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גיבורות

החמישית

מבוא
הורה גועשת  ,סואנת  ,רועשת ,

ולפתע . . .

פורצת סוערת סביבי .

דמות מרחפת לנגד עיני זרועי התחמקה מחבר חברי

בקסם של קצב

לבי מתנכר לשירה הגועשת .

מגיל ומעצב

קרובה ורתוקה את כולי היא כובשת .

.

מושכת גופי ולבי .

עיניים כחולות  ,מבט כל שואל ,

הרגל צועדת  ,השכם רועד ,

שתיקה עצובה ופה עקשני -

השיר מתלקח  ,הזמר לוהט ,

גובר בי השקט  -נשארתי עומדת

.

בין מאה בודדת היא -

ריקוד ושירה ,

ואני .

1

תפילה בלי מילה

אל אל  -העתיד  ,אל אל  -יצירה
שיר זה  ,שכותרתו ' הורה של בת גולה '  ,נכתב בשלהי פברואר

1943

על ידי צעירה בת עשרים ואתת

.

כשלוש שנים וחצי לאתר עלייתה באותה עת היא שימשה אקונומית בקיבוץ  ,אחרי שעבדה תקופה
ברצומ להודות לפרופ ' יואב גלבר  ,לד " ר אביבה חלמיש  ,לד " ר אלי צור ולד " ר טלי

תדמור  -וומעונ' על

עצותיהם

המועילות במהלך כתיבת המאמר .
1

' שירה של בת גולה ' ,

27

.

בפברואר  , 1943קיסריה ראו  :ה ' סנש  ,יומנים  ,שירים  ,עדויות  ,תל  -אביב
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.

ארוכה במכבסה ביומן שכתבה באותם ימים דנה הכותבת הצעירה בשלושה נושאים שהעסיקו את
מחשבותיה  :האהבה למולדת החדשה והרצון לתרום לה  ,הדאגה לבני משפתה שנשארו בגולה ותחושת

.

הזרות שעדיין אופפת אותה בהיותה בין הברי הקיבוץ גם לאתר שלוש שנים בארץ ימים ספורים
לאחר כתיבת השיר הצטרפה הבתורה למבצע שעתיד היה למקם אותה בספרי ההיסטוריה בשורה אחת

עם דמויות מופת דוגמת בר כוכבא ויוסף טרומפלדור  .שמה היה תנה סנש .
מי שכתבה את השיר ' הורה של בת גולה ' על בתורה שדמות אמה שנשארה בגולה עולה לנגד

עיניה בעת ריקוד ההורה עם חבריה בארץ  ,אכן הייתה בת הגולה  -שם קיבלה את חינוכה

.

הפורמטיווי  ,ושם ספגה את הבסיס התרבותי שעתיד היה ללוות אותה כל ימי חייה הקצרים אולם

אף שכמעט כל חייה עברו עליה בנכר  ,נכנסה סנש לפנתאון הלאומי בכינוי ' נערה עברייה '  ,בדומה

לכמה מחברותיה לפנתאון הלאומי שאף הן לא היו צבריות .

הדבר אינו מפליא לאור האתוס הציוני

2

ששלט בארץ בתקופת היישוב ובשנים הראשונות לקיום המדינה ; אתוס זה דרש למחוק את השנים

.

שבהן חי העולה בנכר או לפחות להמעיט בחשיבותן משה שמיר ביטא גישה זו באופן תמציתי וקולע
במשפט הפתיחה של יצירתו ' במו ידיו '  ' :אליק נולד מן הים '

3,

אולם ברור שלא כך היו הדברים  -הרי סנש וחברותיה לא נולדו מן הים  ,אלא הגיעו ליישוב
מתוך משפתות מסודרות שתיו בארץ אחרת  ,וגדלו בתרבות אחרת  ,מרכז אירופית או מזרה אירופית ,

.

תרבות שלדעת חלק מהעולים עלתה ברמתה על זו המקומית בנסיבות אלה נתונים היו לעתים עולים
צעירים שהגיעו עם משפתותיהם בדיסוננס תמידי בין הבית  ,שהמשיך להתנהל בקצב אירופי  ,לבין

הרחוב הארץ  -ישראלי  ,שהתנהל על פי כללי ההברה הציונית שקרמה עור

וגידים במזרה התיכון .

4

אולם גם מי שהגיעו ללא משפחות הביאו אתם את עברם ואת תרבותם  ,וכשניסו לאמץ לעצמם זהות

ארץ  -ישראלית  ,נותרה תרבות זו ברקע כמנגינת לוואי חרישית שסירבה להיעלם .

5

חוקרים כבר הראו

כי קצב חייהם של הצעירים הבודדים שלא נקלטו בחברת היישוב הוכתב במשך שנים רבות על ידי

תרבות זו .

6

אך גם אצל מי שהתערו היטב בסביבתם ההדשה  ,דוגמת שלוש הדמויות העומדות במוקד

.

מאמר זה  ,היא מילאה תפקיד נכבד  ,ולו בתור אנטיתזה  ,ושניסו להשכיחו העובדה שתרבות הגולה

.

תפסה מקום בחייהם של העולים לא מנעה מהם להשתלב ביישוב אדרבה  ,בחלק מהמקרים הייתה
תרבות זו אולי דווקא אחד הגורמים שדרבנו אותם להשקיע מאמצים גדולים בניסיון להשתלב למרות

.

הקשיים ברצוני לטעון אפוא כי גם במקרים שבהם השתלבו העולים הצעירים במרקם היישובי  ,לא

2

כגון בהספדים לסנש שנישאו עם העלאת עצמותיה ארצה בשנת

1950

.
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נעלמה מחייהם השפעת תרבות הגולה  ,בין בקיומה ובין בהיעדרה המאולץ המשיכה תרבות זו להיות

מרכיב בזהות של מי שלא נולדו בארץ.
עבור דור שלם של צעירים ילידי הגולה שעלו בשנות השלושים של המאה העשרים הייתה שאלת

.

מקומה של תרבות הגולה בזהותם סוגיה מורכבת שלא נתנו עליה את הדעת במשך שנים רבות לאתר
בואה של שארית הפלטה נשכחה קבוצה זו בזיכרון הקולקטיבי  ,וכל התייחסות אליה הייתה כאל

.

ותיקים רק בעשור השלישי והרביעי של המדינה  ,בתקופה שבה
הופרט הזיכרון הקולקטיבי הציוני  ,התמודדו רבים לראשונה עם
תרבות הגולה במסגרת תהליך חיפוש השורשים של הדור הצעיר

וגילוי מחדש של העבר הקדם  -ארץ  -ישראלי של מי שנולדו

בנכר  .י

נטען פעם כי אנשים עסוקים כל הייהם בשכתוב הביוגרפיה של

עצמם .

ואכן חלק מתהליך השכתוב הוא פרי הגילוי מהדש של

אלמנטים שהיו קיימים בעברו של האדם  ,ושעיצבו את זהותו  ,אך
נדחקו לשוליים מסיבות שונות בעת כתיבת הביוגרפיה ראשונית ,
שהתאימה אולי לרוח תקופתה אך לא נתנה תמיד ביטוי למלוא

מורכבות העלילה .
אחרים מבני התקופה כלל לא זכו להתמודד עם עברם מאחר

.

שפתיל חייהם נותק בטרם עת כך נשאר מעגל פתוח במובן האישי ,
וחסרה חוליה בנרטיב הלאומי  ,חוליה שיכולה הייתה להעשיר את

.

הביוגרפיה הקולקטיבית של דור מקימי המדינה הדבר תמור כפליים

כאשר מדובר בדמויות שזכו להנצחה ממלכתית או ציבורית  ,ושהפכו
לאבנים בולטות בפסיפס הלאומי  ,בעיקר באמצעות נרטיב ציוני

.

להפליא אך לרוב דו  -ממדי  ,היינו ללא ממד עומק אחד הגורמים לדו -
ממדיות זו הוא ההתעלמות המוחלטת כמעט ממקומה של תרבות

הגולה בזהות של אותן דמויות מופת גם בהיותן בארץ  -ישראל.
שעלו במסגרת העלייה
;
בתרתי להאיר סוגיה זו באמצעות סיפור חייהן והנצחתן של שלוש צעירות

החמישית  ,ושנפלו בשנות הארבעים  ,טרם הקמת המדינה או מיד

לאחריה  ,השלוש הן תנה

סנט ,

שעלתה מהונגריה ושהוצאה להורג במסגרת ' מבצע הצנחנים ' בשנת  , 1944ברכה פולד  ,שעלתה
מגרמניה ושנהרגה בפעולת הפלמ " ח ב ' ליל וינגייט ' בשנת  , 1946ומירה ( מרים ) בן  -ארי ( לבית

גלסשייפ )  ,שעלתה אף היא מגרמניה ושנפלה בהגנה על קיבוץ ניצנים בשנת

1948

.

לבחירה בצעירות

אלו סיבות אהדות  :ראשית  ,כולן היו מהגרות  ,עולות צעירות  ,בהברה שבה ניתנה הבכורה לילידי

.

המקום שנית  ,כולן היו נשים צעירות בחברה שדגלה בשוויוניות במוצהר אך לא תמיד למעשה  ,ועל

כך יש להוסיף את דפוסי הסוציאליזציה המגדרית של אותם הימים  ,שראתה בנערה  -יותר מאשר
בנער  -דמות הקשורה לערכי הבית והסופגת את תרבותו  ,והאמורה ביום מן הימים להקים לו שיבוט
7

שם .
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.

מדויק בביתה העצמאי שלישית  ,כולן באו מתרבויות שלא היו דומיננטיות ביישוב בזמנן -

התרבות השלטת ביישוב באותה עת נבנתה בחלקה ממרכיבים מן התרבות היהודית המזרת אירופית .
ורביעית  ,כל אחת מהן נפלה בעשור שלאחר עלייתה  ,הפכה לדמות מופת בהיסטוריה הציונית ,

.

ותוארה כנערה עברייה  ,אישה עברייה או גיבורה עברייה האומנם כך היו פני

הדברים ?

בכל שלבי המחקר עמדו לנגד עיניי הסכנות המתודולוגיות הכרוכות בעיסוק במיקרו  -היסטוריה
מסוג זה  ,ובעיקר החשש מטריוויאליזציה ההופכת מהקר היסטורי לסדרה של אנקדוטות ללא בסיס

קונצפטואלי רחב יותר .

8

אחת הדרכים להימנע ממכשול זה  ,לדברי קרלו גינזבורג  ,מנחשוני שיטת

המיקרו  -היסטוריה  ,היא המעבר התכוף בין מיקרו  -היסטוריה למקרו  -היסטוריה ובחזרה  ,כדי להציג כל
פעם את הטקסט בתוך הקונטקסט

ושוב את השפעת הקונטקסט על הטקסט .

9

זאת ניסיתי לעשות

באמצעות בחינת סיפורן של שלוש הדמויות על רקע המערכת החברתית  ,המדינית  ,התרבותית
והצבאית שנוצרה בארץ בימי העלייה החמישית  ,במלחמת העולם השנייה ובשנות המאבק לקראת

.

הקמת המדינה בעיה נוספת הקשורה במהות המיקרו  -היסטורית של המהקר נובעת מההתנגשות בין
הצורך לבתור במושא מתקר קוגניטיווי המשכפל את עצמו  ,כדי לתת משמעות לבחירת דמות זו ,
לבין הרצון להימנע מבחירת מושא מהקר המכתיב למעשה את תוצאות המהקר כבר

מתהילתו .

הפתרון לדילמה זו היה להתרכז בשלוש דמויות שכל אחת מהן מייצגת קבוצה אחרת של עולים בימי

.

העלייה החמישית פולד הייתה צעירה מאוד  ,והגיעה בראשית העלייה החמישית עם משפחתה
המורחבת  ,הבורגנית  ' ,ציונים חדשים ' לפי הגדרתה של מרים

גטר .

10

סנש הייתה בראשית שנות

נעוריה  ,הגיעה בגפה בשלהי התקופה  ,והצטרפה לאמה  ,שהגיעה זמן קצר לפניה ; הן האם והן הבת
הגיעו ארצה בתור פליטות ללא כל מניע ציוני קודם  ,בדומה לחלק לא מבוטל מעולי אותה

עלייה ,

בן  -ארי הייתה בסוף שנות נעוריה  ,והגיעה בגפה ממניעים ציוניים  -חלוציים כדי להשלים את לימודיה

בארץ ולחיות בה עד סוף ימיה .
תולדותיו של דור  ,טען ההיסטוריון

דמות המופת .

11

א " ה קאר

)  , ( Cawנלמדות לעתים באמצעות סיפורו של היחיד ,

אך יש בכך סכנה כשהסיפור מעוצב לא על ידי היסטוריונים אלא בעיקר על ידי

.

גורמים ציבוריים המבקשים שישקף את האתוסים המקובלים עליהם התוצאה היא לרוב דמות פלקט

.

הנעדרת כל סממן שאינו מתיישב עם השיח הדומיננטי ואם באמצעות סיפורה של הדמות מנסים
ללמד את תולדותיה של חברה  ,התוצאה היא תמונה כמעט ללא עומק ומורכבות  ,כך קרה לשלוש
הדמויות העומדות במרכז מאמר זה  ,שסיפור הייהן ומותן הוצג לחלקים נרחבים מהחברה הישראלית

.

במשך למעלה מיובל שנים כסמל וכמופת כוונתי במאמר זה לנסות ולהחזיר לסיפורן של הדמויות
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עמ ' . 28 - 27

Kracauer, From Hitler )0 Caligari :

5.
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את מקצת ממד העומק שנלקח מהן בעת שהפכו מבני אדם לסמלים  ,ובכך לעשות צעד קטן להחזרת

מקצת המורכבות וממד העומק גם לסיפורו של דור .
זהות והגירה
בעיסוקי במאמר זה בסוגיית הזהות וההגירה אתמקד בדרכים שבהן נוצרת זהותה של נערה  ,בייחוד
בתקופת ההתבגרות  ,ובדינמיקה של עיצובה מחדש של זהות זו בעקבות תהליך ההגירה ומעברי

.

התרבות הכרוכים בכך אריק ה ' אריקסון  ,שנמנה עם חוקרי מדעי התברה הבולטים שעסקו בסוגיית
גיבוש הזהות האנושית  ,טען כי עיקר זהותו של אדם מתגבש בתקופת ההתבגרות  ,שבמהלכה מעצב
המתבגר תחושה של זהות עצמית ומרגיש כי הוא בעל ייחוד  ,בעודו מנסה במקביל להתאים את עצמו
לחברה הסובבת  12 ,לדעת אריקסון המוצא החיובי ממשבר הזהות בגיל ההתבגרות תלוי ברצונו של
.
הצעיר להכיר בעברו ולכונן המשכיות רצופה עם הוויות העבר שלו לכן מתבגר  -מהגר אשר עברו

.

