נשים באוטופיות הציוניות
רחל אלבוים  -דרור

' הן אשה  ,רק אשה אנכי  -זלזל
העולם טפס ועלת עד ראש הצמרת ,
בלי משען  -נוגה וחורת
לארץ

אשפל ' .

ן

בכוונתי לבחון במאמר זה את דמות האישה באוטופיות  ,שעסקו במדינה היהודית העתידה  ,ואשר
נכתבו משנת

1882

ועד לראשית שנות העשרים  ,דהיינו בימי הראשית של התנועה הציונית  .בדיקה

זו תיעשה  ,לאור ניתוח מספר נושאים באוטופיות הציוניות  ,ותוך המחשת הקשר לז ' אנר האוטופי
הכללי  ,שממנו הושפעו המחברים  ,ולהלכי הרוח והמעשה בתנועה הציונית כתנועה אוטופיסטית

מגשימה .

2

לדיון בנושא  ,השלכות מעבר ל ' שאלת האישה '  .הוא מבטא את עולם האידאות  ,שעמד בבסיס
הדימויים והמאוויים של הוגי המדינה וחולמיה באשר למאפייני החברה והתרבות העתידים

להתפתח בארץ  .דיון זה מאפשר גם הצצה לעולם הפנימי המסוכסך של זרמים ופלגים בתנועה
הציונית ,ולתוך נפשם של מנהיגי התנועה וחבריה  .היחסים בין המינים וההשקפות בדבר מעמדן
של הנשים מבטאים מאבק אידאולוגי בשאלות שנויות במחלוקת  ,ומצביעים על הסתירות
הפנימיות ועל התפיסות המהפכניות  -ועם זאת שמרניות  -של התנועה

הלאומית היהודית .

האוטופיזם הציוני הושפע ממקורות אחדים  ,שבחלקם סותרים זה את זה  ,במיוחד ביחס לאישה

ולמשפחה  ,והם יוצרים מתח מתמיד בין הדגמים השונים של דמות האשה  :מכאן השפעת ההגות
האוטופית ובמיוחד הסוציאליסטית בדבר שוויון המינים  ,ומכאן הדגם הפטריארכלי המסורתי של
המשפחה

היהודית .

ככל שכותבי האוטופיות קרובים יותר לז ' אנר האוטופי הסוציאליסטי כן

מאבדת המשפחה במדינה היהודית האוטופית את תפקידיה

המסורתיים .

אולם גם בדגם זה

פועלים גורמים הממתנים את הדגם האוטופי השוויוני  .ממה שנכתב בז ' אנר האוטופי הכללי
ומניסויים בקהילות אוטופיסטיות מתברר  ,כי גם אלה המצויים בתחום מוקד ההשפעה השוויונית

נד .

1

רחל [ שיר ללא שם ]  ,שירת רחל  ,תל  -אביב תשל " ו  ,עמ '

2

על בעיית ההגדרה של אוטופיות ציוניות וניתוח הנושאים והמוטיבים המופיעים בהן ראה
המחר של האתמול ( הספר עומד לצאת לאור ביד יצחק

בן  -צבי ) .

:

ר ' אלבוים  -דרור ,

במאמר זה אני דנה בכל האוטופיות הציוניות

שהצלחתי לזהות המתייחסות לנושא הנשים במדינה היהודית שנכתבו בתקופה הנדונה  .כרך נוסף של מבחר מן
האוטופיות  ,כולל המובאות במאמר זה  ,נמצא גם הוא בדפוס

ביד יצחק בן  -צבי .

על אוטופיות ציוניות ראה  :י '

שביט  ' ,אוטופיות חברתיות בציונות '  ,י ' פרן ( עורך )  ,החלום והגשמתו  -הגות ומעש בציונות  ,תל  -אביב

תשל " ט ; "

גורני  ' ,הרהורים על היסודות האוטופיים כמחשבה הציונית '  ,הציונות  ,ט ( תשמ " ד )  ,עמ '

. 54 - 45

1 1 1

ן

קשר

-

ח ן 4י
;

אידיליה ( שתיית קפה

)

פנחס ליטווינובסקי
( עפרון וצבעי מים על

נייר

;

ללא

תאריך )

אינם משתחררים מסטריאוטיפים מיניים  ,וממשיכים לדבוק בתבניות מסורתיות  .כך מתגברות
ומחזקות ההשפעות ממקורות שונים את הדימויים המיניים השמרניים הל באוטופיות הציוניות והן
במעשה

הציוני .

כדומה לתנועות מהפכניות אחרות עשתה גם התנועה הלאומית היהודית

שימושים ברעיון השחרור של הנשים בלא שנשתנו בה הנורמות הבסיסיות בהתייחסות

לנשים .

תופעה זו של הוסר נכונות להביא לתמורה ביחסי השליטה של גברים בנשים בולטת במיוחד
באוטופיות הציוניות לאור גישתן השוויונית  ,הליברלית והפתוחה כלפי קבוצות אוכלוסייה אחרות

מכל העמים והגזעים ולאור המסר האנטי  -כוחני שהן מצטיינות

בו .

האוטופיה הציונית והמעשה הציוני מדברים ב ' שאלת האישה ' בשני קולות  .רוב האוטופיות
הציוניות מתגדרות ביחסן הליברלי והשוויוני כלפי הנשים  ,אולם למעשה רצופות כל האוטופיות

התייחסויות והתבטאויות שמרניות  .הדגם שבבסיס האוטופיה הציונית הוא חד  -מיני  ,זהו עולמו
של הגבר  ,שהאישה בו היא עזר

כנגדו .

3

גם באוטופיות המדברות גבוהה על שוויון ועל שינויים

רדיקליים במבנה החברתי והמשפחתי נותרת האישה מחוץ למעגל החיים המקצועיים
מבנה התפקידים והסמכויות במשפחה ובחברה נשמר בצביונו

112

הפטריארכלי :

והציבוריים .

הנשים נשמעות

לגברים  ,הילדים למבוגרים  ,והצעירים משרתים ומכבדים את הזקנים  .אולם בשעה שבאוטופיות
נשמע רק קולו של הגבר  ,ולא נשתנו בהן היחסים וכללי המשחק בין המינים  ,במציאות

3

על

מודלים חד  -מיניים ודו  -מיניים ראה

Freud, Cambridge , MA . 1990

Sex;: Body ~and Genderfrom the Greeks
10 :

,

,
Laqueur ,

.ז

נשים באוטופיות הציוניות

הארצישראלית של אותה תקופה הצליחו הנשים  ,למרות תסכולים וכשלונות  ,להציג חלופות
מהפכניות ולהגשים חלקית כמה

המציאות שהתפתחה

ממאפייניהן .

האוטופיה הציונית פיגרה בנושא הנשים אחר

בארץ .

