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

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

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

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

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

ילין ) .

1

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

2

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

3

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

4

( להלן :

הררי ) .

.7

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

; 165 - 145

1914 - 1903

( עידן ,

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

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

; 306 - 294

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

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

, 118

טבת

תשסעו

,

עמי

66 - 41

ץתדרה

42

מרגלית שילה

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

הררי :

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

[  . . .ן ירושלים הקנאית -

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

5

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

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

היסטורי לחקר המגדר ביישוב  ,ואתמקד בשלוש

א  .אבחן את סיפורי העלייה לארץ והצמיחה בה כסיפורי

חניכה .

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

בה זה בזה .

וליבד של האוטובלוגרפלוה  :הנצחה הכוהבוה או הנצחת

זמק ?

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

גם יראתי

]

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

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

7

6

את תפיסתה את תמצית

חייה :

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

' בין הכרמים '  ,מכתב שהשתמר בארכיונה

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

הררי  ,ב  ,עמ '

6

הררי אל מ ' כרמון ,

8

. 117
13

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

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

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

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

,

שאני אדמה ואדם  :סיפורי נשים עד קום המדינה ,
8

Columbia

Women Activists ,

תל  -אביב תשס " ג  ,עמ ' . 32

 Autobiographies 0מ

,

Their Own : Rhetorical Dimensions

,

; 152 - 148

0

; 832 - 831

י ' ברלוביץ ,

Watson, Lives

".

ן,

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

43

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

אלה :

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

9

האם הצהרה סתמית זו  ,שאינה

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

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

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

אלה :

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

חיי הזמן שעבר בכלל וכל אשר עבר עלי בימי חיי בפרט

שנה " .

אצליח לזכר מה שעבר עלי בתקופה של משך קרוב לשבעים

בדברי ילין יש נימה של התנצלות .

11

[.

 . .ן אהיה מאושרה אם

1

מטרתה הראשונית היא להשאיר עדות כללית  ' :חיי הזמן שעבר

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

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

עצמה ? 12

' זיכרונות ' מתוך שהתכוונה להעמיד במרכז הבימה

אף שבכותרת הספר מצהירה ילין מפורשות כי נועד לילדיה ,

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

בספרה .

14

13

וילין ראתה בדבריה מזכרת נצח  ,או בלשונה

ביטוי זה הוא ככל הנראה הד לחוברת שכתבה

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

של איטה .

15

אניקסטר הייתה למיטב ידיעתי היהודייה הראשונה בירושלים אשר פרסמה את דבריה

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

ביידיש עם תרגום לעברית  .גם

1882

חוברת זו  ,שהיא בבחינת שילוב של רסיסי זיכרונות  ,מדרשים ודברי מוסר  ,נועדה כדברי המחברת
לצאצאיה .

16

 . 4ק  . 5 . ] . 1999 ,וראו גם  :הס ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' ; 30
 . 21ק and Nebrew' Autobiography, Bloomin on , [ . 1989 ,
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Mintz, 'Banished
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9

הררי  ,א  ,עמ ' "."7

10

ילין  ,א  ,שער הספר .

11

על ההתנצלות של מחבר האוטוביוגרפיה כמרכיב של הסוגה ראו  :פלאי

12

הביטוי ' זוכרת אני ' ואחרים כיוצא בו חוזרים ונשנים בספרה  .ראו למשל  :ילין  ,א  ,עמ '  . 9 - 7בכינוי ' אוטוביוגרפיה '

~

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 212

המחבר מצביע על מיקומו במרכז הסיפור  ,ואילו בכינוי ' זיכרונות ' המחבר רואה את עצמו כמשקיף אל מאורעות חייו .
על הקושי להבחין בין אוטוביוגרפיה לבין זיכרונות כתבה הס  ' :ניתן אולי לטעון שהחלוקה הז ' אנרית בין אוטוביוגרפיה
לזכרונות אינה שימושית  ,או אף תקפה בדיון בספרות העברית ' ( הס
13
14

,

לעיל  ,הערה  , ] 3עמ ' . )44

הררי אל כרמון ( לעיל  ,הערה . ) 6
למשל  ' :ויתן ה ' שסוף סוף יעלה בידי להמשיך בזכרונותי  ,כדי לעזוב לבני ביתי היקרים זכר עולם '

( ילין  ,א  ,עמ ' . ) 58

. 50

15

שם  ,עמ '

16

מ ' שילה  ,הקול הנשי הירושלמי  :כתבי למדניות מן המאה התשע  -עשרה  ,ירושלים תשס " ד  ,עמ '  , 88 - 11וראו חיבורה

של אניקסטר  ,שם  ,עמ ' . 125 - 91

קתדרה

ץהדרה

44
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אוטוביוגרפיה בשית
במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  ,מועד לידתן של ילין והררי  ,עדיין נחשבה הכתיבה בחברה

היהודית המסורתית לעיסוק גברי  ,ונשים כותבות נתפסו כעושות עשייה גברית .

17

ואולם כבר במחצית

הראשונה של המאה העשרים נכתבו אוטוביוגרפיות לא מעטות בידי נשות היישוב .

18

ספרות המחקר

העכשווית על תאוריה של כתיבת אוטוביוגרפיה  ,ספרות שפורחת מאז שנות השמונים של המאה
העשרים  ,מבחינה לא רק בין כתיבה שנתפסת כנשית לכתיבה שנתפסת כגברית  ,אלא גם בין סיפור

חיים גברי לסיפור חיים נשי .

19

בהתאם לקונוונצייה הספרותית של כתיבת אוטוביוגרפיה  ,גברים

כותבים סיפר ציבורי ואילו נשים כותבות סיפר פרטי .
האישי הוא נתפס כחלק מהסיפור הציבורי ,

21

20

ודוק  ,כאשר גברים כותבים את סיפור חייהם

כסיפור פרדיגמטי ,

עשייתן הציבורית  ,זו נתפסת כמנוגדת לסיפור חייהן הפרטיים .

22

23

ואילו כאשר נשים כותבות על

כלל זה אינו חל על הסיפור הנשי

הארץ  -ישראלי כפי שהוא מצטייר משתי האוטוביוגרפיות הנדונות כאן .

24

בדבריי אבקש להראות כי

העלייה לארץ ובעקבותיה ההזרהות עם בניינה היו בעלות השפעה מכרעת על הכותבות  ,עד כי הבית
הפרטי והבית הציבורי היו לאחד .
באיזו מידה יכולות אוטוביוגרפיות להיחשב מקור אותנטי  ' ,סיפור

אמתי ' ? 25

הררי הרבתה לשלב

בספרה מכתבים אותנטיים מתוארכים  ,שהשתמרו לדבריה בארכיון המשפחה .

