חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917-1911

כפתרון לבעיית תפועלת בעלייה תשנייה

מרגלית שילה

נשנת

1911

נוסדה יצירה שלא היה לה תקדים ביישוב בארץ

:

בחוות כנרת בגליל התחתון הוקמה

חוות  -הפועלות  .היא נועדה לעלמות בלכד  ,מאחר שחוות  -הפועלים היו סגורות כמעט כליל לפניהן ,
להוציא תפקידי מטבח ושירותים

אופייני היה הדבר

:

:

בחוות כנרת עבדו רק פועלים עבריים  ,וכמובן במובן המכריע פועלים

שעוד לא ידעו את המלאכה ולמדוה במשק זה  ,אך איש לא חש שיש אותה הזכות גם לצעירה

החלוצה שבאה לארץ באותה המטרה ובאותה השאיפה כמו חבריה  .י
סיפורה של החווה אינו רק תיאור התפתחותו של אחד המוסדות הציוניים שקמו בארץ בתקופת

העלייה השנייה  .תיאורה ממקד בעיה נכבדה  ,שזכתה למעט תשומת  -לב עד כה  -בעיית הפועלת
החקלאית  .נ מה היתה מטרת חייה של הפועלת וכיצד ניסתה להגשימה

הפועלים

?

?

כיצד התייחסו אליה עמיתיה

איך ראוה המוסדות המיישבים ומה היו הפתרונות שהציעו

?

תיאור ייסודה של החווה

והתפתחותה זורה אור על שאלות אלה ומציג את הפתרון המרכזי לבעיית הפועלת בתקופה זו .

צמיחתה של פועלת חקלאית
מה היה מקום האשה בהתיישבות

החקלאית ? '

בתקופת העלייה הראשונה באו המתיישבים עם

נשותיהן  .הללו היו לעקרות  -בית במושבות החדשות  ,אך המשק החקלאי לא היה בדרך  -כלל בתחום

עיסוקן ואשה חקלאית אינה ידועה לנו כמעט  4 .יתר על כן  ,איכרי המושבות לא נתנו לבנותיהם
( ובהרבה מקרים גם

לבניהם )

חינוך חקלאי והנשים והבנות שבמושבות לא ראו עצמן קשורות

1

חנה מייזל  ' ,לתולדות חנוך הבת להתישבות '  ,פרקי כנרת ונהלל  ,תל  -אביב

2

באיזו קטיגוריה נכללה אשת ה ' שומר '

?

 , 1967עמ '

. 21

מבחינת מוצאה  ,גילה ומקומות  -מושבה בארץ אפשר לראותה כחלק

מציבור הפועלות  ,אף  -על  -פי שהתחברותה לשומרים וראיית תפקידה

כ ' אשת שומר ' כיעודה

בחיים הוציאוה מכלל

הקטיגוריה של פועלת חקלאית  .אולם מאוחר יותר  ,החל בתקופת המלחמה  ,התיישבה עם בעלה בכפר ועסקה גם
בחקלאות  .בעבודתנו לא נדון בה ואף בסטאטיסטיקות שנביא אין היא
3

הערה על הפרובלמטיקה של הנושא בחברות שונות  ,ראה
 . 311ק Paldstinas, MUnchen 1914 ,

4

נכללת .

] . Navratzky , Die Jddische J olonisation :

על בנות ביל " ו ראה  :ז " ר לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,א  ,תל  -אביב תרפ " ד  ,עמ '

~

: 71

' העלמות בבית  ,בשלו  ,כבסו לבנים

ועשו עבודות קשות אחרות ויהיו באהבה  ,שלוה ורעות ' .

81

אשה אופה בחצר משק  .צילום מתחילת המאה העשרים

לעבודת  -האדמה  5 .אף נשות יפו ואחוזת  -בית מיעטו לעבוד ולא ראו בתעסוקה שמחוץ לביתן אתגר .
שרה

טהון ,

בהציגה סטאטיסטיקה על עבודת נשים ביפו ציינה כי יש לחנך את האשה הארץ -

ישראלית וללמדה שעבודה אינה בושה  6 .מנטאליות של עבודה שכירה ושל מיעוט עבודה עצמית
שרווחו בתקופת העלייה הראשונה לא היו קרקע פורייה לצמיחתה של פועלת חקלאית .
התנועה הציונית העניקה שוויון  -זכויות גמור

לאשה ,

ואף  -על  -פי  -כן יצרו נשות התנועה בתוך

ההסתדרות הציונית מסגרת נפרדת לעצמן  -ארגון הנשים לעבודה תרבותית בפלשתינה  -בה

5

מ'

סמילנסקי ( ' השקפה על הציונות המעשית ופעולותיה

א  ,תרס " ז  ,חוברת

בא " י '  ,העומר ,

היתה תכנית ( שלא מומשה ) לייסד כיח  -ספר לנערות ; אך הוא מכנה אותו בלעג

:

ב  ,עמ ' ) 26

' בית ספר לגדול נשים כשכיל

אכרים '  ( .הוא מסתייג גם מכית  -ספר חקלאי לנערים  ) .במאמר אחר ( ' הישוב החדש  ,א  -מושבות

ג  ,תרס " ט  ,חוברת

א  ,עמ ' ) 12 - 11

מזכיר כי

הגליל '  ,העומר ,

מנתח סמילנסקי את מצבה של האשה ועומד על הקשיים הרכים שנגרמו לה

דווקא עקב העלייה לארץ  .בעטיים של תנאי  -הארץ רוב הנשים לא היו בקו  -הבריאות ועבודה בשדות היתה מעכר
לכוחותיהן  .אף  -על  -פי  -כן אפשר  ,לדבריו  ,לקוות שבנות הדור השני של המתיישבים תתחזקנה ותעסוקנה בעבודת -

האדמה  .על קשיי נשות האיכרים עומד גם עקיבא

אטינגר  ,עשר

שנים לאחר  -מכן  ' :חנוך חקלאי לצעירות '  ,הפועל

הצעיר  ,יב ( תרע " ט )  ,גליון  . 1עדות על הלך  -הרוח השורר במושבות ראה

:

הפועל הצעיר  ,ד ( תרע " א )  ,גליון

: 6 -5

' אכל הצעירות שישיבתן ברחובות הנה ישיבת קבע  ,בנחלאות המשפחה  ,אינן הולכות לעבוד ורוב הימים הן

הולכות בטל '  .עדות יוצאת  -דופן מגדרה מספרת על שיתופן של בנות בעבודה חקלאית ; ואולם עולה ממנה כי היה

זה מעשה נדיר  ' :עלינו להעיד עוד על מחזה משמח  ,כי גפ הבנות עובדות בשדה ובכרם בשעת הקציר והבציר
ולפעמים גם ביתר זמני
6

העבודה '  ,הפועל הצעיר  ,א ( חרס " ח ) ,

שרה טהון  ' ,עבודת נשים בפלשתינא '  ,די ולט  ,יד

( , ) 1910

גליון

 , 6עמ '

עמ ' . 1063
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חוות  -הפועלות בכנרת 1917-1911 ,

ביקשו למצוא פתרונות לבעיותיה המיוחדות של האשה  .דימויה של האשה בתנועה היה מסורתי

לחלוטין  :מקומה בבית  ,בבית  -הספר או במשרד ( אלטנוילנד )  .בין כל עשרות מנהיגי הציונות לא
אחת  .בתכנית ההתיישבות של אוסישקין ' הפרוגרמה שלנו ' לא ניתן מקום

מצאנו אף לא אשה

לעליית צעירות  ,אלא כנספחות לחתניהן או לבעליהן  .להלכה היה שוויון  ,אך למעשה לא חל שינוי
בתפקידיה ובמעמדה .
בין הזכויות הרבות שיש לזקוף לאנשי העלייה השנייה בהתפתחות היישוב בארץ יש להדגיש את
של

יצירתה

החדשה  -הפועלת

הדמות הנשית

' רק עם פרוץ העליה השניה  -העליה

:

העובדת  -מתחילים ימי שחרורה של תנועת האשה העובדת

:

החלוצה ' .

7

רק עם עלייתן של

הצעירות הראשונות מבנות העלייה השנייה  ,שלא היו שונות מעמיתיהן הגברים בכמיהתן לעבודת -

ביישוב התופעה של עובדת חקלאית  .מטבע

האדמה  ,נודעה

הדברים  ,נערה

היתה צריכה להיאבק

במשנה  -תוקף לעלייתה  .יציאתה מן הבית הצריכה משנה  -אומץ מן הנדרש מעמיתה הגבר  .על רקע

קשיים אלה וקשיים רבים יותר עם עלייתה  ,יש לראות את העובדה המופלאה כי כמעט כל אחת מן
הנערות היתה דמות מיוחדת  ,בעלת כוח לחימה נדיר וסגולות  -נפש ייחודיות שרק בעזרתן יכולה
היתה לפרוץ דרך חדשה .
בצדם של הפועלים  ,שעלו לרוב בגפם  ,החלה אף עליית נערות  .מספרן לא עלה על כמה עשרות
בעשור הראשון של המאה ורק לקראת סיומה של תקופת העלייה השנייה  ,משנת

מאות

1911

ואילך  ,מנו

אחדות ' .

הנערות היו צעירות

( , ) 17 - 16

כגילם של הנערים  ,ורובן באו רווקות  .אין הבדל בין הרקע החברתי

ממנו באו הפועלות לבין הרקע של הפועלים  .מולדתן  ,כמולדת הגברים  ,היתה בארצות מזרח -
אירופה ואף הן צמחו לרוב במפלגות  -הפועלים  .המציאות בארץ לא הסבירה להן פנים  .תנאי -

המגורים היו קשים מנשוא  .האשה לא יכולה היתה להצטופף יחד עם הגברים במקומות  -מגוריהם
וזקוקה היתה לפינה משלה  .פינה זו לא נמצאה מאחר שאיש לא דאג לכך  .בתיאורי הנשים מוזכרת

לעתים קרובות העובדה כי מגוריהן בקיץ היו מתחת לכיפת  -השמים ואילו בחורף מצאו ' מקלט '

מיימון  ,חמישים שנות תנועת

הפועלות .

תל  -אביב תשט " ו .

7

עדה

8

יש עדויות ספורות על מספר הפועלות  ,אף כי ברור שהיו מעטות  .תחיה ליכרסון מספרת כי עם עלייתה בסוף
( או כתחילת

) 1906

, 1954 - 1904

1905

היו בפתח  -תקוה ארבע פועלות כלבד  .היא היתה היחידה מביניהן שעבדה בחקלאות  ,ולדבריה

היתה גם הראשונה שהתמידה בכך  .רעותה שרה מלכין עבדה כתופרת  ,משום שלא נזדמנה לה עבודה חקלאית .
ראה

:

מ ' שרת ונ ' תמיר

מציינת כי כשנת

1906

( עורכים ) ,

אנשי העליה השניה  ,ג  ,תל  -אכיכ

עדיין לא היתה הכותבת בארץ )  .לעומת זאת היא קבעה
בשומרון

.2 -

תשל " א  ,עמ '  ; 68 - 53טהון

בחדרה -

,2

שב 1910 -

אין ביהודה אף לא פועלת חקלאית

אינו כולל פועלות תימניות  :הפועל

ראה

נימנו ביהודה
דהיינו פחות
1913

הצעיר  ,ז ( תרע " ד ) ,

גליונות

, 37

204

פועלות  .מספר זה

 . 38הסיכום המחקרי היחיד על מספרי פועלים

צ ' רוזנשטיין  ,תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '  . 220 - 208לדבריו
14

אחת ,

בגליל  . 8 -בוועידת הפועלות הראשונה  ,שנערכה בסיוון תרע " ד במרחביה  ,נתקבל

דיווח מדויק על מספר הפועלות  .בישיבה השתתפו  30צירות מן הגליל ומיהודה והן ייצגו

:

( לעיל  ,הערה

,)6

ניסתה קבוצה של שלושים בנות להתארגן יחד לעבודה ( מספר זה נראה מופרז  .בשנה זו

פועלות  .שהיו

9

אחוזים מכלל פועלי

מ  5 -אחוזים  .כ 1912 -

יהודה  .כ 1909 -

נימנו כגליל

165

 :ב 1907 -

פועלים  ,מתוכם  6פועלות ,

ערך ועד פועלי יהודה מפקד ומנה  522פועלים  ,מתוכם שלושים פועלות  .כ -

ערך המשרד הארץ  -ישראלי מפקד ובו מנה

 971פועלים ,

מתוכם

 194פועלות  ,כ 19 -

אחוזים .

מרגלית שילה

במחסן  ,או במטבח  9 .היעדר תשומת  -לב והתעלמות כמעט מתנאים היגייניים מינימאליים אפיינו את

חיי הפועלים בכלל ואת חיי הפועלות בפרט  .רק כשהגיעו מים עד נפש ותנאי  -המגורים הירודים

הביאו לקורבנות בנפש  ,הבינו הפועלים כי עליהם לדרוש את תיקון המצב  .קשה אף יותר היה מצבה
של הפועלת הנשואה  .שאלת הנישואין ופועלי העלייה השנייה ראויה למחקר לעצמו  ,אך מן הראוי

לציין כי רבות נשארו ברווקותן ואילו הנשואות המשיכו בחלקן באורח  -חיים של רווקות  .הן לא
הפסיקו נדודיהן  ,לעתים אף לא גרו יחד עם בעליהן  ,לרוב לא היה להן חדר משפחה וילדים היו
נדירים ביותר בחוות  -הפועלים .
העולה הצעירה החליטה כי המאבק על עבודה עברית יהיה גם מאבקה שלה  .תחיה ליברסון כתבה

בגילוי  -לב

:

הקניתי בלא יודעים לעליה השניה את שאיפת השויון בעבודה בין הגבר והאשה

והוכחתי ,

שהאשה מסוגלת לעבוד במשק ובשדה בדיוק כמו הגבר  .אמנם לא הפרזתי בשאיפותי כחברות

שבאו אחרי  ,שביקשו להדמות לגבר גם בחריש ובשמירה ואפילו בשערותיהן הגזוזות ובלבוש
שהיו לובשות שאפו להשתוות ככל האפשר לבחורים  .עד כדי כך לא

מהי הדרך שתבור לה

:

הרחקתי 0 .י

וכי תדמה לפועל  ,לאיכרה הרוסית או לפלאחית הערבית

?

תקופת העלייה

השנייה היתה לתקופה של חיפוש הזהות של הפועלת ומציאתה  .שנים אלה היו שנות היצירה
והעיצוב של אשה  -פועלת הרואה בחקלאות את משאת  -נפשה והמוכנה לעמוד גם ברשות עצמה .
דמות חדשה ומחדשת  .אם הטיפוס של הפועלת היתה שרה מלכין  .מאבקה היה סלילת דרך לכל

הבאות בעקבותיה  .יי

במכתבה ל ' הפועל הצעיריי היטיבה לתאר את הדילמה הקשה אליה נקלעה

הצעירה עם עלייתה  .בהיותה בחוץ  -לארץ  ,בקרב החברה הציונית הצעירה  ,נלחמה יחד עם ידידיה
הגברים כשווה בין שווים על הזכות לעלות לארץ ולהתיישב בה .
שרה מלכין

ואולם  ,עם

עלייתה פג השוויון

;

הגברים יצאך לעבודת  -השדה ואילן לנשים נסגרו שערי העבודה החקלאית  ' :רצינו יחד עם חברינו
בדעה לפנים  ,לעבוד עבודה אחת  ,אך מהצעד הראשון פגשנו לעג ועלבון '  .וחברותיה הוסיפו

:

אנו הפועלות כמו הפועלים ( כאן נבאר אמת אלפא  -ביתית אך עובדה היא כי הרבה מעסקנינו
עוד לא עמדו על אמת זו ) שואפים קודם כל להבריא על ידי העבודה את רוחנו ואת גופנו

ולהשיג על ידה את אותם החופש  ,היופי ושלמות הנפש  . . .ואין אנו בפני עצמנו אך ורק

9

תחיה ליברסון  ' ,השנים הראשונות '  ,דברי פועלות  -מאסף  ,תל  -אביב

10

אנשי העליה השניה ( לעיל  ,הערה
עמ '

 , ) 8עמ '

תר " ץ  ,עמ '

 . 66לאה פורת  ' ,הפועלת בעליה

 . 336המחברת מציינת שלושה מאפיינים של הפועלת

:

. 9-7

השניה '  ,כשער  ,סו ( , ) 1972

חוכרת

, 6-5

( א ) ראיית העבודה החקלאית כערך עליון ומאבק

עליה  ( :ב ) תביעה מושמת של הפועלת מעצמה  -העמדת אתגרים פיסיים קשים מנשוא  ( :ג ) תביעה לשוויון בכל
מחיר ובכל

תחום  .התכונה הראשונה

אינה נתונה  ,לדעתי  ,במחלוקת  .לגבי שתי האחרות נראה לי שהדברים הועמדו

בפסקנות יתירה  .דווקא חוות  -הנערות ניסתה להציג פתרונות לבעיות אלה  .וראה להלן  ,בגוף
11

שרה מלכין  ,דגניה א חש " ו  .יוסף שפרינצק כתב עליה

( שם  ,עמ ' : ) 10

הכרזתה שהקימה תנועה '  .חיותה בוסל כתבה ( שם  ,עמ '

: ) 13

12

84

' אני רוצה להיות פועלת עברית  -זאת היתה

' היא הראשונה בין הראשונות  ,החזקה בין

הלוחמת כין הלוחמות ' .
' ע " ד הפועלות ככנרת '  ,הפועל הצעיר  ,ה

( תרע " ב ) ,

הדברים .

גליון . 11

החזקות ,

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

חומר לתעשית מעמד אכרים בארצנו  . . .ההפלגה בים הגדול כשהיא לעצמה והישיבה על חפו

המזרחי  ,מבלי שינוי יסודי באופן חיינו  ,אינם מוציאים אותנו עוד מן הגלות 3 .י
עבודת  -השדה המביאה להתעלות הפרט נחסמה כמעט לפניה

.א

אף מציאת עבודה חקלאית שגרתית

קשה לא פתרה בדרך  -כלל את בעיית הפועלת בהעמידה לפניה תביעה לעבודה גופנית שמעבר
ליכולתה של האשה

הממוצעת " .