הז ' אנר האוטופי מציג דגמים חדשים שמעבר לחיי היומיום  ,ומצביע על אפשרויות קיומם של

עולמות אחרים ושל יחסים אחרים בין המינים  .הוא מאפשר העלאת השערות חדשות והרהורים
בדבר אפשרויות אחרות הממחישות את חסרונותיהם ואת פגימותיהם של היחסים ושל המבנים
החברתיים הקיימים  .האוטופיות מהוות כלי לביטוי ביקורת חברתית נוקבת ולהעלאת רעיונות
חדשניים נועזים מבלי להסתכן  ,שכן הז ' אנר האוטופי הבדיוני מסוכך על היוצרים באמתלה של

שעשוע לא  -רציני  .כך מאפשרת האוטופיה  ,תוך שימוש באמצעי הסחה  ,לזכות בתשומת  -לב  ,מצד
אחד  ,ולהימנע מעונש על הבעת דעות בלתי  -קונוונציונליות  ,מצד אחר  .למרות רשת הגנה זו היחס
לנשים באוטופיות הציוניות נותר ביסודו שמרני ומסורתי  .האוטופיות הציוניות אינן מגלות כמיהה
גברית למערכת יחסים אחרת בין גברים לנשים  ,וזאת גם כששוויון הנשים נובע מהשקפת העולם

החברתית  ,שבה הם דוגלים  .ההתייחסות לנשים גם מגלה את הפער שבין ערכים ונורמות שברובד
הקוגניטיווי לבין הרובד הרגשי והתגובות המותנות בכוח המסורת  ,החינוך וההרגל  ,שקשה
להשתחרר מהם  ,גם אם רוצים בכך  ' .קל  ,מאד קל להיות נודד לקראת אידיאל  -האשה הרחוק -

ולבזות נערה קרובה  ,שנתגשמה בבשר ו 4 . ' 07היחס לאישה מהווה מבחינות רבות את מבחנה של
הגישה השוויונית ואת אחד המכשולים שבהם היא

כושלת .

שוויון זכויות לנשים ומעמדן החברתי והמקצועי
האוטופיות הציוניות מדגישות את שוויונן הפוליטי של הנשים ומעניקות להן זכות בחירה .
באוטופיה ' משוגעים ' של שלום עליכם
בין זכרים

לנקבות . . .

5

זוכות הנשים לשוויון זכויות גמור  ' ,אין שום נפקא מינה

זכר ונקבה דין אחד

להם ' .

הנשים לומדות ב ' חדר ' ודוברות עברית ,

ולראשונה בחייו רואה האורח  ,המבקר בעיר של ' המשוגעים '  ' ,שנקבות תושטנה יד לשלום ' לגבר
זר  .הנשים אינן קוראות ' טייטש  -חומש '  ,דהיינו חומש שבצדו תרגום ליידיש עממית  ,ולא ספרות
נשים כ ' צאינה וראינה '  ,אלא אותה ספרות שקוראים הגברים  ,והן לוקחות חלק באספות  ' .מה

ההבדל  -גברים ,

נשים ? . . .

מה  ,נשים אינן

בני -אדם ? ' .

בניגוד לסטריאוטיפ של נשים יהודיות ,

העדויות תכשיטים למכביר ללא חוש אסתטי  ,כפי שתוארו בספרות האנטישמית  6 ,סטריאוטיפ
שהשפיע על דימויי הנשים בקרב משכילים יהודים בני אירופה  ,הנשים באוטופיה של שלום עליכם
לבושות כגבירות אירופיות מעודנות ומשכילות  .לא עוד צעקנות גסה וזולה  ,אלא עידון ועושר

4
5

א ' רפפורט  ' ,המשפחה הבאה '  ,קהיליתנו  :קובץ תרפ " ב  ,מבואות והארות  :מ ' צור  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '
את

. 177

האוטופיה ' משוגעים ' פרסם שלום עליכם לראשונה במהדורה ביידיש של עיתון ההסתדרות הציונית ' די

ועלט '  ,על  -פי הזמנתו של הרצל  .במקורו נקרא הסיפור בשם ' די נארן '  -הטיפשים  .ראה  :שלום עליכם  ,לשם

מה צריכים היהודים ארץ משלהם  ,תל  -אביב

 , 1981עמ ' ; 181 - 142

א ' דרסנר  ' ,האוטופיה הציונית של שלום

עליכם '  ,דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
6

ראה

. 348 - 343

תיאורי היהודים כמתעשרים חדשים  ,ובמיוחד תיאורי נשותיהם  ,הלבושות בצורה מנקרת עיניים  ,כפי שבאו

.ע

לידי ביטוי בסיפור קורותיו של בלייכרודאר  ,יועץ הכספים היהודי של ביסמרק
 . 494 - 531קק Bismarck Bleichroeder and the Building 0 the German Empire , New York 1979 ,

,

Stern , Gold and Iron : :

.

ו:

1 1

רחל אלבוים  -דרור

תרבותי אמיתי  .אישתו של החייט ' לבושה כ " גברת "  .לא פנינים  ,כמו גבירה אצלנו  ,אלא סתם כך
לבושה בנוי ובחן רב ' .
בד בבד עם ההכרה בזכותן לשוויון נותר מעמדן של הנשים ללא שינוי ניכר  ,והיחס ל ' אישה

הפוליטית '  ,השואפת לממש את זכויותיה  ,הוא לגלגני ומזלזל  .אדמונד ( מנחם ) אייזלר תיאר את
הנשים באוטופיה שלו ' חזות העתיד '
לכל דבר טוב

ונאצל ' .

7

כיפות ואצילות  ' ,מדרכן של נשים  ,שלבן רוחש אך חיבה

נשות חיל עדינות רוח אלו מספקות למולדת אזרחים טובים ונאמנים  .אולם

אם תעסוקנה הנשים בפוליטיקה  ,זהו אות לניוונה של המדינה  ' :אוי לה למדינה אם נשים בוחשות

ביורת  -המפלגתיות הכיתתית ומתרחקות מכל מחשבה נאצלת ונעלה  .סימן מובהק לניוונה של

אומה הוא  ,כשאשה פוסקת להיות אשה במשמעות הנעלה של מלה זו '  .על  -פי החוקה של מדינת
יהודה באוטופיה של אייזלר  ,מותר לגרש נשים שבגדו בבעליהן  ,ובאשר לגברים הבוגדים שסם
ולא פירש  .זכות המלוכה ביהודה עוברת בירושה רק לבנים זכרים  ,ומנין הגברים בלבד הוא הקובע
את מידת העצמאות של הקהילות ואת

מעמדן .

גם באוטופיה של אלחנן לייב לוינסקי  ' ,מסע לארץ ישראל בשנת ת " ת לאלף השישי '  8 ,היא שנת
 , 2040היחס לנשים שמרני ומסורתי  .יהודית  ,רעייתו הצעירה של הגיבור  ,היא אישה יפה ו ' בעלת
מידות טובות וכשרונות נעלים  ,ובכלל כל המידות הטובות שמנו חכמי ישראל באשה '  .אולם היא

מעדיפה את פריס על ירושלים  ,שכן ' בייחוד הנשים לבן נוטה לבבל החדשה  .ויהודית  ,בכל
פאטריוטיותה ואהבתה לשפת עבר ולכל מרום ונשגב  ,הלא רק אשה
2040

היא ' .