26

מכתבים אלה

מאפשרים לקורא לבחון את המתרחש מזוויות רבות ומגוונות  ,כמספר הכותבים  .במכתבה אל כרמון
התייחסה לשאלת המהימנות של חיבורה בגילוי לב גמור ואישרה כי השתמשה במכתבים

מקוריים .

אולם בספרה היא נקטה שני אמצעים המשרתים מטרות מנוגדות  .מחד גיסא הרבתה כאמור להשתמש
ביומנים  ,במכתבים ובמסמכים אותנטיים  ,ומאידך גיסא היא כינתה את שלושת הגיבורים המרכזיים

של סיפורה בכינויים בדויים  :אישה  ,חיים הררי  ,כונה זיו  ,היא עצמה כונתה טליה ואילו בנה יזהר

כונה דרור  .המכתבים  -שווידאתי כמיטב יכולתי את מהימנותם - 27יוצרים רושם של אמינות ,
17

ראו  :ש
108

.ק

Personal story" : Women's Testimonies and the Plural Self ' , 8 . Brodzki
London 1988 ,

ש

Ithaca

,

;Theorizing Womeni

Life/Lines

"

"

lust

אא " '

Sommer,

 ; ] . Schenck ) 45 . ( ,וכן  :א '

נשים קוראות  :יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע עשרה  ,תל  -אביב תשס " א  ,עמ '
ט'

.ס

פרוש ,

; 235 - 233

כהן  ,האחת אהובה והאחת שנואה  :בין מציאות לבדיון בתיאורי האישה בספרות ההשכלה  ,ירושלים תשס " ב ,

עמ ' . 35 - 31
18
19

לרשימה חלקית של אוטוביוגרפיות אלה ראו  :הס ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

,

London
0

" Biography.

ן 4 . ( , Imitating Art: Essaysם )

The Poetics and Politics

1 - 42

 .קק

:

"

111

1( .

. 261

% 1 . Evans , 'Masculine and Feminine Biography ' ,

Traditions o( Victorian Women 's:

Peterson ,

 .א 108 - 123 ; ] .

 .קק

1993 ,

Life Writing, Charlottesville 1999 ,

20

נשים נתפסו כמי שמתקשות להיכנס לחיי ציבור  ,ראו  :אוונס ( שם )  ,עמ ' . 119

21

הקריירה המקצועית של הגבר מכונה בדרך כלל חיי ציבור  ,ראו  :שם  ,עמ ' . 115

22

פלאי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 232

23

ווטסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

24

אישוש לכך יש באוטוביוגרפיות שכתבו למשל רחל ינאית  ,שרה עזריהו  ,גולדה מאיר וליליה

25

אלן מינץ דן  ,בעקבות חוקרים אחרים  ,בשאלה באיזו מידה מילים ושפה יכולים לייצג את האירועים ואת האישיות  ,ראו :

. 20
במביץ .

מינץ ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  . 20מינץ גם מתייחס שם לשימוש בשיבוץ מכתבים באוטוביוגרפיה של גברים .
26

הררי  ,א  ,עמ ' . 7

27

שוחחתי בנדון מספר פעמים עם נכדיה טליה מילשטיין ופרופ ' חיים הררי .

פרטי כציבורי ; איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

45

ואילו השמות השאולים יוצרים רושם של בדיון  .הייתכן שבאמצעות השמות הבדויים ניסתה הררי
לטשטש במעט את החשיפה האישית הרבה שבספרה ? במכתבה אל מבקר הספרות כרמון

הסבירה :

' הספר הוא " ספק רומן  ,ספק היסטוריה  ,ספק זכרונות  ,ספק אוטוביוגרפיה והוא שעטנז ספרותי " ' .
היא הודתה כי הרבתה להתלבט בכל הנוגע לצורת הכתיבה  ' :חמש שנים עבדתי על ספר זה  .עברו
עלי הרבה לילות נדודים וימי ספקות '  ,והסבירה  ' :בחרתי בדרך זו [עירוב של אמינות ובדיון ] בכוונה

כדי לכתוב ספר חיים שגבולותיו מעורבבים ומטושטשים כחיים עצמם ' .

28

דבריה של הררי עולים

בקנה אחד עם קביעתו של החוקר ריצ ' רד הולמם כי הביוגרפיה ( וכן האוטוביוגרפיה ) היא
הנשואה לבדיון ' ) married factתסחש. )5

29

' עוברה

עם זאת יש לראות הן בביוגרפיה והן באוטוביוגרפיה סוגות

המבקשות להיקרא כסיפורים מהימנים ' אמתיים '  .ואמנם הררי הודתה במכתבה הנזכר כי  ' :כעבור

מאה מאתיים שנה יהיה למכתבים אלה [ המשולבים בספר ] ערך מיוחד ' .

30

לעומת זאת ילין שיבצה בספרה רק מכתבים מעטים  ,אך היא הרבתה לאזכר פרטי פרטים כדי לחזק
את אמינות סיפורה  .האם הכינוי שבחרה לעצמה ילין  ,שחרזדה  ,כשמה של המספרת האגדית מסיפורי
' אלף לילה ולילה '  ,נוער לרמז לקורא על יסודות בדיוניים בספרה

? 31

לצד רמיזה אפשרית זו הקפידה

ילין לציין היכן ומתי רשמה את דבריה  :בשבתה עם אישה בקימברידג '  32 ,בנופש ביריה ו ,
בגדרה 35ובווישי  36 .האם אזכורים אלה הם אמצעים להבטיח את מהימנות כתיבתה בעיני

33

ב כרמל ,

34

הקוראים ?

ושמא ניתן לראות בעובדה כי קורותיה נרשמו במקומות רחוקים מעין אמירה כי כתיבתה אינה מכוונת

רק לתחום הפרטי  ,לבניה ולצאצאיה  ,אלא לציבור בכללותו ? מבקר הספרות אפרים ברוידא שמע מבין

דפי ' בין הכרמים ' הן את הד קולו של היחיד והן את הד קולו של הציבור  ,ובלשונו  ' :דופק לבו החרישי
של היחיד [ הקשוב] למשק הכנפיים של תולדות עם קם להיות ' .