בעבודות תפירה  ,משק  -בית

עד לייסוד חוות  -הפועלות בכנרת מצאו רוב הנערות את מחייתן

ושירותים  ' .י

המאבק העקרוני על הזכות להיות שותפה מלאה ושוות

זכויות בעבודת  -הקרקע הביא יחד עמו לתפיסה חדשה בדבר תפקידי האשה  ,תפיסה בה ראיית
האשה את עצמה כרעיה וכאם אינה עוד במקום הראשון בחשיבותו אלא רק לאחר השגת היעד של
התעלות עצמית על  -ידי עבודת  -השדה  .לי המטרה החדשה הפכה לראשונה בחשיבותה לאשה
וייעודה המסורתי היה לשני

בהיירארכיה  ' .י

היחס לפועלת
לפני רצונה של האשה לעבוד בחקלאות עמד מכשול כבד  :התנגדותם של נותני העבודה לספק לה
עבודה חקלאית  ,אף זו המתאימה ליכולתה  .היא נתקלה מלכתחילה בהסתייגותם המוחלטת של

האיכרים  .עורמה ותושייה הואילו במעט  :שרה מלכין תיארה בסיפור  -חייה כי לעבודתה הראשונה
בפרדסי פתח  -תקוה יצאה בלבוש גבר  .מרים ברץ הציעה את עבודתה בהתנדבות ולאחר שהוכיחה

את יכולתה  ,קיבלה שכר 9 .י האיכרים  ,מתנגדי העבודה העברית  ,לא חסכו את התנגדותם גם מעבודת
האשה ושללוה בנימוקים חריפים עוד יותר מאשר את זו של עמיתה הפועל  .הם טענו כי אין זה
מוסרי להעסיק אשה בעבודות פיסיות קשות  .ואולם  ,התנגדותם הופנתה לאו  -דווקא להעסקת האשה

בעבודות  -השדה  ,אלא לעצם חירותה ורצונה לגור בגפה  ,לעבוד בין בחורים  ,להכריז בריש גלי על

שוויון מעמדה  ,ולנהל  -מה שנראה בעיניהם  -אורח  -חיים לא

13
)4

מוסרי  .מעשי הבחורות  ,עוד יותר

עמ ' . 13 - 12
קבוצת פועלות  ' ,דברים אחדים אודות מאמרה של הגב ' טהון '  ,הפועל הצעיר  ,ו ( תרע " ג )  ,גליון , 26
הפועלת
לדבריו כי
ך . 7רחל מתנגדת
רחל  ' ,קרבנות ?  -חשוכה למאמרו של כילינסון '  ,שירת רחל  ,תל  -אביב תש "
הקריבה קורבנות על  -ידי עבודתה  .לדבריה  ,העבודה אינה קורבן  ,אלא התעלות  ' :להשכים בבקר  . . .לשדות  ,לגן ,
ולמגע המטהר והמחדש  -המרומם באמא

אדמה ,

לזרוע

ולטעת

להיות שותף להקב " ה במעשה כראשית '

( עמ ' רי ) .
15

יש שבנות השיגו עבודה בשדה ועזכוה לאחר תקופת  -מה  ,לפי שגופן לא עמד בנטל הקשה  .ראה  :טהון
הערה  , ) 6עמ ' . 1063

גם וילקנסקי הדגיש שהפועלת המוגבלת לעבודות מעטות יכולה לעבוד רק עונות קצרות

ובשל כך אין היא יכולה לעכוד במשק כלשהו באורח מסודר  .י ' וילקנסקי  ,בדרך  ,יפו תרע " ח ,
16

17

( לעיל ,

עטרה שטורמן  ' ,שניפ כארץ '  ,חברות בקבוץ  -קובץ  ,עין  -חרוד
חכם ( עורכת )  ,ספר העליה השניה  ,תל אביב תש " ז  ,עמ ' . 491

ביבא -

תלמים  ,לז ( כסלו  -טבת

תש " ג ) ,

תש " ד  ,עמ ' ; 4

עמ '  ' :-15אנחנו לא חשכנו כלל על העתיד

ן

עמ ' . 334 - 333

שרה מלכין  ' ,דרכי בארץ '  ,ברכה

פועלת מהעליה השניה לא חשבה על

ילד ועל משפחה  -היה בה מעין המשך לטרוריסטית הרוסית ' ( רחל כצנלסון ) .
18

על מגמות אנטי  -פמיליסטיות בכלל ובחברה הקיבוצית בפרט ראה  :יונינה טלמון  .יחיד וחברה בקבוץ  ,ירושלים
תש " ל  ,עמ '

 . 16 - 12טלמון מדגישה ' כי קיימת מידה מסוימת של חוסר הלימה יסודי בין התמכרות לאידיולוגיה

מהפכנית רדיקלית והזדהות קולקטיבית אמיצה  ,מחד גיסא  ,ובין סולידריות משפחתית מאידך
19

י ' כרץ  ,כפר על גדות הירדן ,

גיסא ' ( עמ '

. ) 13

תל  -אביב תשי " ט  ,עמ ' . 41
85

מרגלית שילה

ממעשי הבחןךים  ,נראך בעיני המסורתיים כקריאת תיגר על השקפת  -עולמם וכחילול אדמת -

הקודש .

20

האיכרים הקפידו להרחיק את בנותיהן מחברתה של העולה החדשה המופקרת .

גורלן לא שפר גם כאשר מחלקי העבודה היו עמיתיהם הפועלים  .שרה מלכין עזבה את כנרת כאות

מחאה על שלא ניתן לה לגדל עופות  ,י

?

ואילו מרים ברץ הערימה על הבחורים  ,למדה חליבה אצל

ערביה כפרית וחייבה את חברי הקבוצה בדגניה לתת לה

לחלוב : 2 .

מזלה של תחיה ליברסון שפר

עליה יותר  ,ולאחר ששרה מלכין הוכיחה כי אי מתן עבודה הולמת גורם לעזיבת הפועלת  ,ניתנה לה
הזכות לעבוד בסיקול אבנים ובעבודות

הגורן ' .

?

העבודה שלהם  ,אך כמנהלות משק  -בית בלבד

הפועלים הזמינו את החברות לקחת חלק בקבוצות -
:

בארץ קותה החברה לכונן לה חיים אחרים  ,להיות עובדת אדמה כחבריה  .והנה  ,אנחנו באום

ג ' וני שנים עשר איש עלינו  ,וביניהם  -שתי חברות כמספר הדרוש למטבח וגורלה פה כגורלה
שם . . .

ע

ביחסם של הפועלים לעבודת חברותיהם אפשר לראות התפתחות אטית במשך השנים  .מאמרו של
ממשי

' לשאלת הפועלת הגלילית ' '

בגילוי לב גמור

2

היה הראשון שנכתב על  -ידי פועל העוסק

בנושא  ,ובו

הוא מעיד

:

הריני פה בא " י כמעט חמש שנים  ,והשתתפתי בהרבה אסיפות פועלים  ,ומה לא נדבר באותן

האספות ? .

ץ

,

על הכל נדבר וסם  ,ואף פעם לא ' טמעתי כתעלה על סדר העם של האספה גם

שאלת הפועלת החקלאית  ,או דאתה מאם עע מהאלה ד בדרך אגב .

נראה ' ההפועלים שאימצו לעצמם אידיאול גיה ואורח  -ח " ם חדשים  ,לא ' כיתפו את הנערות

1 KQW

עמהם בחווייתם וראו בנערה מנהלת משק  -בית אשר תענה על כל צורכיהם  .הפועלים שהתלבטו
בבעיות קיום קשות לא שמו כלל לב למבוי  -הסתום אליו נקלעה חברתם .

בדגניה ,

במרחביה

ובקבוצות  -העבודה לא התקבלה הפועלת כחברה שוות  -זכויות  ,אלא כחברה לא רשמית בלבד .

26

הפלייתה לרעה לא התבטאה רק במניעת המשק החקלאי ממנה או במניעת אפשרות להצביע
באסיפות חברים  ,אלא גם מבחינה כלכלית  -שכרה של הפועלת היה פחות מזה של הפועל והוא
ביטא יותר מכל את ההערכה לעבודתה .

20

27

גם באביב

1914

נמנעו רוב קבוצות הפועלים מלהעסיק

צ ' ררזנשטיין  ,תולדות תנועת הפועלים בא " י  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ ' . 220 - 208
דיין  ,עם חצי יובל שנים לדגניה  ,תל  -אביב תרצ " ה  ,עמ ' . 60

21

ש'

22

שם  ,עמ '

23

ליכרסון ( לעיל  ,הערה

24

י ' כרץ  ,דגניה א  ,ירושלים תש " ח  ,עמ ' . 52

25

מ " מ שמואלביץ חי כחמש וחצי שנים בארץ  .נפטר מהתקף לב בחוף כנרת באייר תרע " א  .מאמרו  :הפועל הצעיר  ,ד

. 57 - 56

( תרע " א ) גליון
26

,4

 , ) 9עמ '

.9

עמ ' . 6 - 4

רוזנשטיין ( לעיל  ,הערה  , 20עמ '

) 213

מסביר כי חברי דגניה לא קיבלו נשים מתוך חששם מפגיעה כלכלית  .על

המצב במרחביה  ,ראה  :אסתר כקר  ' ,מחיי משפחת שומר '  ,ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  . 517על היחס
של הגברים לנשים ראה גם

:

שטורמן

( לעיל  ,הערה

. ) 16

עמ '  . 5על מעמדן של הפועלות בחולדה ראה  :הפועל

הצעיר  ,ה ( תרע " ב )  ,גליון  , 14עמ ' . 5
27

86

בחוות כנרת הוצע ל ' מבשלת ' שכר גבוה יותר משכרו של הפועל  ,אך היא סירבה לקבלו .

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 -1911

פועלות  ,אלא בתפקידיהן המסורתיים  ,והתמרמרות גלויה נשמעה מפי הפועלות כוועידתן

הראשונה " .

נ

הישגה הראשון של הפועלת חל דווקא בחוות יק " א בסג ' רה  .ודאי אין מקריות בעובדה שהקולקטיב
הראשון שיוזמתו היתה אשה היה המקום הראשון בו קיבלו שש נערות עבודת חרת  -חרישה
בשוורים  -שדרשה כוח גופני רב  .בין הפועלות ששהו בסג ' רה אחר  -כך היתה אף חנה מייזל
שבעקבות נסיונה במקום הגתה את רעיון חוות  -הנערות  .הניסיון בסג ' רה היה פריצת דרך שהוכיחה
כי יש להתחשב בנשים ואין לזלזל ביכולתן .
התפנית באה עם ההכרה בדבר חשיבות העבודה לא רק לאשה אלא למשק כולו  .גם שינוי מבנה

המשק והמעבר מעיבוד בלעדי של מטעים  ,או פלחה  ,למשק מעורב ומגוון ככל האפשר  -תהליך
שהחל בשנות העלייה השנייה וזכה לפיתוח נרחב בחוות בן  -שמן  -תרם תרומה מכרעת לשינוי
כתפיסת מקום האשה בחקלאות .

29

ארתור רופין הרבה להדגיש את חשיבות האשה למשק .

ברורות

0

'

בהרצאתו בקונגרס הציוני הי " א פסק

:

כל כך הרבינו עד עכשיו לעסוק בהכשרת האכר עד שהסחנו לגמרי את דעתנו מן האכרה  .ואף
על פי כן אי אפשר לותר על עזרתה בעבודה  .הרבה אכרים אינם יכולים להביא סדר בביתם
ולהתקדם במשקם מפני שאין האשה יודעת לנהל את משק

הבית  .מ

גישתו היתה פראגמאטית לחלוטין  .חייבים לקדם את האשה כדי לקדם את החקלאות  .עם ההכרה
בחשיבותה של עבודת האשה  ,לא לעצמה וכדי לענות על דרישתה לשוויון אלא לטובת

המשק . ,

השתנתה ההתייחסות אליה מעיקרה ונעשו נסיונות לנצל את כישוריה המיוחדים .
אף כקרב הפועלים חדרה ההכרה בדבר חשיבות האשה למשק הכפרי  .ממשי הציע לייסד לפועלות

חווה חקלאית בה תוכלנה להשתלם ולהתפתח  .ממשי הזדהה עם תביעת הפועלת לשתפה במשק  ,אך
נקודת  -המוצא שלו היתה שונה

:

 . . .ובמצב שכזה היכולים אנו לקוות כי עלמה כזו תוכל אחרי נשואיה לאכר  ,או לפועל
החקלאי להתאים לתפקידה של האם האידיאלית שיצירתו לפנינו
הפועל הצעיר

( תרע " ד ) ,

גליון

 ' : 38 - 37הרבה

מהנאספות הביעו את התמרמרותן נגד זה שהצעירה נחשבה לממלאה

רק תפקיד תפל בקבוצת הפועלים  .הן אינן מתקבלות
ראה

:

רוזנשטיין ( לעיל  ,הערה

?

2

'

כתור חברות אלא משום שלקבוצה דרושה מבשלת וכדומה ' .

. 212

 , ) 20עמ '

.

ביקורת נגד המוסדות המיישבים נשמעה דווקא מפי אחת מנציגות ' השומר '  .לדבריה לא הפועלים התנגדו
לשיתוף החכרות  ,אלא נציגי התנועה

שבמקומות

הכבוש  ,עם

( לעיל  ,הערה

, ) 16

הציונית ,

אשר ' במשאם ובמתנם התקציבי לא התחשבו עם החכרות

ערכן ומשקלן בחיים ועל כן נשאו החברות רק בעול התפקידים השרותיים '  .חברות בקבוץ

עמ ' . 5

א ' רופין  ,שלושים שנות בנין בארץ ישראל  ,ירושלים תרצ " ז  ,עמ '  . 56כמלים ' משק הבית ' התכוון רופין גם למשק
החקלאי  .ראה גם  :הנ " ל  ,פרקי חיי  ,ב תל אביב תשכ " ח  ,עמ '  . 111 - 108רופין מספר שאיכר גרמני הסב את

 .ביבא -

תשומת  -לכו לבעיית האשה במשק היהודי  .על יחסו של רופין לנושא ראה גם מאמרו  ' ,שאלת הפועל
שפורסם לראשונה כ  : 1912 -ראה  :שלושים שנות בנין  ,שם  ,עמ '  : 36 - 35הנ " ל  ,התישבותנו החקלאית  ,תל  -אביב
החקלאי ' ,

תש " ב ,

עמ ' : 6

הכלל השני של מדיניות ההתיישבות של המשרד בארץ  -ישראל היה

' השתלמות

מקצועית לאשה

והקלטתה בעבודה כחכרה שוות זכויות ' .
ראה לעיל  ,הערה . 25

87

מרגלית שילה

הדגישה את רצונה כי החקלאות תביא לתיקון נפשה  ,ואילו הפועל דאג לעיצוב רעיה

הפועלת

המתאימה לדרישותיו .
הקבוצה הראשונה בה קיבלה הפועלת משכורת זהה לשכרו של הפועל היתה קבוצת ' האיכר
הצעיר ' .

(

'

עמוד  -התווך של הקבוצה היה אליעזר יפה  ,שגילה הבנה מיוחדת כלפי הפועלות והיה

הגבר היחיד שהוזמן להשתתף באסיפותיהן  .יפה  ,שהבין את קשייה ואת מאבקיה של הפועלת  ,קרא
לפועלים להעדיף העסקת פועלת על פועל  ,בכל מקום בו אפשר לעשות זאת  .יש ללחום את מלחמת
החלשות

' :

 . . .בכל מקום אשר יוכלו חברינו להכריע את הכף שתתקבל פועלת  ,גם במקום פועל ,

צריכים הם לעשות את זה ' 4 .י נראה

לי שגישתו של

יפה  ,בניגוד לגישת רופין וממשי  ,לא נבעה דווקא

מראיית טובת המשק החקלאי והפועל  ,אלא מתפיסה ליבראלית מאוד ( אמריקנית ) בדבר שוויון בני -

האדם  .יפה ראה באשה יצור אנושי מקופח שיש לעזור לו .

חנה מייזל

,, ,,

שבאה לארץ לראשונה ב . 1909 -

,

טרם עלייתה למדה מייזל אגרונומיה והיתה האשה הראשונה בארץ שהשכלתה חקלאית גבוהה  .עם

ל'

,,

,

,% ,
ן(

 .ל.

.

לל

רצונה העז של האשה להשתלב בצד הגבר בעבודת  -האדמה וההכרה ההולכת וגוברת בדבר חיוניותה
של האשה למשק החקלאי  ,סללו את הדרך להקמת חוות  -פועלות מיוחדת .
יוזמת הרעיון והמוציאה לפועל היתה חנה מייזל ( ' 5 , ) 1972 - 1883

עלייתה עבדה תחילה ביהודה ואחר  -כך עברה לחוות סג ' רה בגליל  ,שם קיבלה על אחריותה  ,ועל
אחריותן של שתי פועלות אחרות  ,טיפול בגן  -הירק  .היא נשלחה כצירה מטעם הפועל הצעיר

לקרנגרס הציוני הי " א  ,לקחה חלק בוועידת הפועלות שנערכה במרחביה בתרע " ד
חברה בוועד פועלי הגליל .

(6

היו לה אישיות

חזקה  ,כושר עבודה

( ) 1914

ואף היתה

וביצוע וגם הבנה לזולת  .מתחילה

דרכה חתרה להתוות דרך חדשה לאשה  -עבודה חקלאית סלקטיבית לפי אפשרויותיה המיוחדות

:

התאספנו בחדר לחוד  ,חנה מייזל דברה לפנינו על הצרך בתקציב לרפת ולול וגן ירק כדי
לאפשר עבודה מתאימה יותר לפועלת  .היה זה בשבילנו רעיון חדש ומלהיב .

33

ב . 1913 - 1912 -

קבוצת ' האיכר הצעיר ' עבדה ככנרת

לנ

כמה מחבריה עלו ארצה ממזרח  -אירופה  ,לאחר ששהו כמה

שנים בארצות  -הברית והיו חדורים בכמה רעיונות ' חדשים '  -הן חקלאיים והן במבנה היישוב החקלאי  .הם היו
כין ראשוני הוגיו של רעיון המושב .

הצעיר  ,ז

( תרע " ד ) ,

גליון

 , 29 - 28עמ '

34

הפועל

35

ביבליוגראפיה נבחרת על חנה מייזל ראה

:

רוזובוסקי  ' ,חנה מייזל שוחט '  ,בימת האשה
הפועל הצעיר  ,לט
: 346 - 343

( חש " ו ) ,

חוברת

, 40

 . 22מכתב חוזר מספר

2

אל הסתדרות פועלי הגליל החקלאיים .