היה בתרבות שונה מזו שבה הוא חי לאחר שהיגר מארצו מתקשה להגדיר את עצמו  ,ליצור
אוריינטציה לגבי העתיד  ,לפתה מחויבות למערכת של ערכים  ,לאמונות דתיות  ,למטרות מקצועיות
ולהשקפת עולם וכן להתמודד עם מיניותו  ,נקודות אלו מרכזיות בהבנת גיבוש הזהות העצמית
והתרבותית של שלוש הצעירות שבהן עוסק מאמר זה ,

ממה מורכבת אותה זהות שהמתגבר מנסה

13

לגבש ?

לאון ורבקה גרינברג  ,פסיכואנליטיקאים

אשר הקרו את תופעת ההגירה  ,טענו כי זהות האדם נוצרת מתוך חיכוך תמידי בין שלושה גורמים :
המרחבי  ,הטמפורלי ,

והתברתי .

14

.

אצל המהגר מערכת זו נקלעת לעתים למצב של בלבול הפרעה

באינטגרציה המרחבית גורמת לו לשאול ' מה אני עושה פה ? '  ,שאלה רטורית שמשמעותה היעדר

נמצא .

יכולת להשתלב במרחב שבו הוא

הפרעה באינטגרציה הטמפורלית יוצרת אצל המהגר

בלבול בענייני שפה ומקום  ,ורבים מתגברים עליה באמצעות שילוב שפה  ,הפצים או ערכים בעלי

.

משמעות מחייהם בעבר בתוך חייהם החדשים אולם מה קורה כאשר נקלע המהגר להברה כגון זו
היישובית  ,שדרשה מחבריה יישור קו בענייני שפה  ,ערכים וזהות

תרבותית ?

הפרעות באינטגרציה

החברתית נוצרות כתוצאה משינוי ואף היפוך של תפקידים אצל המהגר  ,אשר לרוב מאבד עם

.

הגירתו את מקומו המוגדר בחברה תופעה זו גורמת להוסר יציבות בחייו וניתנת לפתרון רק
באמצעות בניית תפקידים חדשים

והשתלבות מעשית ותרבותית בתוך התברה ההדשה .

15

בהמשך

המאמר אבחן את הדינמיקה של בניית אינטגרציה חברתית חדשה אצל שלוש הצעירות שעליהן

נסב מאמרי .

.

מרכיב נוסף בהבנת סוגיית המהקר הוא הקשר שבין מגדר לזהות נושא זה נדון בהרהבה על ידי
הסוציולוגית ננסי חודורוב  ,ולטענתה הבסיס הראשוני לגיבוש זהות הוא הקשר לדמות האם וחיקויה ,
12
13

.
א " ת אריקסון  ,ילדות וחברה  ,מרחביה
הנ " ל  ,זהות  ,נעורים  ,ומשבר  ,תל  -אביב . 1987
1961

14

130 - 132

 .קע

15

שם  ,עמ '

134 - 132

1989 ,

.

 Londonש

New Haven

.

'and

"

! 0

Psychoanalytic:

Grinberg ,

] 1ש .

]
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ובת  ,שלא כמו בן  ,ממשיכה לתקות דמות זו עד לבגרותה.
התרבותית הרחק מאמה  ,או
באותו

מקום ?

16

אך מה באשר לבת המגבשת את זהותה

כאשר היא חיה בתרבות אחרת מזו של אמה  ,גם כששתיהן נמצאות

גם סוגיה זו באה לידי ביטוי בסיפורן של הנשים במאמר זה ,

.

מרכיב אחרון בסוגיית הזהות היא הזהות האתנית מרבית סוגי הזהות מתהווים מתוך מאבק כוחות

ואינם מציינים ישויות הומוגניות .

17

אולם לעתים קרובות משמעות המאבק נעלמת מתודעתנו בעת

שמדובר ביצירת זהות תרבותית אצל אדם שתרבותו המקורית קרובה  ,אם כי אינה זהה  ,לתרבות

.

הרוב שבתוכו הוא חי כך היה אצל שלוש הצעירות הנדונות כאן  ,שבאו מתרבות אשכנזית אירופית ,

אך לא מהתרבות המזרח אירופית  ,ששלטה ביישוב בזמנן .
נקודת המוצא של דיון זה קשורה אפוא בתהליך הבניית מספר זהויות אצל גיבורות העלילה בעת
ובעונה אתת  :גיבוש הזהות העצמית אצל מתבגרות  ,בעיות בקביעת זהות אצל מהגרות  ,דפוחי

הבניית הזהות המגדרית אצל בנות והמאבק סביב גיבוש הזהות האתנית  -התרבותית אצל מיעוטים

הדומים מאוד לרוב אך אינם זהים לו .
בין

תרבות הארץ לתרבות הגולה

ההקשר האסוציאטיווי המידי של המונת גולה בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים  ,היה
הקונצפצייה של שלילת הגולה  ,מרכיב מרכזי בשיה הציוני של אותם

ימים .

18

רבים היו הפירושים

שניתנו לה  ,וכל המפרשים הסכימו על עצם הצורך לראות בדפוסי החיים היהודיים שנוצרו בגולה

אופצייה לא רצויה  ,אך נחלקו באשר ליתם המעשי לתופעה .

19

לאור כוונת התנועה הציונית ליצור יהודי חדש נדרשו סוכניה האידאולוגיים  ,וביניהם תנועות
הנוער ומערכת החינוך העברי  ,לקבוע עמדה ביחס לתרבות הגולה ולמקומה בחיי אותה בריאה אשר

.

ביקשו ליצור בזרם החינוך הכללי שלטה בשנות השלושים והארבעים גישתו של בן  -ציון דינבורג

( דינור )  ,אשר ביקש להבחין בין שלילת הגולה לשלילת הגלות  ,כלומר בין שלילת הגולה כאורח חיים
לבין שלילת היהודים הגלותיים

16

17

Gender, Berkeley 1978

; 1 - 17

 .עק

,

London 1996 ,

0

ויצירותיהם .

o( Mothering: Psychoanalysis and the Sociolog]/

1י

) ) מש

45 . ( , Questions o( Cultural 1ט ) du Gay
.

"

Ethnic and Racial Studies , 24 ) 2001 ( ,
619 - 641
18

20

עיקרון זה היה מקובל גם על אנשי החינוך של זרם

 .קק

""

זמש ] " The Limits of

.ע ש

'The

Identity?' , idem

Old Concepts :

.

Chodorow ,

Needs

.א

10מ ו' Hall ,

"

5.

.

1 Anthias , 'New Hybridities ,

לא אעסוק כאן לעומק בהבדלים בין שלילת הגולה ושלילת הגלות לפי אחת הגישות הביטוי גלות מציין את

.

ראשית עיצובה של תודעה דתית  -היסטורית קולקטיבית חדשה לעם ישראל ראו  :א ' רז  -קרקוצקין  ' ,גלות בתוך
ריבונות  :לביקורת " שלילת הגלות " בתרבות הישראלית '  ,תיאוריה וביקורת ,
19

4

( , ) 1994

עמ ' . 55 - 23

על הגאולה הציונית כשלילת הגלות ראו  :א ' חלמיש  ' ,מדיניות העליה בשנות השלושים  :בין " גאולה " ל " הצלה " ' ,
עמ '

זמנים  ( 58 ,אביב , ) 1997
הציונות  ,ט (  , ) 1984עמ '  ; 44 - 21ט ' תדמור  -שמעוני  ' ,גולה ותפוצה בתמונת העבר  :תוכנית הלימודים " ידע עם " ' ,
דור לדור  ,יט (  , ) 2002עמ '  ; 213 - 195נ ' רוטנשטרייך  ' ,שלילת הגולה אז ועתה '  ,גשר  , ) 112 ( 85 ,עמ ' . 13 - 7
20

; 98 - 86

א ' שביד  ' ,שתי גישות לרעיון " שלילת הגולה " באידיאולוגיה הציונית ' ,

ביטא זאת היטב אליעזר ריגר  ,שסייע לדינבורג בניהול בית המדרש למורים והיה לאחר מכן מנכ " ל משרד החינוך ,
בכתבו כי אין לחנך לשנאת הגלות אלא יש להתייחס אל התפוצות ' כאל היקפה של ארץ  -ישראל ' ובמקביל לחנך
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.

העובדים אולם אופיו האידאולוגי של החינוך בזרם העובדים יצר בפועל מערכת ש ' שרפה את

הגשרים אל העבר היהודי '  ,וששללה את דפוסי קיומם ותרבותם של יהודי הגולה.

21

זרם החינוך הנוסף

באותם ימים  ,זה של 'המזרתי '  ,האמין כי ניתן ליצור יהודי חדש בארץ  -ישראל מבלי להפנות עורף
למסורת וליצירה היהודית התרבותית שנוצרה בגולה  ,אולם השפעתו של זרם זה על הגישה הרווחת
ביישוב לענייני מסורת ותרבות הגולה הייתה זניתה
מה היה טיבו של אותו יהודי

22 ,

לדעת שאול טשרניתובסקי הוא היה אמור להיות ' יהודי

חדש ?

.

חילוני  ,ייצרי  ,מעשי  ,קרוב לטבע ובונה ארץ ' בהמשך נוצרו דגמים נוספים  ,שכללו כישורים
ספורטיביים  ,שאיפה לצדק ומהפכנות  ,ושנחלקו באשר ליחס לקיום היהודי בגולה  -אם ראוי

שיהיה זה יחס של המשכיות או של ניתוק .
הטרוגנית וכך גם הדור הצעיר שלה .
24

23

אמנם החברה היהודית שהלכה ונבנתה בארץ הייתה

אולם לבסוף נוצרה דמות היהודי החדש האולטימטיווי ,

הלוא הוא הצבר המיתולוגי  ,שהתאפיין בחספוס ובהיעדר נימוסים  ,בקנאות לשפה העברית

( המהולה בביטויים בערבית )  ,במהפכנות ובחלוציות  ,בגבורה פיזית  ,בזלזול במסורת ובדור
המבוגר  ,בדגש על יחסים בלתי  -פורמליים  ,על הרעות כגורם חברתי מלכד ואף על לבוש מיוחד :

חולצה ומכנסיים קצרים  ,אשר היו לסמלי תנועות הנוער והתלוציות .

25

לכך יש להוסיף יחס מורכב

אל הגולה היהודית ותרבותה  ,יתס שהתאפיין לעתים בתחושה של ניכור  ,זרות ואף הטפת מוסר ,

.

בייחוד בקרב תלמידי זרם העובדים וחניכי תנועות הנוער שהיו קרובות אליו ברם בצד שלילת

הגולה תש לעתים הצבר דאגה ואמפתיה מסוימת למצוקת היהודים בגולה ולעולים .

26

הצעיר הארץ -

ישראלי ביקש להפוך אפוא לא ליהודי חדש  ,זהות אשר כללה עדיין את היסוד היהודי כפי
שמשתמע מן המונה  ,אלא לצבר  ,שהצטיין בהפניית עורף לכל התכונות  -הפיזיות  ,הרוחניות
וההתנהגותיות  -אשר אפיינו את יהודי

הגולה ,

הרף השעות הרבות שבילה הצעיר הארץ  -ישראלי במסגרת מערכת החינוך  ,עוצב היהודי ההדש

.

לא רק מתוך התרבות הבית ספרית אלא גם באמצעות סוכני חברות שפעלו במסגרות אחרות ביטא

זאת יפה ברוך בן  -יהודה  ,שהיה לימים מנהל גימנסיה ' הרצליה '  ,בכתבו בשלהי

1937

כי הנוער הארץ -

.

את הנוער כי ' ארע  -ישראל היא בית היינו ' ראו  :א ' ריגר  ,החינוך העברי בארץ ישראל  ,א  ,תל  -אביב ת " ש  ,עמ '
242

21

.

בזרם הכללי למדו למעלה

התיכוניים  .ראו  :ש ' רשף וי ' דרור  ,החינוך העברי בימי הבית הלאומי  , 1948 - 1919ירושלים , 1999
י ' דרור  ' ,ההינוך ההברתי  -ערכי ב " זרם העובדים " בתקופת המנדט הבריטי (  - ) 1948 - 1921מעבר לחינוך עכשווי ' ,
דור לדור ,

22
23

24

מ 50 -

אחוז מתלמידי בתי הספר היסודיים  ,וקרוב

ל 90 -

אחוז מתלמידי בתי הספר

עמ ' . 48

1

( תשנ " ד ) ,

עמ ' . 88

.

ע ' הלמן  ' ,תורה  ,עבודה ובתי קפה  :דת ופרהסיה בתל  -אביב המנדטורית '  ,קתדרה  ( 105 ,תשרי תשס " ג )  ,עמ ' 110 - 85
א ' שפירא  ' ,דמותו של " היהודי החדש " בהברה היישובית '  ,י ' גוטמן ( עורך )  ,תמורות יסוד בעם היהודי בעקבות
השואה  ,ירושלים תשנ " ו  ,עמ '  ; 423 - 411י ' גלבר  " ' ,היהודי החדש " ועיצובו בחברה הארצישראלית '  ,שם  ,עמ ' - 425
 ; 442מ ' רוזנשטיין  " ' ,היהודי החדש "  :האידיאל של מיפעל החינוך הציוני בארץ  -ישראל עד קום המדינה '  ,עיונים
בחינוך יהודי  ,ג ( וכשמ " ח )  ,עמ ' פה  -פו ; הנ " ל  " ' ,היהודי החדש "  :הזיקה למסורת היהודית בחינוך התיכוני הציוני

הכללי בארץ  -ישראל מראשיתו ועד קום המדינה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
גלבר ( שם )  ,עמ ' 438 - 437

.

תשמ " ה .

תל  -אביב תשנ " ז .

25

ע ' אלמוג  ,הצבר  :דיוקן ,

26

י ' דרור  ' ,סוגיות אישיות ולאומיות בזהות הנוער היהודי החילוני בארץ  -ישראל בשנות העשרים והשלושים כפי

שהן משתקפות בעיתוני הגימנסיות העבריות העירוניות '  ,עיונים בתקומת ישראל ,

11

( תשס " ב )  ,עמ

' 305 - 259

.
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ישראלי  -אותו יהודי חדש  -קיבל את צורתו מחיכוך מתמיד בין ארבעה גורמים  :הבית  ,בית הספר ,
תנועת הנוער

והרחוב ,

27

ההתייחסות של תנועות הנוער למושגים גולה  ,יהודי הגולה ותרבות הגולה הייתה דומה לזו

.

ששלטה במערכות החינוך השונות תנועות הנוער של זרם העובדים היו הקיצוניות ביותר ביחסן
השלילי לתרבות הגולה  ,אך גם תנועות אחרות הדגישו את הצורך ליצור יהודי חדש המתאים מבחינה

.