37

יריעת החיים הנפרשת בשני ספרים אלה אינה זהה  .ילין מתחילה את תיאור קורותיה בשנת לידתה ,
תוך דילוגים מעטים לעבר הרחוק יותר  ,לשנות חייהם של סביה וסבתותיה  .החלק הראשון של ספרה

מסתיים באירוע החשוב של חייה  -אירוסיה  -ואילו החלק השני  ,שמתחיל בתיאור חתונתה  ,משרטט

את תמונת חייה בעשרים השנים הראשונות של נישואיה  .ילין ביקשה לכתוב גם חלק שלישי  ,אך כוח
כתיבתה תש עם פטירתו של אישה דוד ולמעשה ספרה נקטע באבו  .הררי  ,שהציגה את ספרה כתיאור
של ' חמישים שנות חיים של הישוב החדש  ,אישים ומאורעות  ,חיים פרטיים וציבוריים ' ,

38

החלה את

חיבורה בחגיגת הבר מצווה של זיו ( חיים הררי  ,מי שהיה לבן זוגה )  ,שנערכה טרם עלייתו  ,ותיארה
28

הררי אל כרמץ ( לעיל  ,הערה . ) 6
.ע

Oflord 1995 ,

,

29

[5

30

הררי אל כרמון ( לעיל  ,הערה

31

ילין  ,א  ,עמ ' . 101

32

שם  ,עמ ' . 48

33

שם  ,עמ ' . 96

34

שם  ,ב  ,עמ ' . 35

35

שם  ,עמ '

36
37

.)6

. 43

שם  ,עמ ' . 38

38

.

"

Batchelor ) 4 . ( , The Art o( LiteralyBiography

1.

1] Holmes , 'Biography: Inventing the iuth ' ,

א ' ברוידא  ' ,מבעוד בוקר  ,ביקורת על ספרה של יהודית הררי  ,בין הכרמים ' תצלום המאמר ראו  :אח " י ,

הררי  ,א  ,עמ '

.7

. 99

5

. 1607

יוז1דרה

ץתדרה

46

מרגלית שילה

בשני כרכים עמוסים את כל המוצאות אותה ואת אישה עד למותו  .אף ששתי הנשים המשיכו לחיות
וליצור לאחר מות בעליהן ,

הן סיימו את תיאור שירת חייהן עם הסתלקות בעליהן  .לדעת חוקרת

39

הספרות שרי בנשטיק נשים נוטות לדחות את עצמן ממרכז הסיפור לשוליים .

40

האם יש בכך מעין

אמירה סמויה של הכותבות כי מעיין חייהן יבש עם מותם של בני זוגן או כי מרכז הבימה שמור
לגברים ?

הרקע המשפחסתי של

הגיבורות  :בלח וכלנס

ובית אלתנברג

איטה פינס ( ילידת רוז ' נוי  ,רוסיה הלבנה ) עלתה לירושלים
עם אמה  ,אחיותיה ואחיה זמן מה לפני בוא אנשי העלייה
הראשונה  ,על מנת להצטרף לאבי המשפחה  ,יחיאל מיכל פינס
(  , ) 1913 - 1843יהודי בר אוריין שומר מצוות שהקפיד על קלה
כחמורה  ,ושנודע ' כאחד ממבשרי הלאומיות הציונית במרכז

אירופה ובמזרחה ' .
לכן

( ) 1878

41

פינס הוזמן לארץ  -ישראל שנתיים קודם

לשמש מזכיר ' חברת מזכרת משה מונטיפיורי ' ,

42

שהוקמה לכבודו של סר מונטיפיורי  ,ושמטרתה הייתה לקדם
את הפרודוקטיוויזציה של יהודי

ירושלים .

43

קהילת יהודי ירושלים  ,אשר נמנתה עם מה שמכונה
' היישוב הישן '  ,ואשר נסמכה על כספי החלוקה  ,ראתה את

עצמה כקהילת קודש שעיני העם היהודי כולו נשואות אליה .

44

על בסיס דימוי עצמי זה  ,אשר זכה להכרת העם היהודי כולו ,
עוצבו אורחות חייהם הייחודיים של יהודי העיר  ,שהתנגדו
נחרצות לחדירתן של רוחות חדשות  .לתדמית נישאה זו
חברו עוני  ,דלות ומצוקות קשות ורבות אשר תרמו להעצמת

אופייה הקנאי של הקהילה .
איטה ילין ( במרכז )
עם אמה חיה  -ציפורה

39

ילין הייתה בת שבעים ושלוש כאשר נפטר בעלה והיא מתה כשנתיים לאחר מכן  ,ואילו הררי הייתה בת חמישים וחמש
בזמן פטירת בעלה ומתה ארבעים שגה לאחר מכן .
, 'The Female Self Engendered: Autobiographical Writing and Theories Of Selftlood

שרה  -רחל

40

 /omen 'sע ' '
 . 5 - 14קק

41

י ' שלמון  ,דת

51 .
Benstock

Studies , 20 ) 1991 ( ,

וציוחת  :עימותים ראשונים  ,ירושלים

חש " ן  ,עמ '

. 97

. 104 - 102

42

שם  ,עמ '

43

י ' מייזל  ,אלה תולדות קרן

44

על ארץ  -ישראל בתקופה הנדונה ראו  :מ ' אליאב  ,ארץ ישראל ויישובה במאה הי " ט (  , ) 1914 - 1777ירושלים

בשנת

1880

' מזכרת השר משה

מנו יהודי ירושלים

כ 16 , 000 -

מונטיפיורי '  ,ירושלים תרצ " ט .

. 1978

נפש  ,למעלה ממחציתם אשכנזים ויתרם ספרדים  ,מערבים ( יהודי צפון

אפריקה ) ובני עדות המזרח  ,ראו  :י ' ברטל  ' ,על דמותה הרב  -עדתית של החברה היהודית בירושלים במאה הי " ט '  ,פעמים ,
 ( 57תשנ " ד )  ,עמ '  . 124 - 114על צמד המושגים ' היישוב הישן ' ו ' היישוב החדש ' ראו לדוגמה  :י ' ברטל  " ' ,יישוב ישן "
ו " יישוב חדש "  -הדימוי והמציאות '  ,קתדרה  ( 2 ,חשוון תשל " ז )  ,עמ '  ; 19 - 3י ' קניאל  ' ,המונחים " ישוב ישן " ו " יישוב
חדש " בעיני הדור

( ) 1914 - 1882

ובעיני ההיסטוריוגראפיה '  ,שם ,

6

( טבת תשל " ח )  ,עמ ' . 19 - 3

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

47
-

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

45

קהל יעד אחר נמצא לו עם בואם של אנשי העלייה

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

46

תדדה

הראשונה .

ואולם ביטויי חילון

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

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

חזר לעיר הקודש .
ל ' יישוב החדש ' ,

47

פינס ביקש לשלב בין אנשי ' היישוב הישן '

אך הדבר לא עלה בידו .