י ' תדהר  ,אנציקלופדיה לתולדות גדולי הישוב  ,סו  ,עמ '  ; 4745קלרה
 ( 54 ,תשל " א ) ,

עמ '

; 18 - 17

עמ '

; 14

מ ' ילין  ' ,חנה מייזל שוחט המורה והמחנכת ' ,

יהודית הררי  ,אשה ואם בישראל  ,תל  -אביב

רחל ינאית בן  -צבי  ,אליהו קראוזה  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

; 23 - 22

ש'

דיין  ,עם

תשי " ט  ,עמ '

אבות ההתיישבות  ,תל -

אביב תשכ " ז  ,עמ '  . 239 - 233מן הראוי לציין כי ידיעותינו על משפחתה  ,על ילדותה ועל חייה הפרטיים בארץ
מעטות ביותר .
36

אפשר

להשוות את מעמדה של חנה מייזל לזה של וילקנסקי מנהל חוות בן  -שמן  .שניהם היו מנהלי חוות -

חברי ' הפועל הצעיר ' ומייצגיו בקונגרס הציוני  .ראה  :הפועל הצעיר  ,ו

( תרע " ג ) ,

גליון

שרה קריגסר  ' ,ראשית הכשרתנו החקלאית '  ,ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה

, ) 16

; 48 - 47

ז

( תרע " ד ) ,

עמ ' . 16
37

88

עמ '

. 507

פועלים ,

גליון

,3

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

חנה הזדהתה הן עם השקפתו של רופין כי יש לטפח את הפועלת כדי שיקל לאיכר ולמשק כולו והן
עם השקפת הפועלות שראו בעבודה חקלאית בלבד את תיקון נפשן ותיקון עולמן  .היא יצרה
סינתיזה בין שתי ההשקפות  :עבודה חקלאית של אשה שתביא תועלת למשק האיכר וסיפוק מאווייה
והדגשת חשיבותה כאדם לעצמו  .ראייה זו הביאה לכך שבניגוד לפועלות הדגישה חנה את הצורך

בניהול משק  -הבית ובניגוד למשרד הארץ  -ישראלי הדגישה את עצמאותה של הפועלת ואת
בגבר .

אפשרות קיומה גם ללא תלות

ארגון הנשים
ארגון הנשים לעבודה תרבותית בפלשתינה נוסד ב , 1907 -

בקונגרס

של בטי לישנסקי  ,מראשי הארגון  ,היא תיארה את מטרותיו
אמצעי קיום עבורן  .ייסוד בתי  -חולים וחינוך אחיות  .מלחמה
הארגון היתה הקמת סדנאות לרקמה  -הראשונה נוסדה ביפו

:

הציוני השמיני כהאג ' .

1

במכתבה

' חינוך הנערות בפלשתינה והשגת

בסחר הנערות ' " .
ב 1908 -

יצירתו החשובה של

ואחריה הוקמו גם

בירושלים ,

בטבריה  ,בעקרון ובצפת  .מטרתן היתה להעסיק את הנערות המתנוונות בבטלה  ,להקנות להן
פרנסה

מקצוע ,

ואף ללמדן קרוא וכתוב בעברית ולקרבן לארץ  .תוצרת הסדנאות נשלחה לחוץ  -לארץ

ונמכרה במקומות שונים על  -ידי חברות הארגון  .ממפר החניכות עלה בהתמדה והגיע לכמה מאות .
בשנת

1913

היה מספר הנערות

ולמעלה מתשעים אחוז מהן היו מעדות המזרח .

, 400

40

בין מטרות

הארגון היתה אף עבודה תרבותית בקרב נשות הגולה  ,סיפוק תעמולה ציונית  ,חינוך נוער ועבודה

קהילתית לנשים  .נוסף על הסדנאות למלאכה עזר הארגון בארץ  -ישראל בייסוד בית  -חולים יהודי
ראשון

בחיפה ,

בהנהלת ד " ר

אוארבך ,

בתמיכה בבית  -החולים ' שערי ציון ' ביפו ובייסוד חוות -

הנערות בכנרת  .מארגנת עבודת הנשים בארץ היתה שרה טהון  ,אשתו של סגן  -מנהל המשרד הארץ -

ישראלי  ,יעקב טהון  .רוב תכרות הארגון  ,ובעיקר הפעילות בו  ,היו נשותיהם של אישים פעילים
בתנועה הציונית  .שרה טהון היתה הרוח החיה של המפעל בארץ  ,אשה תקיפה שהביעה את עמדותיה

בגלוי וללא חשש  .י '
בהיסטוריוגראפיה של תולדות הציונות לא זכה ארגון הנשים כמעט לאזכור  .אף בקונגרס הוא לא
צוין כמעט והנשים קבלו על כך  .ואמנם חשיבות הארגון בתנועה הציונית היתה מעטה ואף מספר

פרוטוקול סטנוגרפי של הקונגרס הציוני השמיני  ,קלן

38

ראה

39

מכתב אינפורמאטיבי אל

40

הארגון הוציא לאור דינים  -וחשבונות שנתיים

:

וארבורג , 14 . 7 . 19 ] ] ,
:

 , 1907עמ ' 388

.

..

( בגרמנית ) .

הארכיון הציוני המרכזי [ להלן  :אצ " מ ] 1 / 20

",

]

( תרגום מגרמנית ) .

Bericht des VerbandesJdischer ' FrauenfUr ](u /turarbeit

 . Pa /dsrinaהרין  -יתשבון הראשון נמצא בארכיון בורנהיימר 111 21ע  . 415שאר ~
הדינים  -והחשבונות מפוזרים

בתיקים שונים  .בארכיון הציוני לא השתמר ארכיון נפרד של ארגון הנשים  .ראה  :אצ " מ ; 23 / 1634
פרוטוקול האגודה
11

: ] 2 / 257

;

 / 20ן ] ,

, ] 2 / 236

מן הסדנאות היה

בו תעמולה לארגון הנשים 1 :

פראנק לשנה

מאמרים אל ארגון הנשים ראה
41

על שרה טהון ראה

] ; ] 2 / 255 1

דין  -וחשבון על הסדנאות ובו מספר הנערות המבקרות בהן ונתונים על התקציב  -הרווח

38 , 000

:

, ] 2 / 254

התכתבות על הסדנאות :

, ] 2 / 76

:

;

 , 23 / 983 : ] 2 / 326מקום הנשים בהסתדרות הציונית ותכניות לעבודתן :

די ולט  ,סו

תדהר ( לעיל  ,הערה

, ) 35

( , ) 1911

עמ ' . 754

א  ,עמ '  . 243החל משנת

1910

קיבלה שרה טהון משכורת שנתית מן

הארגון והתחייבה למסור דין  -וחשבון אחת לשבועיים  .פעולתה הסתיימה בסכסוך עם הנשים בברלין
1

11 ; ] 2 / 77

בו

11 : ] 2 / 254

:

אצ " מ

] 2 / 257

89

חוות -הפועלות בכנרת  ,שנת 1911

החברות בו היה מועט ביחס  .האם היתה עבודת הנשים בעלת השפעה סמויה

בעלות משמעות מעבר לאפקט המידי

?

קשה להשיב על כך .

?

האם היו לה תוצאות

42

ייסוד חוות  -הפועלות
לאחר שהות של כשנה בארץ נסעה חנה מייזל לאירופה ובאה בדברים עם גורמים שונים על ייסוד
החווה .

43

במכתב ששלח ורבורג לרופין בראשית אוקטובר

1910

הוא דיווח על ביקורה של חנה

והצעת התקציב שהגישה  .ורבורג התרשם לטובה מן הרעיון וביקש מרופין להחליט  .בהצעה דובר
על חווה לחמש  -עשרה

בנות  ,ובה

ההוצאות הראשונות תגענה

לשנה .

44

רפת  ,לול  ,גן  -ירק ושדות בשטח של מאה דונם  .לדברי

ל 22 , 600 -

פראנק ואילו ההוצאות השוטפות תהיינה

6 , 000

חנה ,

פראנק

בשהותה בברלין נפגשה חנה עם נציגות ארגון הנשים וקיבלה את הסמכתו העקרונית

לתמיכה בחווה  .הוחלט כי הקרן  -הקיימת תחכיר את אדמתה ואילו ארגון הנשים יישא בהוצאות
החכירה ובהוצאות השוטפות  .לאחר הסכמתו העקרונית של הארגון  ,הגיעה חנה לכנרת ולא נותר

42

מכתבה של בטי לישנסקי אל וארבורג ,
גם

43

:

גב ' נחמן אל הנטקה ,

.

, 9 . 12 1913

.

 , 13 . 12 1910 , 7 . 11 . 1910אצ " מ 11

. 10 . 6 . 1911

אצ " מ 23 / 983

 . ] 2 / 257גב ' לישנסקי מסרה לשרה טהון על ביקורה של חנה מייזל והדיון

בהצעתה .
44

90

וארכורג אל רופין ,

, 1 . 11 . 1910

אצ " מ 1 / 20

] :

תשובת ורבורג ,

, 12 . 7 . 1911

שם  .בעניין זה ראה

אצ " מ 1

] 2 / 21

חוות  -הפועלות בכנרת ,

לארגון אלא לאשר את אשר הוצא כבר אל
אפריל

' . 1911

הפועל ' .

4

1917 - 1911

חנה מייזל ונערותיה הגיעו לכנרת בתחילת

בניגוד לתכנית המקורית לא הוקמה חווה מיוחדת והנערות הצטרפו לחוות

4

שנוהלה על  -ידי יואל גולדה  ,כגוף נפרד אך תלוי גם יחד  .סידור עניינים זה נמשך כשנה

כנרת ,

וחצי  ,עד

למסירת חוות כנרת לידי קבוצת ' האיכר הצעיר '  .הבעיות שהתעוררו היו רבות .
מדוע נוסדה החווה בכנרת
מושקית  ,שפע

היתה אדמה

?

אין ספק שאת רופין הנחו בראש ובראשונה סיבות כלכליות  .בכנרת

מים ואפשר היה לגדל בה ירקות  .מצבה של חוות כנרת היה אז בכי רע .

שביתת הפועלים הביאה לסילוקו של ברמן  ,בחווה התפנה מקום לאחר פיטורי הפועלים והוכר
הצורך הדחוף להעמידה על בסיס איתן  .חוות  -הפועלות  ,שקיבלה מימון שוטף למנהלת ולפועלות

ושילמה דמי  -חכירה על הקרקע  ,היתה משום הבטחה לשיפור מצבה הכלכלי של כנרת  .ייסוד חוות -

הפועלות בכנרת הביא לחיסכון ניכר בהוצאות התשתית של החווה  .הסכום הגבוה שנקבע על  -ידי
חנה מייזל לבניית מכנים והכשרת שטח הצטמצם מאוד .

אחריה חוות

כנרת  ,נמנע

47

רופין  ,ששבע

ביקורת על הבזבוז שגררה

מייסוד מוסד נוסף שחצי הביקורת יופנו אליו בשל הוצאות רבות והעדיף

ליצור חווה קטנה יותר שתוכיח עצמה ורק לאחר  -מכן תפעל בקנה  -מידה גדול

יותר ' .

4

מטרות החווה

בניגוד לחוות  -הפועלים בכנרת  ,שנוסדה בעיקר כדי לספק תעסוקה לפועלים ורק לאחר  -מכן כמרכז
להכשרה חקלאית וכחווה לדוגמה  ,תפקידה הראשי של חוות  -הנערות היה לחנך נשים לעבודה

חקלאית ולניהול משק  -בית  .בדברה על החווה באסיפת  -פועלים באביב

1914

אמרה חנה מייזל

בבירור כי ' לא התכונה למוסד אשר בו תמצאנה להן נשים עבודה  ,כי אם למוסד שיתן חנוך חקלאי
לצעירות הרוצות בו '  4 " .חנה מייזל שראתה בנופה של כנרת גם יתרון חינוכית קוותה שהשפעתו
המחנכת של המקום תגיע אף אל מחוץ לתחומי החווה  ,לבנות טבריה ולנשי המושבות
45

:

מחילופי  -המכתבים בין הנשים עולה כי חנה מייזל הכריעה בקביעת העובדות  .במכתבה של בטי לישנסקי לשרה
טהון היא ביקשה לא להזדרז ולא להבטיח דבר

; , 8 . ] 2 . ] 910

אצ " מ  . ] 2 / 257 11במכתב מאוחר יותר  ,מיום

היא הביעה את כעסה על כי שרה טהון  .ארתור רופין וחנה מייזל סיכמו ביניהם בלי ידיעת הוועד

.

, 26 3 . 1911

בברלין  .מן המכתב עולה כי היו חיכוכים כדבר חלוקת הסמכויות בין חברות הארגון כארץ ובברלין .
46

דין  -וחשבון ראשון על הקמת החווה נשלח במארס

אצ " מ ב KKL 3 / 100

, 14 . 4 . 1911

;

. 13 . 6 . 1911

, 1911

אצ " מ 1 / 20

אצ " מ  . ] 1 / 97דינים  -וחשבונות על הקמת החווה
].

במכתב מיום

, ] 1 . 4 . 1911

אצ " מ

, ] 2 / 771

:

הודיע

הארגון בברלין על הסכמתו להקים את החווה  ,אך החווה החלה לפעול עוד לפני שהגיע המכתב .
47

לדיון כולל ביתרונות המקום ראה
כי יש צורך

48

ב 2 , 000 -

, 6 . 3 . ] 917

פראנק בלבד לצורך

אצ " מ 23 / 1475

, 10 . 6 . 1911 :

אצ " מ 1 / 20

התשתית .

בדיון על מקום החווה העלה דיק הצעה כי תהיה במרחביה וכי הנערות תדאגנה למשק החלב  ,ללול ולירקות

לצורכי החווה ; על  -ידי כך תמנענה הוצאות מיותרות  .הרעיון נדון במכתבה של בטי
 . 22 / 649הצעה אחרת הועלתה על  -ידי גברת
ועידת הפועלות הראשונה

שרה טהון
. 10 . 1912

פרסיץ ,

לישנסקי , 2 . 4 . 1911 ,

שהביעה התעניינות כייסוד החווה לנערות

אצ " מ

בבן  -שמן ,

אצ " מ 22 / 649

, 23 . 5 . 1911
49

] -

גב ' לישנסקי טענה

, 15 . 11 . 1912

, 31

:

הפועל

אצ " מ

הצעיר  ,ז ( תרע " ד ) ,

] 2 / 2551

( תרגום

גליון

מגרמנית ) :

 , 38עמ '

 . ] 3 - 12וראה גם מכתבה של חנה מייזל אל

' מוסדנו צריך להיות מוסד חינוכי '  ,מכתבה אל רופין ,

שם  .באסיפת פועלי הגליל  ,שהתקיימה בט " ו בתשרי תרע " ד  ,הבהירה חנה כי לדעתה קבוצות  -עבודה

אינן מתאימות להכשרה  ,משום שמטרתן להשיג רווחים  :הפועל הצעיר  ,ז ( תרע " ד )  ,גליון  , 3עמ '  . 16על נחיצות

של בית  -ספר חקלאי לבנות עמדה חנה מייזל גם כדבריה בפתיחת בית  -הספר בנהלל  :פרקי כנרת ונהלל ( לעיל ,

הערה . ) 1
50

מכתבה של חנה מייזל אל ארתור רופין

, 31 . 10 . 1912

אצ " מ 1

] 2 / 255

מרגלית שילה

ויש לחשוב עוד שלחווה החדשה תהיה השפעה על הסביבה  .על בנות האכרים למשל שתראנה
את הבנות שכמותן עובדות ועבודתן מביאה

פרי  ,ואפשר שתתעוררנה

אף הן ותמשכנה אחרי

עבודה  .מפני הטעם הזה נחוץ אולי שהבית יעמוד על מקום גלוי ונראה לעין על הכרך בכנרת  .י '
המשרד הארץ  -ישראלי סבר אף הוא כי יש לחנך את הנערות לעבודה חקלאית ולהקנות להן את
המקצוע בדרכי סדר  ' :לדעתנו צריכות הנערות בגיל

באחוזות למוד במשך

2- 1

שנה ' .

2

'

שנה לקבל למוד והוראה כמו הצעירים

18 - 14

רווחים ,

בניגוד לחוות  -הפועלים  ,שמלכתחילה קיוו כי תישא

תוכננה חוות  -הנערות כמקום שאינו נושא את עצמו  .חנה מייזל הדגישה כי מוסד חינוכי חייב לקבל
תמיכה כדי לשאת בהוצאות המיוחדות הכרוכות

ואל לו לשאוף לעשיית רווחים .

בו ,

(

'

מאחר

שמתלמדת אינה יכולה להרוויח די לפרנסתה  ,זכתה כל אחת לתמיכה חודשית ששולמה על  -ידי
ארגון הנשים  .ראוי לציין כי לא מצאתי כל הסתייגות מקבלתה  ,למרות רגישותם הידועה של פועלי
העלייה השנייה בנושא זה  .יש לראות בכך עדות לתפיסת האשה כיצור חלש .
איזו דמות של אשה  -פועלת ביקשה החווה לעצב

?

האם חלו במשך השנים שינויים במטרותיה והאם

היתה תמימות דעים בנושא זה בין כל הגורמים

דעה ברורה היתה לחנה מייזל  ,אם כי בדבריה

השונים ,

?

שנישאו לפני ציבור שונה  ,היו הדגשים שונים  .מטרתה הראשונה היתה לעצב אשה

חקלאית הבקיאה

בעבודות  -המשק ,

בעיקר בעבודות החצר המתאימות

לאשה ,

והמסוגלת לנהל

משק  -בית באורח ראציונאלי ומסודר  .בדברה לפני הפועלות הודתה כי ' כשבאה לארץ ישראל לא
עמדה לפניה שאלת הפועלת העברית  ,כי אם בעיקר שאלת האשה העבריה

בכפר ' .

4

'

מטרתה

היתה -

לחנך נערות יהודיות לסדר ולנקיון לשיטתיות  .רציתי שהנערות תלמדנה גן  -ירק  ,שתילת

גינה ,

עצי פרי ומעט פרחים  ,מעט עופות ובמידת הצורך אף טיפול בפרה  .עליהן אף ללמוד בישול

ותפירה ' .
(

ואמנם  ,החווה שיקפה את מטרות המייסדת

:

של משק  -הבית כבש את המקום השני ( וראה

הדגש הושם על עבודה חקלאית ואילו לימוד ניהולו
להלן ) .