פיזית ונפשית להשתלבות במולדתו החדשה ולהגנה עליה תנועות הנוער ומאוחר יותר גם הפלמ " ח
שימשו כבתי גידול של הצבריות  ,אותו אידאל שהוצב לנגד עיני העולים הצעירים  ,ושהיה אמור

להיות מושא שאיפותיהם .

28

לכאורה אמורה הייתה השפעת בתי הספר על כלל האוכלוסייה הצעירה בעניין היחס לגולה לעלות
על השפעת תנועות הנוער  ,מאחר שמרבית בני הנוער ביישוב לא השתייכו לתנועות נוער

מאורגנות .

29

אולם בתי הספר התקשו לתרגם את האידאל החינוכי שהציגו למציאות יומיומית  ,ולכן

היה המשקל החינוכי של תנועות הנוער ושל יתר סוכני החברה היישובית ( המחתרות  ,תנועות
ההתיישבות וכדומה

)

מכריע .

אין להתעלם גם משני הגורמים הנוספים שציין בן  -יהודה  ,הבית

30

והרחוב  ,וארהיב את הדיון עליהם בהמשך .
סוגיית תרבות הגולה הייתה סוגיה מורכבת ובעייתית בהגות הציונית  ,במערכת החינוך הארץ -
ישראלית ובקרב מדריכי תנועות הנוער הציוניות בשנות השלושים ובעיקר בראשית שנות הארבעים ,

.

לאחר שהגיעו ליישוב דיווחים על חורבן יהדות אירופה רבים מאנשי החינוך וממנהיגי תנועות
הנוער הכו על חטא באותם ימים כשתשו את יתם הזרות והניכור של בני הארץ לגורל אחיהם
באירופה  ,ומשנוכחו בהשמדתו של הציבור העיקרי שעליו ביססה התנועה הציונית את ציפיותיה -

מיליוני היהודים שחיו במזרח
27

28

29

אירופה .

31

אמנם המונח גולה ציין את כל תפוצות ישראל  ,אך

ב ' בן  -יהודה  ' ,לבעיית הנוער וחנוכו '  ,ג ' הנוך ( עורך )  ,דרכי הנוער  :קובץ לעניני הנוער בציונות  ,ירושלים , 1937
עמ ' . 194 - 169
גלבר ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' . 442 - 440
רק כ  15 , 000 -מתוך  80 , 000הצעירים עד גיל תשע  -עשרה שהיו ביישוב בשנת  1939השתייכו לאחת משלוש -
עשרה תנועות הנוער שפעלו

בארץ .

תזכיר של ע ' סרני ומ ' גולדשטיין  ,שכותרתו ' תפקידי מרכז הנוער

הארצישראלי ופעולותיו '  ,אצ " מ  ,ג , 553 / 170/מצוטט אצל  :גלבר ( שם ) ,
30

עמ '

438

.

השפעת תנועות הנוער על בני הנוער הבוגרים יותר הייתה גדולה מזו של הגימנסיות מאחר שרק מיעוט המשיכו
את לימודיהם לאחר סיום בית הספר היסודי  ,אך חלק מבין היוצאים לעבודה נשארו הברים בתנועת הנוער  .בשנת
הלימודים תרצ " ג

,

16 522

( ) 1932 / 3

היו בארץ רק

.

ילדים לעומת זאת בשנת תש " ה

העממיים למדו אותה שנה

55 , 471

.

,

1 654

תלמידי בתי ספר תיכוניים  ,ואילו בבתי הספר העממיים למדו

( ) 1944 / 5

למדו בבתי ספר תיכוניים

,

9 527

תלמידים  ,ובבתי הספר

במילים אחרות  ,היחס בין תלמידי בתי ספר תיכוניים לתלמידי בית הספר

היסודי בשני העשורים הראשונים של המנדט היה  , 1 : 10ועד תום תקופת המנדט הוא הצטמצם ל -
ודרור ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' 53
הייתה זו רק ראשיתה של תפנית ביחס אל יהודי הגולה ותרבותם  ,יחס שעתיד היה לעבור כמה מטמורפוזות
בתחום החינוכי והספרותי בשני העשורים שלאחר מכן ראו  :י ' דרור  ' ,מ " שלילת הגולה " ל " טיפוח התודעה
היהודית " במערכת החינוך הישראלית משנות ה  40 -ועד ה  , ' 60 -דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי
היהדות  ,הטיבה ה  :ההברה היהודית בת זמננו  ,ירושלים תשס " א  ,עמ '  ; 236 - 225ד ' לאור  ' ,מ " הדרשה " ל " כתב אל
הנוער העברי "  :הערות למושג " שלילת הגולה " '  ,אלפיים  , ) 2001 ( 21 ,עמ '  ; 186 - 171ע ' בוכהולץ ( ברמור ) ,
1:5

.

31

.

ראו  :רשף

.

' אחדות מול קרע  -בני הארץ והגולה '  ,דפים לחקר תקופת השואה  ,סו ( תשנ " ה) ,
האחר  :בעקבות מאמרה של עליזה בוכהולץ '  ,שם  ,עמ '

; 290 - 279

עמ ' ; 278 - 261

א ' רונן  ' ,הקול

ד ' פורת  ' ,שאלת ההצלה בתקופת השואה על

' גשרים בין אתמול ומחר '

האסוציאציה הרווחת ביישוב הייתה למזרח אירופה ולתרבות השטעטל  ,אותה תרבות של העיירה

.

היהודית שממנה צמחה הלאומיות היהודית החדשה במאה התשע  -עשרה והנה בצד תרבות זו הייתה
תרבות גולה שנוצרה בקרב יהודי מרכז אירופה ומערבה  ,ושעברה משם לארצות אחרות דוגמת

.

הונגריה גם תרבות זו הייתה שונה מהתרבות הארץ  -ישראלית  ,אך נעדרו ממנה חלק מהאלמנטים
המסורתיים שהיו קשורים להווי היהודי המזרה אירופי  ,וששימשו בסיס לחלק מהתרבות העממית

.

.

היישובית בדומה לתרבות הארץ  -ישראלית  ,בזה תרבות זו לתרבות העיירה אולם היא בזה באותה

.

מידה לתרבות העברית החדשה  ,שהייתה בעיניה נתותה ופרימיטיווית היו כמובן גם יהודים
משכילים  ,מתבוללים ובעלי מעמד גבוה במזרת אירופה שבזו לתרבות העיירה המזרח אירופית

.

ולתרבות העברית ההדשה כאתת אולם בשנות השלושים קשה היה למצוא עולים ממזרת אירופה -

ובייחוד משפתות שלמות  -שהחזיקו בדעות מעין אלו  ,ושעלו לארץ  -ישראל ; מרבית עולי מזרת

אירופה באותם ימים היו מקורבים לציונות  ,למסורת או לשניהם .

32

לא כך לגבי העלייה מגרמניה ,

שבה ניתן היה למצוא אלפי משפחות יהודיות פטריוטיות גרמניות  ,מתבוללות ועשירות או עשירות

לשעבר שמצאו מקלט בעל כורתן בארץ  -ישראל אך המשיכו לבוז לתרבות העיירה המסורתית

ולתרבות הארץ  -ישראלית  -הציונית כאחת

33 ,

הווריאציה של תרבות הגולה שבתוכה צמחו בן  -ארי ופולד בגרמניה וסנש בהונגריה  ,זו של
היהודים מהמעמד הבינוני המרכז אירופי  ,הייתה תרבות יהודית מתבוללת לרוב  ,רחוקה מהמסורת
היהודית נוסח מזרח אירופה ומהרוסית ומהיידיש  ,שתרמו רבות לעברית

המודרנית .

34

מדובר

בתרבות שהייתה בנויה בחלקה הגדול ממרכיבים שאומצו מתרבות ההשכלה הכללית  ,ושעברו דרך
מסננים יהודיים וקיבלו גוון מיוחד ולעתים מודגש מדיי בהשוואה למקובל באוכלוסייה המקומית
הלא יהודית  -דוגמת הצייתנות והדייקנות הגרמנית  -ועל מרכיבים אלה נוספו ביטויים ומאכלים
שהיו ספציפיים

לכל ארץ מוצא .

התרבות היהודית המזרח אירופית הייתה זרה כאמור להלק גדול מהצעירים הארץ  -ישראלים
בתקופה הנדונה ואף הושמה ללעג  ,אך התרבות היהודית המתבוללת של חלק גדול מעולי מרכז
אירופה  ,שהייתה נטולת מה שנראה בעיני צעירי היישוב כסממנים יהודיים  ,כלל לא הייתה ניתנת

.

לתפיסה ולהפך  ,גם אם העולים ממזרה אירופה הרגישו עצמם פתאום בארץ חדשה  ,הרי מאתר
שמרביתם היו מקורבים למסורת היהודית או לציונות  ,היו להם לרוב לפחות כמה נקודות אחיזה

רקע " שלילת הגולה " ביישוב הארץ  -ישראלי '  ,הציונות  ,כג ( , ) 2001
מיתוס ומציאות '  ,יהדות זמננו  ( 6 ,תש " ן )  ,עמ ' . 150 - 133
32

א ' חלמיש  ' ,מדיניות העלייה והקליטה של ההסתדרות הציונית  , ' 1937 - 1931עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל -
אביב  ,תשנ " ה ( דצמבר

33

עמ ' 175

; 192 -

י ' ויץ  ' ,יישוב  ,גולה  ,שואה :

גלבר ( לעיל  ,הערה

; )4

) 1995

.

ג ' שהטל  ' ,העלייה היהודית מגרמניה לארץ ישראל בשנים

1939 - 1933

ומפגשה עם החברה

הישראלית מנקודת מבטם של העולים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ה .
34

כגון ביטויים עממיים ואף סיומות מוכרות דוגמת ' ניק ' ו 'צי ' ק ' ( 'קיבוצניק ' ו ' קטנצ ' יק ' ).
וההתגבשות של תרבות עברית ילידית בארץ ישראל  , ' 1948 - 1882קתדרה  ( 16 ,תמוז תש " ם )  ,עמ

ראו  :א ' אבן  -זהר  ' ,הצמיחה
' ; 189 - 165

הנ " ל ,

' תהליכי מגע והתערבות בהיווצרות התרבות העברית ההדשה '  ,נ ' גרץ ( עורכת )  ,נקודות תצפית  :תרבות וחברה
בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשמ " ח  ,עמ ' 140 - 129

.
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קתדרה 130

באומל

.

בתרבות המקומית לא כך אצל חלק גדול מהעולים מארצות מרכז אירופה והדומים להם  ,שהרגישו
עצמם זרים לחלוטין בתרבות העברית החדשה ולא הכירו אף לא חלק מנקודות המפתח הגורמות

לאדם לתוש ולו מידה קטנה של שייכות למקום .

.

דברים אלה היו ברורים לבני היישוב מבלי שאיש ידבר על כך בפומבי החרטה של מחנכים

ומדריכים בשנות המלתמה על העוול שנגרם לנוער הארץ  -ישראלי עקב הניתוק משפת היהודים
הייתה מכוונת ליידיש  ,לא לגרמנית או

להונגרית .

35

הקריאה להבנת התרבות היהודית בגולה לא

הייתה מכוונת לדייקנות הגרמנית או לפפריקש ההונגרי  ,אלא לאותה תרבות השטעטל שמתוכה יצאו

.

חלוצי העלייה השנייה והשלישית גם עולי פולין בעלייה הרביעית והחמישית  ,שהיו עירוניים ברובם ,

.

עוד הכירו את הדקויות של החיים בעיירה  ,אף כי לעגו או אפילו בזו להם לעומתם עולי העלייה

.

החמישית שבאו מארצות בעלות תרבות מרכז אירופית מצאו עצמם במלכוד כפול תרבות היישוב ,

שהייתה נתותה בעיניהם  ,הייתה זרה להם לחלוטין  ,הרבה יותר מאשר לעולים ממזרת אירופה  .ובעיני
בני היישוב הם היו זרים כפליים  :לא רק כבני הגולה אלא כבני גולה לא מוכרת בעלת תרבות יהודית

.

לא  -יהודית  ,ועל כן סומנו כ 'אאוטסיידרס ' אפילו ביחס ל ' אאוטסיידרס ' היה זה רק אהד המלכודים

שאליהם נקלעו שלוש הדמויות שבהן עוסק מאמרי .
שלוש הגיבורות  -שלושה דפוסים של עולות בעלייה החמישית
בן  -ארי  ,פולד וסנש היו כולן בנות העלייה החמישית  ,שלוש מבין כמעט
בשנים

1939 - 1932

מנה היישוב
כ 75 -

כ 40 -

225 000

יהודים שעלו ארצה

 ,ושהגדילו את האוכלוסייה היהודית ביישוב יותר מפי שתיים .

בראשית התקופה

כ 192 , 000 -

כ 42 -

נפש ,

,

אחוז מהם ילידי הארץ  ,ובסיומה היו בארץ

36

כ 445 , 000 -

יהודים ,

.

.

אחוז מהם ילידי הגולה ההרכב האתני של היישוב השתנה אף הוא בראשית התקופה היו

.

אתוז מכלל התושבים ילידי מזרת אירופה  ,ואחוז זעום בלבד היו ממוצא מרכז אירופי י3

בסיומה  ,אף ששיעור ילידי מזרת אירופה נשאר כמעט כפי שהיה  ,עלייתם של קרוב ל -
גרמניה באותן שנים העלתה את שיעור ילידי מרכז אירופה

לכ 16 -

אתוז

,

70 000

מכלל התושבים .

38

יוצאי
ברם

למרות תרומת העלייה ממרכז אירופה להתפתחות המשק  ,התברה והתרבות  ,נשארו עולים אלה נטע

.

זר בכל הקשור במערכות החברתיות והפוליטיות אף שרבים מבין הרופאים  ,עורכי הדין  ,המהנדסים ,
המוזיקאים ואנשי האקדמיה בארץ נמנו עם קבוצה זו  ,התרבות העממית השלטת וכן זו שבאה לידי

35
36

בוכהולץ ( לעיל  ,הערה

) 31

.

היסטוריונים חלוקים ביניהם באשר לתיחום הכרונולוגי של העלייה החמישית  .ראו  :חלמיש ( לעיל  ,הערה , ) 32
 ; 29נ ' גרוס  ' ,הערה לעניין חלוקתן לתקופות של תולדות היישוב '  ,קתדרה  ( 18 ,טבת תשמ " א )  ,עמ ' ; 177 - 174
ש ' רייכמן  ' ,פריודיזציה התיישבותית בתקופת היישוב והמדינה  -אידיאולוגיה או נסיבות '  ,גרץ ( שם )  ,עמ ' ; 54 - 47

עמ '

א ' חלמיש  " ' ,עלייה סלקטיבית " ברעיון  ,במעשה ובהיסטוריוגרפיה הציוניים '  ,א ' שפירא  ,י ' ריינהרץ וי ' הריס
( עורכים )  ,עידן הציונות  ,ירושלים  , 2000עמ ' 202 - 185
37

מספרם היה

כ 3 000 -

,

.