:נ : :נן : :נ"

,

eh
,
4

ואת דרכונה של רעייתו על מנת למנוע

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

למעלה :

חיה  -ציפייה

מיכל פינס
מ ',מ ,

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

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

50

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

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

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

46

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

51

. 284 - 282

47

שלמון ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '

48

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

49

; 7- 1

תדהר

. 203 - 173

( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 982

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

וראו עוד

להלן .

50

הררי  ,א  ,עמ ' . 204

51

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

. 1604 5 . 99

צה " ל  , 1984עמ ' . 144 - 136

 .1אהרן א, , ,

נביג

וקדרה

48

מרגלית שילה

פינס ואייזנברג נועדו יחדיו בקיץ

1903

בזיכרון  -יעקב בהתכנסות הכלל  -יישובית הראשונה .

52

בין

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

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

[ שוות זכויותן ' .

53

לעומתו

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

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

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

54

אף שאייזנברג צידד בשיתוף נשים

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

55

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

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

העלללה

לארץ

וחלל

הללדות בה כשלפורי ולמכה

מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

?

העלייה לארץ נדמתה לעולים לא אחת כלידה מחדש ,

56

כמהפך מוחלט בכל הרגלי החיים  .אך בואה

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

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

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

57

אולם החוויה המכוננת של חייה הייתה

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

,

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

י ' קניאל  ,המשד ותמורה :

58

ארץ  -ישראל  ,שרבו בה

הייטיב הישל והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה  ,ירושלים

תשמ " ב  ,עמ '

. 257 - 252
53

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

54

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

55

שם  ,עמ ' . 147 - 142

56

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

מחדש ' ( הררי  ,א  ,עמ ' . ) 17
57

ילין  ,א  ,עמ '

58

ילין  ,א  ,עמ ' . 32

; 12 - 7

תדהר ( לעיל  ,הערה

,) 7

עמ ' . 706 - 705

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

49

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

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

59

היא הדגישה כי עלייתו של אביה

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

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

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

60

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

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

61

הספנים הערבים שהורידו

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

ומכנסים לבנים וכחולים רחבים מאד וחגורה אדומה רחבה ביניהם ' .

62

לכך חברו חום אלול וזוהמת

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

בחוף

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

המחמירות .

63

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

זר  .ילין

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

אל אמי ומששה בידה את שמלתה וכל

תלבושתה ' .

64

במישוש הבגדים הייתה הבעת פליאה ותימהון

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

65

אולם בהגיען לעיר הקודש בלטו בנות המשפחה בבגדיהן

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

שתה על ראשה

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

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

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

67

החברה הירושלמית של

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

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

60
61

62
63

68

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

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

על החיים במושבות כקרבן ראו

גם  :שם  ,עמ '

. 73

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

. ) 34

. 35

64

שם  ,עמ '

65

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

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

ילין  ,א  ,עמ ' . 52

. 35

67

שם  ,עמ '

68

שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 96

ץתדרה

ץתדרה

50

מרגלית שילה

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

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

71

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

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

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

73

תסיסת יין ,

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

מפרי עמל ידיה ' .

74

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

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

החלוצים מעבודת האדמה .

76

75

ניתן להשוות את העונג הזה מעבודות הבית לעונג ששאבו

עבודת הבית כמו עבודת החקלאות הביאה לעושיה התרוממות רוח  ,כי

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

כתבה

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

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

77

עם זאת גם

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

ההשתקעות בארץ  .ילין

כתבה על סבה שמריה לוריא ,

78

אבי אמה  ,אשר עלה לארץ  -ישראל לפני

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

118321

הפקיר את עצמו ונסע

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

70

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

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

קיאיזמל  ' ,דפיסי

התבגרות באנגליה בעת החדשה

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

ילץ  ,א  ,עמ ' . 43

. 21
. 41

72

שם  ,עמ '

73

שם  ,עמ '

74

שם  ,עמ ' . 43

75

שם  ,עמ ' . 43

76

ראו לדוגמה  :מ ' שילה  ,נסיונות

77

יליז  ,א  ,עמ ' . 37

78

בהתיישבות  :המשרד

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

. . .ו

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

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

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

 , 86הערה . 97

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

מולדתו ' .

79

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

( ) 1890

51

לביקור משפחתי וישבה

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

הדרה
-

בירושלים .

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

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

81

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

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

82

]

כתבה :

הורי [  ] . . .באו לארץ ישראל

לקשיי החיים בעיר הקודש

הייתה אפוא השפעה הפוכה מהצפוי  .באופן פרדוקסלי המכשולים

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

קץ .

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

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

' כמתנת בר מצוה לשלחו לבית ספר בארץ ישראל ' .

83

מדוע

בחרה הררי להתחיל את ספרה בתיאור עלייתו של זיו ולא בתיאור

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

הוריה ? 84

או שמא רצתה

להעמיד באמצעות סיפור זה את גבר חייה במרכז ולהסיט את עצמה

לשוליים  -ומאותה סיבה גם סיימה את תיאור קורותיה במותו של

יהודית וחיים הררי

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

( תצלומי יהודית הררי

ילדותה המוקדמות .

מילשטיין ,
תקבץ מימי
טליה
במאמד :
נכדתה

1

1

80
81

82

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

83

הררי  ,א  ,עמ ' . 9

84

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

הורים ' ( שם  ,עמ ' . ) 18

ונדרה

52

מרגלית שילה

~

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

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

( יהודית)

הכריזה :

,

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

,

הקירות ,

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

הרפת .

85

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

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

שפורסם  ,והוא נדפס בעיתון ' העומר ' .

86

הררי כתבה באותו סיפור בגילוי לב על מצוקותיה של אמה ,

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

87

וציינה כי פחדים רבים

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

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

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

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

הציה ' 88 .

לפי התיאור

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

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

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

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

' 89 .

ממרחק של זמן  ,בכתבה את

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

. 25

85

שם  ,עמ '

86

על סיפות זה סאו לעיל  ,העסה

87

88
89

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

שם .

, ) 49

. 49

עמ '

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

. 141

ייישלים

תש " ם .

פרטי כציבורי ; איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

המרתף

[. . .

]

53

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

תפארת '  .חיי

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

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

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

המפעל .

91

אף שרעייתו בלהה התלוננה על כי האורחים

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

בביתם :

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

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

92

הבית הפרטי היה

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

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

הסיפור הציבורל והסיפור השרשל
איטה ילין -

ההדות מודרניזציה ל 'יישוב הישן ' וההשתהפות בבניין הארץ

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

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

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

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

93

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

עמ ' . 52

90

שם ,

91

ברשימתה הביפיפית כתבה

הייי

:

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

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

הררי  ,א  ,עמ ' . 53

93

שם  ,א  ,עמ ' . 65

,

( הררי לעיל  ,הערה . )] 51

וקתדרה

ודרה

מרגלית שילה

54

ידי בני הארץ והעולים החדשים ' .