תפיסה זו זכתה לתמיכת ארגון הנשים והמשרד

הארץ  -ישראלי  ,שצידדו בעיצוב דמות של איכרה טובה ויעילה שתעזור למשק

]

5

52

חנה מייזל אל ארתור

א'

רופין , ] 4 . 4 . 1912 ,

אצ " מ 11

] 2 / 77

' לשאלת הפועלים החקלאיים '  .הפועל הצעיר  ,ה

רופין ,

הציוני הי " א  -הפועל

הצעיר .

1

( תרע " ג ) ,

גליון

הכפרי " .

( תרע " כ ) ,

, 50 - 49

עמ '

גליון

; 11

 , 6עמ '  : 7ראה

מכתבו

גם

:

דבריו בקונגרס

לקרן  -הקיימת . 6 . 3 . 1917 .

אצ " מ

3 / 1475ל
מייזל אל בטי

לישנסקי .

, 14 . 2 . 19 ] 2

אצ " מ 1

53

חנה

54

כמכתביה לארגון הנשים ולרופין עם תחילת עבודתה בחווה הטעימה חנה את הדברים כמפורש  -ברצונה לחנך
' אשת עבודה

55

מכתבה אל שרה

אצ " מ 11

) ] 2 / 77

הצעירות ' .
56

פשוטה ' ,

מתוך מכתבה אל רופין ,

טהון , 3 . 1 . 1912 ,

] 2 / 255

, 31 . 10 . ] 912

אצ " מ 1

אצ " מ  . ] 2 / 255 1במכתבה של חנה מייזל לשרה טהון ( כ " ט ככסליו

חזרה על תפיסה זו בדבר ' הכנת האשה לחיים

בשעה זו  -קובץ  ,ג ( אלול

גב ' גרונמן אל גב ' טהון

:

תרע " ו ) ,

עמ '

כפריים ' :

תרע " ו .

ראה גם  :חנה מייזל  ' ,החינוך הכפרי של

. 62 - 56

' אין עלינו לחנך רק פועלות חופשיות

איכרים שתרצנה לחזור למשקיהן ולנהל אחר  -כך את משקיהן

92

] 2 / 255

] , [ freie Arbeiterinnen

כאהבה ' ,

] , 28 . 1 . 191

אלא לתמוך בבנות

אצ " מ 1

] 2 / 255

( תרגום

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

דעה אחרת הובעה על  -ידי הפועלות שאת גורלן ניסתה החווה לקבוע  ,ואולם לא הושמעה בגלוי

טרם ייסוד החווה  .על הקרע שנוצר בינן לבין חנה מייזל עקב השקפתן השונה  ,נדון להלן .

ארגון החווה וניהולה

החווה פעלה במשך שש וחצי שנים בלבד  .בשנה ומחצה הראשונה  ,מאפריל
, 1912

היתה חלק מחוות  -הפועלים בכנרת בראשות יואל גולדה .

של אנשי ' האיכר
, 1914

הצעיר ' ,

7

'

1911

החל מאוקטובר

עד ספטמבר

, 1912

עם בואם

היתה החווה למשק עצמאי  .עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  ,באוגוסט

ועד לסגירתה באוגוסט

1917

נשאה החווה את חותם המלחמה .

' חווה ללא חווה '

ההתחלה היתה צנועה ביותר  .חנה מייזל באה לחווה יחד עם ארבע עלמות ( כפי שכונו אז
אליהן הצטרפו במהרה שתיים אחרות והעבודה החקלאית
ומנהלת  -העבודה

בגן  -הירק ,

החלה " .

הנערות ) ,

חנה הגיעה לחווה כמורה

בלול  ,במשתלה ובמטבח  .מלכתחילה מיקדה את כל עניינה בענפים

חקלאיים אלה  ,אותם רצתה לפתח כענפים ' נשיים '  .על עבודתה והשגחתה על הנערות קיבלה שכר

חודשי  ,מארגון הנשים בברלין  ,של מאה פראנק .

59

חנה ונערותיה גרו במושבה הסמוכה כנרת  .צעדים

ראשונים אלה לא נחשבו אלא כשלב מכין לייסוד חוות  -פועלות עצמאית  ,שלב שלדברי רופין
יסתיים באוגוסט עם ייסוד החווה .

60

הבנות עבדו בחצר ובבית וקיבלו מחצית שכרן מארגון הנשים ומחציתו מחוות כנרת  .משכורותיהן
של הנערות לא היו זהות והן נעו בין שלושים לבין חמישים פראנק לחודש  .י 6הדגש בחווה הושם על
עבודה חקלאית  ,אך נקבע כי בימי חום או גשם תעסוקנה העלמות גם בתפירה להכנת בגדי  -עבודה
לפועלים  .הועלתה אף הצעה כי הבנות תטפלנה בפועלים החולים  ,אך נשות הארגון הביעו הסתייגות

מכך מתוך חשש לבריאות הנערות  .במשך הזמן הוחלט ללמד את הנערות טיפול במשק  -החלב

ולהכשירן לעבודה במשתלה ובנטיעות  .תחילה ניהלו הבנות מטבח משותף גדול להן ולפועלים  ,אך

מגרמנית ) ;

שרה טהון  ' ,לשאלת הפועלות החקלאיות '  ,הפועל

הצעיר  ,ו ( תרע " ג ) ,

גליון

 , 23עמ ' 7

!

' העיקר בזה

שתתכוננה להיות לאמהות ואכרות טובות בעתיד '  .ראה גם מכתבה של אלפרידה במבום  ,שהיתה מורה למשק  -בית

בחווה  ,ונשלחה על  -ידי ארגון הנשים מברלין
הנערות לייעודן כנשות
רופין  ,פרקי חיי

, 16 . 2 . 1914 :

אצ " מ  . ] 2 / 771היא הדגישה כי מטרת החווה לחנך את

איכרים .

( לעיל  ,הערה  , ) 31ב  ,עמ '

 . 109הוא ציין בטעות כי בזמן ייסוד החווה עדיין שהה ברמן במקום .

העדויות השונות על מספרי הפועלות אינן זהות  .הבנות הראשונות בכנרת  ,היו
קרול  .מינה
השניה

זוין  ,שרה

קריגסר ורחל בלוכשטיין  .ראה

( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

ביקורת על ההסכם נשמעה מפי

:

:

לאה מירון  ,חנה צ ' יזיק  ,עטרה

שרה קריגסר  ' ,ראשית הכשרתנו החקלאית '  ,ספר העליה

. 508 - 507
גב ' לישנסקי  ,שסברה כי מגוחך להפקיד מנהלת על קבוצה כה קטנה של נערות :

 , 28 . 4 . 1911אצ " מ ] 2 / 257 11
חוזר מטעם בטי

לישנסקי בעניין זה  ,אצ " מ 1 / 20

] ;

מכתבה ,

, 25 . 5 . 1911

, 22 . 6 . 1911

אצ " מ 1 / 20

, 10 . 4 . 1912

אצ " מ ן  . ] 2 / 255חנה כתבה כי המשכורת הקבועה היא

אצ " מ  . ] 1 / 98וראה מכתבו של

רופין ,

]

פחות כי הן הפסידו בשל

ימי  -מחלה .

40

פראנק לחודש  ,אך הבנות קיבלו בדרך  -כלל

מרגלית שילה

בשל קשיים שונים ובשל הרצון להיות עצמאיות הוחלט על ניהול מטבח נפרד  .בעונת  -החורף עסקה
חנה מייזל

ולבנות ניתנו שיעורים בבוטניקה  .השפה המדוברת בחווה היתה

בהוראה ,

עברית ,

האווירה נעימה וחנה מייזל היתה אהודה מאוד על תלמידותיה  .נערות אחרות ביקשו להתקבל  ,אך
נדחו בשל חוסר מקום  .כדי לאפשר לבנות אחרות להכשיר עצמן בחווה הועברו

ה ' בוגרות ' לסג ' רה ,

עבדו בחקלאות ושמרו על קשריהן עם חנה  ,שהמשיכה להדריכן גם במקומן

החדש " : .

אף  -על  -פי שהרעיון קנה לו אוהדים במשך השנה הראשונה  ,לא שבעה חנה רצון

:

יש לראות את השנה בספוק  .אני משוכנעת עתה יותר מתמיד כי ניתן לעשות מהבנות היהודיות
פועלות חקלאיות טובות  .ואולם  ,אם אשאל עצמי  -האם כדי להשיג את מטרתנו עלינו
להשאר בכנרת

?

עלי לענות  -לא  .יש לנו מוסד בעל מסגרת חינוכית ועליו לקבל מקום

מתאים  .ההנהלה לא מבינה את מטרת מוסדנו ורואה בנו עסק בלבד  . . .אם ברצוננו לחנך
פועלות עלינו לייסד מוסד לשם

כך " ' .

הגורמים לאי  -שביעות הרצון היו רבים

:

גולדה  ,מנהל

לא ראה בעין טובה עוד

חוות  -הפועלים ,

מנהלת בכנרת ונראה שמלכתחילה לא היתה ביניהם זהות אינטרסים " .
4

הם לא מצאו גם שפה

משותפת  .מנהל חוות  -הפועלים קיווה להיבנות מן הבנות מבחינה כלכלית והמחלוקת הראשונה
היתה על שכר  -עבודתן  .הוא רצה לשלם מעט ככל

האפשר " .

חנה הרבתה לבקר את אי  -הסדרים

ששררו בחווה ואת חוסר התכנון החקלאי וציינה כי אי  -אפשר לחנך נערות לעבודה חקלאית במקום
כזה .

66

בסכמה את התקופה הראשונה בתולדות החווה אמרה

:

' היתה זו חוות נערות ללא

חווה ' .

67

המסקנה היתה כי יש להעביר את החווה למקום אחר ולייסד אותה על בסיס עצמאי עם בית וחצר

המיועדים לנערות בלבד  6 ' .הנהלת הקרן  -הקיימת לישראל ורופין היו שותפים לדעה זו  .הבעיה
היחידה היתה תקציבית  .התשתית המוצעת הוערכה

חנה מייזל אל בטי לישנסקי 1912 ,

ראה

לעיל  ,הערה 62

שרה

( תרגום

, 14 . 2 .

אצ " מ

ב 40 , 000 -

פראנק  -סכום נכבד באותם ימים .

] ] 2 / 255

מגרמנית ) .

 ' ,הפועלות בכנרת '  ,הפועל הצעיר  ,ה ( תרע " ב )  ' :וכאן גם המקום להעיר בכלל על היחס המוזר של

מנהל מלכיי
החווה לכל נסיון  ,שהוא בעיניו כבן חורג ומזה תוצאות לא נעימות  .על כל צעד נפגשת עבודת הנשים
במכשולים רבים המפריעים בעד ההתפתחות הנורמלית של העבודה '  .ראה גם  :חנה מייזל  , 5 . 2 . 1912 ,אצ " מ
] 2 / 77 11
חנה

מייזל . 13 . 6 . 1911 .

חנה מייזל אל שרה

מצאתי בכנרת

?

אצ " מ 1 / 20

]

טהון  , 3 . 1 . 1912 ,אצ " מ  ' : ] 2 / 255 1באתי לכנרת

כי חשבתי שכאן אוכל להגשים

חלומי  .מה

.

משק גדול בלתי מסודר בו עובדיפ ללא שיטה וסדר גינות שהוחל בנטיעתן  -ננטשו  .מה

שמתחילים היום מפסיקיפ מחר  .כדיוק ההפך ממה שרציתי עבור הבנות . ' . . ' .
חנה מייזל  ,חנוך חקלאי לבנות  ,אצ " מ  ( ,476תרגום

מכתבים בעניין זה מאת חנה מייזל אל שרה טהון

מגרמנית ) .

, 5 . 2 . 1912 :

אצ " מ 11

, 14 . 4 . 1912 ; ] 2 / 77

אצ " מ 11

: ] 2 / 77

במכתב ארוך שקלה חנה את יתרונות כנרת לעומת דגניה והציעה לייסד את החווה על הכרך  ,סביבת הכנרת שכתה
את לבה של חנה ,

, 18 . 8 . 1912

רופין , 21 . 5 . 1912 , 15 . 5 . 1912 ,

אצ " מ  . ] 2 / 255 1כהצעות אחרות דן בודנהיימר במכתביו אל בטי לישנסקי ואל
אצ " מ

 ] 2 / 17א

"

;

רופין העסיק את האגרונום איצקוביץ מחיפה כשרטוט תכניות

לבניית בית החווה בכרך  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 1היתה גם הצעה להעתיק את החווה
הסתייגותה מן

הרעיון  ,אוגוסט , 1911

אצ " מ 1

] 2 / 255

לירושלים ,

אך חנה הביעה

חוות  -הפועלות בכנרת 1917 - 1911 ,

החלטתם הנחושה של כל הגורמים הנוגעים בדבר לאפשר את המשך קיומה בתנאים טובים יותר
מעידים כי הרעיון שביסוד החווה זכה להצלחה

:

הצעד הראשון כשהוא לעצמו הוא לפי דעתי  ,התחלת תקופה חדשה בחיי האשה בארצנו  :קודם
כל דן הצעד הזה לכף חובה את עברה של בת המושבה ביחוסה לתפקידה הישובי  .אחרי כן
גומר הוא עם התיחסות האדישות בנוגע לשאלת האשה בתוך הישוב ולבסוף מכניס הוא בברור

השאלה הזאת התחלה של שיטה " .
9

תקופת מהתבססות

הפתרון לחוות  -הפועלות נמצא בכנרת  .עם עזיבת גולדה את החווה ובואה של קבוצת ' האיכר

הצעיר ' קטן מאוד מספר האנשים ששהו בחווה וחלק מן המקום עבר בחכירה לידי העלמות .
משאת  -נפשה של חנה מייזל התגשמה  :חוות  -הנערות היתה למוסד עצמאי בעל שטח  -מגורים ושטח

אדמה משלו  .ההתחלה קמה והיתה ובין חוות  -העלמות וחוות  -הפועלים הוקם קיר כדי להבטיח את

פרטיות הנערות " .

7

בבית  -החווה  ,שנועד עם הקמתו לבית  -מגוריו של

ברמן  ,הוקצתה הקומה העליונה

למגורי  -הנערות והחצר שלפני הבניין יועדה לגינה שתעמוד לרשותן  .י 7כן היקצו שבעים דונם אדמה

משטח החווה לגידולי  -שדה  .מרחק הליכה של כחצי שעה הפריד בין המגורים לבין השדות  .חוזה -

החכירה נערך בין ארגון הנשים  ,שהיה אחראי לחווה מבחינה כספית  ,לבין ארתור רופין  ,מנהלה של
חברת ' הכשרת

דמי  -החכירה נקבעו לשניים עד ארבעה אחוזים מערך הרכוש המוחכר .

היישוב ' .

72

רופין היה בה בעת תומך בחווה ובעל אינטרס כספי המעוניין לקבל מארגון הנשים רווחים על
הנכסים שאת בעליהם הוא ייצג  .לארגון הנשים  ,המממן והנושא בעול העיקרי  ,לא היה כל ידע
מקצועי וכל כובד המעמסה הוטל על כתפי חנה מייזל שחשה לעתים בודדה וללא תמיכה מספקת .

מספר הנערות בחווה לג

היה קבוע  ,ונע בין ארבע  -עשרה לעשרים

ושתיים ' .

7

במשך כל שנות קיום

החווה למדו בה כשבעים בנות  7 ' .הנערות היו רובן עולות ממזרח  -אירופה ורק מיעוטן היו מבנות

המושבות  .משך השהות בחווה היה בתחילה שנה  ,והחל משנת

- 1913

שנתיים  .פניותיהן של

הבנות להתקבל לחווה הלכו וגברו ככל שגדל מספר הפועלות שעלו ארצה  .בדווחו על המצב בארץ
בקיץ

69

1912

מלבין

כתב יעקב טהון

:

( לעיל  ,הערה . ) 64

מייזל .

70

חנה

] 7

הקרן  -הקיימת אל

19 ] 2

.8.

]

.

אצ " מ  ] 2 / 17 1אן

רופין , 18 . 9 . 19 ] 2 ,

אצ " מ

]

 . ] 2 / 77כמכתב זה הודו מטעם הקרן על ששיכן את הבנות בכנרת

וחסך לקרן סכות נכבד .
72

חוזה

החכירה בין רופין לבין ארגון

הנשים ,

אצ " מ

]

 . ] 2 / 77בין רופין לבין הארגון היו חילופי  -מכתביפ על

התשלומים  .ורופין ניסה לקבל סכום מירבי  .ראה החוזה  ,נובמבר
, 5 . 5 . ] 914 , 6 . 4 . ] 914
73

אצ " מ

] 2 / 76

העדויות על מספרי הפועלות אינן רבות 912 :

שרה

טהון ( די ולט .

]

. 18 . 11 .

.

טז  ) ] 9 ] 2מנתה  ] 6נערות ; בוועידת

נערות .

בתחילת השנה היו

22

את מספר הנערות

ל , 40 -

, 19 ] 3

ומכתבים שונים

, 5 . 4 . 1914 , 28 . 5 . 1913 :

אך בסופה הגיע מספרן

אצ " מ 1

]

 - ] 2 / 77בדין  -וחשבון מנה בחווה

הפועלות שנערכה במרחביה  ,בסיוון

ל  ; 17 -ב 10 . 2 . ] 914 -

( אצ " מ

] ) ] 2 / 77

אך הדבר לא יצא אל הפועל מחוסר תקציב ; דין  -וחשבון

14

תרע " ד  ,מסרה

נערות

;

חנה כי

היתה הצעה להעלות

אטינגר , 11 . 8 . 19 ] 4 ,

אצ " מ

23 / 1457
74

מייזל

( לעיל  ,הערה . ) 67

95

בחוות  -הפועלות בכנרת

מלבד פועלים אלה באות לארץ בזמן האחרון אף מספר גדל של פועלות שרוצות לעבוד עבודה

חקלאית  .הן מעדיפות במידת האפשר לעבוד בחוות הנערות בכנרת וזה  ,כמובן  ,בלתי אפשרי .

נ7

הבנות היו בדרך  -כלל בעלות השכלה מעטה ביותר וחלקן אף לא ידע קרוא וכתוב  .גילן לא היה
קבוע והמנהלת העדיפה לקבל צעירות  ,בגיל שש  -עשרה בקירוב  ,שהתאימו יותר למסגרת הלימוד
של החווה  .שכר הנערות נשאר כפי שהיה עם ייסוד החווה  .הועלתה הצעה כי הן תשלמנה שכר

שהותן בחווה  ,אך נראה שהצעה זו לא מומשה .