מלהמות העולם  ,ירושלים תשנ " ו  ,עמ '
38

.

נפש ראו  :ד ' נידרלנד  ,יהודי גרמניה  -מהגרים או פליטים ? עיון בדפוסי הגירה בין שתי

הנתונים מתוך  :גלבר ( לעיל  ,הערה , ) 4

26

.

עמ ' - 60

61

.

' גשרים בין
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ביטוי במוסדות היישוביים  ,התל מההסתדרות וכלה בתנועות הנוער  ,הייתה כאמור נגזרת ארץ -

.

ישראלית של תרבות מזרת אירופית רק משנת

ואילך  ,לאתר שהיישוב התנתק פיזית מאירופה

1939

עקב פרוץ המלתמה  ,הואצה התפתחות התרבות הארץ  -ישראלית העצמאית .

9

'

בן  -ארי  ,פולד וסנש מייצגות שלוש קבוצות שונות של עולים צעירים שהגיעו ארצה במסגרת

העלייה החמישית .
באופן לגלי  .בן  -ארי

בדומה למרבית העולים עלו שלושתן

( ששם נעוריה היה גלסשייפ ) עלתה עם

משפחתה מגרמניה בשנת  , 1933בראשית התקופה  ,בעוד
שפולד וסנש הגיעו בגפן ( פולד מגרמניה וסנש מהונגריה

לקראת סיומה  ,בקיץ

1939

.

)

פולד הצטרפה לאמה  ,שהגיעה

ארצה חודשים ספורים לפניה  ,ואל סנש הצטרף מאותר יותר

אחיה  ,גיורא  ,שהיה מבוגר ממנה בשנה .אף שפולד ובן  -ארי
החלו את דרכן בארץ בתל  -אביב וסנש הלכה ללמוד בבית
הספר החקלאי בנהלל  ,ניתן לראות בשלוש הנערות נציגות

.

של המעמד הבינוני  ,שביקש להעניק לצעיריו שתים  -עשרה שנות לימוד לפחות זאת בשעה שבתל -

אביב הלכה והתפשטה תופעת ' ילדי

הרתוב ' -

צעירים אשר נשרו ממערכת החינוך בגיל צעיר מאוד ,

ושחלקם היו עולים מאירופה  ,הסתובבו ברחובות העיר בשנות השלושים והארבעים וחיפשו עבודות

מזדמנות .

40

.

תמצית סיפור חייהן של שלוש הצעירות ממקמת כל אחת מהן בתוך עמודה ציונית אחר גלסשייפ -

בן  -ארי נולדה בגרמניה בשנת

1926

למשפתה יהודית

אמידה.

משפתתה הצטרפה בשנת

1933

לשורותיהם של ה 'ציונים הדשים '  ,אותם יהודים גרמנים שלא היו מקורבים קודם לכן לתנועה

הציונית .

41

זמן קצר לאחר מכן עלתה המשפתה המורהבת ( שכללה הורים  ,דודים וסבא ) ארצה כבעלי

.

הון  ,והתיישבה בתל  -אביב עיר זו  ,על
העשור עתידה הייתה לשלש את

,

50 000

תושביה  ,הייתה אז השנייה בגודלה ביישוב  ,ועד לסיום

אוכלוסייתה .

42

בדומה לרבים מהעולים בעלי המקצוע שנאלצו

.

לעבור הסבה מקצועית  ,פתח אביה  ,ד " ר למשפטים  ,תנות טבק ברחוב בן  -יהודה פקידי בנק שהפכו
למייצרי בלוקים לבניין ועורכי דין שהפכו לנגרים היו דבר שבשגרה ביישוב בשנות
39

שם  ,עמ ' , 61 - 60

; 477 - 476

חלמיש ( לעיל  ,הערה

; ) 32

 . 98 - 105קק ;JewOh Palestine 1947, Terusalem 1947 ,

תל  -אביב
40

- 36
41

42

1990

.

ד ' רייפן  ' ,ילדי  -רהוב בתל  -אביב בשנים
45

1935

י,

0

'

Handbook

Statistical

.

45 ( ,ט ) Gertz

השלושים ' .

 11 .ש

4

Gurevich

.ם

זריז  ,בריחה בטרם שואה  :הגירה מגרמניה , 1941 - 1938

עד  , ' 1944חברה ורווחה  :רבעון לעבודה סוציאלית ,

 , ) 1984 ( 1עמ '

.
ד ' הכהן

גטר ( לעיל  ,הערה  ; ) 5א ' חלמיש  ' ,עליית בעלי הון לארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם ' ,
קיבוץ גלויות  :עלייה לארץ ישראל  -מיתוס ומציאות  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ ' . 232 - 193
גורביץ וגרץ ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ '  . 48אחוז גבוה במיוהד של התושבים החדשים של תל  -אביב בשנים הראשונות
( עורכת ) ,

.

של העלייה החמישית היו יוצאי גרמניה ראו  :י ' ריינהרץ  ' ,פליטים יהודים מגרמניה בארץ ישראל  :השנים
הראשונות (  , ' ) 1939 - 1932ב ' פינקוס וא ' טרואן ( עורכים )  ,סולידריות יהודית לאומית בעת ההדשה  ,באר  -שבע
43

 , 1988עמ ' . 179
גלבר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' , 223

260

.

חגה ענש גבית
החקלא

הספי

יהודית

ץתדרה 132

באומל

לעומת אביה  ,שלמד עברית בעבודה  ,אמה  ,שהייתה עקרת בית  ,לא הצליתה לרכוש את השפה ,

.

וגם סבה מעולם לא למד עברית  ,ובן  -ארי דיברה אתם כל ימיה בגרמנית חרף השנים שעברו על

המשפתה בארץ ועובדת היותה מקורבת בקשרי חיתון לאחת המשפחות ה 'ארץ  -ישראליות ' המובהקות ,

משפחת שרת  ,התנהל בית גלסשייפ כבית גרמני טיפוסי  ,הריהוט הכבד שהובא מגרמניה  ,ושלא
אברהם

הוחלף בארץ  ,השפה הגרמנית  ,הדרישה

שוורצשטיין

להתייצב לארוחות בזמן הקבוע לכך
וחובת הצייתנות המוחלטת להורים היו
מן הגורמים המרכזיים שעיצבו את בן -

ארי

בצעירותה .

הדייקנות והצייתנות

44

היו מן היסודות של התרבות הגרמנית
שיהודי גרמניה אימצו כחלק מתרבותם

.

היהודית המקומית שני יסודות אלה היו
בעייתיים ביותר לרבים מבין הצעירים יוצאי גרמניה שעלו עם
משפחותיהם ,

ושביקשו להשתלב בחיים בארץ  ,כפי שאראה בהמשך .

בדומה לרבים מן העולים הצעירים מגרמניה הייתה בן  -ארי בת

יחידה .

היא החלה את לימודיה בגימנסיה

' בן  -יהודה '

( לימים

' שלווה ' )  ,בית ספר פרטי שהוקם ונוהל על ידי עולה מגרמניה ,
ד"ר

לוינסון .

במהלך שנות השלושים הפך בית הספר  ,שחינך

45

מכיתה א ועד יב  ,למקום לימודים מועדף לעולים מגרמניה בראשית

דרכם בארץ  ,מאתר שלוינסון לא נהג להחזיר אותם כיתה כפי שנהגו

.

בבתי ספר אחרים שלא כמרבית חברותיה לכיתה לא הצטרפה בן -

.

ארי לתנועת נוער אלא הייתה הלק סמה שכונה הנוער העירוני בין
מירה בן  -ארי עם
בנה דני
( באדיבות

רוני בן  -ארי ,

מושב נטעים

)

.

תחביביה היה ספורט ובייהוד סיוף ' היא השתייכה למה שכינינו אז " התנועה לשיפור הים "  ,כלומר

אותם צעירים שנפגשו כל יום בים מבלי לעשות " דברים מועילים " ' ,

נזכרה חברתה שולמית קפלן .

' אבל מירה הייתה בשלה  ,בעלת אופי הזק  ,עם נעליים יפות ושיער ארוך בבקבוקים  ,והיא צפצפה

על כולם ' .

46

.

אך לא לאורך זמן בעת לימודיה התיכוניים בראשית שנות הארבעים הושפעה הצעירה מאחד

.

ממורי בית הספר  ,ישראל שייב  ,לימים אלדד  ,והתלה לפעול בשורות הלח " י הוריה לא ראו את

הדבר בעין יפה  ,ובעקבות הסתבכות בפרשה כלשהי הוצאה בן  -ארי במהרה מתל  -אביב והועברה

.

ליבנאל  ,ומשם לקיבוץ שורשים הסמוך  ,שהשתייך לתנועת ' הנוער הציוני ' שם  ,בגיל שבע  -עשרה
44

45
46

ריאיון טלפוני של המהברת עם אסתר יונס ,
עמ '

בדצמבר

10

. 2002

. 293

גלבר ( לעיל  ,הערה , ) 4
ריאיון טלפוני של המחברת עם שולמית קפלן ,

15

בנובמבר

2002

.

על המקום המיוהד שמילא חוף תל  -אביב בחיי

הנוער העירוני בשנים הנדונות ראו  :מ ' עזריהו  " ' ,הטבע העניק לנו את

חוף תל  -אביב  , ' 1948 - 1918אופקים בגאוגרפיה ,

53

( , ) 2002

עמ '

הים " -

112 - 95

.

מתווה להיסטוריה תרבותית של

' גשרים בין

 133קתדרה

אתמול ומחר '

היא פגשה שוב כמה מחברותיה לכיתה  ,שהיו ב ' גדוד הבונים '  ,אשר התאחד עם ' הנוער הציוני ' .

47

כך נסגר מעגל  -מי שהעדיפה שיעורי סיוף והליכה לים על תנועת נוער מצאה עצמה בלב העשייה

.

החלוצית עם חברותיה לכיתה בקיבוץ פגשה גם את מי שעתיד היה להיות בעלה  ,אליקים בן  -ארי ,
שעלה מפולין בשנת
ושם נולד בנם ,

1936

דני  .בן  -ארי הייתה ממונה על הנוי בקיבוץ .

יתד עם כל ילדי ניצנים

לשמש קשרית .

.

עם פירוק הקיבוץ בשנת

1944

49

ב ' מבצע

עברו השניים לקיבוץ ניצנים ונישאו ,
48

בפרוץ מלחמת השחרור הוצא הילד

תינוק '  ,אך בן  -ארי  ,שהתאמנה כל הזמן בירי  ,נשארה בקיבוץ כדי

במאי  , 1948בעקבות ההתקפה המצרית על ניצנים והיעדר היכולת להעביר לשם

תגבורת  ,התליטו המגנים להיכנע  ,בן  -ארי יצאה יחד עם מפקד המקום  ,אברהם שוורצשטיין מגדוד
53

.

של גבעתי  ,לכיוון המצרים והשניים הניפו דגל לבן  ,למעשה גופייה לבנה שוורצשטיין נורה

.

ונפצע  ,ובן  -ארי ירתה בתגובה בקולונל המצרי היורה  ,ואף היא נורתה ונהרגה במקום הנותרים
בניצנים יצאו לשבי המצרי  ,ולאחר שובם נאבקו שנים לשקם את תדמיתו של הקיבוץ  ,כיוון שחבריו
50

הואשמו באחד מדפי הקרב שכתב אבא קובנר לחיילי גבעתי כי הם פחדנים ואף בוגדים .
בן  -ארי מייצגת את העולה הצעירה בת העלייה החמישית האולטימטיווית  .עולים אלה הגיעו
בגיל צעיר מאוד  ,בראשית תקופת העלייה  ,השתלבו במהרה במרקם הלשוני והחברתי בארץ ,

.

והרגישו עצמם צברים לכל דבר ואולם גם בהייהם של חלק מבני קבוצה זו תפסה תרבות הגולה
מקום השוב  ,אם כי מקום שונה מזה שהיה לה בהיי שתי הדמויות האחרות הנדונות כאן  ,פולד

.

וסנש  ,שעלו מאוחר יותר ובגיל מבוגר יותר תרבות הגולה ליוותה את חיי העולים הצעירים בבית ,

והכניסה בו אלמנט מתמיד של זרות  ,אף שהם עצמם כבר השתלבו היטב בתרבות הארץ  -ישראלית .
בקרב עולים צעירים מארצות מזרה אירופה שהגיעו עם משפחותיהם התמעטו במשך הזמן

ההתנגשויות בין הבית ובין החוץ  ,מאחר שנורמות ארץ  -ישראליות תדרו בהתמדה לבתיהם של

.

עולים אלה לא כך בקרב יוצאי גרמניה  ,אשר בבתיהם המשיכו דפוסי החיים הגרמניים לקבוע את

.

סדר היום לאורך זמן זאת ועוד  ,נורמת הצייתנות שאפיינה את החינוך הגרמני הקשתה על צעירים
אלה  -הרבה יותר מאשר על יוצאי מזרת אירופה  -לבקש מהוריהם גמישות כלשהי שתאפשר

להרפות את המתחים בין הבית ובין ההוץ .

51

מאחר שבן  -ארי הייתה עולה צעירה שהגיעה בראשית

העלייה החמישית  ,עלה בידה ליצור לעצמה במשך הזמן מערכת פסיכולוגית שאפשרה לה לתמרן

.

בין דרישות הבית לבין הסביבה הארץ  -ישראלית אולם למרות הצלחתה להתערות בחברה הארץ -

ישראלית  ,היא המשיכה לחיות במתח מתמיד בין תרבות הגולה ששלטה בבית הוריה לבין ההיים
שבנתה לעצמה בבית הספר ובין

תברותיה ,

בפי משפחתה  ,נולדה בברלין בשנת  , 1926בת שנייה

ברברה ננט פולד  ,בארבל או באבס

47

.

48

49
50
51

.

' גדוד הבונים ' צמה מתוך ' הצופים הקשישים '  ,אחד השבטים הגדולים של תל  -אביב ד " ר שאול לוין  ,מנהל מחלקת
החינוך בעיריית תל  -אביב  ,יסד את התנועה ריאיון עם קפלן ( שם )

ריאיון טלפוני של המחברת עם אליקים בן  -ארי ,

14

בנובמבר

ריאיון טלפוני עם נהמה בזורה  ,חברת קיבוץ ניצנים ,
דליה קרסל  ' ,בת  22ובת  , ' 23העיר  1 ,ביוני  , 1990עמ '
3

גלבר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ

' 316 - 222

.

2002

בנובמבר

. 17

.
.

2002

.