94

יכולתה האישית של ילין להחדיר ערכים ומנהגים חדשים (שבחברה

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

95

ידיעת המנהגים החדשים כונתה

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

זוג .

102

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

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

103

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

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

וחתנה  ,שהיה לאישה  ,הם שניווטוה לנתיבים חדשים .
יחיאל

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

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

104

בספרה של ילין

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

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

שם  ,עמ ' . 63

. 26

95

שם  ,ב  ,עמ '

96

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

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

בירושלים ראו  :ילין  ,א  ,עמ '

; 49 - 44

ב  ,עמ '

;2- 1

שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ '

; 210 - 171

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

, ) 16

עמ '

. 25 - 21
97

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

98
99

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

א  ,עמ ' . 98
עמ ' . 57

100

שם ,

101

שם ,

102

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

הראציונאליזם המופלג [ . . .

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

אינה באה כלל במניין ' ( כץ [ לעיל  ,הערה

97ן ,

עמ ' . ) 170

103

תדהר ( לעיל  ,הערה

104

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

,)7

עמ '

. 706

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

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

בעיר ) וידה השמאלית מונחת על חזהו .

בין חתן לכלתו .

105

55

דדרה

בתמונה משתקפת גישה חדשה  -לגיטימציה ליחסי אהבה

106

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

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

107

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

אבי הכלה  ,יחיאל מיכל

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

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

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

109

איטה הצעירה הבטיחה להתגבר על ביישנותה  .נראה

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

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

110

שכונתה בפי הרב

יוסף קרליבך מגרמניה  ,שביקר בארץ  -ישראל בראשית המאה

העשרים  ' :אגואיזם קבוצתי ' .

111

עם זאת נישואין בין  -עדתיים

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

ילין  ,א  ,מול עמ ' . 100

106

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

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

ילין  ,א  ,מול עמ ' . 10

108

שם  ,ב  ,עמ ' . 10 - 7

109

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

' להתעלס
110

()1

153/36ג .

א '  ,עמ '

. ) 62 - 60

תודתי לעופרה מייטלס שהביאה את המכתב לידיעתי  .לביטוי

באהבים ' במשמעות לשמוח  ,להשתעשע  ,ראו :

משלי ז  ,יה .

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

, ) 59

עמ '

; 72 - 68

י ' קניאל  ' ,היחסים

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

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

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

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

תהרה

56

מרגלית שילה

-

( אמו הייתה כאמור ממשפחה שמוצאה מעירק ) .

הוריו של דוד ילין נישאו בשנת  , 1856וחתונתם

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

; 1885

של מיזוג עדתי .

112

בחתונה רבת המשתתפים בלט מגוון תלבושותיהם של

האורחים  ' :ספרדיות  ,אשכנזיות ואירופאיות ' ,
114

חגיגה מפוארת

113

והיא הייתה למעשה הצהרה גלויה בדבר חשיבותו

אפשר לראות בהצהרה זו הכרה בשוויון הערך של העדות ועידוד חדירת

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

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

115

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

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

ישראלי ' .

)  cultureסוס ) )

חדשה  ,שכונתה בפי איטה ' ההווי הארץ

116

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

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

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

117

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

( ענייני פרנסה וקהילה ) .

118

ילין סיפרה על ייסודה של חברת ' עזרת נשים ' בשנת

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

מחסה לחולי רוח  .ילין

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

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

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

119

בשני מוסדות

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

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

112

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

113

ילין  ,ב  ,עמ ' . 22

114

שם  ,עמ '

. 17

(לעיל  ,הערה  , )44עמ ' . 122

115

ברטל

116

ילין  ,ב  ,עמ '

117

ילין  ,ב  ,עמ ' . 88

118

Tuscaloosa 1993 ,
4-8

119

. 25

 .קע

; 15

וראו  :שילה

(לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 73 - 68

3 ,קע1893 - 1

(Another Meeting: The National Council o
Women

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

~ish

!0

Gone

Rogow,

ו

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

,

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

המורכב של עיצוב זהות  ,דחייתה  ,או אימוצה .

120

לנסות ולהבין את האופן שבו מתרחש התהליך

בדבריי הבאים אנסה לשפוך אור על תהליך זה .

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

הנשית .

121

היא נשענת על תפיסתן של התאורטיקניות הנודעות קרול גיליגן

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

הזהות של הכותב ,

~

122

בנשטוק מרגישה שהמגדר מעצב הן

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

מודעות לאחרותן יותר מגברים .
125

( ת) 0 1188

124

וננסי צ ' ודורוב

123

לדעתה נשים

בנשטוק רואה באוטוביוגרפיה אמצעי ראשון במעלה להגדרת

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

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

127

126

באוטוביוגרפיה הכותב רואה עצמו

השאלה אם עצמיות הכותב ותדמיתו בעיני עצמו חד הן ,

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

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

128

תפיסה עצמית זו  ,שאופיינית לנשים  ,קבעה את תפיסת עולמה

ההייררכית :

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

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

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

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

לקבל ללא כל התרסה את העולם ההייררכי הגברי המקדש את הפטריאכליות .
6 120
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124

שם  ,עמ '

. 10 - 9
.8

125

שם  ,עמ '

126

מובא שם  ,עמ '

127

פלאי ( לעיל  ,הערה

128

,

T~ w. scott, Gender and the Politics ofHistory

.8
,)6

עמ ' . 224

על דוד ילין (  ) 1941 - 1864ראו  :תדהר ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  ; 570 - 569ש ' קפאן  ,דוד ילין המחנך והמנהיג  ,ותל  -אביבו
תש " ם ; א " ח אלחנני  ' ,פרקי חייו של דוד ילין '  ,כתבי דוד ילין  ,ב  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' ה  -קב .

57

דדרה

ץתדרה

58

מסגלית שילה

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

בת השש  -עשרה ותלה זאת בהיעדר

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

129

א ם כי

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

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

130

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

ליצירות המופת של גתה ושילר .

131

לכך חברו הנורמות הירושלמיות של היחסים בין המינים והתפיסה

הפטריארכלית של בית אביה ואישה .

132

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

עבודה נקיה והן עבודה שחורה ' .

133

רוח ושמחה  ,והחיים היו יפים  ,יפים

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

מאד ! ' .