76

החיים בחווה לבשו שגרה של עבודה רבה ביום ( שמונה עד תשע שעות ) ולימוד בערב  .מדי ערב
נערכה בצוותא תכנית העבודה ליום הבא  .באוקטובר
נערה רכשה ניסיון בכל ענפי  -החווה .

75

, 5 . 7 . 1912

76

, 28 . 9 . 1913

77

1913

מונתה מורה מיוחדת למשק  -הבית וכל

חנה  ,שציפתה כי החווה תגדל בהדרגה  ,תמכה בשליחת שרה

אצ " מ 23 / 1448

אצ " מ 1

, ] 2 / 255

מכתב מרוסיה ובו מבקשות כנות להתקבל ולשלם  .עוד לפני  -כן  ,ב -

, 4 . 3 . 1913

הודיעה חנה מייזל כי היא מעדיפה לקבל נערות שיכולות לשלם עבור לימודיהן .
77

המורה היתה אלפרידה במבום  ,בתו של וילי כמכוס הציוני הידוע  .היתה בעלת הכשרה מקצועית מגרמניה  .היא

כתבה מכתבים מפורטים על החווה ואף פרסמה כתבה  ' :יום אחד בחוות הפועלות ' ( גרמנית ) בדין  -וחשבון השישי
של ארגון הנשים  .עזבונה מצוי בארכיון הציוני המרכזי  . /476 ,דין  -וחשבון מפורט על סדרי הלימוד בחווה ראה
נכרצקי

96

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

11נ . 320 -

:

חוות  -הפועלות בכנרת ,

בוסל לגרמניה כדי שתכשיר עצמה כמורה לחווה .

ספרייה חקלאית כדי שתשרת גם את הסביבה .

ןל

1917 - 1911

לשם העלאת הרמה המקצועית נוסדה במקום

79

ענפי  -המשק

חשיבות החווה נבעה ללא ספק מפיתוחם של ענפי  -חקלאות ' נשיים '  ,שעד אז זכו מעט מאוד
לתשומת לבם של חקלאים יהודים  .מראשיתה התרכזה החווה בענפים אלה וחיפשה דרכים חדשות

לפיתוחם ולהקניית שיטות העבודה המיוחדות להם  .עבודת גברים היתה מעטה ביותר  :חריש ועיקור

אינג ' יל  -כל שאר העבודות נעשו על  -ידי הנערות " " .
עם ראשית התבססותה של החווה הוחל בפיתוח ענף חקלאי חדש במשקי יהודים

:

הרפת  .י '

בהיעדר

ידע בטיפוח הענף הוצע כי אחת הנערות תלמד זאת במושבת טמפלרים  ' : ,ואולם נראה כי תכנית זו
לא יצאה אל הפועל  .הרפת הקטנה שגשגה בשל כוחן של הנשים ובצדה הוקם גם לול  .גאוות החווה
היתה על כי סיפקה בעצמה את כל צורכי מחייתה  .חנה מייזל השיגה בכך את מטרתה  -הקמת משק
יהודי שאינו נזקק למשק זר .

תחומי התעניינותה העיקריים של חנה מייזל היו  :המטע וגן  -הירק  .החווה התמחתה בגידולי ירקות
שונים ומגוונים ובמשתלה מטופחת המספקת שתילים לחקלאי האיזור  .המשתלה עלתה יפה ושתילי
לימונים  ,זיתים  ,שקדים ואקליפטוסים ניקנו במאות  .על הנערות הוטלה גם מכירתם והיו שנרתעו מן
התפקיד הלא  -יצרני הזה  ,אך היו ביניהן שהזדהו עם האיכרה הרוסית  ,שהיתה מוליכה את פרי  -גנה

לשוק  ,ועשו זאת בהצלחה  .החלו אף בנטיעה נסיונית של בננות  -צמח שלא גדל עד אז

האקליפטוסים

טופחו כדי ליבש את הביצה ולהבריא

בארץ " .

את האוויר  .אל החצר הובא

עוד

חידוש  -טיפוח פרחים בגן  -נוי  .חנה מייזל הביעה שביעות  -רצון מהישגיה  ,ומחריצות הנערות :
והעבודה בחוץ  ,תחת כיפת  -השמים  ,היתה אהובה על הבנות כולן  .התפתחותה החקלאית של החווה

היתה מהירה  ,ובקיץ

1914

נראה היה ששבעים דונם אינם מספיקים עוד והוחל בדיונים על חכירת

קרקע נוספת  .המלחמה סיכלה גם את התכנית הזאת .

4

'

דגש הושם על ניהול משק  -הבית  ,גם אם תחום זה לא היה קרוב ללבה של חנה מייזל ולמרות

78
79

80

אצ " מ  ; /1148 / 37מכתבה של שרה בוסל . 17 . 11 . 1913 .
חנה מייזל אל האגרונום זוסמן מרוסיה , 20 . 7 . 1912 .

אצ " מ 11

אצ " מ 1

עובדי  -החוץ של החווה היו

הסביכה אכרמסון

:

אנשי ' האיכר

הצעיר ' ,

פועלי

וטריידל  .כח ' כתמוז תרע " ג הציעה חנה

] 2 / 254

] 2 / 255

דגניה  ,פועלים ספרדים ,

תימנים  ,תימניות ואיכרי

לרופין כי לחווה יוצמד באורח קבע

פועל  ,שיעשה

העבודות שנבצר מן הבנות לעשותן  .היא אף הציעה לרכוש בהמות  -עבודה  .מכתביה בעניין זה
, 28 . 9 . 1912
, 1913 - 1912
81

אצ " מ

11

] 2 / 76

( תרע " ג ) ,

גליון

 , 7עמ ' . 15

צוין כי החווה נבנית על  -ידי עובדים

רוזנק , 18 . 11 . 1912 ,

אצ " מ

 . ] 2 / 254 1 , ] 2 / 255 11ברפת היו שלוש פרות ושלושה עגלים בסך הכל .

82

 , 8 . 5 . 1912אצ " מ  , ] 2 / 76מכתב מן החווה אל רופין  .דין  -וחשבון על הלול

83

ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה

84

יהודים  .הרפת נבנתה בעזרתה

של הקרן  -הקיימת ונשות מוסקבה  .להשגת רשיון  -עבודה פעל פקיד יק " א ,

. ] 2 / 77

, 18 . 8 . 1913 :

אצ " מ  . ] 2 / 771שכירת הפועלים ובהמות  -העבודה היו עול כספי כבד ; ראה דין  -וחשבון כספי לשנים

הפועל הצעיר  ,ו
המיוחדת

את

, 23 . 5 . 1914

אצ " מ 1

, 24 . 1 . 1917

אצ " מ  ] 2 / 17 1אן

, ) 16

עמ ' : 508

, 25 . 5 . 1913

אצ " מ 11

 , 26 . 12 . 1913 :אצ " מ /) 76

, 26 . 3 . 1914 : ] 2 / 77

אצ " מ 11

: ] 2 / 77

] 2 / 77

97

מרגלית שילה

זו לא נחשבה בעיני הפועלות ל ' עבודה ' של ממש ( ראה

שעבודה

המספק כל צרכיו באורח ראציונאלי  ,לא הניחה ידה אף מכך
לדאבוני חיינו קשים מאד ולה [ המורה

למשק  -הבית ]

להלן ) .

חנה  ,שחתרה לעיצוב משק

:

תהיה עבודה רבה וקשה

:

כי לא קל

להכניס סדר בחיים של צעירות יהודיות הבאות מרוסיה  ,או אפילו ממושבותינו  .אבל הקושי
של הדבר רק מוכיח על הצורך

שלו " ' .

בחירת ענפי  -המשק אמנם הוכיחה עצמה וענפים אלה כבשו את מקומם כמקצועותיה החקלאיים
של האשה .

מצבה הכלכלי של החווה
חוות  -הפועלות  ,בניגוד לחוות  -הפועלים  ,מעולם לא נחשבה למוסד רווחי  .היה זה יתרון גדול  ,לפי

שהמוסדות המיישבים מעולם לא תבעו ממנה רווחיות  .לעומת זאת  ,חסרונה הגדול מבחינה כלכלית

נבע מתלותה הכספית בכמה גורמים  .ארגון הנשים דרש דין  -וחשבון שוטף על מצב החווה והתנגד
לתכניות שלא אישר אותן תחילה  .התכתבות עניפה התקיימה בין הארגון לבין המשרד הארץ -

ישראלי והקרן  -הקיימת  ,שממנה את התשתית והוצאות מיוחדות והיתה בעלת הקרקע  .במכתב גלוי -
לב קבלה חנה על הקשיים שנגרמו בשל חלוקת סמכויות זו
כשהשנים היו כתיקונן [ המכתב נכתב

ב , 15 . 9 . 1915 -

:

והכוונה לתקופה שקדמה למלחמה ] גם אז

סבלתי מאד מפני שתי הרשויות שחוותנו נתונה בהן  :אגודת הנשים הנותנת את האמצעים מצד
אחד והמשרד שעל אדמתו ובנינו אנו מסדרות את משקנו ועובדות את עבודתנו בצד השני  .ומה
שהכביד ביחוד את המצב היה זה כי לא היתה פה מעין הסכמה של שותפות וחלוקת עבודה בין
המשרד ואגודת הנשים  . . .כי אם היה ביניהם מעין חוזה חכירה  .הדבר הזה הניח את חותמו על
כל מהלך התפתחותה של חוותנו . .

RG

ההוצאה השוטפת של החווה לשנה הגיעה לסך

החקלאית הגיעו
פראנק .

85

7

,

ל 5 , 300 -

17 , 500

פראנק  .הכנסות החווה ממכירת התוצרת

פראנק לשנה והתמיכה הקבועה של ארגון הנשים הגיעה

ל 12 , 000 -

החווה אף קיבלה תמיכות חד  -פעמיות מאישים וממוסדות שונים להוצאות מיוחדות .

חנה מייזל אל שרה טהון  ,כ ' בתשרי תרע " ד  ,אצ " מ 1
רופין , 15 . 9 . ] 915 ,

1

] 2 / 258

86

חנה מייזל אל

87

האומדנה הראשונה של ההוצאות לא היתה מדויקת  ,ומדי פעם נאלצו לשנות את התקציב  .היעדר ניסיון חקלאי

אצ " מ 11

] 2 / 77

מנע תחזית נכונה של ההוצאות  .עבודה לקויה הביאה אף היא להוצאות כפולות  ,שלא לפי התצפית
לדוגמה  :י ' כחשוון תרע " ה  ,אצ " מ  , ] 2 / 254 1חנה

הראשונה  .ראה

מייזל דווחה על השנה החולפת והסבירה את השינויים

בתקציב .
88

התורמים השונים לחווה היו

:

הוועד האודיסאי  ,מר יוהן קרמניצקי מווינה  ,קרן פני וסימון מהנובר  ,דוד וולפסון .

מנחם אוסישקין  ,קבוצות נשים ציוניות במוסקבה  ,פראג  ,האמבורג  ,מינסק וביאליסטוק  .התכתבות עניפה בנדון
ראה

:

אצ " מ

. ] 2 / 76 . ] 1 / 23 . ] 1 / 20

11 , ] 2 / 258 1

98

. ] 2 / 345 . ] 2 / 258

1 , ] 2 / 254 11 , ] 2 / 131 , ] 2 / 77 1 , ] 2 / 24 1

 ] 2 / 17אן  ,י ] 2 / 17אן

. ] 2/ 255

11

. ] 2 / 255

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 -1911

העובדה שהתומך הראשי בחווה  ,ארגון הנשים  ,לא יכול היה לשאת לבדו בנטל הביאה להתעסקות
יתר בבעיות מימון ותכנון לטווח קצר בלבד  .משאת  -נפשה של חנה מייזל היתה להעמיד את החווה
על בסיס כלכלי איתן כדי שתוכל לשים כל מעייניה בחינוך הנערות ובטיפוח החקלאות .

אורח  -החיים
באחת התמונות הבודדות שהנציחו את הנערות בחווה נראית קבוצה של עלמות ניצבות בשדה
לבושות לבן ומטפחותיהן לראשן  .התמונה פאסטוראלית  :שבת בשדה ( בימות החול לבשו הנערות
לבוש

כהה ) .

9

"

תמונה אידילית זו מנציחה מצב לא כל  -כך אידילי

:

תנאי  -חיים קשים  ,התלבטויות

רבות  ,ועם זאת התלהבות רבה ותחושה כי נפרצת אמנם דרך חדשה לאשה .

לחוף ים  -כנרת היה משקע רגשי מיוחד על צעירי העלייה השנייה  ,ובכל דיון בחסרונות המקום

ובמעלותיו הודגשה העובדה כי לכנרת השפעה מיוחדת  ,כמעט מיסטית  ,על יושביה  ' -לא מראה
נוף הוא ים כנרת  ,לא פיסת טבע בלבד  -גורל עם התלכד בשמו  .באלפי עינים יביט מתוכו עברנו

אלינו  ,באלפי שפתיים ישיח ללב '  ' .אין
0

היותו קרקע ליצירות בראשית
הראשונה -

:

חוות  -הלימוד הראשונה לפועלים מיסוד הקרן  -הקיימת  ,הקבוצה

וחוות  -הלימוד

דגניה ,

ספק שלהרגשה נעלה זו גרמו הן יפי המקום והן עובדת

הראשונה

מייזל  -היו נתונות להשפעת יפי הסביבה

לפועלות .

החווה  -ומעל

בנות

לכולן

חנה

והנוף  .י9

המתדפקות על שערי  -החווה היו רבות  ,ולפיכך סבלה כמעט תמיד מצפיפות רבה

:.

9

האקלים והביצה

בכנרת גרמו לתחלואה רבה  .בדינים  -וחשבונות שוטפים על החווה הרבו להזכיר את מצב בריאותן

של הבנות שהוטב או הורע  -לפי עונות  -השנה  .ני במנותה את מעלות כנרת  ,הדגישה חנה מייזל כי
למרות האקלים החם לא חולים בה יותר מאשר במקום אחר אם שומרים על תנאי היגיינה נאותים .

ואילו בדין  -וחשבון אחר הושמעה הדעה כי הנערות חלשות יותר מבנות המושבות ורבה יותר נטייתן
ב 1914 -

לחלות  .כדי למנוע זאת ככל האפשר  ,הוחל

בייבוש הביצה על  -ידי נטיעת אקליפטוסים .

94

היתה לכך השפעה טובה מידית .
המצב הבטחוני בחווה סבל מתנודות לפי האירועים באיזור כולו  .עקב העובדה שהתגוררו בה רק

89

שושנה בלוכשטיין  ,עלי כנרת  ,תל  -אביב ת " ש .
( לעיל  ,הערה

. ) 14

עמ ' קצט  -ר .

90

רחל

91

' מכיון שאנו מוסד חינוכי עלינו לראות את יפי הטבע כנתון חשוב
לטבע ולאדמה '  .חנה מייזל אל ארתור

רופין , 31 . 10 . 1912 ,

אצ " מ 1

מאד  ,במיוחד כשברצוננו
: ] 2 / 255

לפתח את האהבה

טהון במכתבו לקאן

( , 28 . 6 . 1917

אצ " מ  ] 2 / 171אן ) הדגיש עד כמה השפיע הטבע בכנרת על הנוער וציין את הקשרים הנפשיים החזקים למקום .
92

דחיית בנות על רקע הצפיפות מתוארת בחוזר
מקום -

, 13 . 6 . 1911

אצ " מ

: ] 2 / 20

:

אצ " מ 1634

: 1] 3 /

מעת ייסוד החווה התלוננה חנה על היעדר

על חוסר ציוד  -שתיים ישנות במיטה

אחת , 31 . 10 . 1913 ,

אצ " מ . ] 2 / 258 1

למרות הצפיפות הוסיפה חנה לקבל נערות לחווה  ,למורת רוחו של ארגון הנשים  .ראה מכתב כעסני מאוד מטעם
הארגון  :נ. 191
93

, 5 . 11

אצ " מ 11

דינים  -וחשבונות על כך

. 23 . 1 . 1914

, 31 . 10 . 1912

אצ " מ  . ] 2 / 2581תמר שי במכתבה אלי סיפרה כי נטיעת האקליפטוסים בביצה הפילה את השותלות

למשכב וגרמה למלריה
94

:

] 2 / 258

אצ " מ ן

: ] 2 / 255

יולי

, 1913

שם :

, 14 . 12 . 1913

אצ " מ 11

: ] 2 / 77

 , 26 . 3 . 1914אצ " מ

( להלן ,

, ] 2 / 77 ] 1

"

ערה . ) 106

בדין  -וחשבון ד " ר טורנס  ,יולי  , 1914נאמר כי הביצה יובשה כמעט כליל וכי על

סכנת המלריה אפשר להתגבר על  -ידי לקיחת כינין

בקביעות .

, 10 . 7 . 1914

אצ " מ 11

] 2 / 77

99

מרגלית שילה

בנות אפפו אותה האחראים תחושת דאגה מיוחדת  .בשנת
ובחווה נהגו במשנה זהירות

:

1914

הורע מאוד המצב הבטחוני באיזור

הנערות יצאו לשדות בליווי מזוין  .על החווה היה לשאת בהוצאות

שכניה ' .

הבטחוניות המיוחדות יחד עם

9

אין עדות לכך שהבנות לקחו חלק בשמירה או כי למדו

להשתמש בכלי  -נשק ; נראה אפוא כי על אף השאיפה לשוויונות בנושאי החקלאות לא היתה כוונה
כזו בתחום הבטחוני .
השפה המדוברת בחווה היתה עברית  .הבנות היו קנאיות לשפה אף יותר מן הגברים והשפיעו על

חיות  -הפועלים השכנה .

96

שבתות וחגים צוינו על  -ידי הנערות בטיולים ובבילויים  .אורח  -החיים היה

חופשי מכבלי  -הדת  ,ולמרות ביקורתו של ארגון הנשים לא נשמרה השבת והתגבש בה צביון חילוני
למועדי ישראל .

97

למרות התנאים האובייקטיביים הקשים שררה בחווה בדרך  -כלל אווירה טובה של שביעות רצון
וסיפוק מעצם יצירת צורת חיים חדשה  .חנה מייזל הרבתה להדגיש כי הנערות חרוצות  ,מגלות
כשרונות ועובדות מתוך שמחה

ואהבה ' .

9

זכרונות העלמות משהותן שופעים נוסטאלגייה  ,ויחסן

לחווה ולמייסדת היה מלא אהבה וחדווה  .ניכר היה כאילו השהות בחווה השפיעה על התרוממות -
רוח והרגשת התעלות  .המשוררת רחל העלתה את רחשי לבה מאותה תקופה בלשון פיוטית

- , ~,,
.