יהודית

קתדרה 134

באומל

למשפחה יהודית אמידה ומתבוללת .

52

השנים הראשונות של הרייך השלישי כמעט לא השפיעו על

משפחת פולד  ,אולם לאחר פיטורי האב בשנת  , 1937הוחלט לשלוח את הבת הגדולה  ,הנלורה  ,לאחי

.

אמה שהתגורר בארצות  -הברית  ,כדי לאפשר לה לבנות שם חיים תרשים הדבר יצא לפועל רק כעבור
שנה  ,והנלורה נסעה בליווי אמה לוטה  ,שהתכוונה לשוב לגרמניה תוך זמן קצר  ,לאחר שתסדר את
הבדולח '

ענייני בתה  ,בעת שהאם שהתה בחניית ביניים בלונדון בדרכה חזרה התרחש פוגרום ' ליל

.

( נובמבר  , ) 1938ומתוך הלם האירועים שם אבי המשפחה קץ לחייו פולד בת האחת  -עשרה וחצי
נשלתה ללונדון והצטרפה לאמה  ,ולוטה תכננה לעלות ארצה עם בתה במהירות האפשרית  ,מתוך

חשבון פשוט שאמה  ,שהתגוררה בארץ  ,תוכל לסייע להן  .הסבתא עלתה ארצה עוד בשנת , 1934
לאחר שהתאלמנה  ,והקימה משק בית משותף עם חבר משפחה מברלין  ,פרופ ' גאורג צונדק  ,אשר
הוא ואחיו היו לבכירי השירות הרפואי

בארץ .

55

לוטה פולד הצליחה להשיג לעצמה סרטיפיקט

.

ולעלות כבר באביב  , 1939ומצאה עבודה בתל  -אביב כמוכרת בחנות שוקולד אולם בתה נאלצה

להישאר באנגליה  ,בפנימייה לילדים פליטים מגרמניה  ,עד קיץ , 1939

ורק אז עלתה בגפה .

כמשפחת גלסשייפ  ,ה ' ציונים החדשים ' שעלו בראשית העלייה החמישית  ,היו

פליטות לכל דבר  ,שהגיעו לארץ לא ממניעים ציוניים כלל .
בספטמבר

1939

54

שלא

לוטה וברברה פולד

55

ההלה פולד את לימודיה בגימנסיה ' בן  -יהודה '  ,ושם עשתה את צעדיה הראשונים

.

בארץ  ,עברתה את שמה לברכה  ,וגם הכירה את בן  -ארי  ,שלמדה שנה מעליה מאחר שלא הייתה

.

מרוצה מהמשמעת הקפדנית בבית הספר הייקי  ,עברה כעבור שנה לגימנסיה ' בלפור ' השכנה תוך
זמן קצר שלטה פולד בשפה העברית  ,אולם המשיכה לדבר גרמנית עם אמה  ,סבתה ובני משפחת

.

צונדק בדומה לרבים מבני גילה שעלו מגרמניה עם משפחתם התנהלו חייה של פולד בדואליות :

בחוץ היא דיברה עברית וניסתה להתערות בתרבות הארץ  -ישראלית המתפתחת ולהידמות לצברים
הנערצים  ,בעוד שבבית המשיכה לדבר גרמנית ונאלצה לציית לקוד ההתנהגותי הנוקשה שאפיין את

.

החינוך הגרמני ' כל השאיפה שלנו הייתה להתמזג כמה שיותר מהר  ,שלא ירגישו שאנחנו חדשות ,

את המבטא שלנו '  ,סיפרה שולמית קפלן  ,חברה של פולד ושל בן  -ארי  ,שאף היא עלתה ארצה באותם

.

.

ימים ' למרות שבהתחלה לא הכרנו צברים  ,היה איזה טיפוס של צבר שניסינו להידמות לו קשוח ,
יודע מה שהוא רוצה  ,חסר נימוסים  ,לא אומר תודה ובבקשה  ,לא מראה

הלאומי של בניית בניין הארץ ללא פשרות ' .
לאחר שהאיטלקים הפציצו את תל  -אביב

רגשות . . .

יתד עם העניין

56

ב  -ן1

בספטמבר

1940

עברו לוטה וברכה פולד להתגורר

בביתם של סבתה וד " ר צונדק בתל  -אביב  ,ושם לא הייתה כל התאמה לקצב החיים בארץ .לטיולי בית
ספר הורשתה פולד לצאת מאחר שנחשבו לחלק ממערכת החינוך  ,אולם אמה הערימה קשיים בכל
52

ש ' גל  ,ברכה פולד ,

53

? ל משפחה זו ראו :

54
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.

הנוגע לפעולות של תנועת הנוער וליציאה למתנה עבודה קשה במיוחד הייתה העובדה שנאלצה

לאחר לפגישות של ' גדוד הבונים ' שהתקיימו בשבת אחר הצהריים  ,עקב היעדר גמישות בזמני
הארוחות  ,ומשום כך כמעט נזרקה מהתנועה ,המשטר הנוקשה בביתה גרם לה לקשיים אף בקרב

.

חברותיה  ,שהיו בעצמן עולות חברתה רחל ניר סיפרה  ' :עמדנו בתור ברהוב העלייה שם היה נוטריון

.

של הבריטים היינו צריכות להוציא תעודות זהות מאחר שהיינו ב " הגנה " ועשינו מסע במהלכו ידענו
שיבדקו אותנו בראש  -פינה  ,עמדנו בתור שעתיים שלוש  ,אני  ,שולמית וברכה ,בשלוש דקות לאחת

.

היא לקהה את האופניים והודיעה שהיא צריכה לנסוע לאכול היה לנו עוד רבע שעה להמתין ואמרנו

לה " חכי רבע שעה "  ,אבל היא ענתה " לא בא בחשבון "  ,וטענה שבבית לא יבינו

היא התייצבה בבית לארוחה  ,חזרה ועמדה בתור שלוש שעות מחדש ' .
פולד סיימה את לימודי התיכון בשנת

1944

ויעשו לה צרות .

57

.

ושקלה לנסוע לארצות  -הברית כדי ללמוד רפואה אך

במקום זאת התגייסה לפלמ " ח  ,על אף התנגדות אמה וסבתה  .היה זה צעד נוסף בניסיון להתרחק
מהזרות של הבית הייקי ולהשתלב בחברה הארץ -

.

ישראלית  ,צעד שלבסוף עלה לה בחייה 'הגיוס לפלמ " ח

היה שיא ההשתלבות שלה '  ,העידה חברתה עדה רונן ,
שהתגייסה אף היא באותו זמן ,

' המשפחה שלה

קיבלה את

זה רע מאוד  ,אבל היינו כולנו מגויסים לרעיון הציוני ' ,

58

פולד יצאה לאימונים בקריית  -ענבים  ,ושם התאהבה בבן
המקום ; זמן קצר לאחר מכן נתפס הבתור על

ידי הבריטים

כשהוא מפקד על כיתה ונושא נשק  ,ונדון לשנות מאסר

.

רבות פולד עברה אימונים נוספים בעודה מחכה לאהובה
שישתחרר מהכלא  ,ונבחרה להשתתף בכוח של

הפלמ " ח

שאמור היה לאבטח הורדת מעפילים מאניית 'אורד
וינגייט ' לחוף

תל  -אביב

ב 26 -

במרס

1946

.

ההכשרה
פיטי
ביופת
ברכה

האנייה נתפסה

בלב ים על ידי שתי משהתות בריטיות  ,אך עקב תקלה
לא

הגיעה

ההודעה

על

ביטול

הפעולה

לתוליית

.

המאבטחים  ,ואנשיה המשיכו להמתין במקום לפתע גילה

.

חייל בריטי את החוליה  ,התפתח קרב יריות  ,ופולד בת התשע  -עשרה נפגעה והחלה לדמם תיילים

.

בריטים העבירו אותה לבית חולים ' רוקח '  ,אולם כעבור שלוש שעות היא מתה מפצעיה על הבריה
בפלמ " ח נאסר להשתתף בהלווייתה שמא תזהה אותם הבולשת  ,והיא נקברה בנוכחות בני המשפתה

.

הקרובים  ,שלושה שוטרים יהודים  ,רב והזן בצאתם מבית הקברות ראו המשתתפים מאות בני נוער ,

תלמידי הגימנסיות בתל  -אביב  ,אשר שמעו על נפילתה  ,ואף שלא הכירוה באו לחלוק לה כבוד

.

אחרון קשה לדעת אם איש מהם ידע שהיא הייתה עולה חדשה מגרמניה  ,שתייתה בארץ כחמש שנים
57

ריאיון טלפוני של המהברת עם רחל ניר ,

58

ריאיון טלפוני של המהברת עם עדה רונן ,

14

26

בנובמבר
בנובמבר

2002

.

2002

.

"

יהודית באומל
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בלבד .

(5

שבעה חודשים לאחר מותה הונצחה פולד ,

הבחורה הראשונה בפלמ " ח שנפלה במסגרת

.

תנועת המרי  ,על ידי המוסד לעלייה ב באניית מעפילים שנקראה על שמה ב ' טור השביעי '  ,ולאחר

מכן בספר ' עיר היונה '  ,כתב עליה נתן אלתרמן מעין הספד שהסתיים במילים :

כזאת  ,בלי להוסיף ובלי לגרע ,
ינצל אותה הזמן לאין כמישה
עם תו הת-ם הזך מצריף הנער
ועם ראשית חנה של האשה

...
כאלו יד עליון אוחזת  -חרט
כונה את הזרקור והיריה
כדי לחרת על לוח עת וקרת

את דמות הנערה העבריה.

60

ברכה פולד מייצגת קבוצה של עולים צעירים בני העלייה החמישית שהגיעו בשלהי התקופה  ,לרוב

.

בראשית שנות התבגרותם  ,יחד עם בני משפחה בגלל תהפוכות העתים לפעמים כבר לא היה מדובר

.

במשפתה שלמה אלא בצירופים שונים  -אם ובת  ,אב ובן  ,אחים ללא הורים וכדומה שלא כמו

העולים שהגיעו ארצה בגיל צעיר יותר ובראשית התקופה הנאצית  ,כדוגמת בן  -ארי  ,חלק מבין
הצעירים בקבוצה זו כבר עברו הוויות קשות באירופה  ,בייחוד אלה שהגיעו ארצה לאחר ' ליל

.

הבדולח ' גם גילם המבוגר יותר היה להם לעתים לרועץ  ,לא רק בשל הקושי למחוק את הזיכרונות

.

הקשים מאירופה אלא גם בתהליך קליטתם לרוב התאמצו צעירים אלה להשתלב במהרה בסביבתם ,

.

אולם לא תמיד הצליחו בכך לעומת בני הקבוצה שמייצגת בן  -ארי  ,שבעבורם הייתה תרבות הגולה
משהו שההורים ניסו להחדיר בהם בכות ומשום כך מוקד למריבות ולמרד  ,היו צעירים אלה חצויים

.

.

יותר ביחסם לתרבות זו גם הוריהם המשיכו לטפחה ולדרוש שיחיו בבית על פיה אולם הם עצמם
היו חשופים לה שנים רבות יותר באירופה מאשר בני הקבוצה האחרת  ,ובתנאי מצוקה שעודדו

הפנמת כל סמן תרבותי מלכד  ,ואי לכך לא נטו לדחותה בפשטות .
סיסמת הפלמ " ח ב ' ליל וינגייט '  ,הלילה שבו נפלה פולד  ,הייתה סנש  -סירני  ,על שם שניים מצנחני
היישוב שנהרגו באירופה במלחמת העולם

בשנת

1921

השנייה  ,אנה

סנש  ,אניקו בפי משפחתה  ,נולדה בבודפשט

.

למשפתה אמידה ומתבוללת  ,שנה לאחר הולדת אחיה גיורי אביה  ,בלה סנש  ,שנפטר

בילדותה  ,היה סופר הונגרי ידוע  ,בשנות לימודיה בתיכון הכירה סנש מקרוב את האנטישמיות ,

.

וכתוצאה מכך התקרבה לשורשיה היהודיים והצטרפה לתנועת נוער ציונית בשלהי קיץ  , 1939לאחר
59
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שסיימה את לימודיה  ,עלתה סנש ארצה בגפה  ,ההליפה את שמה לחנה  ,והתלה ללמוד בחווה
החקלאית שהקימה תנה מייזל  -שוחט בנהלל  ,כך הייתה לאתת

ארצה במסגרת העלייה התמישית .

61

מ 1 100 -

,

עולים מהונגריה שהגיעו

סנש התלה ללמוד עברית עוד בהונגריה  ,אך חודשים רבים לאחר

עלייתה המשיכה לכתוב ביומנה בהונגרית  ,עם זאת בשנתה השנייה בארץ כתבה שירים בשפה

.

החדשה עם קרובי משפחתה בארץ דיברה עברית והונגרית  ,אולם אף שהגיעה לשליטה טובה
בעברית  ,דבק בה משהו מהמבטא ההונגרי עד סוף ימיה ,
לאתר שסיימה את לימודיה בנהלל בקיץ

1941

.

החליטה סנש להצטרף לקיבוץ תחילה התלבטה אם

להצטרף למעגן  ,קיבוץ צעיר על שפת הכינרת שמקימיו היו יוצאי הונגריה  ,אך לבסוף דחתה את

סנש ' .

ההצעה מאחר שידעה ששם תמיד תהיה ' הבת של בלה

במקום ללכת למושר  ,היא בהרה

62

להצטרף לקיבוץ שדות  -ים שבקיסריה  ,שחבריו לא היו יוצאי הונגריה ,

ועבדה שם במכבסה ובמטבח.

הגעגועים לאמה ולאחיה התגברו  ,ההסתגלות להיי הקיבוץ הייתה קשה  ,ועל אף ההכשרה החקלאית
שהייתה אמורה להכין אותה לחיי צוותא  ,פעמים רבות בהרה להתבודד עם ספר ולא להצטרף לחברים

.

בצריף האוכל חרף ניסיונותיה להפנים את האתוס החלוצי  ,נמשכה סנש לעולם האינטלקטואלי שבו

.

גדלה  ,ולא לעבודת כפיים בינואר

1943

היא כתבה ביומנה ' :אני

.

חיה בעולם שאני בונה אותו  ,בלי כל קשר עם העולם החיצוני אני

.

חיה כאן כטיפת שמן במים אני בתוך המים  ,לפעמים צפה ועולה
ולפעמים שוקעת בפנים  ,אבל תמיד נשארת עולם בפני עצמו ,

בלי להתמזג עם אף טיפה אחרת ' .

63

סנש לא מצאה את מקומה בשדות  -ים  ,ובשנת

1943

הצטרפה

.

לפלמ " ח והתנדבה למבצע מיוחד במסגרת הצבא הבריטי מדובר
היה במה שייקרא מאוחר יותר ' מבצע הצנתנים '  ,שבו הוצנחו

חגה סנש במדי

באירופה כמה עשרות צעירים  ,כמעט כולם ילידי אירופה מטרתם

הצבא הבריטי

.