בארץ  -ישראל של שנת

משפחה . . .

עומדת המשפחה במרכז חיי החברה  ' ,רבות הן מאוד מודעות של שמחות וחגי

חיי המשפחה והצניעות אחת מהמידות הטובות שבהן יתפאר ישראל ' .
הפער בין הצהרת כוונות לתת שוויון זכויות מלא לנשים לבין ההתייחסות הלכה למעשה אל

' אלטנוילנד ' .

הנשים בולט במיוחד באוטופיה של הרצל ,

9

הבדלים אלו ניכרים היטב גם בסתירה

שבין ההערות על דמויות הנשים  ,שהתכוון הרצל לעצב  ,כפי שרשם אותן לעצמו לקראת כתיבת
האוטופיה  ,לבין דמויות הנשים  ,כפי שעוצבו תוך כדי תהליך הכתיבה  ,וכפי שהן מצטיירות
ביצירה

7

המוגמרת .
Wien

1885

0ן

iTukunftsbild,

בעילום  -שם בשנת

בה

15

בהערות התכנון לקראת כתיבת האוטופיה רשם הרצל  ,כי את דמות האישה

1885

ה1שנ Eisler ,

. ].

האוטופיה של אייזלר נכתבה בגרמנית בשנת

, 1882

ויצאה לאור

בווינה  .אוטופיה זו מהווה נקודת מפנה חשובה בכך שעקרונות הציונות המדינית הוצגו

שנים לפני שנוסחו על  -ידי הרצל  .ראה

מדינה  ,תל  -אביב תשי " ד  ,עמ '

:

מ ' אייזלר  ' ,חזות העתיד '  ,פ ' סנדלר וג ' קרסל ( עורכים )  ,חזיוני

 ; 98 - 27פ ' סנדלר ,

'מ .

אייזלר וחזותו '  ,שם  ,עמ '

; 26 - 9

וכן

:

8 . Avineri ,

 . 50 - 53קק 151 Utopia ' , Midstream , 31 ( February 1985 ( ,ח' Edmund Eisler ' s 2 ] 0
8

א " ל לוינסקי  ' ,מסע לארץ  -ישראל בשנת ת " ת לאלף השישה  ,פרדס  ,א ( תרנ " ב )  ,עמ '

לוינסקי נכתבה במקורה בעברית  ,והיא נחשבה לאוטופיה הציונית

ולהדפסות חוזרות ונשנות  .ראה

:

הראשונה .

9

1902

היא זכתה לתשומת  -לב רבה

מ ' קליינמאן  ' ,שתי אוטופיות '  ,השילוח  ,כג ( תר " ע )  ,עמ '  ; 510 - 498י ' קלויזנר ,

' א " ל לוינסקי וחלום המלכות שלו '  ,מאזנים  ,ב  ,כו ( עו ) ( חשון תרצ " א )  ,עמ '

Altneuland, Leipzig

. 165 - 128

האוטופיה של

Herzl ,

.5-3

 .איד  .האוטופיה של הרצל זכתה לתשומת  -לב רבה  ,ועוררה פולמוס חריף

בין הרצל וחסידיו לבין אחד העם ותלמידיו  .עד לשנת  1918יצאו לאור שש מהדורות של ' אלטנוילנד ' בגרמנית ,

והספר תורגם לשפות רבות  .נחום סוקולוב תרגם אותו לעברית בשם ' תל  -אביב ' כבר בשנת

. 1902

על פרטי

ההוצאות לאור ראה  :ג ' הרליץ  ' ,הערות למהדורה עברית חדשה של " אלטנוילנד " '  ,ת ' הרצל  ,החזון  ,ירושלים
תש " ך  ,עמ '  . 299 - 289על הפולמוס עם אחד העם ראה  :ש ' למקוב  ' ,הריב אודות אלטנוילנד '  ,הציונות  ,סו ( , ) 1990

1 1 '4

עמ '
10

. 53 - 35

הפתקים  ,שעליהם כתב הרצל את הרעיונות הראשונים לאוטופיה  ,וכן רשימות וחומר עזר  ,שהכין לקראת
הכתיבה  ,מצויים בארכיון הרצל שבארכיון הציוני המרכזי

האוטופי והאוטופיה הציונית '  ,בקורת ופרשנות ,

14 - 13

בירושלים .

(  , ) 1979עמ '

ראה בעניין זה

. 168 - 131

:

ל ' הדומי  ' ,הרומאן

באלטנוילנד תסמל האישה הפוליטית  ,ואילו באוטופיה עצמה דמויות הנשים מעוצבות על  -פי הרצל

ואמו

( ) 1902

הסטריאוטיפ הרומנטי  -הסנטימנטלי  ,בדומה לדמויות הנשים המופיעות גם בסיפוריו ובהערות על ייליה לבית
נשאואר ,
נשים ביומניו .
רעייתו של הרצל ( ) 1902

ניתן להבחין בשלוש קטגוריות של נשים באלטנוילנד
העבריות החדשות בארץ  -ישראל ונשים חריגות בעלות

:

הנשים היהודיות הגלותיות  ,הנשים

מקצוע .

הנשים היהודיות הגלותיות

מעוררות בוז ושאט נפש בגיבור  ,לאחר שאכזבו אותו מרה  .אלו הן נשות וינה העשירות  ,החסרות
ערכים אסתטיים  ,ואין להן בעולמן אלא הנאות

חומרניות .

1ן

גם כשהן עולות ארצה אין הן משנות

מדרכיהן  ' ,בנות  -ישראל  ,בעלות האבנים הטובות והמרגליות

!

...

שוב אותן מגבעות  -נוצה

נוצצות  ,שוב אותן שמלות  -משי צרחניות  ,ושוב אותן בנות  -ישראל מסורבלות בתכשיטים

11

תיאורי הנשים היהודיות העשירות של וינה באוטופיה של הרצל מזכירים תיאורים אנטישמיים  ,שרווחו

באירופה .
]2

! '.

2ן

ראה לעיל  ,הערה

.6

יש המייחסים את היחס המזלזל והביקורתי של הרצל לנשות וינה היהודיות ליחסי המשפחה המעורערים שלו

עצמו .

אולם גם הנשים הציוניות ' החיוביות ' המופיעות באלטנוילנד אינן יוצאות מגדר הסטריאוטיפ הנשי

השמרני  .כותב בנושא זה אליעזר בן  -יהודה לחמדה אשתו

:

שהוא מוצא הזדמנות הוא שולח בהן את לשונו ומדבר בהן

בזלזול גמור . . .