:

נכספנו לקרבן  ,לעינוי  ,לכבלי אסור  ,בהם נקדש ברמה את שם המולדת  . . .לא אחת מאיתנו
.,

,

-

ן

היתה מרעידה אח " כ בקדחת על יצועה הדל  .אבל אף לרגע אחד לא עזב אחת מאיתנו רגש

ן

ההודיה לגורל  .עבדנו מתוך עלית נשמה . . .

99

המשוררת רחל

~

חילוקי  -דעות
בצד התרוממות  -הרוח ורגשי הסיפוק שררו בחווה גם חילוקי  -דעות  .הפועלות לא הסכימו בדרך -

כלל עם קביעתה של חנה מייזל בדבר הדרך שעליהן לבור

95

ח'

:

בכסליו תרע " ג  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 11חנה מייזל דווחה כי הציבה כמקום דלת ברזל  :ב  4 . 12 . 1913 -סיפרה אלפרידה

כמבוס על היתקלות עם ערבים כסביבה וכי בחווה הוצבו שני חיילים ושלושה שומרים :

 ] 2 / 17 1אן
96

; , 15 . 4 . 1914

, 1 . 4 . 1914

אצ " מ

גב ' וארבורג אל רופין  -מתריעה על הרעה במצב .

בערב נערכו שיעורים כדי לשפר את יכולתן  ' :השפה המדוברת בין הפועלות היא רק עברית  .ובזה השפיעו העלמות

.

שהדבור העברי יתפוס את מקומו בין כל פועלי כנרת ' ( הפועל הצעיר ה ,

תרע " ב ) .

בדבריה בוועידת הפועלות

במרחביה הציעה חנה מייזל לא לקבל לחווה נערות שאינן דוברות עברית  ,משום שאי ידיעת השפה פוגעת בחיי -
החווה וברמה
97

הלימודית .

דין  -וחשבון אלפרידה במבום אל גב ' טהון  ,אצ " מ 11
; ) 14

- ] 2 / 254

הכשרות לא נשמרה ; זכרונות רחל ( לעיל  ,הערה

במכתבי ארגון הנשים הושמעה ביקורת חריפה  ,בטי לישנסקי אל גב ' טגון ,

.

, 9 1 . 1914

אצ " מ

: ] 2 / 25411

' כל

עוד הנערות נמצאות בבית הספר שלנו הן חייבות לשמור את השבת ובכלל עליהן לכבד את חוקי הדת '  .למורת -
רוחם של המוסדות הציוניים בגרמניה  ,שמפאת דרכי  -שלום עם היהדות הדתית לא רצו לפגוע כאורחות  -הדת ,
נקבעו נורמות ההתנהגות כארץ על  -ידי הפועלים ועל  -ידי מנהיגיהם ששמירת צווי  -הדת היו מהם והלאה .
98

לדעת חנה מייזל  ,הניסיון היה מוצלח וברור למעלה מכל ספק שאפשר היה ליצור מן הבנות היהודיות פועלות
חקלאיות

99

; , 14 . 2 . 1912

רחל ( לעיל  ,הערה

; ) 14

אצ " מ 1

. ] 2 / 255

ראה גם

בלובשטיין ( לעיל  ,הערה

:

, 14 . 12 . 1911

 , ) 89עמ ' : 26

אצ " מ 1

, 3 . 1 . 1912 ; ] 2 / 255

שם .

' היינו שכורות מיופי  ,מחופש ומהאפקים הרחבים

של חיינו החדשים  .חדש  ,חדש הכל כל כך  .האשה העברית חקלאית ובארצנו  . . .והזרם הזה המחיה  ,הבונה אותך

.

מחדש  ,את נשמתך וגופך ועל ידך ואתך יחד ובנות הארץ השוממה  .לנטוע לזרוע " חקלאות " זו היא הגאולה .
לגאול ולהיות נגאלת .

100

השדה ,

עבודת האדמה ' .

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

לא הכל התקבל על לכנו  .היתה שאיפה לטשטוש ההבדל בינינו ובין הפועלים  . . .וכאן כאילו
רוצים שוב להטיל עלינו תפקידים מיוחדים לאשה  .זה לא היה לפי רוחנו  ,לרוב  .ואיזה עתיד זה
להיות נשי אכרים

לגדולות ונצורות

והעיקר  ,מי חושב על זה בעת בעצם נעורינו  ,כשרצון כביר פועל בלב

?

? !

%

י

הנערות לא שאפו להיות נשות איכרים  .נישואין היו תופעה לא  -שכיחה בקרב פועלי העלייה השנייה
ותיאור חגיגת החתונה של הנערה הראשונה מבנות החווה מעיד עד כמה היה הרעיון של ' אשת

איש '

רחוק מלב הנערות  .תגובת רעותיה של הכלה היתה של צער  ,של אובדן  ,של נטישת הדרך  .אפשר

לומר כי לנערות לא היתה שאיפה ברורה בדבר עתידן  ,אך היה רצון עז בלבן לנפץ את כל
המוסכמות  .דרכה של חנה מייזל היתה דרך חדשה של מיזוג ופשרה

:

עבודה חקלאית לאשה

במסגרת חיי  -משפחה  .בוועידת הפועלות הראשונה שנערכה במרחביה בסיוון תרע " ד הודתה חנה

בגילוי  -לב כי בין התלמידות לבינה יש מחלוקת על מטרת האשה  .היא ראתה לפניה את ' שאלת

האשה העובדת בכפר '  ,ואילו הנערות ראו לפניהן את ' הפועלת

העברית ' .

מן השוני שבתפיסה עלה

יחסה השולל של הפועלת את לימוד ניהול משק  -הבית .
למרות הדיווחים המעודדים על כך שהעלמות מסתגלות לדרישות  ,נראה שההתנגדות לא חדלה .
שושנה כלובשטיין הביעה זאת בדרכה הגלויה והבוטה

הצעירות מתנגדות  ,איזה מקצוע זה

!

:

כל ימי חייה עבדה האשה במטבח ' מטבח וילדים ' והרי זו

אימרה שגורה בפי כל הדורות  .מה ראתה האשה בחייה

?

הרי לא יצאה מכתלי חדר הילדים  ,או

המטבח  . . .מטבח בתור הכרח מר  -אך לעשות ממנו תעודה

?

י0י

התייחסותן השלילית של הנערות לנושא משק  -הבית התבטאה ברשלנות הרכה ובאי  -הסדר ששררו
סביכן  .אין ספק שבכך היה גם כדי להביע

את סלידתן מחיים

' מסודרים '  ,מ ' ביתיתיות ' 0 :י

.

חנה

הדגישה כי על התלמידות הבאות לחווה לקבל עליהן את מרות המקום  .בעיניה  ,הנערות הן תלמידות

והאחריות עליהן מוטלת עליה  -היא המקבלת והיא המפטרת  .אך הנערות הציעו לשתפן יותר
בקביעת דרכה של החווה ובהחלטה על קבלת תלמידות חדשות .

המתח בחווה לא נבע רק מן היחסים בין העלמות לבין חנה מייזל  ,אלא גם על רקע המתיחות
שלוותה את יחסי הפועלים והפועלות בינם לבין עצמם  .היה לכך אמנם רקע אידיאולוגי  ,אך תנאי -

חיים שונים תרמו גם הם

להיווצרותו  .למלה ' יחס ' היה משקל מיוחד בשפת הפועלים והוא ביטא את

היחס השונה של הפועלים אל בעלי התפקידים השונים שבקרבם 0 ' .י הדרישות הגבוהות שהעמידו

הפועלות לעצמן גררו אחריהן ציפיות גבוהות גם מחברותיהן ואווירה של מתח .

100

בלובשטיין  ,שם  ,עמ '

101

ראה גם מכתביה המפורטים של אלפרידה במכום  ,שהתלוננה על כך שהנערות מעוניינות בעבודת  -שדה  ,אך לא
במשק הבית

. 27

, 26 . 12 . 1913 :

אצ " מ  . 1476לדבריה  ,במשך השנים גילו הנערות הבנה רבה יותר לנושא .

 102נשות ברלין התרעמו על כי הנערות המהפכניות מרוסיה אינן חומר אנושי מתאים לחווה ,

אצ " מ 1
103

, 1 . 12 . 1914 , 4 . 12 . 1913
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' המחיצה המעמדית שחצצה בין הפועלים השונים ככנרת הקנתה למושג " יחס " מקום נכבד בחיינו  .הכחנו כיחסים

רבים  :יחסם של האכרים לפועלים העברים  ,יחס הפקידות לפועל  ,יחס הקבוצה לפועלים הבודדים  ,יחס החברים

לחברות  ,יחס החברות לעבודת המטבח הפשוטה ויחסן לעבודת השדה הנעלה
ואחות  ,תל  -אביב

 , 1978עמ '

יותר '  ,חנה

כצנלסון  -נשר  ,אח

. 71
101

תלמידות בחוות  -הלימוד בכנרת

תפיסתן השונה של הנערות את מטרתן

בחיים  ,הערכתן

העצמית  ,עולמן הסוער והמלא תהיות הביאו

לחילוקי  -דעות בינן לבין חנה מייזל  ,לתפקוד לקוי ואף לעזיבת החווה  .המורה אלפרידה במבום

התלוננה גלויות על היחסים הקלוקלים  ,על חוצפתן של הבנות ועל הקשיים כניהול החווה  .ואילו
ברל כצנלסון כתב באגרותיו

:

כמה צר על חנה וכמה גדולים מצוקי לבה  .ומה מחכה לה

כבר אפשרות נפשית להסתלק

מעבודתה )

?

למעשה הייתי רוצה ( הלא אין לה

שהנערות הגדולות תלכנה ממנה  .במצב של עכשו

היא צריכה לעבוד עם נערות צעירות  ,אולי יקל

לשתיהן 04 .י

בוועידת הפועלות במרחביה הוזכר במפורש כי בחוות הפועלות יש נדידה
ספק

ועזיבה ' .

0י ואולם  ,ללא

יש לראות את הנדידה המתמדת גם על רקע תופעת הנדודים שאפיינה את פועלי העלייה

השנייה והיתה גם היא ביטוי לסערת  -רוחם .
למרות כל אלה לא קיננו בלב הנערות רגשי מרירות או מרד  .חנה נשארה בתודעת העלמות ' אחות
יותר גדולה ' והדגש הוא על רגש האחווה  ' ,אהבנו מאד את

חנה ' 06 .י

ביקורת מן העבר השני נמתחה אף היא על חנה מייזל  .ארגון הנשים סבר כי החווה מנוהלת באורח

104

ב ' כצנלסון  ,אגרות  ,א  ,תל  -אביב תשכ " א  .מספר

105

בעניין אחר כתבה חנה מייזל אל שרה טהון כי היא נמנעת מלכתוב לנשות ברלין על החיכוכים בארץ ,

אצ " מ 1
106

102

, 102

נכתב ערב חנוכה תרע " ג .
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מזכרונות תמר שי  ,אחותה של רחל ינאית בן  -צבי  ,במכתבה אלי .

, 15 . 2 . 1912

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - [ 911

חופשי מדי  ,ללא כל ' דיסציפלינה '  .לדבריהן  ,היה צורך להתאים את ההווה אף לבנות טובים ולא רק
7

לבנות רוסיה המהפכניות  .הארגון אף היטה אוזן קשבת לביקורתם של חוגים דתיים .

"

חנה לא הושפעה מביקורתן של הנשים  ,אך היטתה אוזן למשאלות  -לכן של הנערות  .בתכניותיה
לחוות  -לימוד חדשה הדגישה כי יש לחנך את הנערות גם ליעודן כפועלות חקלאיות .

החווה בימי המלחמה
באוגוסט

1914

החלה בארץ תקופה חדשה  .מלחמת  -העולם הראשונה הביאה חורבן על היישוב .
גירושים ,

תחילתה בניתוק הארץ ממרכזי המימון כגולה והמשכה

הרס ,

מחלות ורעב  .היישוב

'

הידלדל  ,ולמעלה משליש הוגלה או מת 0 .י
דווקא

בימי המלחמה גברה נהירת בנות אל החווה  .התנאים הקשים בארץ החמירו את מצב

האוכלוסייה כולה ופגעו יותר בחלשים  .החווה היתה למקום מקלט לנערות שלא מצאו עוד פרנסה
במושבות יהודה

:

' בעת האחרונה גדלה השאיפה בין הצעירות להתחנך בעבודות הכפר ורבות הן

הדופקות על דלתות החווה ' 0" .י מלכתחילה היתה חוות  -הלימוד מקום העבודה הנוח ביותר לבנות
הארץ  ,אולם עם פרוץ המלחמה הורגשה עובדה זו ביתר

שאת 0 .ין

כבר בראשית המלחמה סבלה החווה מפגיעה  ,כמו היישוב כולו  .בדין  -וחשבון של רופין על המצב
בארץ  ,שנכתב באוגוסט  , 1914הוא

שעליהן לצמצם את הוצאותיהן  .ייי
1914

הדגיש  ,בין השאר  ,כי המשרד הארץ  -ישראלי הודיע לחוות

במכתב ששלח המשרד הארץ  -ישראלי לחנה מייזל באוקטובר

הותווה הקו שהנחה את המשרד ואת החווה בכל ימיה של המלחמה

:

אנחנו מיעצים לכם לבלי לקבל לפי שעה תלמידות חדשות  ,אך גם לבלי שלוח עתה את
התלמידות הנמצאות כבר  .על ידי אלה יש לעשות את אותן העבודות הנחוצות לקיום המשק .
כמו כן הננו מיעצים לבלי לפרוע עתה

חובות  ,מה

שאינם מחויבים לכך על ידי המורטוריום .

בכסף הזה השתמשו לכלכלת החווה והחזקתה  ,בטח נעשה את כל אשר יהיה תלוי בנו כדי
להשיג דבר  -מה  ,אך אין לכב ' להשען רק על זה 2 .יי

107

מכתבים על כך נכתבו החל מייסוד החווה

.

, 30 . 1 1914

אצ " מ

. ,4148 / 37

:

, 16 . 5 . 1911

אצ " מ 11

, 7 . 11 . 1912 ; ] 2 / 257

אצ " מ 11
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ארגון הנשים אף סבר כי ראוי לשנות את מקומה של החווה ולהעבירה לאחת

ממושבות יהודה  .בין השאר הן קיוו כי כך יחול שינוי באופיה החופשי של החווה וכנות המושבות תנהרנה אליה ,
, 15 . 4 . 1914

108

אצ " מ 1

 , ] 2 / 77במכתבה של גב ' וארבורג אל

רופין .

עדיין לא נכתב מחקר מסכם על המצב בארץ בזמן המלחמה  .ראה  :ב " צ דינור

אביב

תשט " ו  ,ספר

שלישי

;

א ' ביין  ,תולדות ההתישבות הציונית  ,רמת  -גן

( עורך ) ,

ספר תולדות ההגנה  ,א  ,תל -

תש " ל , 4עמ ' ; 140 - 115

י ' טגון  ,ארץ -

ישראל בשנות המלחמה העולמית  ,אצ " מ [ כמכונת כתיבה ] .
109
110

חנה מייזל אל טבון  ,כ " ט בכסליו תרע " ו  ,אצ " מ 11
מכתבים המדגישים זאת  :דצמבר
, 18 . 2 . 1916

, 1916
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אצ " מ  ] 2 / 171אן  -חוזר של ארגון הנשים ; טבון אל ארגון

אצ " מ  ; 23 / ] 473ובתזכירו של טהון ,

, 28 . 8 . 1917

הנשים ,

אצ " מ  , 23 / 1482הוא מדגיש כי הפועלות נמצאות

כמצוקה קשה מן הפועלים .
111

אצ " מ 457ן 23 /

112

המשרד הארץ  -ישראלי אל חנה

מייזל , 4 . 10 . 1914 ,

אצ " מ 11
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103

מרגלית שילה

שמירת הקיים תוך כדי דריכה במקום ותוך כדי דאגה לסיפוק צורכי המחר  -מטרה זו הנחתה את

החווה בשלוש שנות המלחמה עד לסגירתה  .כבימי שלום  ,כן בימי מלחמה  ,נטל החווה הונח כולו
על כתפי חנה

מייזל  ,אשר

לא דאגה רק לקיום השוטף של החווה אלא טיפלה גם בהשגת הכספים

ובבעיות המיוחדות שעוררה המלחמה  .ניי
מספר הבנות בחווה נשאר כפי שהיה קודם  -לכן  -כעשרים  -ובמקום שהו גם שתי מורות  :חיותה
ושרה בוסל  .הבעיה בה" א הידיעה היתה עניין התקציב  .כבר בספטמבר
הנשים ובו נמסר כי אינו יכול לערוב עוד להוצאות

החווה 4 .ין

1914

התקבל מכתב מארגון

חודש לאחר  -מכן הודיעוה כי אינה

מקבלת עוד את המענק החודשי הקבוע מברלין ; אף  -על  -פי שהחלטה זו שונתה  ,הוקטן התקציב כדי

קבועה  .ייי

מחצית ותדירות המשלוחים לא היתה
בסוף

1915

ירד מספר הבנות והגיע לשבע  -עשרה  ,ואף לארבע  -עשרה  .בשנת

צומצם התקציב

1916

עוד יותר  .שנה לאחר  -מכן כתבה חנה כי הכל התייקר כפליים לעומת השנה החולפת 6 .יי למרות
צמצום פעולות החווה  ,החל מרחף עליה בקביעות סימן  -שאלה

:

האם אפשר להמשיך ולקיימה

?

חנה הדגישה כי קשייה המיוחדים של החווה החריפו משום שלא היה בארץ מוסד אחראי לה וכי
עקב פגעי המלחמה מכבידה במיוחד התלות בארגון הנמצא רחוק  .היא הביעה דעתה כי רצוי ביותר

שהמשרד הארץ  -ישראלי ייקח את החווה תחת חסותו  .דרישה זו חזרה ונשנתה במשך כל תקופת

המלחמה  ,אך לא נענתה  .כל המוסדות השתדלו לצמצם את תחום אחריותם  .חנה פנתה אף לקרן -
הקיימת  ,לפי שקיוותה שתמיכתה תקל באורח מידי על החווה ותביא גם למאמץ רב יותר של ארגון
הנשים ולהגדלת תקציבו  .גם בקשה זו לא נענתה  .חנה קיבלה את התשובה הנוקשה והחד  -משמעית
כי מדיניות הקרן היא לא להרחיב את תחום פעולתה בעת המלחמה  .ליי
לפגעי המלחמה חברו פגעי טבע  .מכת  -הארבה באביב

1915

פגעה קשה בחקלאות  ,גם אם הנזק

בכנרת  -ובגליל כולו  -לא היה כבד כל  -כך  .ויי באביב

1916

גאה הירדן והשיטפון פגע בגן  -הירק

של החווה  .בחורף

1917

הציפו הגשמים הרבים את השדות 9 .יי הפגעים השונים הביאו לחיכוכים בין

כי העול הרובץ עליה כבד מנשוא ,

1 ]3

חנה כתבה

114

חנה מייזל אל אפ " ק  ,י " ט בחשוון

115

הצעת התקציב החצי  -שנתית הסתכמה
התקציב הכולל מאוקטובר

1914

.

