,יומן (לא פורסם) 8 ,בינואר .1939
רוברט (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .100
לופט (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .102
העיתון יצא כאחת לשבועיים החל בשנת  ,1932וממשיך להופיע גם היום ,בשם 'יקינתון' ,בתדירות של מספר גיליונות
בשנה.
צ' רוזנבליט ,מברלין עד גניגר :תולדות חיים ,תל אביב תשל"ח ,עמ' .39
א' גולן ,ריאיון 24 ,באפריל .2008
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עברנו [לכפר יונה] אבל אף אחד לא שם לב ,גם לא בימים הבאים ,התחלתי לגדל ירקות ולבשתי בגדי
'הסתדרות' שלי ,מכנסים קצרים וחולצה כחולים ,זה עורר רכילות' :אשת הרופא משחקת בלהיות חקלאית'
אבל כשלבשתי שמלה שמעתי' :אשת הרופא לא צריכה לעבוד'56 .

גם תחרות על משאבים כלכליים הייתה כאן .חנה בנדר ופרידה הירש ,שהיו שתיהן נשות רופאים,
סיפרו' :גם קינאו בקרל שהמשיך לעבוד במקצוע שלו';' 57הישנים (להוציא בודדים) חששו מתחרות,
וגם העולים החדשים דחקו את היותר חדשים אם כי בדיסקרטיות' 58.הקנאה המקצועית הופנתה
לכאורה כלפי הגברים בלבד ,אולם לנשים היה עניין ישיר בכך .מאחר שהמשפחה נתפסה כיחידה
אחת ,לא זו בלבד שפרנסת הנשים הייתה תלויה בבעליהן ,אלא שבהתאם לצפנים החברתיים של
התרבות הבורגנית המרכז אירופית גם מעמדן החברתי וכבודן נגזרו פעמים רבות מעיסוקו המקצועי
של בן הזוג ,וכך מקובל היה למשל לכנות אישה 'גברת דוקטור' ( .)Frau doctorפן זה של היחסים
החברתיים ,דהיינו ביקורתיות מבפנים ,מתוך הקבוצה ולא מחוצה לה ,מפי מי שלא היו אוסט יודן
אך בכל זאת כנראה הרגישו פחות שייכות ,מצביע על תחרות על משאבים כלכליים ומעמדיים פנים־
קבוצתיים; תחרות זו הייתה עמוקה מזו שהאירה רקפת סלע־שפי 59,וחרגה מתחום הזהות האתנית
וההבחנה שבין ותיקים לאוסט יודן.
אם כן שימור הנורמות המעמדיות במעגל זה של עולי מרכז אירופה היה חד־משמעי ובולט ,וגם
מבחינה אתנית מדובר בקבוצה הומוגנית — אם אין מביאים בחשבון את מאבקי הזהות הפנימיים
שבין ותיקים לאוסט יודן ,שכאמור לא בלטו לעיני החברה הסובבת .אך בכל הנוגע לנורמות מגדריות
התמונה רבגונית יותר .לעתים קרובות שעתקו הנשים את תפקידיהן המוכרים מהתרבות הבורגנית
כמי שהיו ממונות על הקשרים החברתיים .הן היו עזר כנגד ,תפקידן היה להיות המארחות ,לשמור
על הקשרים החברתיים ולתחזקם לטובת המסגרת המשפחתית — הן לא היו שם בזכות עצמן .פרידה
הירש סייעה לבעלה הרופא בעבודות מנהלה וחשבונות וכן בטיפוח קשרים חברתיים' :הרופאים
הגרמנים התאגדו יחד וניהלו פורומים ודיונים ,התיידדו ,וגם הנשים ,שתפקידן היה לארח ,יכלו
בהזדמנות זאת להכיר את הקולגות' 60.אזכור בן הזוג בהקשר זה אינו מקרי ,שכן המשפחה נתפסה
כיחידה אחת ,שבה תפקיד הגבר לפרנס ותפקיד האישה לסייע ,בין היתר בהיבט החברתי .לילדים
כמעט לא היה מקום בהקשר החברתי של מעגל זה והם הוזכרו מעט מאוד — אם משום שלא היה להם
תפקיד חברתי במעגל זה ,ואם משום שהנשים לא ראו אותם כחלק ממעגל זה ,מפני שהיו להם קשרים
בעיקר עם המעגל המקומי (השני) .אולי גם באה לידי ביטוי בעניין זה התפיסה הבורגנית המרכז
אירופית שילדים צריכים לשמוע אך לא להישמע ,לראות אך לא להיראות.
היו נשים שראו בעלייה ארצה הזדמנות לפריצת גבולות מגדריים ולפיתוח קריירה מקצועית ,מהלך
שקרוב לוודאי לא היה אפשרי עבורן בארצות מוצאן .הן הבינו את החשיבות של רישות וקשרים
56
57
58
59
60

ח' בנדר ,זיכרונות ,כפר חיים ( 2002לא פורסם) ,עמ' .40
שם ,עמ' .40
הירש (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .147
סלע־שפי (לעיל ,הערה .)1
הירש (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .144
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חברתיים ,וכדי להתקדם מבחינה מקצועית הסתייעו לעתים דווקא ברשת של עולי מרכז אירופה
ובחברים בקבוצה זו שהיו בעלי כוח והשפעה .קטה דן־רוזן ,שהייתה הבעלים של קפה ופנסיון 'קטה־
דן' בתל אביב ,סיפרה כי בכל צעדיה ליוו אותה מנהל 'בנק אנגלו־פלשתינה' ופליכס רוזנבליט ,לימים
פנחס רוזן ,שר המשפטים הראשון במדינת
ישראל ,שהיה קרוב משפחה 61.ללוטה
אייזנברג ,הבעלים והמנהלת של מלון 'גלי
כינרת' היוקרתי דאז בטבריה ,היו קשרים
עם בני משפחות העילית מיוצאי גרמניה,
ובהם זיגפריד מוזס ,המנהיג האחרון של
'התאחדות ציוני גרמניה' והיזם של רמות
השבים ,אשר הציע לה לנהל את המלון62.
הסתייעות זו בגברים דווקא ולא בנשים
הייתה מחויבת המציאות ,שכן לא היו אז
נשים בעמדות השפעה וכוח ,אך היא אינה
מובנת מאליה ,שהרי לא ציפו שנשים יפתחו
קריירה .התמיכה הגברית בוודאי הושפעה
מכך שמדובר היה בקליטה בסביבה חדשה
ובנסיבות חיים חדשות ,אשר טרפו את
הקלפים המוכרים .במציאות זו סיפק הסיוע
לנשים גם את האינטרס הקבוצתי ,משום
שבאופן זה הגדילה הקבוצה כולה את הונה
החברתי.
נראה כי הצירוף של שימור הנורמות
הבורגניות ,של ההומוגניות האתנית ושל
המעמד הגבוה ,לא רק חיזק את כוחה של
הקבוצה אלא גם העניק לנשים העולות ממרכז אירופה ,ברמה האישית ,תחושת שייכות וביטחון ,עלון פרסום של מלון
'קטה־דן' ,תל אביב
וזו סייעה להן להבנות את זהותן ואת תפיסתן העצמית — מי בתוך הגבולות המגדריים המוכרים (עיזבון קטה דנילביץ,
באדיבות נדב מן ,ביתמונה)
והשמרניים ,ומי מתוך פריצה והרחבה של גבולות אלו.

היישוב הוותיק — עולי מזרח אירופה
המעגל החברתי הרחב יותר שעמו באו הנשים במגע בארץ־ישראל היה היישוב הארץ־ישראלי הוותיק,
שרובו היה מהגרים ממזרח אירופה וצאצאיהם — וניתן לכלול בהם גם את עולי העלייה החמישית
K. Dan-Rosen, ‘Aus meinen Erinnerungen’, LBINY, ME104, p. 8 61
 62ל' אייזנברג ,דפים מחיי ,ירושלים  ,1986עמ' .25
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מארצות מזרח אירופה .נראה כי חוויית המפגש של הנשים העולות ממרכז אירופה עם מעגל זה הייתה
מגוונת הרבה יותר ומשברית וטעונה פחות מכפי שהוצג בדרך כלל במחקרים בנושא ,שהדגישו את
הניכור והעוינות שאפיינו מפגש זה 63.הנשים התייחסו אל היישוב הוותיק שפגשו בארץ־ישראל
בשני רבדים :רובד קבוצתי ,שבו ניתן ביטוי למפגש בין שתי הקבוצות — עולי מרכז אירופה כקבוצה
מול היישוב הוותיק — ורובד אישי ,שבו היה הדגש על ההתנסות האישית .ברובד הקבוצתי ניתן אכן
למצוא ביטוי לפערים שבין ותיקים לחדשים ולמאבקי שליטה בין שתי הקבוצות.
אלישבע ברגמן כתבה ביומנה:
כשרואים את האנשים שעסוקים בבניית המדינה ,לגרמנים אין תפקיד חשוב .ה'חלוץ' ,זה שמייבש ביצות
וסולל כבישים הוא 'פולני' ,מתחתיו יש רבים שעזבו קיום הוגן למדי ,חנות או סטודיו ,על מנת לבוא לכאן.
אבל אצל הרוסים ,בעיקר האוקראינים ,הדברים שונים ,הם ברחו מפוגרומים .לנו הגרמנים ,זה אחרת .עזבנו
ארץ מסודרת ,שהתקיימנו בה טוב מאוד ולכן קשה לנו יותר ,ולו מפני שמדובר בחתך של אינטלקטואלים
שנדרשים עכשיו לעבודה פיזית ולשינוי מקצועי ,וגם אלו שנשארים במקצוע כמונו צריכים להתרגל להכנסה
שונה לחלוטין64 .