הייתה כפולה  :משימתם הבריטית הייתה לפעול כאלחוטאים
ולסייע בחילוץ טייסים שנפלו בשטת האויב ; משימתם היהודית

.

הייתה לסייע לקהילות היהודיות ולשקם את התנועה הציונית באירופה ערב צאתה של סנש מהארץ

הגיע אחיה מאירופה  ,והשניים בילו יום אחד על תוף ימה של תל  -אביב .
במרס

1944

צנחה קבוצת צנחנים  ,ובה סנש  ,ביוגוסלוויה  ,וביוני היא חצתה את הגבול להונגריה

.

הכבושה תוך שעות נתפסה סנש על ידי המשטרה ההונגרית ונשלחה לכלא  ,ושם עונתה בניסיון

.

להוציא ממנה את צופן מכשיר האלחוט כעבור זמן קצר הובאו לכלא גם שני הצנחנים הארץ -

.

ישראלים שתצו את הגבול ההונגרי ימים ספורים אחריה בניסיון לשבור את רותה  ,הפגישו אותה
ההונגרים עם אמה קטרינה  ,שלא ידעה כלל שבתה נמצאת

בהונגריה  ,גם סנש הופתעה למראה

אמה ,

.

61

גורביץ וגרץ ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ '

62

על לבטיה של סנש באשר לזהותה ראו תכתובת בינה לבין חברה מהונגריה  ,יוסף וייס  ,שלמד באותה תקופה

100

.

באוניברסיטה העברית בירושלים מ ' צור  ,מפליג חלום  ,תל  -אביב
63

סנש ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ ' 8 ( 125

בינואר

) 1943

.

1996

.
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באומל

-

מאחר שהובטח לה בארץ שבטרם יוצנחו הצנחנים  ,יוצאו הוריהם

.

מאירופה סנש לא נשברה  ,ואמה

.

נכלאה עמה באותו בית סוהר למשך שלושה חודשים אף ששהו במרחק של כמה עשרות מטרים זו
מזו נאסר עליהן להיפגש  ,והן הצליחו לקיים רק קשר מועט

לאחר ששוחררה בספטמבר

1944

בסתר ,

ניסתה קטרינה סנש נואשות להשיג לבתה סיוע משפטי אך הדבר

.

לא עלה בידה בנובמבר הועמדה הצעירה לדין באשמת ריגול  ,ובמהלך המשפט נאמה סנש בפני

.

שופטיה ההונגריים והזהירה אותם שקץ המלחמה קרב ואז יצטרכו לתת את הדין על מעשיהם סנש

.

נידונה למוות אך בית המשפט התליט שלא להוציא את גזר הדין לפועל אף על פי כן הקצין הראשי

.

בפרשה  ,אשר ראה בדבריה פגיעה אישית  ,ביקש לבצע אותו במו ידיו השכם בבוקר
1944

בנובמבר

ב 7-

.

הוא נכנס לתאה והציע לה שתי אפשרויות  :בקשת חנינה או מוות בידי כיתת יורים סנש לא

ביקשה חנינה ; היא כתבה מכתבים קצרים לאמה ולחבריה  ,והוצאה להורג ביריות בחצר המושלגת

.

של בית הכלא לאחר שסירבה שיכסו את עיניה גופתה של הנערה בת העשרים ושלוש נקברה על
ידי אלמונים בבית הקברות בבודפשט ,
קטרינה סנש ברתה

מ ' צעדת

המוות ' שיצאה מבודפשט בנובמבר  , 1944והסתתרה בעיר עד

.

ששוחררה בידי הצבא האדום בראשית

1945

עלתה ארצה והצטרפה לבנה גיורא  ,ששהה בקיבוץ

.

מעגן  ,ולאחר מכן עברה להתגורר בחיפה עד סוף ימיה גם חנה סנש זכתה שאניית מעפילים נקראה
על שמה  ,ותנועתה  ' ,הקיבוץ המאוחד '  ,הוציאה לאור קובץ ובו שיריה
מהונגריה קראו על שמה את קיבוצם  -יד  -חנה  -ובמרס

בחלקת הצנחנים שבהר הרצל .

1950

ויומנה.

קבוצת עולים

64

הועלתה גופתה ארצה והיא נקברה

65

סנש מייצגת אף היא קבוצה של עולים צעירים בני העלייה החמישית  -אלה עלו בסוף שנות
ההתבגרות  ,בדרך כלל בגפם  ,רובם הגיעו סמוך לסיום התקופה  ,ומוצאם היה מארץ בעלת תרבות

.

מערבית הברי קבוצה זו  ,שמרביתם היו ' ציונים חדשים '  ,אימצו בדרך כלל את האתוס הציוני וניסו

.

להגשים אותו במסגרות המתאימות אולם למרות מאמציהם להתאים עצמם לחיי חלוציות ולהשתלב

.

כלפי חוץ בתרבות הארץ  -ישראלית  ,לא תמיד עלה בידם להשתלב בנפשם בתרבות זו תוך זמן קצר

.

נראו עולים אלה כוותיקים  ,אולם הם לא הפכו לצברים על אף הניתוק מהבית  ,המשיכו אלמנטים
מתרבות הגולה שבה גדלו לפעם בקרבם ולתפוס מקום מרכזי בעולמם הפסיכולוגי  ,לעתים מתוך

בחירה מודעת ולעתים כרפלקס שלתמו בו .
תרבות הגולה בחיי הגיבורה
כדי להבין את מקומה של תרבות הגולה כנוכחת  -נפקדת בחייהן של שלוש העולות הצעירות שעליהן

נסב הדיון  ,יש

לשוב להגדרת הזהות של המהגר שהציעו הזוג גרינברג  ,מוקד הזהות הראשון -

יצא הספר בחמש  -עשרה מהדורות  ,האחרונה בשנת . 1994

64

עד היום

65

על סיפורה של סנש ראו בספרי ( לעיל  ,הערה
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האינטגרציה המרחבית  -קשור בהיבטים פסיכולוגיים של דימוי  :הדרך שבה תופס המהגר את

סביבתו והמקום שבו הוא רואה את עצמו בתוך אותה סביבה  ,מדובר כמובן בתהליך דינמי שנמשך

.
הראשונים לאתר העלייה  ,בפרק הזמן שבו נתגבשה הגישה כלפי הארץ ותושביה .

מיום עלייתן של הצעירות ועד למותן אולם לעתים קרובות נקבע הדפוס בעניין זה דווקא בחודשים

מטבע הדברים חשו הצעירות מיד עם עלייתן זרות  ,אך לאחר זמן ביקשו להשתלב בנורמות

.

הסביבתיות אין למצוא אצלן את התופעה של עולים אשר התליטו שאין ברצונם להשתלב במרחב

אלא במינימום הנדרש לקיום  ,תופעה שמצא מירון במחקרו על יהודי גרמניה בארץ  -ישראל.
התעוררה אצלן השאלה

' מה

66

גם לא

אני בכלל עושה כאן ? '  ,שאלה העולה לדברי הזוג גרינברג אצל מהגרים

לא מעטים  .ארבעה ימים לאתר שהגיעה ארצה כתבה סנש  ' :סוף סוף הגעתי הביתה  ,לארץ ישראל . , ,
האווירה של הארץ כה טובה והאנשים כה ידידותיי ם  .וכעבור שישה שבועות  ' :אני אוהבת את
!'

67

הארץ  ,או יותר נכון  ,אני רוצה לאהוב  ,כי אינני מכירה אותה די

' 68 ,

אצל שתי העולות הצעירות יותר

.

הייתה כמיהה להידמות ככל האפשר לבני הארץ ' ברכה רצתה להיות ארץ  -ישראלית והצליתה '  ,אמרה
חברתה עדה רונן  ' ,עבדנו יתד על כתב היד שלא ייראה של עולות חדשות  ,רצינו מאוד להיות בפנים

והצלתנו ' .

69

ועל בן  -ארי העידה תברתה שולמית קפלן  ' :השאיפה הגדולה שלנו הייתה להשתלב  ,שאף

אהד לא ירגיש מאין אנתנו באות ולהיות ארץ  -ישראליות במלוא מובן המילה  .בעינינו אז  ,מי שהיה

פה שלוש שנים הייתה צברית אמתית ' .

.

70

גם בתי הספר שבהם למדו הצעירות עשו הכול כדי להחיש

את השתלבותן בארץ  ,ותכנית הלימודים דאז בספרות ובהיסטוריה הייתה בנויה בצורה שחיזקה את
האתוס המקומי

לא העניקה מקום של ממש לתרבות יהודית מהגולה .

71

נראה אפוא כי הקשר שהיה לשלוש הצעירות לתרבות הגולה  ,לא הפריע כלל לאינטגרציה

.

המרחבית שלהן בכך הם מייצגות את מרב העולים הצעירים מכל התקופה  ,אשר למעט יוצאים מן

.

הכלל מעטים ביקשו להשתלב מהר ככל האפשר בתרבות הסובבת לעולים הצעירים  ,שלא כמו
לעולים מבוגרים רבים ממרכז אירופה  ,לא היה כל קושי לפתח תחושת שייכות  ,אף שתרבות הגולה

שלהם  -שהייתה למעשה שילוב של תרבות יהודית וכללית  ,או ליתר דיוק תוצאה של העברת
התרבות הכללית הסובבת דרך מסננים יהודיים כדי להעניק לה גוון מיוחד  -לא כללה אלמנטים

.

שיסייעו להם בקליטתם ביישוב אלא להפך 2י גם אצל בן  -ארי  ,היחידה שביקשה תחילה שלא ללכת
בתלם  ,ושבמקום להיות פעילה בתנועת נוער נמשכה לנוער העירוני  ,ניכר יחס חיובי כללי לנורמות

.

המקומיות  ,ובסופו של דבר היא השתלבה בסביבתה אמנם השאיפה להשתלב נבעה לא רק מהחלטה
אישית אלא גם מהשפעת הסביבה הקרובה  ,כגון המשפחה  ,אולם דומה כי עיקר ההחלטה בעניין זה

.

הייתה של הצעירה עצמה מרבית הצעירים יוצאי גרמניה ( ובמקרה של סנש  ,הונגריה ) הצליתו
66
67

מירון ( לעיל  ,הערה , ) 6
סנט ( לעיל  ,הערה , ) 1

68

שם  ,עמ '

2 ( 80

עמ '

. 82 - 65

עמ '  23 ( 79בספטמבר

בנובמבר

. ) 1939
. ) 58

69

ריאיון עם רונן ( לעיל  ,הערה

70

ריאיון עם קפלן ( לעיל  ,הערה

71

תדמור  -שמעוני ( לעיל  ,הערה , ) 19

72

. ) 1939

מירון ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

) 46

- 49

.
עמ '

. 63

. 199 - 198
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באומל

-

להתעלות מעל לתרבות הגולה שלהם  ,שבזה לתרבות הארץ  -ישראלית כנחותה  ,והחליטו שברצונם

להשתלב באופן מוחלט בתרבות הסובבת  ,ולפיכך נראה כי הגורם האישי היה דומיננטי מן הגורם

התרבותי בקביעת הצלחתה של האינטגרציה המרחבית .
בנוגע למוקד הזהות השני  -האינטגרציה הטמפורלית  -יש לבחון ארבעה אלמנטים בולטים :

.

שפה  ,קריאה  ,לבוש ובית ( הכולל נהלים  ,ריהוט והפצים אתרים ) אמנם התופעה של מהגרים צעירים
המדברים בחוץ בשפת המקום ובבית בשפת ארץ המוצא היא כמעט אוניוורסלית  ,אך היא לא הייתה

.

נפוצה עד אז ביישוב  ,שדרש מכולם לעבור לשפה העברית בכל מקום מהר ככל האפשר עניין השפה
היה בעייתי ביותר אצל עולי גרמניה  ,כפי שציינה מרים די  -נור במתקרה על שפה ולשון בקרב בני

העלייה החמישית  ,מאתר שזו הייתה העלייה הראשונה שלא כל עוליה למדו עברית באופן אוטומטי .

73

רבים מן העולים המבוגרים  ,אף מי שידעו עברית  ,המשיכו להשתמש בקנאות בגרמנית בבית ,

.

והתייחסו אליה כאל שפה מתורבתת בעוד שהעברית נחשבה שפה נתותה ותפקדה בהתאם בשונה

מכל העליות שהיו עד אז  ,כולל העלייה המזרח  -אירופית של אותם ימים הרי רבות מבין העולות למדו

.

עברית פרגמנטרית בלבד והמשיכו לדבר עם בני משפחתן וסביבתן גרמנית שנים רבות שלא כמו
העולים הצעירים יוצאי מזרה אירופה  ,אשר גם כשדיברו אליהם בבית בפולנית או ביידיש נהגו
במשך הזמן לענות להוריהם בעברית  ,נדרשו רבים מיוצאי גרמניה הצעירים לדבר בבית אך ורק

.

גרמנית  ,בניסיון לשמר את המרכיב הלשוני של ' תרבות אמתית ' בארץ שנחשבה לפרימיטיווית 4י

הצייתנות שהייתה מרכיב מרכזי בחינוך היהודי  -גרמני הקשתה על רבים מיוצאי גרמניה הצעירים
למרוד בהוריהם בעניין זה  ,וכתוצאה מכך במשפחות לא מעטות ממרכז אירופה דיברו בני הדור

הצעיר עם הוריהם בגרמנית גם לאחר ארבעים שנה בארץ .

75

.

בן  -ארי למשל דיברה גרמנית בבית עם אמה וסבה למרות שנותיה הרבות בארץ העברית שבפיה
הייתה תמיד דקדוקית להפליא  ,אך ביומנה האישי  ,השזור בביטויים בגרמנית  ,יש עדות לתפקיד
שהמשיכה שפה זו  -שפת הבית  -למלא

בחייה .

76

גם פולד הייתה באותה דיכוטומיה  ,ועברה

.

מטמורפוזה לשונית כל פעם שחצתה את סף ביתה אולם חודשים ספורים לאחר עלייתן כבר דיברו
שתי הצעירות עברית עם חברותיהן  ,והשתדלו לקרוא ספרי קריאה בשפה זו  ,עדות למאמצים שעשו

.

כדי להשתלב בהברה הארץ  -ישראלית בדומה למרבית העולים הצעירים ממרכז אירופה  ,לא ניכרה

אצלן ההתרפקות על 'ארון הספרים הגרמני ' שרוותה בין הוריהם  ' .י

' ברכה

דיברה עברית ללא מבטא ,

עברית יפה מאוד '  ,ציינה חברתה רחל ניר ' ,אם היה משהו ייקי בשפה שלה  ,זה היה בכך שהיא ניסתה
להיות

73

מ ' די  -נור  ' ,שמירת לשון וסילוף לשון אצל אנשי העלייה החמישית '  ,תרגומא  :בטאון אגודת המתרגמים בישראל ,
36

74

75
76
77

78

100

אחוז בכל דבר  ,לא פתות  .כך בשפה  ,כך בכתיבה  ,כך בקריאה ' .