, 14 11 . 1915

אצ " מ 23 / 1473

תרע " ה  ,שם ; חנה מייזל אל טהון , 27 . 9 . 1914 ,
ב 6 , 300 -

עד אוקטובר

אצ " מ 11

פראנק  ,אך חנה ביקשה מן הארגון רק

1915

הגיע

ל 17 , 000 -

3 , 800
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פראנק לתקופה זו .

פראנק  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 11ראה גם

דין  -וחשבון ,

אצ " מ  ] 2 / 17 1שא
116

, 20 . 1 . 1915

אצ " מ 1 ) ] 2 / 171א  .התקציב המשוער היה

אצ " מ  ] 2 / 17 1אא
11
117

)

12 , 000

פראנק לשנה  .בפרטיכל ארגון הנשים

( , 9 . 2 . 1916

נאמר כי הסכום הוא  11 , 000פראנק  .דין  -וחשבון חנה מייזל  ,כ " ה בתמוז תרע " ז  ,אצ " מ
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חליפת  -מכתבים עניפה בדבר תקציב החווה

:

אצ " מ . 1) 1) ] 2/ 171

במיוחד מכתב מיום  . 14 . 12 . 1916הקרן  -הקיימת

אף הביעה במכתביה חוסר אמון ביעילותה של חווה בהוראת החקלאות  .לדברי ההנהלה  ,כל הנסיונות עם חוות -
לימוד בארץ ובחוץ  -לארץ אינם מעודדים  .דיון על כך ראה להלן  ,בגוף הדברים .
118

119

104

דין  -וחשבון כללי של רופין על המצב בארץ ועל נזקי
מייזל על פגעי הארבה

, 10 . 1 . 1916 :

, 24 . 1 . 1917 , 30 . 4 . 1916

אצ " מ 11

אצ " מ 11

] 2 / 77

הארבה  . 5 . 1915 ,ן, 1
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אצ " מ  . 23 / 1472דין  -וחשבון של חנה

חוות  -הפועלות בכנרת 19 % 7- 1911 ,

הנערות לבין קבוצת כנרת השכנה  .העלמות שבאו לכנרת בתקופת המלחמה היו כדרך  -כלל צעירות
יותר מקודמותיהן ואף חלשות יותר  .מצב התברואה הידרדר אף

הוא 20 .י

שגירת החווה
בצד הדיונים והמאמצים להמשיך בקיום החווה הועלתה לעתים האפשרות לסגירתה  .כבר
באוקטובר

1914

הביעה חנה מייזל את חששה כי יהיה צורך לעשות זאת  .י2י החשש הוכח כמוקדם

מדי ועד לינואר

המשיך לתמוך בה בקביעות ארגון הנשים  .אולם מאז ואילך נדונה סגירתה

1916

ברצינות רבה יותר  .ארגון הנשים חש כי לא יוכל עוד לשאת במעמסה  ,וסבר כי הפתרון הוא להעביר

את החווה לידי הקרן  -הקיימת או לסגור

אותה  .ממכתבי הארגון עולה

כי ההנהלה שאפה לפרוק

מעליה את עול החווה  ,אך ניכרת גם התחושה כי בחווה הושקעו מאמצים כספיים  ,פיסיים ונפשיים
לטמיון 22 .י

רבים ויש להימנע מהורדת הכל

זאת ועוד

:

שמירת הקיים גרידא  ,כך שכל השיפורים

במקום לא יינזקו  ,הוערכה בממון רב  ,ולכן סברו שראוי להשאיר את החווה במתכונתה  .בלחץ

המשרד הארץ  -ישראלי החליטה הקרן  -הקיימת לשנות מעט את מדיניותה ולהקל בנטל התשלומים

הרובץ על ארגון הנשים עד קיץ  . 1916כך הוסר האיום כי החווה תיסגר באפריל . 1916
בינואר

שוב החלו במגעים לסגירת המקום  :ואף  -על  -פי שנכרה אז הערכה רבה יותר

1917

לחווה ,

החמירה שנת מלחמה נוספת את מצבם הכלכלי של כל הנוגעים בדבר  .בישיבות שנערכו בבית טהון

בירושלים  ,בקיץ
של המקום

;

, 1917

השמיעו יעקב טהון וחנה מייזל החלטות חוזרות ונשנות על המשך קיומו

אך התקציב אזל  ,ובאלול תרע " ז נסגרה

החווה " ' .

כדי למנוע את הריסתה  ,נשארה כה

חנה מייזל עם קבוצה של חמש  -עשרה נערות ותקציב מטעם המשרד הארץ  -ישראלי  .אלה ישבו שם
כשלוש שנים .

תכניות לחוות  -לימוד חדשה
כל זמן פעולתה של

החווה  ,ואף

לאחר היסגרה  ,לא פסקו המעוניינים בה לדון בהקמתה משוכללת

יותר ועל בסיס רחב יותר  .תכניות אלה לוו בדרך  -כלל בשאלות אחדות  .האם קיים אמנם צורך
בחוות  -לימוד מיוחדת ללימוד החקלאות
על דרישות החקלאות והחברה בארץ

?

?

האם מתכונתה הקיימת מכוונת את הנערות כיאות ועונה

האם מקום החווה בגליל התחתון הוא מעלה או חסרון

יש לייסד את החווה לאחר שתיסגר ובאלה תנאים

?

היכן

?

 120בתקופת המלחמה התארגנו הכנות המבוגרות יותר לקבוצות  -עבודה עצמאיות  ,ראה על כך בהמשך  .דין  -וחשבון
על הנערות

, 24 . 9 . 1916 :

אצ " מ  . ] 2 / 77 11כמכתב מחודש מאי

חולות  .הועלתה הצעה להעבירן להבראה לראש  -פינה
כצנלסון  -נשר

( לעיל  ,הערה , ) 103

:

1917

וילקנסקי אל

נאמר כי למעלה ממחצית הנערות בכנרת
טהון , 20 . 5 . 1917 ,

אצ " מ  . 23 / 1475חנה

מספרת כי בשל ריבוי המחלות קיצרה חנה מייזל את תקופת הלימודים של

הנערות .
121

. 3 . 10 . 1914

אצ " מ / ) 148 / 37

 122דין  -וחשבון אטינגר משנת
123

: 1914

. 1 . 1916

] , 1

אצ " מ  ] 2 / 17 1אן :
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ו ' בתמוז תרע " ז  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 11דין  -וחשבון על הישיכה בכית טהון כה הוחלט לעשות הכל כדי להמשיך בקיום
החווה  .המאמצים לא נשאו פרי  ,ובכ " ג באלול תרע " ז הודיעה חנה מייזל כי החווה נסגרת  .בדבריה השתמשה
בביטוי הצרפתי

 roi ' :ט1

"

] ע1ע 1 ,

] 0ח ]

1חא

י0

]

 ' ( ' Leהמלך מת  ,יחי המלך ' )  , 16 . 1 . 1918 ,אצ " מ ] 2 / 77 11

% 05

מרגלית שילה

השאלה אם יש ללמד צעירים וצעירות חקלאות במסגרת מיוחדת או במשקים קיימים עלתה עוד

קודם ייסודה של חוות  -הלימוד הראשונה לפועלים  ,וקיבלה גוון מיוחד כאשר היא נדונה בקשר

לבנות  .לבחורים צעירים  -אף לאלה שהיו חסרי הכשרה חקלאית קודמת  -קל היה יותר לקבל
עבודה כלשהי בשדה  .כל פועל  ,גם אם היה חסר הכשרה  ,יכול היה לעבוד בחקלאות פשוטה
שעיקרה כוחות פיסיים  .דרישה זו לא הלמה את הפועלת  .כל עבודה חקלאית כמעט המתאימה לה
מבחינה פיסית דורשת מלכתחילה ידע חקלאי כלשהו ומיומנות  .לפיכך אין לבחון את נחיצותה של
חוות  -לימוד לפועלים ולגזור מכך גזירה שווה על זו המיועדת לנערות  ,אלא יש לדון בכך באורח

שונה  .עובדה זו הורגשה על  -ידי חנה מייזל חזור והדגש  ,אולי משום שלא זכתה להבנה מידית  : .י
4

נראה כי שלילת חשיבותה של חוות  -הלימוד נבעה בדרך  -כלל מאי  -ראיית הבעייתיות המיוחדת של
האשה  .דיון על נושא זה נערך באסיפת פועלי הגליל בתשרי תרע " ד  .רוב הנוכחים הביעו את דעתם

נגד חוות  -הלימוד

לפועלים ,

משום שאפשר  ,לדעתם  ,ללמוד את העבודה בתוך קבוצות  -עבודה .

הפועלים לא נגעו כלל בעניינן של הנערות וחנה מייזל לבדה תמכה בחוות  -הלימוד והצביעה על כך

שהקבוצות נועדו לצבור רווחים ולא לשמש לנסיונות 2 ' .י התנגדות זו לחוות  -לימוד לא היתה שכיחה

ובהזדמנויות שונות אחרות תמכו פועלי ארץ  -ישראל בחוות ואף הציעו לייסד חדשות  : ' .י
האגרונום עקיבא אטינגר  ,ששרטט אמנם תכנית לחוות  -פועלות משופרת  ,הביע הסתייגות מדרך
הכשרה זו

:

הוראת החקלאות בבתי הספר החקלאיים  ,או בחוות לימוד זהו תהליך איטי ועבודת ההתישבות
אינה יכולה להיות תלויה בו  .הלימוד מתוך עבודה בזמן הקמת משקים חדשים  . . .נותן

אפשרויות רבות ללימוד מעשי וטכניקה של הנהלת משק  : 7 .י
אטינגר העדיף קורסים זמניים לחקלאות בליווי הדרכה חקלאית במשק מתפתח ; אך במקום אחר
הודה כי בגלל קשייה המיוחדים של הפועלת בארץ אין לוותר על מוסד מיוחד שיכשיר אותה

לעבודה  : " .י
בצד השגות על עצם קיומה של החווה  ,היו שהצביעו על הצורך בתכנונה על בסיס אחר  .הצעה

מפורטת  ,מלווה ביקורת רבה  ,הועלתה על  -ידי האגרונום שמואל
ברחובות

ב . 1912 -

טולקובסקי ,

בהיותו איכר

טולקובסקי הציע לחקות את בית  -הספר לנערות בבלגיה  ,ארץ  -מוצאו  ,בו הושם

הדגש על ניהול משק  -הבית וחשיבות משנית ניתנת ללימודי החקלאות  .טולקובסקי הדגיש כי בית -
הספר אינו צריך לחנך נערות להיות פועלות  ,אלא לכוונן להיות נשות איכרים  .חוות  -הלימוד בכנרת
נועדה ,

124

לדעתו  ,להכשיר פועלות  ,ותפיסה זו בטעות יסודה  .לדבריו  ,אין בארץ מקום לפועלים

חנה מייזל  ' ,חנוך חקלאי לפועלות '  ,הפועל הצעיר  ,טו

( תרפ " ב ) ,

גליון

הנ " ל  ' ,סקירה על בית הספר החקלאי

; 38

לצעירות  , ' 1920 ,אצ " מ ~ 515 / 31

 125הפועל הצעיר  ,ז ( תרע " ד )  ,גליון  , 3עמ '  . 16על המחלוקת בדבר הצורך בבתי  -ספר חקלאיים הצביעה גם הקרן -

הקיימת  .ראה לעיל  ,הערה . 117
126

ראה

:

אטינגר  ' ,שיטות ההתישבות היהודית בארץ ישראל '  ,אצ " מ 4111 / 21

127

ע'

128

אפריל

106

מרגלית שילה  ' ,חוות הלימוד של המשרד הארץ ישראלי '  ,עבודה לשם קבלת התואר

מ " א  ,עמ '

. 252

/

, 1917

אצ " מ 1 ) ] 2 / 17 1א ; הנ " ל  ' ,חנוך חקלאי לצעירות עכריות '  ,הפועל הצעיר  ,יב

( תרע " ט ) ,

גליון . 1

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917-1911

חקלאיים אשכנזים שמטרת חייהם להישאר תמיד פועלים ולפיכך אין מקום גם לפועלות  .רצוי
שבית  -הספר יהיה סמוך לריכוז גדול של פועלים כדי שהנערות תנהלנה מטבח  -פועלים ותלמדנה

את המלאכה  .טולקובסקי הציע לייסד את החווה ברחובות  : .י
9

משיגים אחרים העלו שאלות אחרות  :האם על המוסד להיות רווחי ורנטאבילי
החווה לנערות צעירות או לבוגרות

היכן ראוי להקים את החווה מחדש

?
?

?

האם יש לייעד את

לדעת יעקב טהון ראוי לייסד לכל שכבת  -גיל מוסד נפרד .

0

'י

נטיית המוסדות המיישבים היתה להעביר את החווה לפתח -

תקוה או לייסד בה עוד חווה  .נוסף על העובדה שבפתח  -תקוה היתה אדמה מתאימה  ,שררה בקרב
נשות הארגון הדעה כי הבנות תתנהגנה בה בפחות חופשיות מאשר בכנרת וכי החווה תמשוך אליה

נערות רבות יותר מקרב בנות המושבות  .י ' י
שתי תכניות מפורטות להקמת חוות  -לימוד חדשה לנערות הועלו על  -ידי חנה מייזל ועקיבא

אטינגר .

שתיהן נועדו לפתור את הבעיות שהתעוררו בחוות  -הלימוד בכנרת  .אטינגר הציע מעין בית  -ספר

מקיף בו תמצאנה את מקומן נערות שדרישותיהן שונות  ,במסגרות שונות  ,תחת אותה קורת  -גג .
אטינגר הציע תכניות  -לימוד שונות לצעירות שתגורנה בפנימייה  ,לבוגרות יותר שתהיינה תלמידות

אקסטרניות ויחד עם זה קורסים מקצועיים קצרים לבעלות  -בית  .הוא אף הציע שמוסד זה יארגן

הדרכה חקלאית ביישובים  .לדבריו  ,ראוי כי מוסד חקלאי אחד יגבש תכניות שונות ויהווה מרכז
ללימוד החקלאות  .את אטינגר הדריכה בראש  -וראשונה ההכרה כי מבחינה כלכלית יהיה מוסד כזה
רנטאבילי הרבה יותר ואף נוח יותר להתאמה לדרישות השונות  .למעשה סבר כי רצוי שארגון הנשים

ימשיך גם להבא לשאת בעול השוטף של ההוצאות ואילו הקרן  -הקיימת תספק את הקרקע והמבנים .
באביב

1917

סבר אטינגר כי מוסד שיאכלס שישים צעירות בעת ובעונה אחת יהיה גדול דיו כדי

לענות על הדרישות היישוביות של

ארץ  -ישראל  ' : .י

הוא לא התייחס כלל לבעייתה הספציפית

ולדרישותיה המיוחדות של בת העלייה השנייה  ,אלא העלה דוגמאות שונות מארצות אירופה .
בכתביו הרבה לעסוק בבעיות אשת המתיישב  ,אך לא בבעיית הפועלת העצמאית .
התעמקות רבה יותר יש בדבריה של חנה מייזל  ,שלא פסקה למעשה מלהגות בנושא במשך שנים

רבות  .היא שבה ודנה בשאלות המפתח  :מהי מטרת החווה

?

למה רצונה לחנך

?

את מי רצונה לחנך

ניכר שבמחשבתה חלה במשך הזמן תפנית  :תחילה סברה כי יש לחנך את האשה להיות איכרה

דהיינו אשת איכר

;

אך כאשר עמדה על המציאות החדשה וראתה כי לפועלת שאיפות

התאימה את רעיונה למציאות  .בחוזר שכתבה בשנת

1920

?