אלו היו רשמים ראשונים ,שנכתבו מספר חדשים אחרי שהגיעה ברגמן ארצה ,ונראה שהם ביטאו
אווירה והלך רוח ששמעה וספגה .ניתן לחוש בהם באי נוחות של ברגמן לנוכח המיקום הנמוך של
עולי מרכז אירופה במדרג החברתי ,הציוני והחלוצי שנוצר בארץ ,ובניסיון מרומז ליצור איזון או
אולי אף להשיב על כנה את ההייררכייה המעמדית הקודמת ,אשר בה ראו עצמם יהודי מרכז אירופה
עדיפים מיהודי מזרח אירופה .אולם קרוב לוודאי שלשון הרבים שנקטה ברגמן ,הניסוחים הכלליים
והעובדה שזו הייתה התבטאות חד־פעמית ,מעידים שהדברים לא היו תוצאה של התנסות אישית
שחוותה ,אלא שיקפו כאמור אווירה כללית .בהמשך יומניה אין עוד אזכור לנושא זה ,ומכאן שהדבר
הטרידה עוד.
ּ
לא
כתיבה בלשון רבים והתייחסות כללית ולא קונקרטית מאפיינות גם את התייחסות הנשים לנושא
זה בדיעבד ,בזיכרונותיהן .נראה שהדברים היו שיקוף של מעין זיכרון קולקטיבי ולאו דווקא של
התנסות אישית .גרטל באום־מרום ,שהייתה בצעירותה בגרמניה חברה פעילה מאוד בתנועת הנוער
'קדימה' ,תנועה בעלת גוון סוציאליסטי ,כתבה בזיכרונותיה:
לקחנו חלק בכל דבר ,וניסינו לבנות חברה חדשה וצודקת יותר ,בהתאם לאידאלים שלנו ,אף שלא תמיד היה
קל ללכת לפי דרכנו מול הממסד — המהגרים מרוסיה ופולין ,הוותיקים .הם גילו את הציונות והיו הפרשנים
היחידים של הציונות הסוציאליסטית .אנחנו היינו 'רק' היקים שבאנו לפלשתינה משום שהיינו צריכים לברוח
מהנאצים ,לא בגלל אמונה .אני מחיתי ,אך כמובן לשווא65 .

ארנה פרוסקאואר ,שלא הגדירה עצמה מעולם ציונית ,ושהיגרה בשנת  1953חזרה לגרמניה ,תיארה
בזיכרונותיה מציאות חברתית קשה יותר:
 63ראו לעיל ,הערה .1
 64ברגמן (לעיל ,הערה  ,)50ינואר .1934
G. Baum-Meróm & R. Baum, Children of a Respected Family, Konstanz 1996, p. 111 65
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הגבולות בין קבוצות המהגרים השונות בלתי עבירים .המהגרים הרוסים ,כמו בן־גוריון או גולדה ,נתפסו
כעילית ונשארו בינם לבין עצמם ,כמו גם הפולנים ,הרומנים ,הגרמנים .אותנו כינו 'יקים' .אינני יודעת מה
מקור מילה זו אבל זה היה כינוי גנאי ,וילדי המהגרים בבית הספר סבלו כאשר כינו אותם כך .פעמים רבות
ראו ביקים תכונות שמיוחסות לגרמנים ,ושלא אהבו :סדר ,אהבת סדר ,כושר ארגון ,ניקיון ,דייקנות .המהגרים
מהארצות המזרחיות היו מאורגנים פחות [ ]...לא רק המוצא השונה ,יותר מזה — המנטליות השונה של כל
קבוצה ,יצרו פערים66 .

קול שונה לגמרי נשמע בזיכרונותיה של אדית גולדפדן ,שתיארה מציאות אידילית:
מכל העולם מצאו עצמם יחד .פולנים עבדו ליד רוסים ,אוסטרים ליד צ'כים ,רומנים ליד גרמנים .בין העולים
מגרמניה היו גם אקדמאים רבים ,רופאים ועורכי דין ,אמנים ואנשי חברה .אבל אחת היא מה היה מעמדם
החברתי ,לכולם הייתה רק מטרה אחת ,לבנות ממדבר זה ארץ פורחת 'ארץ שלנו'67 .

דבריה אלו של גולדפדן הם היוצא מהכלל המעיד על הכלל ,והם קשורים קשר ישיר לנסיבות חייה.
כפי שעולה מהמובאה לעיל ,גולדפדן הציבה עצמה מחוץ לתמונה האידילית שהציגה; היא לא
הייתה חלק ממנה .בניגוד לנשים שכתבו בלשון 'אנחנו' ,גולדפדן כתבה בגוף שלישי ולא חשה
שותפה לחוויה ,ולא בכדי .היא הייתה מהנשים הבודדות שלא הצהירו בזיכרונותיהן שהיו ציוניות
ולו בשלב מסוים בחייהן .היא עזבה את הארץ לתקופות
ממושכות משנות החמישים עד שנות השמונים של המאה
העשרים ,לאנגליה לארצות־הברית ולגרמניה ,ובשנת 1988
עזבה לצמיתות לגרמניה .היא גם לא הזכירה בזיכרונותיה
קשרים חברתיים אישיים עם בני קבוצות חברתיות שלא היו
מיוצאי מרכז אירופה ,וספק אם היו לה קשרים כאלה .נראה כי
דווקא חוסר מעורבותה בחיים בארץ הוא שהוביל אותה לציור
תמונת פלקט שכאילו נלקחה מסרט תדמית של משרד ההסברה
משנות החמישים.
כשעוברים מהרמה הקבוצתית לרמת ההתנסות האישית
משתנה התמונה .ככל שנרקמו קשרים קרובים יותר ,כך פחת
המשקל שייחסו הנשים למוצא האתני המזרח אירופי של
בני שיחן ולדומיננטיות של אנשים ממוצא זה באוכלוסיית
היישוב .קשרים אישיים עם נשים מקרב יוצאי מזרח אירופה
סייעו לנשים ממרכז אירופה להתקבל בארץ ולהיות חלק
מהמרקם החברתי ההולך ומתגבש בה .יש בקשרים מאפיינים
של רשת מגשרת ,היינו מפגש עם אוכלוסייה שונה שסייע לקליטה החברתית והקל אותה .רות רות צוקר על
האנייה בדרכה
צוקר ,שעלתה ארצה בשנת  ,1933סיפרה בזיכרונותיה על מעפילה שהצילה מהאנייה 'פטריה' ,לארץ־ישראל1933 ,
E. Proskauer, Wege und Umwege: Erinnerungen einer Rechtsanwältin, Berlin 1989, pp. 93–94 66
E. Goldfaden, Und trotzdem lebe ich noch: Lebensgeschichte einer deutschen Jüden, Lahr 1993, p. 48 67

(באדיבות בתה תמי צוקר־
כבירי)

קתדרה

92

דורית יוסף

ושנפשות שתיהן נקשרו .בהמשך נרצחה המעפילה בפיגוע כשהייתה בהיריון ,ואירוע זה שינה את
חייה של צוקר — היא הפכה למרגלת בש"י (שירות ידיעות המודיעין של ה'הגנה')' :מאותו היום לא
היו לי עוד ספקות בנוגע לחובתי לקחת חלק ב"הגנה"' 68.חנה בנדר הזכירה בזיכרונותיה עשרים
וחמש פעמים את שכנתה בכפר ,שעמה קשרה קשרי רעות שנמשכו עשרות שנים ,החל במפגש
הראשוני במושב כפר חיים והמשך בחיים דלת ליד דלת ,גידול הילדים יחד ופעילויות חברתיות
משותפות.
בצד החברויות האישיות נוצרו שיתופי פעולה נשיים קהילתיים סביב תפקידים נשיים 'מסורתיים' —
גידול הילדים ,משק הבית ומשימות קהילתיות .ברגמן ,שבמבט הקבוצתי תיארה קשיים ואפילו
דיסוננס בין העולים לבין הוותיקים ,הדגישה במבט האישי ביומנה ,סמוך לזמן האירועים ,שיתוף
פעולה ועזרה הדדית:
כן ,אפשר להרגיש כאן מה המשמעות של עזרת שכנים [ ]...בצד כל העבודה ,טיפלתי מעט ביולדות להנאתי.
מה'מצפות' ילדו .לאחת מהן ,ששבה כבר אחרי שמונה ימים מתל אביב עזרתי ,רחצתי וחיתלתי את
ְ
ארבע
הקטן במשך שבוע69 .
יש לנו חוג אימהות .זה עובד יפה מאוד ,במזג אוויר יפה משחקים הילדים בחוץ ,ובתוך הדירה כבר אין צורך
להשגיח כל הזמן70 .

אין ללמוד מכך שבין גברים לא היו שיתוף פעולה ועזרה הדדית ,אלא שברגמן ,כמו נשים אחרות,
כתבה על עולמה שלה .גם במבט לאחור זכרו הנשים קשרים ושיתופי פעולה כאלו וייחסו להם
משמעות רבה:
עזרה הדדית הייתה החוק העליון .בכל מצבי החירום .לעתים קרובות החלפתי עקרות בית חולות .יחד ארגנו
חתונות ומסיבות ,כל משפחה תרמה .העובדה שכולנו היינו עניים מנעה קנאה71 .
חיו כמעט כמו משפחה אחת ,לא נעלו דלתות ,לשכנה היה תפקיד חשוב ,היא ידעה טוב יותר מהרופא מה
לתת לילד חולה ,עזרה בקניות ,בבייביסיטר ,ותמיד הייתה מוכנה לבוא לשתות תה ולרכל72 .

שיתוף הפעולה הנשי התרחב למסגרות גדולות יותר ,של סיוע וסעד לאחרים .פעילות כזו לא הייתה
זרה לנשים ,אשר בהתאם להביטוס הבורגני היו אמונות על פעילויות סעד ועזרה קהילתיות .פעילות
כזו הייתה ציר מרכזי בחייה של שרלוטה לנדאואר־מיזם הן לפני העלייה והן אחריה .לפני העלייה
הייתה פעילה במסגרות שונות ,ובארץ הקימה עם עוד מספר נשים את אגודת 'סעד' לנזקקים 73.צסי
רוזנבליט ,שכדבריה ירשה מאמה את הרצון לעזור לנזקקים 74,הייתה בארץ־ישראל עובדת סוציאלית
בארגונים שונים ובעיקר בוויצ"ו .היא פעלה שנים רבות בהתנדבות ,אך מחמת לחצים כלכליים
68
69
70
71
72
73
74