134

שמחתה מחייה רבי העמל כעקרת בית חוזרת ונשנית

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

35

'

תיאור נסיעתה בשנת

1903

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

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

של אישה  ,שהיה מהדוברים המרכזיים בהתכנסות  .כיתר

136

מדגים את הזדהותה עם עשייתו

נשות היישוב נאסר עליה לקחת חלק בדיונים ,

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

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

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

סוערים  .לא לחינם היה העמל ' .
129

137

מביטויי השמחה והסיפוק משתמע כי ילין ניכסה לעצמה את

על חיזור בנות בירושלים ראו לעיל  ,הערה

והפניות

; 97

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

244 - 239

שם .

130

פינס אל ילין ( לעיל  ,הערה . ) 109

131

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

( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 261 - 259

132

שילה

133

ילין  ,ב  ,עמ ' . 25

134

שם  ,עמ ' . 37

135

שם  ,עמ ' . 54

136

ראו לעיל  ,עמ '

137

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

48 - 47

והערות . 56 - 52

,

( ילין  ,א  ,עמ ' . ) 86

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

59

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

אשר היה לרב מכר עולמי  .ילין

הזכירה בקיצור את הצלחת הספר וציינה בגאווה כי סירי הנחושת

הטובים שלה נקנו ברווחים מן הספר .

139

אין ספק שטרדותיה של ילין במשק הבית הגדול השפיעו

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

בכך את שותפותה בחיי הכלל .

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

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

'

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

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

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

לי ' .

141

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

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

ערובה לגיבוש עמדה מגדרית חדשה .

142

שילה כץ חוזרת ומדגישה במחקרה על נשים ומגדר כי בכל

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

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

139

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

140

שם  ,עמ ' . 35

141

שם  ,עמ '

. 48

142

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

175 143

. 304 - 253
.ק

2003 ,

.

and P
. alestinian Nationalism , Gainesville , Fla

Early

"ו

Sh .H. Katz, Women and Gender

ץתדרה

ץתדרה

60

מרגלית שילה

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

144

הצמיחה בראשית המאה העשרים

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

145

ומאידך גיסא דגם מורכב של נשים שביקשו

לשמר את זהותן הנשית אך להוסיף לה מאפיינים חדשים

שנתפסים כגבריים  .נשים אלה ואלה אתגרו בזהותן החדשה

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

אלה :

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

[  . . .ו ידי טליה

שחורות מעבודה  ,לא כידי חברתה

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

היא

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

שהנערים מחזרים אחריה .

146

בתיאור זה הצליחה הררי לשרטט את הדגם המורכב של
העברייה

החדשה :

עובדת בכל עבודה כנער ( ולא רק

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

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

' בת הכרמים

החופשית ' .

148

147

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

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

הן ומחקות בכל את הנערים ' .
144

145

149

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

לה  :השומרת כמקרה

מבחן '  ,בקורת ופרשנות ,

34

(תש " ס )  ,עמ ' . 18 - 7

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

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

; 79 - 47

ולדיון בספרות נשים בשנות היישוב

147

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

148

שם  ,עמ '

149

שם  ,עמ ' . 27

. 304

ראו :

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

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

הפועלות .

150

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

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

הקבוצות ' .

151

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

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

והנשים נובלות בלא עת  ,מתכערות ומתדלדלות ' .

152

היא גם מביעה את החשש הידוע כי ניצול

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

החווה .

154

153

נציגת ארגון הנשים שנשא בעיקר העול של מימון

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

החיצונית אינו מרצון  ,אלא נובע מהנסיבות

הקשות .

הררי הייתה מודעת היטב לדילמה שניצבה

155

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

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

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

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

וגבוהה .

156

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

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

הסבירה :

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

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

מ ' שילה  ,חוות הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

157

במכתב שכתבה לרעה זיו/חיים הררי הסבירה

 ,כפתרת לבעיית "

פועלת בעלייה השנייה  ,קתדרה ,

14

( טבת תש " ם )  ,עמ '

. 112 - 81
152

הררי  ,א  ,עמ ' . 274
 ~ QWעמ ' . 276

153

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

154

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

151

,

חמ " ד] תשנ " ו .

. 210 - 206
. 212 - 210

155

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

156

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

(הררי [לעיל  ,הערה . ) ] 51
157

הררי  ,א  ,עמ ' . 66 - 65

61

ץונדרה

ץתדרה

62

מרגלית שילה

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

ומחנכיו  .מלמדיו מדריכים אותו ומאצילים מרוחם עליו ' .

158

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

פינס .

159

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

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

ציבורית ' .

160

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

161

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

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

( !)

להוראה

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

162

דברים אלה עולים גם ממכתב שהשתמר בארכיונה

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

רבה :

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

דאברהם [ אלוהי

אברהם ] !

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

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

163

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

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

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

שם  ,עמ '

164

וכן בכל הנוגע לחלומו בדבר הגשמת חזון

. 76

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

. 108

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

162

. 66 - 51

הררי  ,א  ,עמ ' . 77

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

הררי  ,א  ,עמ ' . 146

- [ 4/7

105/ 13ג .

פרטי כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

זזדרה

63
~

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

165

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

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

לשנינו ' .

166

אולם כאשר

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

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

167

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

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

168

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

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

חד  -משמעית  .עם זאת סיפור הריונה ולידתה של טליה/הררי הוא מן המרטיטים שבאוטוביוגרפיה
זו  .המחברת הרחיבה בנושא זה ולא חששה לחשפו  .קשיי ההיריון והלידה לא תוארו בדרך כלל
בגילוי לב באוטוביוגרפיות של נשות היישוב ,

69

'

הן מתוך צניעות והן על מנת שלא לפגוע בהאדרת

האימהות  .הררי סיפרה בגילוי לב על היחלצותו של בעלה לסייע לה במטלות הבית  ,אך גם ציירה
את עגמת נפשה כאשר ציפתה לשווא לביקורי בעלה בשכבה בודדה בבית החולים ' שערי צדק '

בירושלים  ,עקב סיבוך שחל אחר הלידה  .זיו נטל חלק בחגיגות

באותה עת ממש בירושלים לרגל המהפכה התורכית ( יולי

ה ' חוריה ' ( עצמאות )

) 1908

שהתקיימו

ולא התעמק במצוקותיה .

באופן פרדוקסלי הלידה והבדידות העצימו את תחושתה של טליה/הררי כי גם היא יוצאת ל ' חוריה ' ,
חירות  ' :צערה נותן לה עוז  ,עלבונה נותן לה כח [  ] . . .בנה אתה היא אינה גלמודה  ,יש לה רע יש לה

חבר ' .