' ד " ר הרצל שונא ומתנגד גמור לנשים  ,ובכל פעם

אחת הסיבות למעמד נפשו  -היא

בודאי גם אשתו  ,שאיננה כנראה כראוי לאיש כמוהו '  .בן  -יהודה אף הוסיף  ,כי ' הרצל התנגד בהתחלה בכל כוחו

לההצעה לקבל גם נשים בתור מורשות מחברות ציוניות להאספה בבזל '  .מובא אצל ש ' לסקוב  ' ,יהיר וחסר

לב  . . .יהודי אדום מהמזרח '  ,עת  -מול  ,יז (  ( 6 ) 104אב תשנ " ב )  ,עמ '  . 5 - 3חיי המין של הרצל ומצוקותיו בתחום
היחסים עם נשים  ,כפי שהם באים לידי ביטוי במכתביו להיינריך קאש  ,ידיד נעוריו שהתאבד  ,כמעט שלא נדונו
בספרות  ,וזאת  ,יש להניח  ,מתוך יחס של כבוד לחוזה המדינה  .הניתוחים הפסיכואנליטיים של הרצל ,
כמו רוב העבודות בתחום זה של פסיכו  -היסטוריה  ,עדיין לא הבשילו את התוצאות המקוות  .ראה ] . :
 ; Goldhammer , Herzlaראה גם  :ש ' אביזרי  ' ,האוטופיה הציונית
( , Herzl Yearbook , 1 ) 1958

,

וטל הרויל  -חלום ח
~ ברר '

'

קתדרה

 ( 40חקזמ " ר )

ונמ ' 200 - 189

ון ן ן

רחל אלבוים  -דרור

הקטגוריה השנייה כוללת את הנשים העבריות

בארץ  -ישראל .

אלו הן נשים

המעדיפות את תפקידן המסורתי על  -פני כל תעסוקה ומעמד אחר  ,אף  -על

ענוגות וכנועות ,

 -פי שהן בעלות זכויות

שוות .

בכך לשנות

לנשים באלטנוילנד הוענק שוויון זכויות  ,מה שנחשב בזמנו צעד מתקדם  ,אך אין
תפקידיה החברתיים
את התפיסות המסורתיות של הרצל לגבי מעמדה של האישה ולגבי

והמשפחתיים  .ראשיך  -ביי אוסר על

אישתן  ,פאטמה  ,לצאת מפתח הבית  ,ויחס זה

לסנגוריה מפי האישה העברייה החדשה  ,שרה  ,רעייתו של דוד ליטוואק

' אבל

:

אף זוכה

אל  -נא תחשוב

נחמדים להם .

שפאטמה אינה מאושרת משום כך  ,הוסיפה שרה  .זהו זיווג מאושר בתכלית  ,ילדים
מצורות האושר  .ואני
אלא שהאשה אינה יוצאת מתוך הסגר שאנן זה שלה  .אין ספק שגם זו אחת
זה לרצון לבעלי ,
מבינה לכך  ,אף  -על  -פי שחברה אני בעלת כל הזכויות בחברה החדשה  .אילו היה

הייתי מסכימה לחיות כדרך פאטמה ' .
ואכן  ,היהודייה החדשה  ,רעייתו של דוד ליטוואק  ,אינה מממשת את זכויותיה  .כך

מבהיר בעלה
הזכות לבחור

לאורחיו  ,לאחר שהוא מתגאה בשוויון הזכויות המלא של הנשים בארץ  ,ש ' יש להן
 ,כי ' האשה חדלה
ולהיבחר ' והן שותפות לעבודת הבניין של הארץ  .אולם עובדה זו אין פירושה
לומר לכם עם זה ,
משום כך להיות עקרת  -בית  .אשתי  ,למשל  ,אינה הולכת לעולם לאסיפה  . . .עלי
אושרן הפרטי '  .וכך נוהגת
רבותי  ,שהנשים אצלנו נבונות מכדי לטפל בצורכי הציבור על חשבון
למעשה גם מרים המורה  ,אחותו של דוד ליטוואק  ,שבה מתאהב

הגיבור .

 ,שכן מקום

במערכת החינוך של אלטנוילנד קיימת הבחנה בין חינוך הבנות לחינוך הבנים
את חובתה כאם
הנערה הוא בבית  ' ,גם אם למדה משהו חשוב ונחוץ '  .ראשית לכול עליה למלא
הרצל לתאר כגיבורת
וכרעיה  -זו תרומתה לחברה החדשה  .האישה הפוליטית  ,שאותה ביקש
ביצירה  ,אלא שהוא
האוטופיה שלו  ,נעלמה תוך כדי תהליך הכתיבה  ,ולא רק שלא נודע רישומה
נשים פתיות עוסקות
נותן בפי גיבורו  ,הנשיא המיועד של המדינה  ,הכרזה שמשתמע ממנה  ,כי רק
בעלה ולגדל את ילדיה
בצורכי הציבור  .תפקידה של האישה החדשה בעלת הזכויות הוא לשרת את
של הרצל מוגבל
ולא לעסוק בנושאים שמחוץ לתחומי המשפחה  .עולמן של הנשים באוטופיה
הציונות  ,ולהיות
ומתוחם לביתן פנימה  ,ואין להן עניין לקחת חלק במהפכה הגדולה  ,שהביאה
החדשה את המסר
שותפות בחיים הציבוריים החדשים  .הרצל  ,הליברל האירופי  ,שולח לאישה

העתיק  ,כי כבודה בת  -מלך

פנימה .

 ,אחותו של דוד ,

הקטגוריה השלישית של נשים באלטנוילנד היא של נשים בעלות מקצוע  .מרים
 ,שבה היא עוסקת עד
היא מורה  .אולם מל הסיפור משתמע  ,שזוהי תעסוקה זמנית ומשנית
לנישואיה שבעקבותיהם תהפוך לאם ולעקרת  -בית  ,בדומה לגיסתה  ,המשמשת

לה

דגם להזדהות .

הקטגוריה של עקרת-

רק אישה אחת באלטנוילנד  ,רופאת העיניים ד " ר אייכנשטאם  ,חורגת מן
הבית  .היא אישה בעלת מקצוע  ,הרואה בו ייעוד  .לפיכך  ,כנראה  ,אינה נשואה
חייה לעבודתה  ' .אשה צנועה  ,לא נישאה לאיש  ,ומקדישה את חייה ואת
11

~

 ,והיא מקדישה את

ידה המאומנת לסובלים

הבודדות בחברה

העניים  .עשויה היא לשמש מופת נאמן לתועלת הצפונה בעלמות זקנות ובנשים
מתוקנת  .לפנים היו ללעג  ,או שנחשבו למשא  .אצלנו מועילות הן לעצמן ולאחרים  .כל מחלקת
בעבודתן  ,הן אפוא
הסעד נמצאת בידיהן של נשים כגון אלו '  .נשים בעלות מקצוע  ,הרואות ייעוד
היהודים השכילה לנצל את
נשים שלא נישאו  ,עלמות זקנות ונשים בודדות  -חריגות שמדינת

נשים באוטופיות הנציוניות

כישוריהן במקום לראות בהן מעמסה  .ואילו האישה ה ' תקנית ' היא אם ועקרת  -בית  ,הממלאת אחר
רצון בעלה  -אדונה  ,ומוכנה גם לחקות את דרכי הרמון הנשים המזרחי  ,אם בכך

יחפוץ .