ר' צוקר ,אני? מרגלת? ,תל אביב תשנ"ז ,עמ' .35
ברגמן (לעיל ,הערה  ,)50סוף דצמבר .1933
שם 20 ,בדצמבר .1944
בנדר (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .74
הירש (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .146
ראו הציטטה לעיל ,ליד הערה  ,27וכן :לנדאואר־מיזם (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .57
רוזנבליט (לעיל ,הערה  ,)54עמ' .17
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נאלצה להפוך את עיסוקה לעבודה בשכר 75.מכל מקום פעילות זו הייתה ציר מרכזי בחייה ,ומרבית
זיכרונותיה נסבים עליה .נשים שאולי בשנים הראשונות לאחר העלייה לא היו פנויות לפעילות
ארגונית ,מצאו לכך זמן בהמשך חייהן .אלזה גוטליב אמרה' :תרומתי האישית :בפעילות ב"מזרחי".
עשינו עבודה חלוצית' 76.נדיה גל ציינה את התנדבותה ב'מגן דוד אדום' ,והוסיפה' :צריך לתת לארץ
ולא רק לקחת' 77.מלה אל־עמי ציינה בתשובה על השאלה מהי תרומתה בארץ את פעילותה ב'מועצה
לארץ־ישראל יפה' 78.ההתנדבות נתפסה בתודעתן כנטועה בהוויה הארץ־ישראלית והייתה ביטוי
להתמקמותן במרכז החברה הישראלית.
נשות מקצוע שעיסוקיהן הביאו אותן למגע עם אוכלוסייה רחבה ורבגונית יותר ,חוו מגוון גדול
יותר של קשרים חברתיים .גרדה לופט ,העיתונאית ,שעלתה ארצה עוד בשנת  ,1924העידה על
עצמה כי הייתה מקורבת הן להנהגת היישוב ,שהייתה מחוגי השמאל הסוציאליסטי ,והן לעולי מרכז
אירופה — אך 'קשרי החזקים יותר היו עם הייקים שכבר ישבו אז בירושלים' .היא כתבה כי 'כבר
בשנות העשרים היה ברור שקיימים הבדלי סגנון בין המזרחיים למערביים בקרב עולי אירופה .הבדל
זה התחדד יותר בימי העליה מגרמניה בשנות השלושים' 79.צסי רוזנבליט החליטה יחד עם בעלה
שבחוג מכריהם יהיו לא רק יוצאי גרמניה' :למדתי להכיר את יהודי מזרח אירופה .למדתי שכל מה
שנראה לי מובן מאליו הוא יחסי ומשתנה [ ]...למדתי גם שלא קל להתקבל על ידי שכבות אחרות
בישוב הותיק' 80.יושם אל לב שאף שרוזנבליט ולופט היו ערות לקבוצתיות ,הן לא היו ביקורתיות
כלפיה.
אצל לוטה אייזנברג וקטה דן־רוזן ,שהיו שתיהן בעלות מלונות יוקרתיים בזמנן ,נעלמו ההבדלים
הקבוצתיים לחלוטין — לפחות במה שכתבו .אייזנברג ,שהייתה כאמור הבעלים של מלון 'גלי
כינרת' בטבריה ,הקדישה פרק מספרה לאורחים מהעילית המקומית והבין־לאומית במלונה והוסיפה:
'בישראל באתי במגע עם אנשים והיתה לי מעורבות באירועים עליהם לא יכולתי אי פעם לחלום'81.
היא ציינה כי את הכישורים החברתיים שנדרשה להם במלון קיבלה מאמה ומהתפקיד החברתי שזו
מילאה' :אמי היתה אישה יפת תואר ,בעלת גזרה נהדרת ,ראשה חטוב היטב ,שנונה ומעניינת ,היא
הקסימה מעריצים רבים .היא שלטה בבית הגדול שלנו באמלינאו ,פרבר יוקרתי .שם היא ארחה לא
רק ידידים עסקיים של אבי מהארץ ומהחוץ לארץ אלא גם אנשי אקדמיה ואמנים' 82.דן־רוזן כתבה:
'עם אורחיי פיתחתי קשרים חמים ביותר ,עוד היום אני חושבת ברצון על הקשרים האישיים שהובילו
אותי לאנשים רבים'83.
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שם ,עמ' .81
א' גוטליב 13 ,בינואר  ,1985מת"ב ,)193( 13 ,עמ' .58
נ' גל 21 ,בספטמבר  ,1986מת"ב ,)193( 44 ,עמ' .78
מ' אל־עמי 8 ,בספטמבר  ,1986מת"ב ,)193( 40 ,עמ' .43
לופט (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .83–82
רוזנבליט (לעיל ,הערה  ,)54עמ' .44–43
אייזנברג (לעיל ,הערה  ,)62עמ' .64
שם ,עמ' .6–5
דן־רוזן (לעיל ,הערה  ,)61עמ' .2
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קרה גם שמי מהנשים לא הצליחה להשתלב במרקם החברתי המקומי .מטה פרנק ,שעלתה ארצה
בשנת  ,1934הקימה משק חקלאי במושב בית חנן ,שרוב חבריו היו עולי בולגריה ,קבוצה שזוהתה עם
אתניות ספרדית יותר מאשר מזרח אירופית .משפחתה של פרנק הייתה המשפחה היחידה מגרמניה
במושב ,והיא חשה כל חייה מודרת וזרה במקום .בזיכרונותיה הקדישה מקום רב לפערי המנטליות
ובין היתר כתבה' :הכול היה כאן שונה ,הרגלי החיים ,האוכל ,אפילו חינוך הילדים' 84.ועם זאת
הניתוק לא היה מלא:
גם למדתי מהבולגרים דברים שאני מעריכה .למשל שלא משאירים אבלים לבד ,שמביאים להם אוכל ואוכלים
יחד ִאתם .בהתחלה זה נראה לי נורא [ ]...כשהיא [האם] נפטרה אמרה אחותי ,מה היינו עושים בלי זה ,הרי לא
היינו בכלל במצב לבשל .גם בהזדמנויות אחרות הייתה עזרה הדדית ,בחתונות ושמחות כל משפחה הביאה
מאפה ,סנדוויצ'ים או מאפה בולגרי של ירקות וגבינה85 .

בהתייחסויות לזיקות עם היישוב הוותיק היו האזכורים הרבים ביותר של בני המשפחה .הדבר מעיד כי
בזיקות עם מעגל זה היה מרב החיכוך ,ואולי אף היה בהן באופן חבוי הקונפליקט הקשה ביותר .כאשר
הילדים השתלבו חברתית ,ראו זאת הנשים כהצלחה אימהית וכמילוי חובתן בתור אימהות להכין את
הילדים להתאמה חברתית; 86כאשר לא השתלבו ,שיקף הדבר בדרך כלל גם את תחושת הבדידות
החברתית של האימהות .מטה פרנק ,שכאמור חשה במושב ניכור ובדידות ,סיפרה על קשייו של
בנה' :דן לא רצה ללכת לגן הילדים ,הוא לא ידע עברית היטב ,כי אצלנו בבית דיברו גרמנית .מהיום
הראשון הוא היה שם עומד מהצד .לא רצה להשתתף במשחקים המשותפים ,הגננת גם לא עשתה
מאמץ מיוחד לקרבו כי מוצאה מפולין ואת כל משפחתה השאירה שם ,וכל מה שמוצאו מגרמניה היה
עבורה סמרטוט אדום'87.
אלן שטראוס ,שעלתה ארצה בשנת  1938והתגוררה בתל אביב ,ושבשנת  1957חזרה לצמיתות
לגרמניה ,כתבה על חוויית ניכור של בתה וגם שלה' :ילדה של יהודים גרמנים הייתה אצל תושבים
יהודים רבים לא אהובה במיוחד .גם בשבילי הייתה המנטליות של האנשים שבאו מחלקים שונים של
העולם ,בעיקר ממזרח אירופה ,לעתים קרובות בלתי מובנת .רק עם מעטים היו לי יחסים לבביים'88.
אולם אלו היו מיעוט .מרבית הנשים תמכו בקשרים החברתיים שיצרו ילדיהן עם הילדים המקומיים,
גם אם אלו לא תאמו את מה שהיה מקובל וראוי בתרבות הבילדונג .ברגמן כתבה ביומנה' :אני בהחלט
לא מרוצה מהחינוך התנועתי ,עם החופשיות שבו ,וחוסר המשמעת ,אך לא מעיזה לאסור את העניין,
משום שהוא ללא ספק הקשר הנפשי העמוק ביותר של הילדים האלה ואינני יכולה לתת להם שווה
ערך במקום זה' 89.חנה בנדר סיפרה כי בנה 'אילן היה מנהיג בתנועת הנוער ,הכול היה יותר חשוב
84
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M. Frank, Schalom, meine Heimat: Lebenserinnerungen einer hessischen Jüdin, 1914–1994, ed. M. Dorhs,
Hofgeisma 1994, p. 80
שם ,עמ' .111
S. Ruddick, Maternal Thinking, New York 1989, p. 17
פרנק (לעיל ,הערה  ,)84עמ' .99
E. Strauss, ‘Ein Leben in vier Welten’, LBINY, ME1062, p. 96
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מבית הספר ,אנחנו כהורים לא התערבנו' 90.יש אם כן מתאם בין האופן שבו תיארו הנשים את החוויה
החברתית שלהן לבין סיפורן כאימהות .יש מתאם גם בכיוון ההפוך — נשים שלא היו אימהות בדרך
כלל חוו יותר קשיים חברתיים והשתלבו פחות בחברה המקומית .אני רוברט ,אדית גולדפדן וארנה
פרוסקאואר ששלושתן לא היו אימהות ,כמעט לא כתבו על קשרים חברתיים מחוץ למעגל של יוצאי
מרכז אירופה ,וגולדפדן ופרוסקאואר אף עזבו את הארץ וחזרו לגרמניה ברבות הימים.
מתאם נוסף קיים בהתייחסות של הנשים לקשרים החברתיים של בני הזוג .לרוב ,וכאשר לא היו
בעיות על רקע זה ,העניין כלל לא הוזכר ,משום שהתפיסה הייתה של יחידה משפחתית אחת ,והנשים
אף הרבו לכתוב בלשון רבים .בן הזוג הוזכר בהקשר החברתי בדרך כלל כדי להדגיש ניגוד ושוני בין
בני הזוג בעניין זה .הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בקשר לזיקות למעגל החברתי של היישוב הוותיק.
אני רוברט ,שהצהירה כי היא לא ציונית ,לא השתתפה בפעילות של בעלה רוברט סביב חברותו
ב'הגנה':
רוברט הצטרף ל'הגנה' ,אמר שזו מלחמתנו שלנו .היה בזה גם הרבה עניין חברתי ,פגישות ,פעילויות .הוא
רצה שגם אני אצטרף .אבל לי הספיק שהייתי צריכה להכין תה לחבריו בפגישות אצלנו ,ולפתוח את החלונות
באמצע הלילה כדי לאוורר מעשן הסיגריות .נעמדתי על הרגליים האחוריות :לא ,אני זקוקה לזמן לעצמי,
אפילו לחפוף את שערותי אין לי זמן91 .

ארנה פרוסקאואר הסבירה את הרקע לעזיבת הארץ בשנת  ,1953עזיבה שהייתה יָ זמה של בעלה,
ושהיא נענתה לה בלב כבד' :בתוך כך בעלי לא מצא את מקומו ,במידה רבה בגלל השפה .גם אני לא
ידעתי [את השפה] היטב ,אבל לי זה הפריע פחות .לבעלי היו קשיים מקצועיים שהשפיעו על תדמיתו
העצמית .לא היו לו קשרים חברתיים עם הקולגות במקום עבודתו' 92.על עצמה העידה' :חייתי בארץ,
ובקרב חוג חברים ,ברצון' — 93אך כאמור לא לגמרי ברור עם מי היו לה קשרים חברתיים .בסופו של
דבר פרוסקאואר ובעלה עזבו את הארץ והתגרשו בגרמניה ,ואף רוברט ובעלה התגרשו ,והבעל עזב
את הארץ.
במבט כללי נראה כי במעגל הזיקות עם יוצאי מזרח אירופה גישר המגדר — היינו החוויה הנשית,
האימהוּ ת והשותפות בתפקידי המגדר הנשיים ובפעילות הקהילתית — על פערים אתניים ומעמדיים,
והיה בסיס איתן להשתלבות החברתית של הנשים בארץ.