78

ואכן ממחברותיה של

( , ) 1996

עמ '

34 - 31

.
עמ '

.

גלבר ( לעיל  ,הערה , ) 4
די  -נור ( לעיל  ,הערה , ) 73
ריאיון טלפוני של המחברת עם כלתה  ,רוני בן  -ארי ,
מירון ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' 65
316 - 514

עמ ' . 32

.

ריאיון עם ניר ( לעיל ,

הערה . ) 57

22

בינואר

. 2003
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פולד מימי לימודיה בגימנסיה ' בלפור ' מצטיירת בחורה בעלת יכולת לשונית יוצאת דופן המשפטים
למדה
במהלך השיעורים נכתבו תמיד בשפה שבה י
1
בשולי הדף
1
לחברותיה
1
לעצמה או
ן
הקצרים ששרבטה

מימיך ,מבחן
ברכה( פילח ;
בהלמה
של

באותו רגע  ,אולי שריד למעבר הלשוני שנכפה עליה בהגירתה מגרמניה לאנגליה  ,ורק לאחר מכן

ביבליוגרפיתמהשיגה
 , 1942יחלק של

לארץ  -ישראל בשיעורי היסטוריה היא רשמה לעצמה תזכורות בעברית  ,בשיעורי צרפתית -

ספרי החובה גסמינר

.

בצרפתית  ,בשיעורי אנגלית  -באנגלית  ,ובשיעורי ערבית -

בערבית .

79

הרף רצונן של הבנות

להיטמע לשונית בחברה הארץ  -ישראלית  ,השימוש התדיר בשפה הגרמנית בבית היה עדות מתמדת

.

לתרבות הגרמנית שבה גדלו  ,ושאמהותיהן המשיכו לטפת גם בארץ ' מההתחלה ניסינו בכות לדבר

.

עברית '  ,העידה שולמית קפלן על עצמה ועל פולד  ' ,קראנו רק בעברית בחודשים הראשונים  ,אולי

.

שלושה או ארבעה חודשים  ,קראנו ספרים בגרמנית ברגע שהיינו יהד אף אתת לא קראה כבר

.

בגרמנית  ,או אם עשו לא סיפרו  ,ההפך  ,התביישנו בהורים שקראו בגרמנית גם ברכה התביישה בזה ,

לא היה נעים מזה כשההורים לא ידעו עברית ' .

80

.

פן אחר של השפה היה העולם האסוציאטיווי הקשור בה אצל בן  -ארי ופולד מדובר בעולם החינוך

.

.

הגרמני  ,על נורמות ההתנהגות שבהן גדלו עניין זה קשור להיבט של הבית שבו אגע בהמשך ברומן
ביוגרפי שכתבה שרי גל על חייה של פולד מסופר על עולה צעירה שפגשה בימיה הראשונים בארץ -

צעירה זו אולצה ללמוד כל שבוע שיר של גתה בעל פה ולדקלם אותו לפני בני המשפחה המבוגרים
79
80

מחברותיה של פולד  ,את " ה  / 080 ,פ, 9 / 200
ריאיון עם קפלן ( לעיל  ,הערה

) 46

.

 / 080פ1 / 200

יפים

ממחברותיה

יהודית

קתדרה 142

באומל

.

בכל שבת בצהריים המטרה בכך הייתה כפולה  :להרהיב את הידע של הילדה בשפה הגרמנית

ולהעמיק את שורשיה בתרבות הגרמנית  -תרבות הגולה של אותה משפחה -

גם בהיותה בארץ .

יש לזכור כי התרבות היהודית המרכז אירופית כללה אלמנטים רבים מהתרבות הסובבת  ,כמו
במקרה שלפנינו  ,ויהודי גרמניה התגאו בכך שהידע שלהם בקלסיקה הגרמנית עלה לעתים על זה

.

של הגרמנים הלא יהודים בסיפורה של אותה עולה צעירה נקשרה בעיה נוספת  :הוסר נכונות

.

לתאם בין שעון התרבות הארץ  -ישראלית לבין מה שנקבע בבית מאחר שההורים לא היו מוכנים

להזיז את שעת הדקלום  ,נאלצה הילדה לוותר על הפעילות בתנועת הנוער שהתקיימה באותה

.

שעה כך נוצרה התנגשות של ממש בין אחד מסמלי תרבות הגולה של יהודי גרמניה לבין מרכיב

מרכזי בתרבות הארץ  ,תנועת הנוער  ,התנגשות שלא נמצא

לה פתרון .

81

נוקשות בלוה זמנים לא

הייתה ממאפייני התרבות היהודית של יוצאי מזרח אירופה  ,וקשה לדמיין סיטואציה דומה בקרב

עולים מפולין באותה תקופה .
.

אצל סנש היה המצב שונה במקצת בהיותה רחוקה מהבית ומדוברי הונגרית  ,היא השתלבה מיד
בעולם של דוברי עברית  ,אם כי לפעמים בהרה להמשיך לכתוב בשפת אמה  ,כמה חודשים לאחר

.

 -עוד לא ' .

עלייתה כתבה ' כעת גם השפה חסרה הונגרית  -כבר לא  ,עברית

82

גם בחירתה להצטרף

לקיבוץ שבו לא היו דוברי הונגרית חיזקה את אחיזתה בשפה ודרבנה אותה לקרוא בשפה העברית .
אולם שלא כמו שתי העולות הצעירות יותר  ,דבק בעברית שלה כל ימיה שמץ של מבטא הונגרי .
עובדה זו תואמת את התוצאות של מחקרים על שפה והגירה  :מהגר עד גיל עשר בדרך כלל מדבר
בשפת המקום החדש ללא מבטא ; מהגר אחרי גיל חמש  -עשרה יישאר כמעט תמיד עם מבטא כלשהו ;

ובין שני גילים אלה מידת ההצלחה להיפטר ממבטא תלויה בכישרונו של המהגר הצעיר .

83

גם בעניין

.

עולם התרבות האסוציאטיווי שקשור בשפה היה מצבה של סנש שונה מזה של בן  -ארי ופולד בהיותה
בוגרת יותר ובת של סופר הונגרי ידוע קרובים היו מאוד ללבה סמלי התרבות ההונגריים והספרות
ההונגרית  ,שעליהם התחנכה שנים רבות  ,מאחר שלא גדלה במילייה ציוני היו נקודות ההתייחסות
התרבותית שלה לא שירי ביאליק וטשרניהובסקי  ,שלמדה בארץ  ,אלא המשוררים ההונגרים
והקלסיקה האירופית  ,שהיו התשתית התרבותית שלה בילדותה ובנעוריה  ,עובדה זו באה לידי ביטוי

.

בשירים שכתבה בהונגריה ובמידה פחותה באלה שנכתבו בארץ אולם בדברים ממכתביה בפרוזה
שכתבה בארץ  ,גם בעברית  ,יש התייחסויות רבות לעולם התרבות ההונגרית שבו גדלה  ,ושממנו לא

התנתקה גם לאחר עלייתה .
.

לבוש הוא מרכיב נוסף שבאמצעותו ניתן לבחון את האינטגרציה הטמפורלית של המהגר מהר
מאוד למדו הצעירות שאם ברצונן להשתלב בחברה הצעירה היישובית  ,עליהן לאמץ את דפוסי הלבוש

.

הנהוגים בארץ סיפרה בעניין זה שולמית קפלן  ' :הלכנו ברחוב [ כ ] שרק הגענו  ,היה לי תיק יפה מעור

.

שעליו היו מוטבעות באותיות כסף האותיות של שמי בלועזית ואז ניגשו אלי שתי ילדות ואמרו "את
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בו /

חרף רצון אימותיהן שימשיכו להתלבש כמו נערות גרמניות  ,עברו בן  -ארי ופולד במהרה לדפוסי לבוש

שהיו מקובלים בקרב צעירי הארץ  ,אף שבן  -ארי סירבה שנים רבות לנעול נעליים חצאיות שנעלו

.

מרבית הגימנזיסטיות לדברי רחל ניר ' ברכה התלבשה כמו כולנו  ,ניסתה להיות ישראלית לחלוטין ,
רק הייתה קצת יותר מסודרת  ,קצת יותר לבושה טוב כי הבית היה עם יכולת ולא היו מקבלים את זה

אחרת אצלה ' .

85

.

ארץ  -ישראלית  ,ובכל זאת קצת אחרת  ,קצת לא מכאן גם בעניין

זה היה המתת בין עולים צעירים יוצאי גרמניה להוריהם קשה יותר מאשר בין

.

מקביליהם יוצאי מזרה אירופה להוריהם עקב הנוקשות והצייתנות שאפיינו את

בתיהם של העולים מגרמניה לא היה עבורם אימוץ הלבוש הארץ  -ישראלי עניין
של מה בכך  ,אלא היה כרוך במאבק עיקש שדרש מהם למרוד ולו באופן תלקי

.

בתרבות הגולה שהייתה נהוגה בביתם סנש  ,אשר לבשה לרוב בגדי עבודה או
בגדים שהוכנו עוד בהונגריה בהתאם לדרישות בית הספר החקלאי  ,התקשתה
פחות בסוגיה זו  ,מאחר שלא היה לה צורך להתעמת עם אמה כשנוצרו פערים
בין הנורמות שעליהן גדלה בגולה לבין הלבוש שנדרש ממנה בארץ ,
הבית  ,שאף הוא מרכיב של האינטגרציה הטמפורלית  ,כולל בתוכו עולם

.

ומלואו  ,הרבה מעבר לארבעה קירות והתכולה שביניהם לעומת סנש  ,אשר

לקהה עמה רק חפצים מעטים מביתה שבבודפשט  ,התגוררו בן  -ארי ופולד בתל -
אביב בבתים שהיו מרוהטים בריהוט גרמני כבד  ,ושהיו מפוזרים בהם חפצים

.

אשר הובאו מאירופה אך יותר מאשר הריהוט והחפצים  ,ששימשו עדות חזותית
לכך שמדובר בבתים ייקיים  ,חשובה העובדה שהבתים המשיכו להתנהל על פי

.

ערכים בעלי משמעות מתרבות הגולה  ,כגון סדר  ,דייקנות וצייתנות שתי
הצעירות נאלצו לתת דין וחשבון על שעות פעילותן ולהימנע מפעילויות
שהיו נורמטיוויות לנוער הארץ  -ישראלי  -כגון יציאות לסרטים או למהנות

.

עבודה  -או לחלופין להסתיר אותן מהוריהן אסתר יונס סיפרה על מקרה שבו

ביקשה בן  -ארי ללכת לסרט עם הבר  ,ואמה אסרה עליה את הדבר  ' :החברות

.

סיכמו שנחגוג לה יום הולדת אצלנו ואתר כך נלך לסרט אמא שלה הבינה משהו ולכן מירה אמרה

.

לה שהיא נשארת אצלנו בבית האמא עקבה אחרינו עד לקולנוע

" אופיר "

וכשרצינו להיכנס

.

לקולנוע היא עמדה בחוץ ומירה קיבלה ממנה סטירת לחי ונלקהה הביתה זה היה החינוך הייקי של

.

.

הבית ' רק ביציאות לעבודה בקיבוצים בחופשות מהגימנסיה נשמה בן  -ארי לרווחה ' אז היא הבינה

.

שנהיא ] לא יכולה להישאר בבית ולכן היא התחתנה בגיל צעיר היא סיימה את התיכון  ,הגיעה

לשורשים  ,ועוד לפני החתונה נכנסה להדר עם אליקים  ,החבר שלה  ,אבל כמובן לא סיפרה להוריה ' .
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ברכה פולי בעת
' ה בסמדר
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מיי

ץתררה 14,4

יהודית

באומל

תופעה דומה הייתה אצל פולד  ,שראתה בגיוס לפלמ " ח לא רק חובה לאומית אלא פתרון לדיסוננס

הקשה  ,הבלתי אפשרי כמעט  ,שנוצר בין הנורמות בבית  -תרבות הגולה  -לבין החיים הנורמטיוויים

בארץ  ,רק לסנש לא היה מאבק בין בית של ממש לבין דפוסי התנהגות ארץ  -ישראליים  ,אך אצלה
התנהל מאבק פנימי  ,בינה לבין עצמה  ,בין הנורמות שעליהן גדלה  ,של הדחף לחינוך ולמצוינות ,
לבין המציאות המחייבת של חיי שיתוף בקיבוץ  ,לבטים אלה באו לידי ביטוי ביומנה  ,שבו הסבירה

.

כי הבחירה בחיי קיבוץ היא כנראה זמנית בלבד געגועיה לאמה ולביתה באו לידי ביטוי ברצונה

להמשיך בדרך החינוכית של הבית ובתרבותו  ,וזאת שלוש שנים לאתר שעזבה את בית נעוריה .
על כך יש להוסיף את ההיבט המגדרי  .נורמות ההתנהגות המקובלות של בנות בתרבות המרכז
87

.

אירופית היו נוקשות מנורמות ההתנהגות שהיו מקובלות לגבי בנים אם במודע ואם בתת  -מודע ציפו
מן הבנות באופן מסורתי להיות כלי לשיבוט תרבות הבית  ,קרי התרבות האירופית  ,ולדאוג

להעברתה לדורות הבאים  ,וזאת על רקע מה שנראה בעיני ההורים כתת  -תרבות ארץ  -ישראלית  ,על

.

כל המשתמע מכינוי זה מבחינה ערכית ההזדהות הטבעית של בנות עם אימותיהן  ,אשר היו לרוב
אלו ששימרו את התרבות המרכז אירופית בבית בכל הנוגע לשפה ולסדר יום  ,יצרה דיסוננס נוסף

בחייהן של הצעירות שביקשו להיות ' כמו כולן '  ,אף כשדמות האם נעדרה פיזית מהסביבה  ,כפי שהיה

במקרה של סנש  ,התתולל מאבק פנימי בנפש הצעירה שביקשה להשתלב בנורמות של הסביבה
ונאלצה להעביר את מוקד ההזדהות שלה מדמות האם וערכיה לדמותה האמורפית של האומה העברית

שהולידה את הצבר .
הדרך המקובלת שבה מתגברים מהגרים על בעיות באינטגרציה הטמפורלית היא על ידי יצירת
תחושת המשכיות באמצעות שילוב שפה  ,חפצים וערכים בעלי משמעות מחייהם בעבר בתוך הייהם

החדשים .