170

הררי לא נרתעה גם מהצגת המכשולים הקשים שעמדו בדרכה למימוש מטרותיה  .היא חזרה
והצביעה על נקודת התורפה של אישה יהודייה נשואה בראשית המאה בתל  -אביב  -הקושי החברתי
והמעשי לשלב את תפקידה כעקרת בית ( ואם ) עם המשך העשייה המקצועית  ' :חבל שעזבה את מקצוע

ההוראה האהוב עליה כל כך והיא מתמסרת רק לבית ולמטבח ולהבלי יום יום [ . . .
165

שם  ,עמ ' . 160

166

. 157

שם  ,עמ '

בחלק השני של ספרה כתבה הררי בהרחבה על ידידותו של זיו עם אישה אחרת ועל אהבת גבר נשוי

כלפיה  ,ראו  :שם  ,עמ '

134

ואילך  .ניכר ששאלת הנאמנות הזוגית הטרידה אותה  ,אך בספרה הציגה את התגברות שניהם

על הפיתויים שניצבו בפניהם .

. 186 - 185

167

שם  ,עמ '

168

שם  ,עמ ' . 187

]

מדוע צריכים

169

דוגמה יוצאת דופן ראו  :ח ' כבנלסון  -נשר  ,אח ואחות  :זכרונות ,

170

הררי  ,א  ,עמ '

. 219

תל  -אביב תשל " ח .

וקתדרה

64

מנגלית שילה

הנשואים לשנות את חיי האשה ולשעבדה לבית ? מדוע ממשיך הגבר אחר הנשואים לחיות את חייו

הרגילים ולמה צריכה האשה לוותר על כל היקר לה ? ' .

171

בקורות חייה של טליה לאחר נישואיה באה

לידי ביטוי תפיסתה בדבר חשיבות השתתפותה של האישה במפעל בניין העם והארץ לא רק בדרכי
עקיפין  ,לא רק כמאפשרת לגברים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם  ,אלא כמי שמובילה בעצמה

את העשייה החינוכית הציבורית .
הררי הציגה את העזתה ויזמתה כאמצעים שאפשרו לה להבקיע את חומת האפליה ששללה עבודה

של נשים נשואות  .כאשר לאחר לידת בנה דרור/יזהר מיאנה
ללמד שיעורים
את יכולתה

פרטיים .

לשחק .

173

172

' גימנסיה הרצליה ' להעסיקה היא החליטה

כאשר בימת החובבים ערכה חזרות בלעדיה  ,היא צערה קדימה והפגינה

ובכך לא סגי  ' .היא נבחרה ל " ועד עבריה " ,

74

'

לועד המפקח על גני הילדים ,

היא ממשיכה לשחק בתיאטרון ולוקחת חלק בנשפים ספרותיים  .בשעות הפנאי

היא לומדת ומלמדת ולפרקים גם כותבת בעתונים ' .

175

היא נסעה יחד

ע"

אישה לאירופה ולמדה באוניברסיטה  ,משאת נפשה  .הררי הייתה חיים
מקצועיים מגוונים ומרתקים .

מלכום  :התלכדות המלפר השרשל והסלפר הלאומל
החוקרת קרוליין היילברון סוברת כי נשים  ,בניגוד לגברים  ,אינן

,,

זוקפות את יזמותיהן לעצמן  ,אלא לאחרים  ,משל היו יזמות אלו

כנאהבים הבאים אליהן בסתר .

176

ואמנם במילות הסיכום בסיום

ספרה הראשון כתבה ילין  ' :והאל הטוב יתן בלבי את העז והאומץ
לספר לכם את העוברות עלי [ ההדגשה שלי' 1

- 177

ומן הביטוי ' העוברות

עלי ' משתמעת סבילות  .ואילו בשיחותיה עם רעה הוותיק הביל " ויי אברו

יהודית הרר

סולומיאק השתמשה בלשון פעילה  ' :איך עברנו על כל המכשולים שעמדו
כנגדנו

בדרכנו ' 178 .

בפנותה לילדיה ביקשה ילין להצניע במידת האפשר את מעשיה באמצעות ניסוח

סביל  ,ואילו בדבריה עם סולומיאק נקטה לשון פעילה אך בגוף ראשון רבים  .בשני המקרים נהגה
בהתאם לאבחנה של היילברון ונמנעה מלהציג את עצמה כיוזמת העשייה  ,ואולם בעצם מעשה
הכתיבה האוטוביוגרפית היא העמידה עצמה כגיבורת הסיפור והציגה את מחויבותה המוחלטת לתיקון

החברה .
. 208

171

שם  ,עמ '

172

שם  ,עמ ' . 222

173

שם  ,עמ ' . 223

174

ארגן ' עברייה ' נוסד בתחילת המאה העשרים לשם המצת הדיבת העברי  .בשנת

175

הררי  ,א  ,עמ ' . 226

25 176

.ק

London 1988 ,

177

ילין  ,א  ,עמ ' . 101

178

שם  ,ב  ,עמ ' . 24

ש,

ז0ן New

""

 Woman 's 1ם ) Heilbrun , Writing

1907

עבר מרכז הארגון מחו " ל

ליפו .

י

כציבורי  :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה

65

בפתיח לסיפור קורותיה של רחל ילין  -דנין  -סוחובלסקי  ,אחותו של דוד ילין וגיסתה ובת גילה
של איטה  ,סיפור שנכתב בגוף ראשון על ידי הסופרת רבקה אלפר ,
מטרת

סיפורה במילים אלה  ' :ראויים הדברים כי ירשמו לזיכרון [ . . .

179

מסבירה רחל

דנין 180את

אם לא כןן הדורות הבאים יהיו

סבורים  ,כי לא היו כלל אבות ואבות לאבותיהם  ,שקדמו להם ושקדו ועמלו

בכח ' .

181

המצווה היא

אישה  ,אך מלשונה עולה כי העשייה היא של האבות  ,דהיינו הגברים  .בדברי ההקדמה לספר כתבה
אלפר  ' :זו [ רחל דניןן כולה מעשה ; וזה [ יחזקאל דנין בעלה ] חזון  .זו כולה משפחה  ,אימהות ; והוא נתון

כולו לדאגת הכלל ' .