דוגמה נוספת לסתירות פנימיות בהתייחסות לנשים ניתן לראות באוטופיה של בורים שץ ,

הבנויה ' .

' ירושלם

3ן

שץ מתגלה כחסיד מושבע של שחרור הנשים מתפקידיהן המסורתיים  .הוא

מתאר מבנה חברתי  ,שחלו בו שינויים רדיקליים כדי להשוות את זכויותיהן ואת מעמדן של הנשים

לאלו של הגברים  .כך התפתחו במאה העשרים ואחת ' חדרי  -אוכל לכל ירושלם  .הנשים חדלו כבר
להיות מבשלות בביתן לבני

משפחתן . . .

האשה חדלה להיות

אשת  -קדרה . . .

האשה נשתחררה

מאוויר המטבח ומהרגליו המטמטמים את המוח '  ,השתנו גם תפקידי האישה והמשפחה בכל

הנוגע לגידול הילדים וחינוכם  .הילדים נמסרים למוסדות פנימייתים  ,שבהם הם גדלים ומתחנכים
מגיל שלוש ואילך  ,ואין ההורים רואים אותם אלא בימי שבת

וחג .

אולם  ,למרות כל הרפורמות במדינה היהודית האוטופית  ,נותרו הנשים
האשה להתנאות  ,להתקשט  ,לבקש למצוא חן בעיני

רואיה . . .

כשהיו .

' דרכה של

טבעה לא השתנה גם עתה  ,אולם

טעמה הוטב  ,יען כי הגברים נעשו אסתטיים יותר  .מאז מעולם מתכוונת האשה

לטעמו של האיש ' .

השינויים  ,אם אמנם הם מתרחשים באישה  ,הם תוצאת לוואי של השינוי בטעמם של הגברים ,
ועולם כמנהגו נוהג  ,שכן ' נטיה טבעית בת אלפי שנים אינה נכבשת על נקלה  .גם עצם טבען שונה

הוא '  .למרות השינויים מרחיקי הלכת  ,שמתאר שץ באוטופיה שלו  ,עדיין נותרו תפקידי האישה

כשהיו  ,ותפקיד מערכת החינוך ' להכינה לתעודתה הגדולה  :להיותה לאם  ,לבנות קן חמים  ,ולהיות
לחברה טובה ונאמנה לזה  ,העוזר לה

ולאמהותה ' .

באוטופיה של שץ נשמע הד הן לגישותיהם של האוטופיסטים הסוציאליסטים  ,ובמיוחד
לגישתו של שארל פוריה ,

4ן

שממנו הושפע רבות  ,והן לדבריו של רוסו ב ' אמיל '  ,כשהוא מפקיד

אות אמיל בידי סופי אשתו  .שכן הנשים  ,על  -פי רוסו  ,חונכו לצייתנות ולקונפורמיזם  ,ללדת ילדים

ולהישמע לגבר שלהן  ,והן שתדאגנה לחנך אזרחים למופת  ,המצייתים לחוקי המדינה והמוסר .
בהסתדרות הציונית קיבלו הנשים זכות בחירה בקונגרס השלישי  ,שנערך בשנת

; 1899

5ן

זכות זו

עדיין לא היתה מקובלת אז אף במתוקנות שבארצות המערב ( בדנמרק קיבלו הנשים זכות בחירה
בשנת  , 1915באנגליה ובשוודיה בשנת  , 1918בגרמניה בשנת  , 1919בארצות  -הברית בשנת , 1920
בצרפת בשנת
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1944

ובשוויצריה בשנת

ב ' שץ  ,ירושלם הבנויה  ,ירושלים

. ] 924

. ) 1971

ואף  -על  -פי  -כן נותרו העמדות והדימויים כלפי

שץ  ,מייסד בצלאל  ,כתב את האוטופיה שלו בעת מלחמת  -העולם

הראשונה  ,לאחר שגורש על  -ידי התורכים לגליל  .הוא סיים את כתיבתה בצפת בשנת  , 1918אולם פרסם אותה רק

בשנת  , 1924בתקווה שבאמצעותה יעלה בידו לגייס משאבים להקמת מרכז אמנותי ושכונת אמנים  ,שאותה

תיאר באוטופיה שלו  .היצירה תורגמה ליידיש  ,אולם לא הגשימה את התקוות שתלה בה שץ  .האוטופיה מתארת
את ירושלים בשנת

. 2018

ראה  :ב ' שץ  ,ברוך שץ  :חייו ויצירותיו  ,מונוגרפיה  ,ירושלים תרפ " ה ; ש ' בן  -דוד  ' ,ב '

שץ ועשרים שנה ליסוד בצלאל '  ,תיאטרון ואמנות ,

( שבט  -אייר

תרע " ט ) ;

תשמ " ג  ,במיוחד עמ '
14
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ראה

:

.

5.

9

( אלול

תרפ " ז )  ,עמ '  ) 9 - 7ב '

שץ  ' ,חבלי בצלאל '  ,האזרח  ,א

ג ' עפרת  -פרידלנדר  ' ,תקופות בצלאל '  ,נ ' שילה  -כהן ( עורכת )  ' ,בצלאל ' של שץ  ,ירושלים

. 99 - 98

Earmonj Man: Selected Writings of (Jharles Fourier ( translated by

 . ( ,טס ) 4 . Posterן

 . Beecher , Charles Founer. The Visionary- andhis World, Los Angeles ,נ
; וכן  :י' מיילר  ,משנתו של פורייה  ,תל  -אביב . ] 974
1986
ז  ,ן ז ' ק רוסו  ,כתבים חינוכיים  :א  .אמיל  ,ירושלים תש " ה ; א ' רוזנוב  ' ,האוטופיה החינוכית של ז ' אן זעק רוסו ' ,
א ' רוזנוב ( עורך )  ,יסודות אידיאולוגים ואוטופיים של החינוך  ,תל  -אביב  , 1986עמ ' . 213 - 181
;  ( , New York 1971מ18550י
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שיעור מוסיקה של גב '
שלזינגר  ,בית  -הספר
לבנות ( תצלומו של
אברהם סוסקין ,

) 1909

הנשים בתנועה הציונית ללא שינוי ניכר  .למרות אופיה הרדיקלי  -המהפכני של התנועה הציונית לא
תורגמו השינויים בעמדות החברתיות והלאומיות לתמורה ביחס לנשים  ,והן לא שותפו בהנהגה

הציונית  .בקונגרס הציוני הראשון לא היתה אפילו נציגה אחת  ,והנשים המעטות  ,שהגיעו לקונגרס ,
באו כבנות לוויה לבעליהן או לאבותיהן  .הזכרונות שהותירו הללו בלב משתתפי הקונגרס היו
מבוססים כולם על נשיותן  ,על מראה פניהן  ,תסרוקותן ולבושן 6 .י
בתארו את רשמיו מן הקונגרס השמיני כתב שלום עליכם