עולי ארצות האסלאם
בסוף שנות הארבעים ובראשית שנות החמישים באה ארצה העלייה ההמונית ,רובה מארצות
האסלאם 94.חלק מהנשים יוצאות מרכז אירופה התנדבו וסייעו בקליטת עולים אלו .ההתנדבות של
90
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בנדר (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .50
רוברט (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .175
פרוסקאואר (לעיל ,הערה  ,)66עמ' .93
שם ,עמ' .96
יהודים יוצאי ארצות האסלאם היו בארץ גם קודם ,והיו אף מי שראו בהם את היהודים האותנטיים ,האמתיים .אולם
סוגיית המפגש עמם לא עלתה בחיבורי הנשים שבהן מדובר במאמר זה ,ולכן אין מקום להרחיב כאן בנושא זה.
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נשים ותיקות במחנות עולים ובמעברות ,שבמסגרתה עסקו בהקניית הרגלי חיים ארץ־ישראליים
מודרניים לנשים העולות ,נתפסה בזמנה — הן על ידי הממסד וההנהגה והן על ידי המתנדבות עצמן —
כשליחות לאומית וכעשייה ציונית .פעילות התנדבותית מסוג זה לא הייתה זרה לנשים ,בהיותה חלק
מחינוכן הבורגני .בד בבד התנדבות זו העשירה את משאבי ההון האנושי שלהן ,ומול זרותם ושונותם
של העולים אפשרה להן להפוך לחלק מהמרכז הוותיק ,הקולט ,למי שבידו הכוח והשליטה .אפילו
מטה פרנק ,שכאמור חשה מודרת מחברת הרוב הבולגרית וזרה לה ,קלטה לביתה לפרקי זמן שונים
ובעיקר בחורף הסוער בשנת  ,1951נערים עולים מארצות האסלאם' :מה שיכולנו עשינו כדי לעזור
באינטגרציה' 95.באופן זה הפכה גם היא ,ולו לרגע ,לשייכת.
בראשית שנות החמישים כבר היו הנשים העולות ממרכז אירופה מספר שנים בארץ ,וחוו מבפנים
את האירועים המכוננים של מלחמת תש"ח ושל הקמת המדינה ,בעוד העולים שזה מקרוב באו לא חוו
את כל אלו .הבדל זה יצר מראש הייררכייה של ותק מול העליות החדשות ,ונלווה לכך שיפוט ערכי.
חיבורי הנשים משקפים מדרג הייררכי זה ואת ראייתם של הוותיקים את העולים החדשים כנחשלים,
פרימיטיווים ,כמי שעלו ארצה מתוך מצוקה ולא מתוך ציונות ,וכמי שיש לחנכם לדפוסי התנהגות,
ניקיון ,הישמרות מפני מחלות וכיוצא באלה 96.בד בבד עולה מהחיבורים הרצון הכן לסייע לעולים
וללמדם כיצד לחיות בארץ־ישראל ,הכול בהתאם לגישת כור ההיתוך שהונהגה כמדיניות רשמית
בשנותיה הראשונות של המדינה .דברים אלו באים לידי ביטוי הן בכתיבה המידית והן בזיכרונות
שבדיעבד.
אלישבע ברגמן כתבה ביומנה' :משימתנו הייתה בניית קהילה ישנה־חדשה ,יהודית אירופית,
ומרגע שנדמו התותחים (מי יודע לכמה זמן) היה עלינו לדאוג להמוני עולים ,שעקב מספרם לא היה
אפשר לתכנן את התיישבותם כאן מראש ,עלייה שאינה אידאולוגית ,ושגם מעשית הארץ אינה ערוכה
לה .וזה עושה את האינטגרציה קשה פי כמה'97.
בזיכרונות שבדיעבד ניכרים גם השפעת הזמן והשיח החברתי שהשתנה .עמדותיה של ארנה
פרוסקאואר ,שעזבה את הארץ כאמור בשנת  ,1953גובשו ונותרו מקובעות בשיח של שנות החמישים.
וכך הציגה בזיכרונותיה בפני קוראים לא ישראלים משנה סדורה שמשקפת את השיח דאז כלפי עולי
ארצות האסלאם:
העלייה מארצות המזרח לאחר קום המדינה .אלו לא היו ציונים ,לא היו שותפים לחזונו של הרצל להקמת
מדינת יהודית .אף שאני מעולם לא הייתי ציונית ,בכל זאת הייתה לי לאחר הגירתי התחושה שהארץ הזאת
קלטה אותי ,הצילה אותי .ולפיכך ,כך חשבתי ,גם עלי לתרום ולהביא קרבן לבנייתה .מחשבות כאלה אינן
קיימות בדרך כלל אצל יהודי המזרח [ ]...בעלי חרד מהאוריינטליזציה של המדינה .בקולנוע למשל נזרקו
קליפות הגרעינים פשוט על הרצפה ,נייר [נזרק] ברחובות ,אף שאנו ניסינו לשמר את הניקיון ברחובות כפי

 95פרנק (לעיל ,הערה  ,)84עמ' .128
 96א' רוזין ,חובת האהבה הקשה :יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים ,תל אביב תשס"ח ,עמ'  ;255–245ד' הירש,
'באנו הנה להביא את המערב' :הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתקופת המנדט ,קריית שדה בוקר
תשע"ה ,עמ' .171–170
 97ברגמן (לעיל ,הערה  21 ,)50ביוני .1949
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שהכרנו מארצות מוצאנו .בעלי חשש שעקב שיעור הילודה הנמוך לא תהיה לאירופים כל השפעה על סגנון
החיים ועל הפוליטיקה לעומת המזרחים ,מה שהיום ,אחרי עשרים שנה ,אכן מתגלה כבעיה98 .

בזיכרונות של נשים שלא עזבו את הארץ בולט השינוי שחל בשיח הקליטה והעלייה משנות השבעים
של המאה העשרים ,שינוי שכלל בין היתר הבנה מורכבת יותר של תרבויותיהם של עולי ארצות
האסלאם ושל תנאי הקליטה הקשים שלהם .בצד הגישה ההייררכית והמעמדית ,שעדיין נשקפת
מהכתבים ,ניכר ניסיון להתקרבות ולקבלה .חנה בנדר ,תושבת המושב כפר חיים ,תיארה את הסיוע
לעולי תימן שהתגוררו במעברה סמוכה:
העלייה מתימן ,השתכנו באוהלים במושב אלישיב .הם באמת באו מעולם אחר ,לא הכירו מוצרי חלב ,לא היה
להם מושג קלוש ביותר על היגיינה .עשינו כמיטב יכולתנו ללמד את האימהות כיצד להשתמש בחלב ובגבינה
עבור הילדים ,היה קשה לשכנען לאפשר לילדים יותר תנועה בגפיים ולשנות את מושגיהן על היגיינה .עם
זאת מדהים היה עד כמה התארגנו העולים ועזרו זה לזה99 .

אסתר גולן הוסיפה יסודות של מודעות מן השיח הפוסט־קולוניאלי ,שהפך לרווח בשנים האחרונות,
ושהיא נחשפה אליו כנראה במסגרת לימודיה ,בהיותה כבר אישה מבוגרת ,בתחום מדעי החברה:
'בראש העין כמטפלת מול משפחות תימניות הייתה הייררכיה ,אני הייתי בעלת הסמכות ,הלבנה'100.
עם זאת אף אחת מהנשים לא ציינה קרבה או קשרי ידידות ממשיים עם מי מהעולים או העולות
מארצות האסלאם .גם בני המשפחה הקרובים ,ילדים ובן זוג ,לא הוזכרו בהקשר של מעגל זה ,דבר
שמחזק את ההנחה בדבר ריחוק והיעדר מגע יום־יומי עם אוכלוסייה זו .בהקשר זה הביעה לולה
לנדאו תקווה לעתיד:
לא הם אינם עמי ,עוד לא ,כמו שגם אני רק למחצית כאן ,לא בשלמות ,אבל נכדיהם ונכדי יהיו עם .אישה
עירקית מתיישבת לידי ,היא מניחה את התינוק שלה על ברכי בעוד שהיא מחפשת אחר בקבוק החלב שלו.
התינוק מפסיק לבכות ומתבונן בי .האישה ואני מצטחקות ,מביטות זו בזו ,אנו מבינות אחת את השנייה ללא
מילים ,ליגת האימהות ,היא חיה שוב ,היא קיימת תמיד101 .

בררת
על פי אורנה ששון־לוי בתקופת בינוי האומה הייתה ההזדהות המלאה עם המדינה כמעט ֵ
מחדל עבור בני העילית ,והזהות האשכנזית הייתה טבועה בה באופן סמוי .כך על ידי אי הנראות של
האתניות נוצר זיהוי בין הקולקטיב ,המדינה ,לבין האשכנזיות 102.תהליך זה בולט בהתמקמות הנשים
מול עולי ארצות האסלאם ,תהליך שבו התלכדו שלושת הצירים והפכו לצירי כוח :הציר האתני
והמעמדי הפכו לאחד ,שזוהה עם הלאומיות הציונית הוותיקה; והציר המגדרי ,שבו באה לידי ביטוי
לספרה הביתית — סמכות ששאבה את כוחה מההגמוניה המעמדית —
סמכותן של הנשים בכל הנוגע ֵ
העניק להן ממד כוח נוסף.
 98פרוסקאואר (לעיל ,הערה  ,)66עמ' .95–94
 99בנדר (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .63
 100גולן (לעיל ,הערה .)55
 101לנדאו (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .384
 102א' ששון־לוי"' ,אני אשכנזי ,ההורים שלי לא רואים את עצמם ככאלה" :הבדלים בין־דוריים בתפיסות של אשכנזיות',
ז' שביט ,א' ששון־לוי וג' בן־פורת (עורכים) ,מראי מקום :זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל ,ירושלים
ותל אביב תשע"ד ,עמ' .157
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סיכום ודיון

נורה היימן ,עולה
מגרמניה ,עם בנה
אורי ,חיפה ,מאי
1943

(אוסף אורי היימן ,ארכיון
התמונות ע"ש שושנה ואשר
לוי ,יד יצחק בן־צבי)