182

אלפר  ,אשת ספר שהייתה חברה פעילה בתנועת הפועלות הסוציאליסטית ,

חזרה על התבנית השחוקה המזהה אישה עם חומר וגבר עם רוח  ,אישה עם רשות הפרט וגבר

עם רשות הציבור  .לעומת זאת בספרה של ילין מובלע מסר אחר  .חייה הפרטיים היו חלק בלתי
הציבור  ,וכתיבת האוטוביוגרפיה  -הן בעצם מעשה הכתיבה והן

ז  -הייתה אמצעי למיזוג בין המעשה הפרטי למעשה הציבורי עד
לם לאחד  .מפעל בניין ארץ  -ישראל היה למפעל ציבורי הנבנה על

' שיות הפרטים הממלאים אותו .
בדומה לכך אפשר שכותרת ספרה של הררי  ' ,בין הכרמים ' ,
מצביעה על הסביבה שמחוץ לבית כזירה שבה מתרחשת העלילה

המרכזית של הסיפור  .ייתכן גם כי בכותרת הספר יש מעין רמיזה
לתפיסתה כי העשייה מתרחשת בכל מקום  ,בין לבין  ,הן בבית והן
בחוץ  .מן האופן שבו פרשה הררי את יריעת חייה עולה בבירור כי

; יא ראתה את עצמה כדגם לחיקוי  ,וכי כל פן של חייה הצטייר בעיניה
 :שייה שיש בה תרומה ציבורית  .דברים אלה מובאים מפורשות

תבו האחרון של זיו/חיים הררי אליה  ' :החיים היפים שחיינו יחד
איטה ילין

-

[  ] . . .שנים ארוכות בנינו את ביתנו שיכול לשמש מופת לכל בית בישראל ' .

183

לתיאורה המפורט את זהותה הנשית מטרה דומה  :להציג את מימוש החזון של יצירת העברייה החדשה

ושל עיצוב יחסי מגדר חדשים .
את הרעיון להציג חזון כולל של התפיסות הלאומיות החדשות בכל ההיבטים של החיים  ,לרבות
ההיבטים המגדריים  ,שאבה הררי ככל הנראה מאביה  .אייזנברג  ,שהיה בן תורה והיה מעורב בבניין

היישוב בעשייה מגוונת ביותר  ,הציג את זהותו הרתית  -לאומית במכתב משנת

1907

להורי חתנו הטרי

חיים הררי  ' :אינני מהקנאים ואדוקים אבל הנהגת ביתי היא על דרך התורה שומרי מצוות מועד ושבת
כהלכת גוברין יהודאין וכן הנני מתנהג בחינוך הבנים  ,הנני לומד אותם את הדת ותורת ומצות ישראל

182

על רבקה אלפי ( ) 1958 - 1902ראו  :תדהר (לעיל  ,הערה  , ) 7ט  , 1958 ,עמ ' . 3364
הפתיח אינו חתום אך מלשון הפנייה שנקטה הכותבת  ' ,נכדי '  ,ניתן להסיק כי הדברים נכתבו על ידי הסבתא רחל דנין .
ר ' אלפר  ,קורות משפחה אחת ,ירושלים ותל  -אביב תשכ "ז  ,עמ ' . 12
שם  ,עמ '  , 9ללא מספור .

183

הררי  ,ב  ,עמ ' . 282

179

180
181

ץונדרה

תהרה

66

מרגלית שילה

-

,

יחד עם השכלה ואנושיות  ] . . .אצלי הדת והלאומיות חיי משפחה וחיי העם מאוגד בקשר אחד ולא
אוכל להבדיל

ביניהם ' .

184

תפיסתו של אייזנברג הייתה כוללנית וממלכתית  .בניגוד לאנשי ' היישוב

הישן '  ,אשר דחו את התפיסות הלאומיות החרשות  ,אייזנברג  ,איש העלייה הראשונה  ,ביקש לשלב את
הישן עם החדש  .זאת ועוד  ,הוא אף הצהיר על תפיסתו כי אין להבחין בין רשות הפרט לרשות הכלל ,

ושיש לאגד אותן לכלל חטיבה אחת .
דברים אלה מנוגדים לתמונה שהצטיירה ממחקר שפרסמתי לפני כעשור; ושבו הצגתי את נשות
העלייה הראשונה על פי תיאורים שכתבו גברים בני הזמן  .בדבריהם של גברים בשנות העלייה

הראשונה חזרה ונשנתה הטענה כי נשים אינן נוטלות חלק במפעל בניין הארץ .

185

עיון בשתי

האוטוביוגרפיות שנדונו כאן מעלה באורח חותך את ההפך  .העלייה ארצה והחיים בה היוו תהליך
חניכה שמיזג ואיחה את החוויה האישית של הכותבות ואת חווייתן הציבורית למקשה אחת  .אולם
אין לחפש את הזדהות הנשים עם מפעל בניין הארץ בספרה

הציבורית דווקא .

חקר האוטוביוגרפיות מבהיר כי העשייה

הנשית שנראתה בעיני הכותבות כתרומה ציבורית התרחשה

לא אחת דווקא בספרה הפרטית  .סוגת האוטוביוגרפיה קוראת
תיגר על החלוקה הדיכוטומית בין הפרטי לציבורי  .ואמנם
המהפכה הציונית  ,שהייתה מהפכה טוטלית  ,ביקשה לעצב
מחדש את חיי העם על כל היבטיו  ,כולל תחום הפרט

והמגדר .

קריאת סיפורי החיים של ילין והררי היא דוגמה לאפשרות

להפנות את זרקורי המחקר אל הבית פנימה .
בחינת הפן האישי מובילה לשאלה רבת משקל

אחרת :

מה הוא התהליך המשפיע על עיצוב הזהות הנשית והבשלת
התפיסה המגדרית

השוויונית ?

או במילים

אחרות :

מדוע

תפיסת עולמה הפטריארכלית של ילין לא נסדקה אף שהיא
יהודית הררי

הטמיעה תפיסות עולם חדשות הנוגעות לחיי הפרט והכלל  ,כגון ערכה של אהבה בחיי נישואין
ונישואין

בין  -עדתיים ?

ולחלופין  ,מדוע אימצה לה הררי מילדותה זהות נשית חדשה וגישה מגדרית

שוויונית ? האם היו תפיסותיה אלה פרי רגישות אישית  ,יכולת ביקורתית אינטלקטואלית או השפעה

חינוכית  ,ושמא נבע הדבר מיכולת אישית לנקוט יזמה ועמדה פעילה ? דברים מעין אלה נאמרו לטליה
על ידי אישה זיו כאשר נאבקה לשוב לעבודתה בגימנסיה  ' :שמח אני על המרד שבנפשך  ,לולא עשית
זאת לא היית טליה ' ,

186

והיא הרהרה לעצמה  ' :אם אין אני לי מי

אוטוביוגרפיות של נשים וגברים עשוי לזרות אור גם על שאלה

184

א ' אייזנברג אל י " ר בלומברג  ,ג ' בכסלו התרס " ז  ,אצ " מ ,

185

שילה ( לעיל  ,הערה  , ) 53עמ ' . 129 - 122

186

הררי  ,א  ,עמ '

187

שם .

. 222
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לי ? ' .

187

נראה כי מחקר משווה של

זו .

לא הביאה מכתב זה בספיה .