:

' מהפרלמנט היהודי ודאי היה נגרע

הרבה אלמלא השתתפותן של הנשים היהודיות היפות  ,בנות ציון האמיתיות . . .
למען תקשטנה  ,תייפנה  ,תהדרנה ותפארנה את חיינו  . . .נראות הן כפרחים ססגוניים בגן היהודי
שלנו  ,והן משוות לקונגרס חן מיוחד  .חבל שאף אחת מהן אינה חפצה או אינה מסוגלת להופיע על
אלוהים ברא אותן

הבמה ' .
1 18

16

לן

בקונגרס העשירי  ,כאשר הגב ' ש " ך מפרים הציעה לארגן את הנשים בהסתדרות הציונית

מ ' אבנר  ' ,הנשים בקונגרס '  ,ל ' יפה ( עורך )  ,ספר הקונגרס  ,ירושלים תש " י ,

עמ ' . 213 - 212

בקונגרס נכחו  17נשים

לעומת  192גברים  ,ואף אחת מהן לא הופיעה כנציגה וביקשה רשות דיבור  .כולן באו בלוויית גברים  ,בעלים או

אבות .
17

שלום עליכם  ' ,נשים בקונגרס '  ,מתוך  ' :רשמים מהקונגרס השמיני בהאג '  ,אוגוסט

' טאגעבלאט ' בניו  -יורק  ,וכן בספר

:

 , 1907התפרסם

לשם מה צריכים היהודים ארץ משלהם ( לעיל  ,הערה

, )5

בעיתון היירי
עמ '

. 238

נשים באוטופיות הציוניות

לשם העמקת החינוך הציוני  ,היא הדגישה  ,בהתאם לעמדות המקובלות  ,כי האישה היא המעצבת
את האווירה המשפחתית  ,ומכאן חשיבותה לתנועה הציונית 8 .י האישה נותרה גם במסגרת
'

פעילותה בתנועה הציונית בתפקידה המשפחתי בלבד כאם וכמחנכת  ,ולא חרגה ממנו  .הן לאידאה
של מתן שוויון זכויות לנשים והן למעשה לא היו השלכות על מעמדן החברתי והמקצועי של
הנשים בתנועה הציונית  ,ובולט העדרן מן ההנהגה הציונית בתקופה

הנדונה .

בשעה שההסתדרות הציונית צעדה בראש החוגים המתקדמים  ,לפחות באשר למתן זכות
בחירה לנשים  ,שונים היו פני הדברים ביישוב המתחדש

לארץ  -ישראל בשנת

1903

בארץ .

כאשר הגיע מנחם אוסישקין

כדי להקים ' הסתדרות ארץ  -ישראלית '  ,התעוררה התנגדות למתן זכות

בחירה לנשים בקרב החרדים  ,בניגוד לדעת משלחת הוועד האודסאי של חובבי  -ציון  .אוסישקין
נכנע  ,והנשים לא שותפו

בבחירות .

9ן

שאלת זכות הבחירה לנשים שבה ועלתה לאחר מלחמת -

. 1920

העולם הראשונה באספות המכוננות לקראת הבחירות לאספת הנבחרים  ,שנערכו בשנת

התנגדות החרדים למתן זכות בחירה לנשים  ,שזכתה בתמיכתו של הרב קוק  ,דחפה גם את

ה ' מזרחי ' לעמדות קיצוניות יותר עד שהושגה פשרה  ,שעל  -פיה בחרו החרדים

בקלפיות נפרדות .

20

עולם האידאות של הליברלים האירופים  ,שהנהיגו את ההסתדהות הציונית בראשיתה  ,נתקל

בחומה בצורה במציאות בארץ  -ישראל  ,שרוב תושביה בתקופה הנדונה היו אנשי ' היישוב
אולם המאבק העקשני של נשים מקצוות שונים של הקשת הפוליטית הביא בשנת

1926

הישן ' .
לקבלת

החלטה באספת הנבחרים על ' שוויון הזכויות של הנשים בכל ענפי החיים האזרחיים  ,המדיניים
והכלכליים של הישוב העברי '  .י 2מימושה של החלטה זו עדיין הצריך שנים רבות של

מאבקים .

מבנה המשמחה וחלוקת תפקידים וסמכויות
בשאלת מעמד האישה במשפחה ותפקידיה כרוך אשכול נושאים בעייתיים בתחום הרגיש של

יחסים בין המינים ובתחום של שליטה מינית ושל דימוי מיני  .גם לדיון במשפחה מספר פנים

בז ' אנר האוטופי  :כיחידה הממלאת תפקידים מיניים  ,כיחידה המבטיחה את ההמשכיות הביולוגית
של החברה האנושית  -ובחלק מן האוטופיות כאחראית להשבחה הגנטית של המין האנושי -
כיחידה כלכלית  ,כסוכנות לחברות ולחינוך הדור הצעיר וכתא הפוליטי  -החברתי  ,הבסיס שעליו
מושתתת החברה והמדינה  .כל נסיון לשנות את מעמדה של האישה ואת מבנה המשפחה מעורר
דילמות עמוקות ומגלה מתחים וסתירות בתנועות רפורמה רדיקליות  ,כולל בתנועה הלאומית
היהודית  .אל נושא זה מתנקזות כמה משאלות היסוד הקשות ביותר שבהן דנות

יימת מידה רבה של הסכמה

האוטופיות .

בז ' אנר האוטופי  ,שכדי להקים מבנה חברתי חדש ולארגן מחדש

מ ' קליינמאן  ' ,הקונגרס הציוני העשירי '  ,השילוח  ,כה ( אב תרעש  -טבת תרע " כ )  ,עמ '

מ ' אטיאס  ,כנסת ישראל בארץ ישראל  ,ירושלים

, 1944

עמ '

 ; 5 - 1ד'

ילין  ,כתבים

. 284

נבחרים  ,ירושלים תרצ " ו  ,עמ '

. 329 - 326
' " מכתב גלוי " לוועד הסתדרות המזרחי מאת הרב קוק  " ,ע " ד שאלת בחירת הנשים באספת נבחרי יהודי ארץ -

ישראל " ' ( י " א תשרי תר " ף )  ,אגרות הראי " ה  ,ד  ,תר " ף  -תרפ " ה  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

לרבים השואלים אותי  ,על דבר השתתפות הנשים כבחירת

" אספת  -הנבחרים " ' ( " ניסן

י  -יב ;

' תשובה כללית

תר " ף )  ,שם  ,עמ '

ש ' עזריהו  ,התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בא " י  :פרקים לתולדות תנועת האישה בארץ  ,ירושלים
עמ '

. 38

נ  -גג .