במאמר זה דנתי בהתמקמות החברתית של נשים מהמגזר האזרחי שעלו ממרכז אירופה לארץ־ישראל,
כפי שהן חוו ופירשו תהליך זה ,וזאת על סמך סיפורי חיים שכתבו או סיפרו בעל־פה .המחקרים
שעסקו בעולי מרכז אירופה בארץ הדגישו את הקליטה החברתית כאחד המכשולים הקשים ,מכשול
שגרם להסתגרות של עולי מרכז אירופה ולתחושות עוינות וניכור הדדיות בינם לבין תושבי הארץ
הוותיקים ,אם כי חלקם ציינו גם יחס של הערכה מצד היישוב לעולים אלו ולתרבותם .החוויה החברתית
שהציגו הנשים בחיבוריהן שונה .קשריהן החברתיים היו מגוונים ,התקיימו מול אוכלוסיות שונות ,וכללו
התנסויות רבות .במבט כללי החוויה הקולקטיבית של מרבית הנשים היא של השתלבות חברתית טובה.
המחקרים הקיימים התמקדו בדרך כלל בעולם הציבורי ,שגברים היו פעילים בו הרבה יותר
מנשים .ניתן לטעון שגברים הוכוונו יותר על ידי הזהות המקצועית והתחרות על משאבים כלכליים,
דבר שחלחל גם לקשרים החברתיים ואולי יצר מתחים וקשיים ,בעוד שהתשתית הנשית המשותפת
של התמקדות במשפחה ובבית אפשרה שיח ושיתוף פעולה ללא תחרות .אני סבורה כי הסבר זה נכון
לספרה הציבורית .היו בהן
באופן חלקי ומוגבל ביותר .הנשים רובן ככולן יצאו לעבוד ובהכרח נחשפו ֵ
נשות מקצוע במובהק ופעילות בספרה הציבורית ,ואלו בוודאי היו איום עבור התושבים הוותיקים,
איום כפול אפילו ,מעצם היותן נשים חזקות בתחומים גבריים .ואולם גם נשות המקצוע הללו לא
הזכירו אי נוחות מול האוכלוסייה הוותיקה .החוויה החברתית שלהן הייתה דומה
לזו של הנשים שלא היו נשות קריירה.
עם זאת אני סבורה כי אכן להיבט המגדרי היה משקל משמעותי בקביעת
מסלול ההתאקלמות החברתית של הנשים .טענתי היא שההביטוס הבורגני
צייד אותן בכלים ייחודיים להתמודדות טובה עם המציאות החברתית בארץ־
ישראל .הן גדלו בחברה שמצד אחד אפשרה לנשים פתיחות לידע ,לתרבות,
להשכלה ובאופן יחסי אף לספרה הציבורית ,ומצד אחר שמה דגש על תפקידים
משפחתיים .הכרת הספרה הציבורית וההשכלה והידע הרחבים העניקו לנשים
משאבי הון חברתיים והציבו אותן — כמו את הקבוצה שאליה היו שייכות ,ושלא
כנשים מהגרות אחרות — במיקום חברתי גבוה .תפקידיהן המשפחתיים ,שכללו
בין היתר אחריות לקשרים החברתיים של המשפחה ודאגה למעמדה בחברה
הסובבת ,הכשירו אותן להתמודד עם מגוון האוכלוסיות שפגשו בארץ־ישראל.
את הכישורים החברתיים שרכשו לפני העלייה ארצה יישמו בארץ־ישראל באופן
שהלם את הנסיבות בארץ .הן שמרו על המעמד אך לא הסתגרו בגבולותיו; הן
דאגו לטיפוח קשרים חברתיים כדי לסייע לעצמן או לבני זוגן בקידום אינטרסים מקצועיים ומעמדיים;
והן פיתחו חברויות אישיות בצד שיתופי פעולה ממוסדים ולא ממוסדים ופעילויות בארגונים שונים,
ובאופן זה נחשפו לאוכלוסיות שונות ויצרו קשרים חברתיים רחבים.
הדפוסים החיוביים של התאקלמות חברתית שציינתי כאן לא היו ייחודיים לנשים שבאו לארץ־
ישראל .מחקרי הגירה שעסקו בנשים יהודיות ,ובהן נשים ממוצא מרכז אירופי שהיגרו בשנות
ק ת ד ר ה  ,1 6 4ת מ ו ז ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 8 - 7 5

האומנם מתנשאות? קליטתן החברתית של נשים עולות ממרכז אירופה בארץ־ישראל

השלושים בדומה לנשים שעסקתי בהן כאן ,קבעו לא אחת כי הנשים המהגרות מיהרו להסתגל
מבחינה חברתית 103.עם זאת ההגירה באותן שנים לארץ־ישראל דווקא ,להבדיל מהגירה למדינות
אחרות ,סיפקה לרבים מהעולים מעטפת מגוננת של אידאולוגיה וחזון משותף ,שהצדיקה את המהלך
ופעמים רבות הקלה בכך את ההסתגלות בארץ 104.מחיבורי הנשים עולה כי מי שלא הגדירו עצמן
כציוניות יצרו קשרים מגוונים פחות בארץ־ישראל ,והרגישו יותר את המתחים הקבוצתיים ,בעוד
שהנשים שראו עצמן כציוניות — במובן של שותפות לחזון הקמת המדינה — חשו בנוח מבחינה
חברתית ,ויצרו קשרים עם מגוון אוכלוסיות .המעטפת הציונית הקלה גם את ההשתלבות החברתית
של הנשים .מאחר שחלק גדול מפעילותן החברתית הייתה בעת ובעונה אחת גם עשייה לאומית
ציונית ,ומכל מקום כך היא פורשה על ידי הנשים ,הציבה פעילות זו את הנשים במרכז החברה
הארץ־ישראלית והישראלית .הן שמרו על זיקותיהן החברתיות המקוריות ,אך היו פתוחות לחברה
שמסביב .אינני מתעלמת מכך שבמרבית המקרים מדובר בהבניה רטרוספקטיבית של הסיפור ,על כל
ההטיות הנלוות לה ,ובהן רצונן של הכותבות לספר סיפור הצלחה ,השפעות הזמן שחלף והזיכרון
שהיטשטש ,אך בסופו של דבר זו החוויה שנצרבה בתודעתן .היו במכלול זה גם שינויים והתפתחות
על פני ציר הזמן ,כאשר עם השנים גדלה מעורבותן החברתית של הנשים .ומכל מקום היה זה תהליך
רחב ומתמשך ,שראשיתו ברשת סגורה וסופו בקיום רשתות חברתיות שונות ובכך שהנשים כבר זיהו
עצמן כאוכלוסייה ותיקה וקולטת.
הניתוח באמצעות פרספקטיבת הצירים ִאפשר מבט מערכתי רחב ,והראה כיצד הבנו צירי המעמד,
האתניות והמגדר ויחסי הגומלין הדינמיים ביניהם את מערכות הקשרים החברתיים ,וכיצד הושפעו
צירים אלו מהמערכות החברתיות .בציר האתני התרחש השינוי הגדול ביותר .מחברה שבה היו מיעוט
אתני עברו הנשים לחברה שבה היו היהודים רוב מוחלט ולא חלק ממיעוט שהוגדר על ידי יהדותו
או גרמניותו־יהדותו .בהיבט היהודי הן הפכו לחלק מהרוב ,אולם אז קיבלה הגרמניות משמעות
נפרדת ,של מיעוט ,מול היישוב הוותיק .היה זה מיעוט יוצא דופן ושונה מקהילות מהגרים אחרות
באותה תקופה .קהילה זו התייחדה בהיותה בעלת תשתית תרבותית עשירה ולעתים קרובות גם
תשתית כלכלית מוצקה ,ונתפסה ביישוב כקבוצה עיליתנית ,דבר שהעניק לה יוקרה וכוח .התהליך
 103ראו למשל :היימן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' S. Quack, Zuflucht Amerika: Zur Sozialgeschichte der Emigration ;128–126
 .deutsch-jüdischer Frauen in die USA 1933–1945, Bonn 1995, p. 137וראו להשוואה גם בארץ וכיום :ל' רמניק,
'עליה ,מגדר והסתגלות פסיכו־חברתית :מחקר בקרב  150זוגות עולים בישראל' ,ס' ליסיצה וי' בוקק־כהן (עורכות),
משורשי העבר לניצני המחר :התערותם של עולי חבר העמים בישראל בשנות האלפיים ,אריאל  ,2012עמ' .113 ,107
 104לא אכנס כאן לפולמוס אם ארץ־ישראל הייתה מקרה מיוחד של עלייה שמניעיה אידאולוגיים או שמא לא הייתה שונה
מארצות הגירה אחרות .לגישה שארץ־ישראל הייתה מקרה מיוחד ראו למשל :י' קלנר ,העליות הראשונות :מיתוס
ומציאות ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ;94לגישה שארץ־ישראל הייתה ככל ארצות ההגירה ראו למשל :ג' אלרואי' ,עולים
לאמריקה ,מהגרים לארץ ישראל :מבט השוואתי על ההגירה היהודית הגדולה בשנים  ,'1914–1882א' בן־רפאל ואחרים
(עורכים) ,היהודים בהווה :כינוס ופיזור :בהוקרה ליוסף גורני ,ירושלים תשס"'ט ,עמ'  ,393–374וראו בעיקר הסיכום
בעמ'  .392עמדתי היא שלשתי הגישות יש מקום ,ואין האחת שוללת או מייתרת את השנייה .לטענת לבסקי השיקול
האידאולוגי היה רק אחד השיקולים בהגירת יהודי גרמניה לארץ־ישראל .ראו :לבסקי (לעיל ,הערה  ,)32עמ'  .4עם זאת
בהשוואה בין יהודי גרמניה שהיגרו בשנות השלושים לארצות־הברית ,לאנגליה ולארץ־ישראל נמצא כי מי שהיגרו
לארץ־ישראל שמרו יותר מהאחרים על תרבותם המקורית ,חוו פחות קושי בהסתגלות לקשיים כלכליים וחברתיים ,והיו
הבטוחים ביותר בתרומתם לארץ .ראו :שם ,עמ' .139 ,137