בלבד ,

אחרות ,

הדגישה חנה מייזל כי החווה נועדה

להקנות ידיעות חקלאיות -

129
130

טולקובסקי אל וארבורג  ,דצמבר

טהון אל

קאן , 28 . 6 . 1917 ,

, 1912

אצ " מ 1 / 23

אצ " מ 23 / 1635

1נ 1על קניית אדמת פתח  -תקוה להקמת החווה ראה
: 23 / 1482

, 28 . 6 . 1917

]

אצ " מ  ] 2 / 171אא  .היו

:

דין  -וחשבון על ישיבת ועדת הקרן  -הקיימת ,

, 8 . 8 . 1917

אצ " ם

אף תכניות להעביר את החווה לבן  -שמן  .אפשרות זו נראתה לחנה

מייזל כפתרון יחיד להמשך קיומה של החווה בימי המלחמה  ,חנה מייזל אל וילקנסקי  ,אלול תרע " ז  -תשרי תרע " ח ,

אצ " מ  . ] 2 / 77 11התכנית לא באה לידי מימוש .
132

ע'

אטינגר  ' ,לשאלת הכשרה חקלאית לבנות ונשים בפלשתינא '

אטינגר  ,סבר כי סכום של

200 , 000

( גרמנית ) ,

אפריל

, 1917

אצ " מ . 1 ) 1 ) ] 2 / 17 1

פראנק יספיק לשם הכנת התשתית  ,ואילו האחזקה השנתית תעלה

50 , 000

פראנק .
107

מרגלית שילה

למען שתוכלנה למלאות את חובותיהן בין בתור נשים עובדות של חקלאים עובדים  ,ובין בתור
עובדות עומדות ברשות עצמן ובתור חברות בקבוצת צעירים או צעירות  ,או במשק פרטי זעיר

שלהן  ,או של אחר  ,או באיזו צורה אחרת  " .י
בדבריה נתנה תוקף לאופני חיים שקנו להם מהלכים בעשור השנים מאז ייסודה של החווה  .יחד עם
זאת  ,היא הדגישה  -כאטינגר  -את חשיבות חינוכה של האשה למשק האיכר  .בד בבד עם הבנתה
את אופני החיים החדשים  ,לא נטשה את התפיסה המסורתית של האשה

את עבודת האיכר במשק העזר שעל  -יד ביתו ובחינוך ילדיו

כ ' עזר

כנגד ' שבאה להשלים

:

אם לא נקשור את האשה לחיי הכפר על ידי חינוך מתאים  ,תהיה היא הראשונה למשוך את כל
המשפחה לעיר  ,ואולי עוד הלאה מזה  ,וכל עמלנו לברוא ישוב כפרי בריא לא יצליח  .האשה
מניחה את חותמה על כל הבית  .היא נותנת לו את האופי ויוצרת את הרוח השוררת בו  .בחפצנו

לגדל דורות נאמנים לעמנו צריכים אנחנו לאמהות עבריות טובות  ,ובחפצנו לגדל דור כפרי

טבעי  ,לא נוכל להשיג את מטרתנו  ,אם האם לא תהיה קשורה קשר טבעי ואמיתי אל כפרה
משקה

וגינתה  " .י

ההבנה לרוח בנות העלייה השנייה לא הסיטה את חנה מייזל מעמדותיה הראשונות והיא הרחיבה
אותן  .בניגוד לנערות ששאפו ליצור אופני חיים

חדשניים ,

בהם לא יהיה עוד מקום לתפיסה

המסורתית של האשה  ,חשבה חנה מייזל על העשרת חייה  :היותה אשה ואם יחד עם היותה חקלאית
מודרנית בעלת ידע ומיומנות .
בניגוד

לאטינגר ,

ששאף להקים מוסד מרכזי

מקיף ,

הציעה חנה לייסד כמה מוסדות לנשים -

חקלאיות  ( :א ) בית  -ספר חקלאי  ( :ב ) משקי  -פועלות ; ( ג ) קורסים לבישול  .היא לא ויתרה על דעתה
שאף בנות בוגרות תקבלנה את מיטב ההדרכה דווקא במסגרת כפייתית כבית  -ספר  .לדעתה  ,אף

נערות בגיל שמונה  -עשרה תוכלנה להשתלב במסגרת נוקשה ורק בה תוכלנה לקבל ידיעה חקלאית

מעמיקה  .בוגרות בית  -הספר תוכלנה להשתלב בכל עבודה חקלאית ואף להדריך נערות שאינן רוצות
מסיבות שונות או אינן יכולות  -להשתלב בבית  -הספר  .בוגרות החווה תוכלנה להדריך קבוצות של

פועלות  ,ששמן הוסב בתקופת העלייה השלישית ל ' משק  -פועלות '  .משקי  -הפועלות תקנינה לבנות

ידיעות בעבודה מעשית ותכשרנה אותן לקחת חלק גם במשקי  -פועלים .

הקורסים לבישול לא היו אלא חוות  -לימוד שבה מושם הדגש על הוראת משק  -בית  ,ובעיקר -

ניהול מטבחי  -פועלים  .במאמרים אחרים כללה חנה מייזל את לימוד משק  -הבית בתכנית  -הלימודים
של החווה החקלאית  ,אך הצורך המתרבה במנהלות מטבח וסלידתן של הנערות מעבודה זו הולידו
כנראה את הצורך במוסד אחר  ,שמלכתחילה יוקם למטרה זו  .המקצוע המסורתי שהיה לבן  -חורג

בעיני בנות העלייה השנייה  ,ואשר אי  -אפשר היה לוותר עליו בשל חיוניותו  ,זכה על  -ידי כך לקבל
את מעמדו הנאות

133

ראה לעיל  ,הערה : 124

 134בשעה זו
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:

תכנית לסידור בית  -ספר חקלאי לצעירות עבריות .

( לעיל  ,הערה . ) 55

חוות  -הפועלות בכנרת 1917 - 1911 ,

בשינוי ערכין גמור נגש רב החברות אחרי גמר הקורסים לעבודה  ,שהתיחסו אליה לפני כניסתם
לקורסים ברגש של אי רצון ואי הבנה גמורה של ערכה .
עוד

כ 1917 -

עמדה חנה מייזל על הצורך להכשיר כוחות הוראה חדשים לבית  -הספר וביקשה אף

להשתלם בעצמה  .מאמציה נשאו פרי  -גם אם לא מיד  .בשנת

1926

נוסד בית  -הספר החקלאי

לנערות בנהלל  . ,ביוזמתה ובהנהלתה .

הערכת החווה
הקמתה מחדש של החווה יש בה כדי להעיד על ההערכה שרכשו לה  ,כפי שעולה גם מדברי  -השבח
שלהם זכתה  .תדמיתה בקרב ציבור העוסקים בעשייה הציונית היתה חיובית ולעתים אף לוותה אותה

לוויית  -חן של הערצה ורומאנטיקה  .נראה שכל אלה שבאו עמה במגע  -וכל אלה שבקרוה -
חשו ברוח הטובה ששרתה בה  .מוסד זה היה אולי מבין המוסדות היחידים של התנועה הציונית
שעושיו הפיקו ממנו סיפוק מידי .
ארתור רופין  ,הסמכות הציונית הגבוהה בארץ  ,מילא פיו שבחים לחנה מייזל  ,לסבלנותה ולכושר -

עבודתה  .לדבריו  ,הישגה החשוב ביותר של החווה היה הוראת הנתיב שהאשה  -החקלאית תלך בו .
לדעתו  ,הוכיחה חנה מייזל הוכחה חד  -משמעית כי שיטתה נכונה וכי יש להמשיך בה אף בקנה -

מידה

גדול יותר  " .י

יעקב טהון  ,סגנו של רופין  ,הזדהה עמו בהערכת חנה מייזל והשפעתה הברוכה

על הנערות  .מאמציו הלא  -נלאים  ,במשך תקופת המלחמה עת מילא את מקומו של רופין שהוגלה

מן הארץ  ,להמשך קיומה של החווה  ,מעיד יותר מכל על הערכתו את החווה .

6

'י

שרה טהון  ,נציגת

ארגון הנשים בארץ  -ישראל  ,שיבחה אף היא את המפעל בעיתונות התנועה  ,אם כי במכתבים אישיים

לנשות הארגון לא חסכה אף את שבט  -ביקורתה  .לרשימת המשבחים יש להוסיף את האגרונום
הגרמני אהוגן  ,שביקר בחווה

ב , 1912 -

ואת האגרונום הציוני אטינגר  ,שביקר בה

ב 1914 -

7.

'י

שינוו תדמית האשה

קשה להעריך את מלוא תרומתה של החווה לשינוי שחל בתדמית האשה  -הפועלת בעלייה השנייה .
כבר ציינו כי הרעיון שהאשה תעסוק בעבודות חקלאיות כשוות ערך לגבר היה מחידישי העלייה

השנייה  .הן הקיבוץ והן המושב  -שתי צורות ההתיישבות שפיתחו את החקלאות בארץ  -לא היו
יכולים להתקיים במתכונתם בלי לפתור את בעיית האשה  .חוות  -הפועלות בכנרת הראתה לאשה יותר
מכל גורם אחר  ,את הדרך שתלך בה  .בחוות  -הפועלות הן למדו את העשייה החקלאית ואת התאוריה
שלה וכך קיבלו את הביטחון כי בכוחן להגיע אמנם להישגים ולתוצרת  .ראיית הפועלת כחברה

שוות  -זכויות חל רק לאחר שהוכיחה את יכולתה כפועלת חקלאית מובהקת בענפי  -משק מסוימים .
השינוי האידיאולוגי בתפיסת הפועלת חל רק לאחר שחל שינוי בכישוריה  .חברת הפועלים שלא

" מ 23 / 1475
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 , 6 . 3 . 1917ע

136

טהון אל קאן ,

137

חנה מייזל ציינה במכתבה לשרה טהון כי יש אהדה כללית

, 28 . 6 . 1917

אצ " מ 7 1ן  ] 2/אא

,

635ן  . 23 /וארכורג הצטרף
לחווה ,

אליהם , 21 . 5 . 1912 ,

. 3 . 1 . 1912

אצ " מ 1

אצ " מ 7ן  ] 2 /אן

] 2 / 255
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נתנה כלל דעתה על מקום האשה  ,נהגה כאילו אפשר להקים חברת רווקים בלעדית  ,לפחות בשלב
ההתיישבות הראשון  .דגניה דחתה את בוגרות המחזור הראשון של החווה שביקשו להצטרף

אליה ,

מתוך חשש שאין כושר  -עבודתן מספיק וכי הן תגרורנה הפסד למשק  .המאבק על הוכחת יכולתה

של הפועלת הביא לתופעה מיוחדת במינה  -לעומת היווצרותן של חבורות חד  -מיניות של פועלים

שנעזרו במספר קטן מאוד של נערות  ,קמו עתה חבורות חד  -מיניות של

פועלות  ,שנעזרו בעבודת

פועלים רק כעובדי  -חוץ ולא כחברים שווי  -זכויות  .הידע החקלאי שנקנה בכנרת עזר לגבש צורה
חברתית חדשה

:

ומה בכך אם הקבוצה היא רק לשנה אחת ועל קרקע חכורה

?

לא המשק היה העיקר כי אם

הקבוצה עצמה  . . .עכשיו בררר לעין כל  ,מה מאד מחוסרת הגיון משקי היתה הקבוצה העראית

ההיא  ,אך אז היתה היא מובנת

וטבעית  " .י

התלכדות הנערות בקבוצה סגורה היתה נדבך בהתקדמותן לעבר ההכרה ביכולתן וצירופן כחברות

שוות  -זכויות במשקים החקלאיים  .התיישבות זו היתה צורת מעבר שבטלה כאשר התקבלה הפועלת
כחברה שוות  -זכויות במשקים  .קבוצת הפועלות באה לענות על דרישתה של האשה לראות בה אדם
חופשי  ,בצד הגבר  .חוות כנרת היתה המקום הראשון בו הוכחה עצמאותה בהתיישבות .
חנה מייזל עצמה עמדה ממרחק של שנים רבות על השפעתה המכרעת של החווה על מעמד האשה

:

' זאת היתה ההתחלה הנועזת לכל הפעולות שעליהן דברתן  . . .השפעתה על מקום האשה במשק
החקלאי ועל

גיוונו היתה מכרעת '  ' .י
9

הנערות ששהו בחווה היו שותפות לחוויה זו  ,בעת התהוותה ,

אם כי רק מתוך פרספקטיבה של זמן אפשר היה להעריך אל נכונה את השלכותיו של השינוי במעמד

האשה להתיישבות עצמה  . . . ' :מהגליל תצא תורה  .מפה תורת חיים חדשים מזוקקים .

40 . ' . .י הערכה

זו הושמעה בדרך חד  -משמעית ובמלים נרגשות על  -ידי הפועלים  ,גם הם שנים רבות אחר  -כך

:

בית הספר בכנרת היה דגל המרד שהרימה האשה החדשה בארץ  . . .רעיון שחרור האשה
מבטלה ומתלות ורעיון הפעולה האקטיוית  . . .כי בחלקת האדמה המיוחדת לנערות  . . .טמון
היה הגרעין הבריא  ,שממנו צמחה תנועת הפועלות החקלאיות  -היסוד לתנועת העובדות
בארץ  .ן4י

נראה לי כי אין לומר שבית  -הספר היה דגל של מרד  ,אלא היה זה דגל של חידוש  .ההערכה כי הצעד

הראשון לשינוי מצבה של האשה נעשה בחוות  -הפועלות בכנרת הושמעה גם על  -ידי ברל כצנלסון
בהרצאותיו על תולדות

138
139

תנועת  -הפועלים 42 .י

רחל ינאית  ' ,שלבים '  ,דברי הפועלת ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 89
חנה מייזל  ,דברים שנאמרו ב , 1966 -

 140בלובשטיין ( לעיל  ,הערה

, ) 89

פרקי כנרת ונהלל ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ ' . 47

עמ ' . 54

141

דיין ( לעיל  ,הערה

142

ב ' כצנלסון  ,ראשי פרקים לתולדות תנועת הפועלים בארץ  -ישראל  ,סטנוגרמה של הרצאות  ,תרצ " ט  ,עמ ' . 70 - 69
להערכה זהה ראה

110

 , ) 21עמ '

:

. 222 - 221

רוזנשטיין ( לעיל  ,הערה

, ) 20

עמ '

; 213

ד ' קלעי  ,העליה השניה  ,תל  -אביב תש " ו  ,עמ ' . 95 - 91

קבוצת פועלות בפתח  -תקוה  ,בימי מלחמת העולם הראשונה

חנה מייזל קבלה לא פעם על כך שהמוסדות המיישבים אינם מעריכים נכונה את כוח השפעתה של
החווה על מקומה של האשה בעבודה היישובית  .לדעתה  ,מזלזלים הם בחשיבות האשה למשק

הכפרי 4 ' .י חנה הגזימה ודאי בדבריה  ,כדי שתיענה יותר לתביעותיה  .אפשר לומר בהערכה זהירה כי
המשרד הצהיר בריש גלי עד כמה חשובה עבודת האשה ואף  -על  -פי  -כן לא נאות לקחת את החווה

תחת חסותו  .מעבר לשיקולים כלכליים שהינחו ללא ספק את רופין  ,אפשר אולי להצביע גם על
האפשרות שיחד עם ראיית חשיבות האשה למשק החקלאי נשאר הזלזול המסורתי בה  .הטיפול
בחוות הנערות  ,כמו הטיפול בבנות של עניי ירושלים  ,נשאר בידי ארגון הנשים  .לקובלנותיה של
חנה היה בסיס .

קידום

החקלאות

בד בבד עם כניסת האשה למשק החקלאי התפתחו ענפים חקלאיים חדשים  ,שהתאימו במיוחד
ליכולתה הפיסית של האשה  .חנה מילאה פיה שבחים להישגי הבנות מבחינת החיים החקלאיים
בארץ ועמדה על כך כי הן הוכיחו שהאשה מסוגלת לעבודה
הגדול בידי

ערבים  ,הפך

חקלאית 44 .י

גידול ירקות  ,שהיה ברובו

לתחום חקלאי יהודי שאומץ בעיקר על  -ידי הפועלת 4 ' .י לגן  -הירק תכונות

המתאימות במיוחד לעבודת האשה  ,עבודה פיסית שאינה קשה מדי ותובעת התמסרות ואימון  .עוד

143

חנה מייזל אל טהון  ,כ " ט ככסליו תרע " ו  ,אצ " מ 11

144

מייזל ( לעיל  ,הערה ו

145

גם בבן  -שמן עסקו בגידול ירקות  ,טבון אל

)  ,עמ ' ; 17
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לפני פרוץ המלחמה  -אך ביתר שאת במהלכה  -התארגנו הבוגרות של חוות  -הלימוד לקבוצות -

עבודה על טהרת המין הנשי ועסקו בגידול ירקות  ,בפתח  -תקוה  ,בעין  -גנים ומאוחר יותר בחווה
בכנרת  .בימי המלחמה היו שש קבוצות של פועלות ביהודה ובגליל ולקחו בהן חלק כשבעים
פועלות מתוך שמונים ותשע ששהו אז

בארץ 46 .י

המחסור הכבד בצורכי מזון  ,שנגרם עקב

המלחמה ,

וחוסר העבודה שהכביד במיוחד על הפועלות  ,הצריכו פתרונות מידיים  .קבוצת הנערות שנוסדה

עוד לפני המלחמה  ,היתה התשובה לבעיית הפועלות  .רובן  ,לרבות אלה שלא שהו בחווה  ,קיבלו את
פתרונותיה לעבודת האשה  .לפי עדותה של חנה מייזל היו אלה בוגרות החווה שהדריכו את הפועלות
הטירוניות בקבוצות הירקניות .

אפשר לומר כי תמורה חברתית  -דהיינו  ,כניסתה של האשה לחקלאות באורח עצמאי  ,ללא תלות
בחברה הגברית  -הביאה לפיתוחו של גידול

הירקות  ,ענף

לחלק אינטגראלי של המשק והביא לשילוב האשה

בו 47 .י

חקלאי שלא היה מקובל עד אז  .הוא היה

גידול ירקות  ,לעומת הרפת והלול שפותחו

בבן  -שמן  ,זכה לתנופה מהירה ומיוחדת בזכות החווה יותר מכל תחום חקלאי אחר .

השפעת החווה על סביבתה

בין מטרותיה המוצהרות של החווה עם היווסדה  ,הוצגה גם השאיפה להשפיע על משקי

האיכרים ,

ובמיוחד על נשותיהם  ,כדי שילמדו הליכות משק חקלאי וישפרוהו .
בדין  -וחשבון של האגרונום עקיבא אטינגר הובעה ההערכה כי אמנם ניכרת במושבות הגליל
התחתון השפעת החווה

:

חל שיפור בתנאי הסדר והנקיון ויש הבנה רבה יותר לחשיבות המשק

החקלאי שעל  -יד בית האיכר  ,שמטבע הדברים נתון בידי האיכרה 4 " .י עדות זו נשמעת אופטימית

מדי  ,ואולם היתה לחוות הפועלות השפעה ישירה ועקיפה על תודעתן של נשות האיכרים בדבר
יכולתן להביא תועלת למשק ולטיפוחו  .בקרב האגרונומים ובקרב ציבור הפועלים השתרשה במשך
הזמן הדעה כי המשק החקלאי אינו משק האיכר לבדו  ,אלא משק המשפחה כולה

:

' תפקידה הנכון

של האשה הם העבודה והחיים בקבוצות הכלליות '  ,כדברי יוסף בוסל .

על יחס האיכרות לארץ ולשפה העברית אין כל עדות ישירה  .ואולם  ,אפשר אולי להעריך את החווה
גם לאור עובדה אחת

:

רק שתיים מתוך שבעים הנערות שהסתופפו בצל  -קורתה עזבו את הארץ ,

השאר נשארו בה ועסקו בחקלאות 4 ' .י עד כמה תרמה יציבותה של האשה בצד הידע החקלאי שלה

ליציבותם של הפועלים  ,להתקשרותם לכברת  -ארץ ולהשתרשותם במקום אחד

?

אלה מן הדברים

שאין להם שיעור ומידה  ,ואולם ראוי להצביע על כך .
קידום החקלאות ופיתוח תדמית האשה היו שני תהליכים שהשפיעו מאוד האחד על חברו  -הן
באורח מידי והן לטווח רחוק  .לתהליכים אלה היתה אף השפעה על גיבוש צורות חברתיות

חדשות ,

ועל  -ידי כך השפעה מרחיקת  -לכת על תולדות היישוב כולו .
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