, 1947

1 1

ק
~

רחל אלבוים  -דרור

את מוסדות החברה  ,יש בראש ובראשונה לשנות את התא הראשוני של מבנה זה ואת מעמדן של

הנשים  .אין כמעט אוטופיה שאינה נזקקת לנושא זה  ,וקיים מגוון גדול של גישות ודעות באשר
למבנה המשפחתי הרצוי מבחינת האינטרסים של המדינה והחברה האוטופית  ,ובאשר למעמד

שיש לתת במבנה החדש לנשים .
שחרור האישה מתפקידיה המסורתיים  ,כדי לאפשר לה השתתפות כחברה שווה בחברה

האוטופית  ,מחייב איחוד המרחב המשפחתי  -הביתי עם המרחב הציבורי  ,המקצועי והפוליטי  .אך
תחומים אלו הם מעצם טבעם נפרדים  ,ובכל החברות נשמרה הפרדה בין תעסוקות גברים
לתעסוקות נשים  -מצב שהותיר אותן בדרך כלל מחוץ למסכת החיים

הציבוריים .

22

אחד

הפתרונות השכיחים בז ' אנר האוטופי הוא שחרור האשה מעבודות הבית על  -ידי יצירת קהילות
המשפחתיים ניתנים במשותף במטבחים ובחדרי אוכל

קואופרטיוויות  ,שבהן השירותים

משותפים  ,תוך התמקצעות של עבודות השירות הביתי  .ב ' עיר השמש ' של קמפנלה קיים שוויון
מלא  ,והנשים אף לוקחות חלק כלוחמות

בקרבות .

אצל אנדריאה ב ' קריסטיאנופוליס ' אין בתים

23

פרטיים  ,הנשים משוחררות מעבודות הבית ומבישול  ,והכול מקבלים את מזונם בחדרי אוכל

משותפים .

ציבוריים  ,וגם שאר שירותי הבית

24

רעיונות דומים לאלה מציעים שץ ב ' ירושלם

הבנויה ' וזיגפריד ברנפלד באוטופיה שלו ' העם היהודי והנוער

שלו ' .

25

שץ וברנפלד מציעים

שחרור של האישה מתפקידיה המסורתיים במסגרת משפחתה  ,ואף  -על  -פי  -כן אין חלוקת
התפקידים בין המינים ודפוסי הסמכות משתנים באוטופיות

אלו .

לצדן של האוטופיות הציוניות  ,המצדדות בשוויון זכויות פוליטי מלא לנשים במדינה היהודית
העתידה  ,אף שלמעשה הן משמרות את המבנה המשפחתי המסורתי וגישות מפלות  ,יש להזכיר

אוטופיות המדגישות בגלוי  ,כי אין לתת לנשים זכויות שוות  .כך טוען הרב חיים ( הנרי ) פרירה
מנדם באוטופיה שלו ' מבט קדימה ' ,

26

כי על הנשים לוותר על זכות ההצבעה שלהן כשהן נישאות ,

כדי שלא ליצור קונפליקטים במשפחה  .לדבריו  ,חינוך דתי ומוסרי  ,בדומה לחינוך מקצועי  ,הוא
חובה  ,ובלעדיו לא ניתן יהיה לקבל היתר

1.

22

Illich , Genus , New York 1982

23

ספרו של קמפנלה  ,עיר השמש  ,נכתב כנראה
Philosophicae , Frankfurt 1623

לנישואים .

הגדיל לעשות מקס אוסטרברג  -וראקוף

ב , 1603 - 1602 -
'

'

בעת שבתו בכלא ראה  . Campanella , ,Politicae ::ז

 . (Jivitas solis~ .תרגום לאנגלית הופיע בשנת  , 1886אולם

,י

 ,הוצאו
הוצאו ממנו כל הקטעים העוסקים בבעיות מין  ,ואילו בתרגום החדש  ,מעשה ידיו של  . Gilstrapנ .
45 . ( ,ט ) 4 . Patrickן  :ש  . Negleyן )
The Quest
מתוך הספר הקטעים העוסקים באסטרולוגיה  ,ראה :
1952 , chap . 19

New York

,

.

קטעים בעברית מ ' עיר השמש ' מצויים בספרו של ק ' קאוטסקי  ,מבשרי

הסוציאליזם בזמן החדש ( תרגם ג ' פולק )  ,מרחביה
24

25

. 1951

1619

Republicae Christianopolitanae , Strasbourg

1916

F . E . Held ) , New York

, ( transl .

Andrea ,

,.

Seventeenth Century

. 3. 1

לנוסח אנגלי ראה . Andrea , :

" Ideal State of

,

ג .נ

ם Christknopolis:

 : Berlin 1920ש  . 5 . Bernfeld , Das jUdische Volk und selne Jugend, Wienברנפלד בקש למזג גישות
פדגוגיות  -פסיכולוגיות עם השקפת עולמו הציונית  -סוציאליסטית והיה ממניחי היסוד לתורת החינוך של

תנועות השמאל

בארץ .

 the Jewishמ88 Episode 1

,

,

 . Hoffer, ' Siegfried Bernfeld and " Jerubbaalל

"

 . 150 - 167קק Youth Movement' , Leo Baeck Yearbook , ) 1965 ( ,

1 20
~

26

 ! New York 1899נ  . 11 . 1 . Mendes , Looking Ahead, Londonשם האוטופיה של מגרס מושפע מן
האוטופיה של בלאמי ' מבט לאחוו '  ,שהשפיצה על כותבי אוטופיות רבים  .ראה  :א " ש וואלדשטיין  ' ,מן

.

הספרות היהודית בלשון אנגלית '  ,השילוח  ,סו

ניו  -יורק תשי " א  ,עמ ' , 232 , 196 , 90 - 84

( תרס " ה ) ,

עמ '

; 314 , 283 , 271 - 267

; 86 - 80

וכן  :יעטשו

מ ' דיוויס  ,יהדות אמריקה כהתפתחותה ,
.ן5 . de Sola Pool , 7
:

,

0 ] 1 1938 ; ] . Markovitz, lilenry Pereira Mendes , London 1962צ

Pereira

נשים באוטופיות הציוניות

באוטופיה שלו  ' ,ממלכת יהודה בשנת

, 6000

היא שנת

 2241לספירת הנוצרים ' .

27

בדומה לאוטופיה

של מרסייה  ' ,שנת  , ' 2440שבה מובעת דרישה להחזרת סמכותו של הבעל ולחיזוק שליטתו על
האישה ,

28

כן מושתתת המדינה היהודית האוטופית של אוסטרברג  -וראקוף על פטריארכליות בכל

תחומי החיים  ,והוא הדין באשר למבנה

המשפחה .