99

קתדרה

קתדרה 100

דורית יוסף

לא הסתיים בכך; מול עולי ארצות האסלאם קיבלה האתניות האשכנזית על מקורותיה השונים (ובלי
למעט מההבדלים שעדיין נותרו בין עולי מרכז אירופה לבין עולי מזרח אירופה) ,פנים אחידות
של אשכנזים — שהיו ההגמונים ,הנורמטיוויים ,המובנים מאליהם ,הציונים ובעלי מעמד הייררכי
גבוה — לעומת מזרחים ,שהיו ההפך מכל אלה 105.כך הפכו הנשים מבחינה אתנית לחלק מהחברה
הדומיננטית ,והציר האתני הפך מציר חולשה לפני העלייה לציר חוזק אחריה.
תהליך זה הועצם בשל הציר המעמדי .הנשים שימרו לאורך כל הדרך את הקשרים עם הדומים
להן ,יוצאי מרכז אירופה בני מעמד הביניים .מעגל זה העניק לגיטימציה — לפחות בתוכו פנימה —
לשימור ההביטוס הבורגני ,היה משאב של הון חברתי ,ויצר עבור הנשים תחושות ודאות וביטחון
בזהותן החברתית .מנקודה זו הן יצאו וביססו קשרים נוספים .ברמה הקבוצתית היו אמנם פערים
מעמדיים בינן לבין תושבי הארץ הוותיקים ,ואלו באו לידי ביטוי בחיבורי הנשים אך לא מנעו יצירת
קשרים ,חברויות אישיות ,שיתופי פעולה ופעילויות קהילתיות .מול המעגל של עולי ארצות האסלאם
בלטו מאוד פערים מעמדיים ואתניים .כאן הפכו הנשים ,יחד עם היישוב הוותיק ,למעמד דומיננטי,
למי שהוא הנורמה .כך גם הציר המעמדי היה ציר של חוזק עבור הנשים.
בעוד שהציר האתני והציר המעמדי היו צירי חוזק ,הציר המגדרי היה משתנה ודינמי ,וכאן ניכרת
יחסיותם של הצירים .בחלק גדול מהאינטראקציות החברתיות בולטת השמירה על מיקומים ועל תבניות
מגדריים מקובלים ,שבאה לידי ביטוי בתפקידים החברתיים שקיבלו עליהן הנשים ,אם כאחראיות
לקידום הקשרים החברתיים והמקצועיים לטובת המשפחה במעגל של עולי מרכז אירופה ,אם בעיסוק
בסעד ובעזרה לנזקקים במעגל של עולי ארצות האסלאם .שמירת הגבולות המגדריים באה לידי ביטוי
גם בעובדה שמרבית הקשרים שעליהם סיפרו הנשים היו חברויות עם נשים .אולם לא נראה כי היה
זה ציר חולשה בהכרח .מול אוכלוסייה דומה נבלע ציר זה והוכפף לציר המעמדי ,ובמובן זה היה ציר
ניטרלי ,אולם מול אוכלוסייה שונה ,חלשה יותר וותיקה פחות ,שבה יכלו הנשים להישען על תפקידים
מגדריים נשיים מסורתיים כדי לרכוש עמדת כוח ,העניק ציר זה לנשים יתרון שחבר אל יתרונן האתני
והמעמדי .החוויה החברתית הטובה שהציגו הנשים ברמה האישית מוסברת במידה רבה על ידי מיקומן
על מפת הצירים של מגדר ,אתניות ומעמד ביחס לאוכלוסיות האחרות שעמן באו במגע.
במאמר זה בחנתי מזוויות שונות ובעזרת מתודות שונות תופעה ממוקדת וקבוצה ספציפית של
נשים ארץ־ישראליות .התמונה הרב ממדית שהוצגה התקבלה בין היתר דרך עדשת ההתבוננות
של צירי זהות — במקרה זה מעמד ,מגדר ואתניות — ויחסי הגומלין ביניהם .פרספקטיבת הצירים
מקובלת במחקרים בדיסציפלינות שונות ,בעיקר במדעי החברה ,אך כמעט לא יושמה עד כה במחקר
ההיסטורי .נראה כי גם במחקר ההיסטורי יש מקום למחקר שנשען על צירים אלו ,או אחרים ,וכי
מחקר כזה עשוי לחשוף ולהאיר רבדים שונים בסוגיה הנחקרת .הרבדים ,המיקומים ויחסי הכוחות
המגוונים שנחשפו כאן שונים מהממצאים הפסקניים בדבר ניכור וסגירות של עולי מרכז אירופה
שבהם אחזו מרבית המחקרים הקיימים .המאמר הוא נדבך נוסף במחקר על חיי היישוב בארץ־ישראל
בכלל ועל חיי נשים אזרחיות בפרט ,תחום אשר עוד רבה המלאכה בו.
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נספח ביוגרפיות
אייזנברג לוטה (כנראה נולדה בסוף המאה התשע עשרה) ,ילידת קניגסברג שבגרמניה ,בת
למשפחה מבוססת ומתבוללת .אביה היה סוחר ,ואת אמה הגדירה אייזנברג אשת חברה .היא קיבלה
חינוך רחב ,גם בחו"ל .בשנות נעוריה פנתה לציונות ,ובשנת  1933עלתה ארצה .בארץ הייתה
ממייסדות תחום המלונאות .שנים רבות הייתה הבעלים והמנהלת של מלון 'גלי כינרת' היוקרתי
שבטבריה.
אייזנברג כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,והם פורסמו בגרמניה בשנת  1979בספר שכותרתו 'אורחיי,
טבריה ואני' ( .)Meine Gäste, Tiberias und ichבעברית הם פורסמו בשנת  1986בספר 'דפים מחיי'.
♦
אל־עמי מלה (נולדה  ,)1916ילידת וינה ,בת למשפחה ציונית .משלא התאפשר לה ללמוד באוני־
ברסיטה בשל יהדותה ומשגברה האנטישמיות ,עלתה ארצה בשנת  .1936התגוררה בירושלים,
השלימה את לימודיה בסמינר ,והייתה מורה לאנגלית .נישאה וילדה ארבעה ילדים.
בשנת  1986נערך ריאיון עם אל־עמי בגרמנית ,והוא שמור במדור לתיעוד בעל־פה במכון ליהדות
זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים.
♦
באום־מרום גרטל (נולדה  ,)1913ילידת פרנקפורט שבגרמניה ,אחת משתי בנות במשפחה
שהייתה מושרשת זה דורות בגרמניה .בשנות הנעורים הצטרפה לתנועת הנוער הציונית 'קדימה'.
עלתה לארץ בשנת  1934במסגרת תנועת הנוער והייתה לחברה בקיבוץ תלם ,באזור השפלה .נישאה
לגבר מקומי ,ילדה בן ולאחר מספר שנים עזבה המשפחה את הקיבוץ ועברה להתגורר בחיפה .בהמשך
התגרשה ,למדה עברית ועבדה בעבודות שונות ,ביניהן מנהלת חשבונות ,כדי לפרנס את עצמה ואת
בנה .לימים נישאה בשנית .בשנת  2015הוענק לה אות כבוד של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה
בזכות פועלה למען קידום ההידברות והידידות בין ישראלים לגרמנים.
באום־מרום כתבה את זיכרונותיה בשני חלקים ,והם יצאו לאור בגרמניה בשנת  1996ובשנת .2008
החלק הראשון פורסם באנגלית ובגרמנית בספר שכותרתו 'ילדים ממשפחה מכובדת' (Children of a
 ,)Respected Familyוהוא כולל גם זיכרונות שכתב אחיה .החלק השני פורסם באנגלית בלבד בספר
שכותרתו 'אני זוכרת' (.)I Remember
♦
בנדר חנה ( ,)2006–1909ילידת העיר קלן שבגרמניה ,אחת משתי אחיות .להורים היה בית מסחר.
כשהייתה בת חמש עשרה נפטר אביה ,אמה החלה לנהל את בית המסחר ,ובנדר נאלצה להפסיק את