אך החברה היישובית  ,שהייתה מושתתת על תפיסה שחייבה אימוץ יסודות חברתיים

וכלכליים מסוימים  ,התאפיינה גם בשלילת כל התארגנות על בסיס אתני ומשפחתי ובדרישה להתרכז

בבניין האומה ולאמץ את התרבות המקומית ואת השפה העברית .
הצטייר כאנטיתזה לחברה היישובית  .אי לכך הקושי באינטגרציה הטמפורלית בקרב חלק מהעולים
88

כל ניסיון לפעול בצורה אחרת

הצעירים בעלייה החמישית היה קשור קשר הדוק להפרעות באינטגרציה החברתית שלהם ובניסיון

להשתלב בסביבתם .
האלמנטים המרכזיים באינטגרציה החברתית של העולים הצעירים בעלייה החמישית היו תחומי
החינוך וההתארגנות ההברתית  ,אצל המהגר המבוגר הפרעות באינטגרציה החברתית הטמפורלית

.

באות לידי ביטוי באבדן מקומו המוגדר בחברה  ,אך העולים הצעירים סבלו מכך פתות הם גם לא
חשו את הקשיים שבהם נתקלו העולים המבוגרים יוצאי מרכז אירופה בעלייה החמישית במגעיהם

עם היישוב ומוסדותיו  ,שרובם ככולם היו מייסודם של יוצאי מזרה אירופה  .הייתה זו התנגשות ערכים
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' גשרים בין אתמול ומחר '

145
-

בין מי שבאו מתרבות הומניסטית ואוניוורסלית לבין אידאולוגיה  ,אורח חיים ומוסדות בעלי דגש

.

קולקטיבי מובהק העולים הצעירים יוצאי תרבות מרכז אירופה לא היו כה עוינים כלפי

חדרה

ה ' אוסט  -יודן '

כהוריהם  ,והדבר הקל עליהם במגעיהם עם תרבות היישוב  ,שהייתה מושתתת על אלמנטים מזרת

אירופיים .

89

עם זאת הצעירות שמאמר זה דן בהן נאלצו למצוא את מקומן במסגרות חינוכיות וחברתיות
הדשות תוך כדי התמודדות עם הדרישות המשפחתיות והנורמות התרבותיות שהובאו מאירופה ,

.

_
נ :: -

ושעדיין שלטו בביתן או בנפשן אצל כל אחת מן השלוש ניכרה השאיפה למצוינות חינוכית שעליה

.

גדלו  ,ושהייתה אופיינית לעולים מהמעמד הבינוני מכל ארצות אירופה אולם במקביל נאלצו שתי

הצעירות מגרמניה להתמודד עם מצב ייהודי שהיה קשור במוצאן  :הייתה זו הנהה מובנת מאליה שהן

-,

"
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חברות בתנועת נוער  ,אם הדבר יתנגש בסדר

.

היום המשפחתי  ,שנחשב לקדוש בן  -ארי פתרה
את הבעיה בכך שבראשית הדרך בחרה בתנועת
ספורט

( ' מכבי ' )

ולא בתנועת נוער  ,אולם

לדברי בעלה והברותיה  ,ההתקרבות המאוחרת

שלה ללח " י ולאחר מכן הבהירה לצאת להיי
קיבוץ היו שלבים בדרכה להתנער מהנורמות
התרבותיות הנוקשות שהיו נהוגות

קברה של חנה
גש

בביתה .

~
בהר הרצל 1950 ,

'

בעלה סיפר על שיחה עמה כאשר השניים
התגוררו בליפט בקיבוץ ניצנים והוריה אמורים

היו לבוא לבקרם  ' :אמרתי למירה שאי אפשר
לקבל שם את ההורים  ,ושניקה אוהל כי הגשם

.

היה נכנס והיה תורף מירה ענתה בהחלטיות " דווקא אני רוצה שהם יראו את

זה ! "

זו הייתה נקמה

.

בהם במשהו אז כנראה היא כן התייחסה לייקיות שלהם וזו הייתה הדרך שלה להיות צברית  ,למרוד
בהם ,

לגור בליפט דולף בחורף כשהם באים ' .

90

גם פולד התקשתה להשתלב בתנועת נוער תוך כדי

שמירה על נורמות הבית והתרבות הגרמנית  ' ,היא לא הייתה ישראלית ממש למרות שהייתה חמש
שנים בארץ '  ,סיפרה חברתה רחל ניר  ' ,עד גיל

18

" עשו לה את המוות " בבית ביחס לתנועה ' .

91

כל

חברותיה של פולד שאליהן פניתי במסגרת המתקר היו שותפות לדעה שחרף מאמציה היא לא הצליתה

להיות ישראלית ממש בגלל המתה בין ביתה הגרמני הנוקשה לבין דרישות החברה הארץ  -ישראלית .

,

89

מירון לעיל  ,הערה , ) 6

90

ריאיון עם בן  -ארי לעיל  ,הערה

91

,

ריאיון עם ניר ( לעיל ,

עמ '

148

.

הערה . ) 57

) 48

.

צייים  :עייייכסלי

)

יהודית
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באזמל

מעניין הדבר שלמרות התמורות הדמוגרפיות שתלו ביישוב בשנות השלושים  ,ושהביאו לכך שהלק
לא קטן מבני היישוב הצעירים בראשית שנות הארבעים היו יוצאי מרכז אירופה והתמודדו עם בעיות
דומות לאלה של פולד ובן  -ארי  ,לא השתנה אותו דפוס אידאלי של הצבר ששאפו לתקות  ,ולא נעשה

ניסיון להתאימו יותר למציאות הייהם .
סנש  ,אשר יכלה לקבל ההלטות על עתידה מבלי לבקש רשות מאמה שבהונגריה  ,התמודדה עם
נורמות ההתנהגות ועם השאיפות החינוכיות שהוטמעו בה בשנים שבהן גדלה בתוך התרבות

.

היהודית  -הונגרית הוסר הצלחתה להשתלב בחברה הקיבוצית בא לידי ביטוי בקטעים רבים ביומנה
ואולי אף בהחלטה להצטרף לפלמ " ח ולצאת למשימה

באירופה .

נראה אפוא שהאינטגרציה

92

החברתית לא יכלה להיות מנותקת מהאינטגרציה המרחבית והטמפורלית של הצעירות  ,ושכל
שלושת האלמנטים נשענו בצורה זו או אחרת על התרבות האירופית  ,שהמשיכה ללוות אותן במשך

כל חייהן הקצרים בארץ .
סיכרמ
בתחילת המאמר ציינתי שסוגיית המסגרת הנדונה כאן היא למעשה שאלה של זהות  :כיצד ראו

.

הצעירות את עצמן  ,וכיצד נראו בעיני אחרים בהנצחתן של שלוש הדמויות הנדונות הוזר הביטוי
נערה עברייה  ,ולמרות הרקע הגלותי של כל אחת מהן  ,היה זה הדימוי העממי שהופץ בציבור הרהב

.

בארץ לאחר מותן אולם עד כמה הוא תואם את הדרך שבה הן ראו את עצמן ואת האופן שבו קיבלה

אותן סביבתן הקרובה ? בן  -ארי  ,שהייתה בארץ מגיל שבע  ,הרגישה עצמה תמיד כדברי בעלה ' חצי

צברית '  ,כלומר כמעט כמו ילידת הארץ .

93

ההזדהות הראשונית שלה הייתה עם בני הארץ  ,ובשירים

ובחיבורים שכתבה על גורל יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה ניכר שכתבה על האירועים
מכאן ,

ולא מזווית הראייה של מי שבא משם .

94

לדברי חברתה רחל ניר  ' ,אצלה העבר היה מקום

רחוק  .היא לא הייתה מדברת על גרמניה עם החברות אבל הן גם לא היו מעוניינות לשמוע ' .

95

' עד

שהגיעה אלינו לניצנים היא נחשבה כצברית  ,וככה גם רצתה להיות '  ,הוסיפה חברתה נחמה

בזורה .

96

אולם מתוך היומן שלה עולה שהמקום שבו מיקמה את עצמה הן ביחס לחברה בארץ והן

.

ביחס ליהודי הגולה לא היה כה חד  -משמעי כפי שמשתמע מדברי בעלה וחברותיה אמביוולנטיות
זו אפיינה עולים צעירים רבים  ,גם מבין אלה שהגיע ארצה בגיל צעיר  ,ושהשתלבו היטב לכאורה

בחברה הסובבת .
92

על ההצטרפות למבצע הצנחנים כסוגיה חברתית ראו בספרי ( לעיל  ,הערה

הערה . ) 48

) 65

.

93

ריאיון עם בן  -ארי ( לעיל ,

94

שירים וקטעי יומן של בן  -ארי נמסרו לי על ידי בעלה ובני משפחתה ותודתי נתונה להם על כך ראוי לציון מיוחד
הפרק ביומנה

מ 2-

.

בדצמבר  , 1942הפותח במילים ' יזכר עם ישראל את אחינו ואחיותינו הקדושים בגולה  ,אשר

נפלו טבח בידי רוצחים

פראים ! '

הערה . ) 57

95

ריאיון עם ניר ( לעיל ,

96

ריאיון עם בזורה ( לעיל  ,הערה

) 49

.

גשרים בין אתמול ומחר '

פולד השקיעה מאמצים רבים במחיקת השנים בגולה  ,ואף על פי כן לא הצליתה כאמור להיחשב

.

בעיני חברותיה ישראלית  ,אולי בגלל אמה וסבתה  ,שהקשו עליה מאוד בעניין זה בשל רצונה לברוח
מהדפוסים המעיקים והקשים של הבית הגרמני לא היה זה מפתיע  ,לדברי חברותיה  ,שהיא התאהבה

ביליד מזרת אירופה שהגיע ארצה כילד  ,ושנחשב הבן הבכור של קריית  -ענבים  ,ולא ביוצא גרמניה .
גם בעלה של בן  -ארי טען בהחלטיות שלא היה זה מקרה בלבד שהיא נמשכה אליו  -הדבר היה קשור
לדעתו בין היתר בעובדת היותו יליד מזרה אירופה  ,שעלה ארצה באמצע שנות השלושים  ,ולא יוצא

.

גרמניה לדבריו הבחירה בבתור שלא היה מיוצאי גרמניה הייתה הדרך שלה לברוה מהנוקשות

הגרמנית שאפיינה את בית הוריה ולהבטיח כי ביתה לעתיד לא יהיה כזה.

97

שולמית קפלן  ,שהייתה

חברה של פולד ובן  -ארי  ,הסבירה את התופעה ' :אילו יכולנו להסתיר את זה שבאנו מגרמניה היינו

.

.

עושים את זה הדבר היה עוד יותר קשה מאשר לבוא מפולין שזה  ,איך שהוא התקבל ביישוב רצינו

.

.

להיות בלי עבר אף פעם לא דיברנו על הילדות זה מאוד קשה להיוולד בגיל שתים  -עשרה  ,להסתיר

את ההורים  ,אך כך עשינו ' .

98

משום כך  ,שתי חברותיה היו לדעתה מרוצות מאוד אילו ידעו שתיארו

אותן לאחר מותן כנערות עבריות .
גם סנש  ,הצעירה העברייה האולטימטיווית שהקריבה את חייה למען עמה ומולדתה במשימה
מסוכנת בנכר  ,התאמצה להתגבר על עברה ועל תרבותה  ,ויש להניח שהייתה מרוצה אילו ידעה

.

שהפכה לחלק מהנרטיב היישובי עם פרסום שיריה ויומנה אך במקרה של סנש ההתכחשות לתרבות
הגולה  ,שהייתה קשורה בדמות אמה הנערצת  ,לוותה בתחושת דואליות ואי שקט  ,כאילו התכחשה

.

לאמה האלמנה האהובה גם אמה של פולד התאלמנה  ,אך נוכחותה המתמדת הייתה מקור לחיכוכים

.

תרבותיים תמידיים בין שתי דמויות  ,ולא למאבק פנימי כפי שהיה אצל סנש אירוני אפוא שימיה
האחרונים של סנש  ,שכל כך ניסתה להתערות בתרבות הישראלית  ,עברו עליה בהונגריה ,

ושמילותיה האחרונות נכתבו ונאמרו בשפה ההונגרית .
.

ואולי הכול תלוי בפרספקטיבה  ,ולמעשה אין כאן שאלה כלל במתקרה על מיקום הפוליטיקה של
הזהות בחנה ליז בונדי את המושג זהות סדוקה

) ( fractured identity

ביחס לתפיסות בינריות .

99

ייתכן

שגם במקרה של צעירי העלייה החמישית יש לצאת מהמשוואה הבינרית המקובלת  ,המציגה שתי

חלופות של זהות  -שייך

) ( insider

ולא  -שייך

) ( oatsider

-

ולראות בבן  -ארי  ,בפולד ובסנש דמויות

.

השייכות לחלופה השלישית  ,המורכב מעולים אשר התאפיינו באמביוולנטיות הן רצו להשתייך

.

לעולם היישובי אך למעשה מעולם לא נטשו את תרבות הגולה שבה גדלו בהתחשב בהרכב היישוב

בשנות השלושים והארבעים  ,ייתכן שאלה היו הרוב הדומם של תושבי הארץ  ,צעירים ומבוגרים
כאהד  ,אשר היוו ' גשרים בין אתמול ומהר ' כדברי השיר שמופיע בכותרת  ,ויצרו קשר חי בין תרבות

97

,

ריאיון עם בן  -ארי לעיל  ,הערה

. ) 48

הוא טען גם שמאתר שעזב את הבית שנים רבות לפני שפגש את מירה  ,ולא

.

היפש אנטיתזה למשפחתו  ,הבהירה בה לא הייתה קשורה כלל במוצאה אדרבה  ,הוא ראה בה כמעט צברית  ,מאטר

שהגיעה ארצה בגיל כל כך צעיר .
98

ריאיון עם קפלן ( לעיל  ,הערה
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יהודית

באומל

הגולה שממנה באו לבין התרבות הישראלית שבה ביקשו לגדל את ילדיהם בעוד שהם עצמם עומדים

בתווך  ' .הניידות מפוררת את נוקשות גבולות המרחב והופכת זהויות חברתיות  ,פוליטיות ותרבותיות

לסגסוגת  ,שכבר אין להגדירו בפשטות כ " זהות " '  ,כתבו ניל סמית וסינדי כץ במחקרם על הפוליטיקה

של המרתב .

100

וכך אולי היה גם כאן  ,למרות הניסיון הממוסד להפוך את התרבות היישובית לבלעדית

באותם ימים ולשלול את הלגיטימציה מכל חלופה לתרבות זו  ,אני מקווה שהבנת התפקיד המורכב
שמילאה תרבות הגולה בסיפור הגיבורה בת העלייה החמישית תעמיק  ,ולו במעט  ,את הבנתנו בכל

הקשור בבניית עולמם הפנימי של עולים צעירים טרם הקמת המדינה.
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