101

קתדרה

קתדרה 102

דורית יוסף

לימודיה .היא נישאה בגרמניה לקרל ,רופא עיניים ,ובני הזוג עלו ארצה בשנת  .1933כאן התגוררו
במושב כפר חיים ,הבעל עסק ברפואה ,חנה הייתה עקרת בית ,והיו להם שני בנים.
בנדר כתבה את זיכרונותיה באנגלית בשנת  ,2002והם נמסרו לי על ידי בנה.
♦
ברגמן אלישבע ( ,)1966–1900ילידת מגדבורג שבגרמניה ,בת למשפחה מבוססת .אביה היה
עורך דין ,ואמה הייתה עקרת בית .ברגמן הייתה עובדת סוציאלית ועבדה במקצועה עד נישואיה
ללו (לודוויג) ,רופא במקצועו .בשנת  1933עלתה המשפחה — בני הזוג ובנותיהן אורסולה (אולי) בת
החמש ורנה (רנטה) בת השנתיים — לארץ .בארץ נולדה בשנת  1940הבת השלישית ,בלהה .בשנת
 1935חלה הבעל בפוליו .לאחר שלא עבדה שנים רבות חזרה לעבוד בשנת  ,1954כספרנית בבית ספר
לעבודה סוציאלית בתל אביב.
ברגמן תיעדה את חייה במפורט ביומניה ,החל בשנת ( 1932אולי החלה בכך קודם לכן ,אך יומנים
קודמים לא נשמרו) ועד סמוך לפטירתה .היומנים נכתבו בגרמנית ,וברגמן קראה להם 'הספרים שלנו'
( 106.)Unseres Buchesהם נמסרו לי על ידי בנותיה.
♦
גוטליב אלזה ( ,)2001–1909ילידת הונגריה ,גדלה בצ'כיה ,בת למשפחה אורתודוקסית .בשנת
 1933נישאה ועקרה לווינה עם בעלה .בשנת  1939עלתה ארצה בעלייה הבלתי לגלית ,ובארץ עבדה
עם בעלה בעסקים שונים שיסדו .לאחר פטירת בעלה קשרה קשר זוגי עם גבר אחר ,ועבדה כמזכירה
במשרד עורך דין .ילדה שני ילדים .הייתה פעילה בארגון 'המזרחי'.
בשנת  1985נערך ריאיון עם גוטליב בגרמנית ,והוא שמור במדור לתיעוד בעל־פה במכון ליהדות
זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים.
♦
גולדפדן אדית (נולדה  ,)1917ילידת לייפציג שבגרמניה .להוריה היה בית מסחר ושניהם עבדו
בו .לאחר שנחסמו בפניה אפשרויות הלימודים בגרמניה בשל המשטר הנאצי ,הצטרפה בשנת 1936
לאחותה שחייתה בצ'כיה .שם נישאה לגבר גרמני נוצרי ,וזה הצטרף למפלגה הנאצית והתגרש ממנה
בשנת  .1939גולדפדן הגיעה לארץ בשנת  1940כאחת מהניצולים המעטים של אניית המעפילים
'פטריה' ,שהוטבעה על ידי הבריטים .בארץ חייתה בתל אביב ועבדה בבית מסחר .משנות החמישים
עד שנות השמונים עזבה מספר פעמים ,לאנגליה ,לארצות־הברית ולגרמניה ,ובכל פעם שבה לארץ.
בשנת  1988עזבה לצמיתות ,לגרמניה .גולדפדן לא הגדירה עצמה ציונית.
גולדפדן כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,והם פורסמו בגרמניה בשנת  1993בספר שכותרתו 'ובכל
זאת עדיין אני חיה :סיפור חיים של יהודייה גרמנייה' (Und trotzdem lebe ich noch: Lebens-
.)geschichte einer deutschen Jüden
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גולן אסתר ( ,)2013–1923ילידת גלוגאו שבגרמניה ,אחת משלושה ילדים במשפחה בורגנית אך
לא אמידה ,בעלת זיקה חזקה לציונות .בשנת  1938ניסתה לעלות ארצה באמצעות עליית הנוער אולם
סורבה בשל תת־משקל .היא עברה במסגרת ארגון 'החלוץ' לסקוטלנד בשנת  ,1938ועלתה ארצה רק
בשנת  ,1945לקיבוץ בצפון הארץ .עוד בסקוטלנד נישאה ליוסל ונולדה להם בת ,אך הנישואים לא עלו
יפה והשניים נפרדו .בהמשך נישאה לדייב (דוד גולן) ,אך גם נישואים אלו לא היו מאושרים .המשפחה
התגוררה בצפון הארץ ,בנהריה ובחיפה ,ובערוב ימיה עברה גולן להתגורר בירושלים ,סמוך לבנה.
היא עבדה והייתה פעילה בתחומים רבים .בין היתר הייתה מטפלת בתינוקות ,אחות ומדריכת תיירים.
לימים למדה לימודים אקדמיים בסוציולוגיה ,חינוך ,ייעוץ וגרונטולוגיה ,הייתה פעילה במסגרות שונות
וסיפרה את סיפורה בבסיסי צבא ,בבתי ספר ,בפני קבוצות מחו"ל ובכנסים בין־לאומיים.
גולן כתבה את זיכרונותיה באנגלית ופרסמה אותם במרשתת האינטרנט בכותרת 'שמחה לפגוש
אתכם :שלבים בדרך :מגלוגאו לירושלים' (Pleased to Meet You: Stages on the Way: From Glogau
 .)to Jerusalem; http://sites.google.com/site/golanes/ערכתי עימה ריאיון בשנת  ,2008ובמאמר
זה נסמכתי רק על הריאיון.
♦
גינצבורג גרטרוד (נולדה  ,)1893ילידת הנובר שבגרמניה ,בת למשפחה מבוססת ומתבוללת.
אביה היה שופט ,ואמה הייתה עקרת בית .גינצבורג נישאה ליהודי מומר ,והוא נהרג במלחמת העולם
למנהל ,וקיבלה תעודת רשם במשרד הפנים .לאחר מכן
הראשונה .לאחר שהתאלמנה למדה בבית ספר ִ
למדה סוציולוגיה באוניברסיטת היידלברג .באוניברסיטה הכירה את לודוויג ,סטודנט לרפואה ,ודרכו
התוודעה לציונות .בשנת  1919נישאו בני הזוג ,ונולדו להם שלושה ילדים .בשנת  ,1933בעקבות עליית
היטלר לשלטון ,עלתה המשפחה לארץ־ישראל .כאן היו ממייסדי רמות השבים .לודוויג המשיך לעסוק
ברפואה ,ואילו גינצבורג הייתה אחראית לניהול הבית וללולים .אחד מבניהם נפל במלחמת השחרור.
גינצבורג כתבה את זיכרונותיה בגרמנית עבור בני משפחתה .את עיקר הזיכרונות כתבה בשנת
 ,1976ובשנת  1982כתבה פרקים נוספים .הזיכרונות תורגמו לעברית בשנת  1985על ידי בתה חווה
הימן ,והבת מסרה לידי את הגרסה המתורגמת.
♦
גל נדיה ( ,)2014–1920ילידת טשקנט שבאוזבקיסטן ,גדלה בווינה .בנערותה הצטרפה לבית"ר,
ובשנת  1938עלתה ארצה עם קבוצה מתנועה זו בעלייה ב .בארץ הייתה חברה פעילה באצ"ל ובלח"י.
נישאה וילדה שני בנים ,הבכור שבהם נפל במלחמת יום כיפור .הייתה מתנדבת פעילה שנים רבות
במגן דוד אדום .התגוררה בנס ציונה.
בשנת  1986נערך ריאיון עם גל בגרמנית ,והוא שמור במדור לתיעוד בעל־פה במכון ליהדות זמננו
באוניברסיטה העברית בירושלים.
♦
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דן־רוזן קטה ( ,)1979–1890ילידת ברלין ,אחת מחמישה ילדים במשפחה קשת יום .אביה ,שהיה
מתווך דירות ,נפטר בהיותה בת שלוש עשרה .בצעירותה מצאה מפלט בתנועה הציונית ובפעילותה
הספורטיבית בה .הייתה ממייסדות אגודת הספורט הנשית היהודית בגרמניה ולמדה חינוך גופני.
בשנת  1913השתתפה בראש משלחת ספורט בקונגרס היהודי האחד עשר .בשנת  1922עלתה בגפה
לארץ.
דן־רוזן הקימה פנסיון בצפת ,אך הוא נסגר עם פרוץ מאורעות  .1929היא עברה לתל אביב והקימה
שם בשנת  1933את פנסיון 'קטה־דן' ,והוא היה מקום מפגש לחוגי העילית הבורגנית והממשל
הבריטי .בשנת  1943הוחרם בית המלון על ידי הצבא הבריטי ,והוא השתמש בו עד סיום המלחמה
וגרם לבניין נזק רב .לנוכח הקשיים מכרה דן־רוזן את המגרש והפסיקה את פעילותה המקצועית .היא
נישאה והייתה אם לבן.
דן־רוזן כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,וכותרתם 'מזיכרונותי' (.)Aus Meinen Erinnerungen
הם פורסמו בשנת  1965בביטאון התאחדות עולי מרכז אירופה ,וכיום הם שמורים ב'מכון ליאו בק'
בניו יורק.
♦
הירש פרידה ( ,)1973–1890ילידת קרלסרוהה שבגרמניה ,אחת משישה ילדים במשפחה
אורתודוקסית אמידה .אביה היה בנקאי ,ואמה הייתה עקרת בית .הירש למדה כשנה באוניברסיטת
היידלברג ,ואחר כך למדה טכנאות רנטגן .במהלך לימודיה באוניברסיטה הכירה את אלברט ,סטודנט
לרפואה ,ונישאה לו בשנת  .1915נולדו להם ארבעה ילדים (אחת הבנות נפטרה בצעירותה כאשר
ילדה) .שני בני הזוג היו ציונים ,ובחודש מאי  1933עלו לארץ .בארץ הם התגוררו בחיפה ,אלברט
עבד כרופא ,והירש סייעה לו ואף טיפלה בהשכרת חלק מבית המגורים של המשפחה לדיירי משנה.
הירש כתבה את זיכרונותיה בשנת  1965בגרמנית עבור בני משפחתה ,וכותרתם 'דרכי מקרלסרוהה,
דרך היידלברג ,לחיפהMein Weg von Karlsruhe über Heidelberg nach Haifa( '1965–1890 ,
 .)1890–1965הם שמורים ב'מכון ליאו בק'.

♦
וולף הרטה ( ,)1963–1890ילידת העיר וולפנביטל שבצפון גרמניה ,בת למשפחה מבוססת
ומתבוללת .נישאה ללוי ,מורה במקצועו .לבני הזוג נולדו שתי בנות :מרים ילידת שנת  1919וחנה
ילידת שנת  .1923בשנת  1934עלתה המשפחה ארצה ,והתגוררה בחיפה .לוי ניהל את סניף בית
הספר 'הריאלי' באחוזה .וולף הייתה עקרת בית ,אך לאחר פטירת בעלה ,בשנת  ,1947נאלצה לדאוג
לפרנסתה .היא השכירה חדרים עם ארוחות בביתה וטיפלה בתינוקות ובקשישים.
וולף הותירה אחריה חליפת מכתבים ענפה ,בגרמנית ,עם בנותיה ,אחיה ומכרים ,משנות השלושים
ועד שנות השישים של המאה העשרים .המכתבים נמסרו לי על ידי בתה ,חנה.
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לופט גרדה ( ,)1986–1898ילידת קניגסברג ,בת למשפחה שנהגו בה כללי
התנהגות ותרבות שמרניים ונוקשים ביותר .בנעוריה הכירה את חיים ארלוזורוב
ודרכו חברה לחוגים ציוניים סוציאליסטיים .היא נישאה לו וילדה בת .לופט התחילה
ללמוד באוניברסיטה ,אך הפסיקה מטעמים אידאולוגיים ציוניים ,והמשפחה עלתה
ארצה בשנת  .1924בארץ התגרשה לופט מארלוזורוב ונישאה לצבי לופט ,ונולדו
להם שני ילדים .לופט הייתה עיתונאית .בשנות העשרים החלה לכתוב בעיתון
היהודי הציוני בגרמניה 'יידישה רונדשאו' ,ובהמשך כתבה לעיתונים שונים ,בעיקר
בתחומי חוץ וביטחון .היא הייתה פעילה מאוד בקרב העולים מגרמניה וממייסדי
מפלגתם 'עלייה חדשה' ,וכן הייתה מקורבת מאוד לחוגי מפא"י .התגוררה
בירושלים ובתל אביב.
לופט כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,והם פורסמו בגרמניה בספר בשנת
 1982בספר שכותרתו 'כרוניקה של חיים למען ישראל' (Chronik eines Lebens
 .)für Israelלאחר מכן תורגמו לעברית ובשנת  ,1987לאחר פטירתה ,יצאו לאור
בישראל בספר שכותרתו 'שמונים שנה ועוד'.

♦
לנדאו לולה ( ,)1990–1892ילידת ברלין ,בת לאב רופא שיניים ולאם עקרת בית ואחת משתי
אחיות .היא נישאה בנישואי שידוך לפריד ,מרצה לפילוסופיה ,ונולדו להם שני בנים .היא הכירה
את ארמין וגנר ,משורר וסופר נוצרי ממעמד האצולה הפרוסי ,ולאחר מסכת גירושים קשה נישאה לו
ונולדה להם בת .עם עליית הנאצים לשלטון נכלא וגנר במחנה ריכוז עקב מחאתו על יחסו של היטלר
ליהודים .לאחר שהתערערו היחסים בין בני הזוג הם נפרדו — אם כי שמרו על קשר במהלך השנים —
והמשפחה נפוצה לכל עבר .הבן הבכור עלה לארץ במסגרת הכשרה ציונית והיה ממקימי המושב
מולדת ,הבן האמצעי עבר לאנגליה ,ולנדאו עצמה עלתה לארץ עם בתה בשנת  ,1936אולם לאחר
מספר שנים עזבה הבת את הארץ .לנדאו הייתה משוררת ,סופרת ועיתונאית .בארץ המשיכה לכתוב,
בגרמנית ,ולפרנסתה עסקה במלאכות שונות ,בין היתר בהוראת אנגלית וצרפתית ,בסדום ובקיבוץ
קריית ענבים .בשנותיה המאוחרות התגוררה בירושלים.
לנדאו כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,והם פורסמו בגרמניה בשנת  1987בשני ספרים' :מתהום
הנשייה :שלושת חיי' ( )Vor dem Vergessen: Meine drei Lebenו'חיים בישראל' (.)Leben in Israel

♦
לנדאואר־מיזם שרלוטה ( ,)1972–1881ילידת העיר ליבק שבגרמניה ,בת למשפחה בורגנית
שהייתה רחוקה מהיהדות ומהציונות .אביה היה בעלים של בית מרקחת ,ואמה ,שהייתה עקרת בית,
נפטרה בגיל צעיר .אחרי סיום לימודיה בבית הספר למדה לנדאואר־מיזם אמנות וציור ,כי אביה
סירב שתלמד בסמינר למורים .דרך משפחה של חברה נחשפה ליהדות ולציונות ,וגם הכירה את
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בעלה ,ליאו ,עורך דין; היא נישאה לו וילדה שלושה ילדים .בשנת  1934עלתה המשפחה ארצה
והתגוררה בחיפה .לנדאואר־מיזם הייתה פעילה מאוד בתחום הציבורי ,הייתה חברה במועצת העיר
ליבק ,התמקדה בזכויות נשים ואוכלוסיות מצוקה והקימה בית החלמה לילדים חולי שחפת .לאחר
העלייה ארצה המשיכה לפעול בארגוני נשים וסעד.
לנדאואר־מיזם כתבה את זיכרונותיה בגרמנית בשני חלקים ,בהיותה בת חמישים ,בגרמניה,
ובהיותה בת שבעים ,בארץ .היא נתנה להם את הכותרת 'זיכרונותי' ( ,)Meine Erinnerungenוהם
שמורים ב'מכון ליאו בק' בירושלים.

♦
פרוסקאואר ארנה ( ,)2001–1903ילידת ברומברג שבגרמניה ,בהמשך עברה המשפחה לברלין.
אביה היה עורך דין .פרוסקאואר למדה משפטים ועבדה בתחום המשפט בגרמניה .בשנת  1930נישאה
למקס ,אף הוא עורך דין .עם עליית היטלר לשלטון וסגירת שערי המקצוע בפני יהודים ,הם עקרו
לפריז .אולם הגירה זו לא עלתה יפה ,והשניים שבו לגרמניה ובשנת  1934היגרו לארץ־ישראל.
הם התגוררו בחיפה ופתחו מכבסה ,אך נאלצו לסגור אותה לאחר מספר שנים עקב מחלת הבעל.
פרוסקאואר עבדה כשכירה במכבסה בעוד בעלה למד לבחינות ההסמכה לעורכי הדין בארץ ,ולאחר
שעמד בהן קיבל רישיון וחזר לעבוד כעורך דין .בשנת  ,1953ביזמת הבעל ,חזרו בני הזוג לגרמניה,
ושם התגרשו ,ופרוסקאואר חזרה לעבוד כעורכת דין .פרוסקאואר לא הגדירה עצמה מעולם ציונית
ועם זאת חשה זיקה עמוקה לישראל .לא היו לה ילדים ,מבחירה.
פרוסקאואר כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,והם פורסמו בגרמניה בשנת  1989בספר שכותרתו 'דרכים
ומעקפים :זיכרונותיה של עורכת דין' (.)Wege und Umwege: Erinnerungen einer Rechtsanwältin
נרמז בזיכרונותיה כי הם מבוססים לפחות באופן חלקי על מכתבים שנשמרו ,אך אין בספר ציטוטים
ואזכורים מדויקים שלהם.

♦
פרנק מטה ( ,)2004–1914ילידת קרלסהפן שבגרמניה ,אחת משתי אחיות .אביה היה סוחר ,ואמה
ניהלה פנסיון בבית .בשנת  1934נישאה פרנק ובני הזוג עלו ארצה .כאן עבדו באחוזה של פרדסן בנס
ציונה ,פרנק כמבשלת ובן הזוג כמנהלן .בשנת  1936עלו הוריה של פרנק ארצה ,והמשפחות רכשו
במשותף משק חקלאי במושב בית חנן ועבדו בו יחד .בשלב מסוים חלתה אמה של פרנק והפכה לנכה
קשה ,ופרנק טיפלה בה שנים רבות .לפרנק נולדו שלושה בנים.
פרנק כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,והם פורסמו בגרמניה בשנת  1994בספר שכותרתו 'שלום
מולדתי' (.)Schalom, meine Heimat

♦
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צוקר רות ( ,)2014–1914ילידת בון שבגרמניה ,בת יחידה להוריה .למדה
גרפולוגיה באוניברסיטה .עלתה ארצה בשנת  1933בעקבות בן זוגה ,ולטר,
ובארץ נישאו השניים ונולד בנם .סמוך לעלייתה ארצה גויסה לש"י (זרוע
המודיעין של ה'הגנה') ושירתה בו עד הקמת המדינה .למרות פניות אליה סירבה
לאחר קום המדינה להתגייס לצה"ל ,משום שכבר לא ראתה בכך צורך לאומי.
התגוררה בחיפה .לימים התגרשה ,נישאה בשנית וילדה ילדים נוספים .הקימה
מכון לגרפולוגיה וניהלה אותו עם בתה.
זיכרונותיה של צוקר ,המתמקדים בילדותה ובפרק הריגול בחייה ,יצאו לאור
בעברית בשנת  1997בספר שכותרתו 'אני? מרגלת?' .בשנת  1963פורסם רומן
מפרי עטה' ,עורי צפון ובואי תימן'.

♦
רוברט אני (נולדה  ,)1909ילידת וינה ,בת יחידה במשפחה לא אמידה ,שלא
הייתה לה זיקה ליהדות ולציונות .אביה היה פקיד בנק ,ואמה הייתה עקרת
בית .רוברט הגדירה עצמה כל חייה לא ציונית .היא למדה תפירה ,ועבדה
במקצוע זה בווינה ואחר כך בארץ־ישראל .בגיל עשרים ושתיים הכירה את
בן זוגה ונישאה לו לפני העלייה לארץ בשנת  ,1933מתוך מחשבה שהגירה
יחד תהיה קלה יותר .בארץ התגוררו בני הזוג בתל אביב ,רוברט הייתה רוב
השנים בעלת סלון לתפירה ,ובעלה ,שהיה מוזיקאי במקור ,עסק במסחר .לבני
הזוג לא היו ילדים ,מתוך בחירה .במהלך השנים נפרדו השניים ,ביזמתה של
רוברט .בן זוגה חזר לווינה ,ואילו רוברט חייתה בארץ עם בן זוג אחר .בערוב
ימיה כתבה רוברט שירה.
רוברט כתבה את זיכרונותיה בגרמנית ,והם פורסמו בגרמניה בשנת 2006
בספר שכותרתו 'נפלא בתל אביב ,מהפרספקטיבה הווינאית :זיכרונות' (Herrlich
.)ist’s in Tel Aviv – aus der Wiener Prespektiv: Erinnerungen

♦
רוזנבליט צסי ( ,)1982–1898ילידת ברלין ,בת למשפחה מתבוללת אביה
היה משפטן ,ואמה הייתה עקרת בית ועסקה בהתנדבות בעבודה סוציאלית
בקהילה .בין ההורים שררו יחסים קשים ,והאם סבלה מדיכאון .רוזנבליט
למדה יהדות באוניברסיטת פרנקפורט והתקבלה כתלמידה ראשונה לבית
הספר להכשרת רבנים בברסלאו .היא נישאה לפליקס .שניהם היו ציונים ועלו
ארצה בשנת  .1924הם התגוררו בירושלים ואחר כך בחיפה .בשנת  1954עברה
רוזנבליט לקיבוץ גניגר ,שבו התגורר בנה .היא עסקה כל חייה הבוגרים בעבודה
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סוציאלית ,שנים רבות בהתנדבות ואחר כך בשכר .בפעילותה הייתה ערה מאוד לזכויות נשים .היא
אף יסדה את תחנת הייעוץ (שיקום) של הקיבוצים.
זיכרונותיה של רוזנבליט יצאו לאור בשנת  1978בספר בעברית שכותרתו 'מברלין עד גניגר:
תולדות חיים'.

♦
שטיינהרדט אדית ( ,)1996–1902ילידת נירנברג שבגרמניה ,בת למשפחה מבוססת שנטמעה
בתרבות הגרמנית ,וששמרה על סממנים יהודיים מעטים מאוד .שטיינהרדט ופרנץ ,שהיה לבעלה,
הצטרפו לתנועה הציונית בגרמניה .המשפחה עלתה ארצה בשנת  1933ונמנתה עם ראשוני הכפר
השיתופי רמות השבים .כאן התפרנסו מחקלאות ומלולים .שטיינהרדט הייתה אם לשני ילדים ,רחל
שנולדה עוד בגרמניה בשנת  1930וראובן שנולד בארץ בשנת .1933
שטיינהרדט כתבה את זיכרונותיה בגרמנית בשנים  1987–1985ונתנה להם את הכותרת 'זיכרונות
אדית :עם בוא הזיכרון' ( .)Ediths Erinnerungen: Mit dem kommen des Gedächtnissהם יועדו
למשפחה ונמסרו לי על ידי בנה .משנודע לבן ,לאחר מות אמו ,על קיומם של זיכרונותיה ,הוא הוסיף
עליהם השלמות וזיכרונות משלו ,וכן נסמכתי על ריאיון שערכתי עמו בשנת .2008

♦
שטראוס אלן ( ,)1995–1912ילידת פוזן שבגרמניה .בצעירותה עברה המשפחה לברלין ,ואמה
נפטרה בגיל צעיר .אביה היה בעל בית מרקחת ,ושטראוס למדה רוקחות כדי שתוכל לקבל לידיה את
ניהול בית המרקחת .בשנת  1938עלתה ארצה והתגוררה בתל אביב .עד נישואיה להנס ,מורה לנהיגה,
עבדה בבית מרקחת .בשנת  1957עזבה המשפחה את הארץ וחזרה לגרמניה .שטראוס ילדה בת אחת,
רות ,והיא נפטרה בשנות העשרים לחייה מסרטן.
שטראוס כתבה את זיכרונותיה בגרמנית בשנת  1995ונתנה להם את הכותרת 'חיים בארבעה
עולמות' ( .)Ein Leben in vier Weltenהזיכרונות שמורים ב'מכון ליאו בק' בניו יורק.

♦
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