המחבר טוען  ,כי שלא כמו באירופה  ,שבה מדגישות הנשים באורח בוטה את עצמאותן ,
וכתוצאה מכך טושטשו מאפייניהן הנשיים  ,הנשים בממלכת יהודה מסתפקות במעמדן המסורתי ,
ואושרן הוא שירות הגברים  ' .חולשתנו היא הנשק החשוב ביותר שלנו '  ,מסבירה אשת המארח ,

' אין אנו שפחות לבעלינו  ,שכן שוררת אהבה בינינו  ,והגברים עובדים למעננו  .שאיפת הנשים
לשוויון מקורה בחוסר אושר במשפחה '  ,אך ' היש אושר גדול ממסירות הבעל
יכול דוקטוראט להחליף אושר משפחתי ונאמנות שאנו

מקבלות ? ' .

לאשתו . . .

כלום

נראה כי המחבר ביקש

להעמיד דגם שמרני של מדינה פטריארכלית לעומת הדגם הסוציאליסטי  ,שקנה לו מעמד של
בכורה בז ' אנר האוטופי של המאה הי " ט  ,ומדינה יהודית השבה לדפוסי חיים פטריארכליים -

שמרניים שימשה לו

התגובה לאוטופיה זו

אמצעי הולם ואמין להצגת האידאולוגיה שלו .
שלילית  ,ונטען שהיא שיר הלל לריאקציה 29 .

בחוגים הציוניים היתה

מן הראוי להוסיף  ,כי מתכנני התוכניות האוטופיסטיות מקרב החרדים  ,שלא ביקשו לשנות את
מעמדה המסורתי של האישה  ,מעירים  ,עם זאת  ,בשולי תוכניותיהם  ,המהפכניות כשלעצמן  ,גם

באשר לשינויים המתחייבים לגבי הנשים  .כך  ,למשל  ,כותב שמעון ברמן  ,בעל גישות לאומיות -
מיסטיות  ,המתכנן מבנה קואופרטיווי ושיתוף  -פעולה בין המתיישבים  ,כי המתיישבים היהודים
יגורו במבנים משותפים  ,בכל מבנה תהיינה כחמישים משפחות  ,ויהיה בו מטבח משותף  ,שהנשים

תעבודנה בו בתורנות .
ובארצות  -הברית  .הרב

30

תוכנית זו מזכירה מאפיינים דומים של קהילות אוטופיסטיות באירופה

עקיבא יוסף שלזינגר  ,אשר ביקש ליצור לאומיות הרדית חדשה  ,שתקיים

את האידאלים הדתיים החרדיים במלואם  ,מציע בין שאר הצעותיו הנועזות לשינויים רדיקליים ,
שינוי בחוקי האישות  .הנשים  ,הוא טוען  ,מהוות גורם המונע עלייה ארצה  ,ולכן יש לאפשר לכל
המבקש לעלות ואישתו ממאנת לקחת אישה אחרת על פניה גם בלא היתר של מאה רבנים  ,כתקנת
רבנו

גרשם  .י '

דבקות בדימויים המסורתיים באשר למבנה המשפחה וחלוקת התפקידים והסמכויות בין נשים

לגברים לא היתה רק נחלתם של החרדים  .אפילו החוגים הרדיקליים והמהפכניים ביותר ביישוב ,

27

1893

 , Stuttgartש "ע "" 4
)

"

) 247 christlic er 2ק 000

~
בשנת
האוטופיה יצאה במהדורה נוספת

. 1903

"

Verakoff, D
 Jaireא ] . as Reich Judaa

4 . 0 .י .

ככל הידוע לא היה המחבר מעורב בחיי התנועה הציונית וכנראה

גם לא בחיי הקהילה היהודית בעיר הולדתו פירט  .על המחבר והאוטופיה שלו ראה  :ג ' קרסל  ' ,מדינת יהודה לפני
מדינת היהודים '  ,דבר

2

( חשוון  -ניסן תש " ז )  ,עמ '

.

באוקטובר
; 138 - ! 35

 , 1959עמ ' ; 5

נ " מ גלבר  ' ,רומן ציוני מלפני הרצל '  ,גזית  ,ט ,

הדומי  ,לעיל  ,הערה

Quatre Cent Quarante

. 10

" Deux Mille

.ב

28

Amsterdam 1771

29

נתן בירנבוים כתב זאת בביקורתו על האוטופיה  .סובא אצל גלכר  ,לעיל  ,הערה

30

מסעות

שמעון  ,קראקא

לעברית  .ראה

:

. ! 879

Mercier, L 'A

. 27

הספר  ,שנכתב ביידיש מגורמנת באותיות עבריות  ,ראה אור מחדש בתרגום

ש ' ברמן  ,מסעות שמעון ( תרגם ד ' ניב  ,מבוא והערות ג ' קרסל )  ,ירושלים תש " ם  .ראה גם  :מ '

הילדסהיימר  ' ,שמעון ברמן ותכניתו ליישוב ארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,
31

7 - 2 , 16

ע " י שלזינגר  ,חברא מחזירי עטרה ליושנה עם כולל

47

העברים  ,ירושלים

( ניסן תשמ " ח )  ,עמ ' . 63 - 50

תרל " ג .

! 1ש 1

רחל אלבוים  -דרור

חוגי השמאל  ,נהגו הלכה למעשה בהתאם לנורמות השמרניות של התקופה  ,ונעמוד על כך

בהמשך .
המשמחה כסמכות מחנכת וחינוכן של הנשים
כבר בתקופות קדומות עמדו כתות דתיות ותנועות אידאולוגיות בפני העובדה  ,כי המבנה
המשפחתי פוגע במחויבות המלאה ובסולידריות החברתית  ,הנדרשות מחברים בקהילות בעלות

תחושת שליחות .

החלוקה ליחידות משפחתיות אינטימיות בעלות קשר פנימי עמוק  ,שבתוכן

מתרחש תהליך החברות של הדור השני  ,פוגעת במחויבות הקבוצתית בקהילות בעלות חזון
רדיקלי  ,הדורשות מהאדם התמסרות מלאה  .כתות דתיות קדומות בעלות אידאולוגיה רדיקלית
נהגו שלא להרשות לחבריהן להינשא ולהקים משפחות  ,וכאשר הצטרפו אליהן חברים בעלי

משפחות היו ילדיהם מתקבלים לתוך הקהילה ומתחנכים על  -ידה ולא במשפחה הגרעינית ,
שבתוכה נולדו  .גם בניסיונות האוטופיסטיים הראשונים שנעשו בארץ עם ראשית ההתיישבות

השיתופית כרוכות היו יחד שאלות מעמדה של האישה  ,המבנה המשפחתי וחינוך הילדים  .גידול
וחינוך הילדים כתפקידה של האישה  ,המותיר אותה בבידודה וחוסם את שילובה בחברה  ,עורר
דילמות קשות בקרב חברי הקיבוצים

הראשונים .

שני נושאים מרכזיים עולים הן באוטופיות והן במציאות הארצישראלית בהקשר זה  .האחד ,
הניתן לממש את רעיון השוויון של הנשים בשעה שהאחריות לגידול הילדים וחינוכם מוטלת
עליהן

?

והשני  ,האם המשפחה היא סוכנות החברות ההולמת ביותר את צורכי החברה האוטופית ,

ובמיוחד את צרכיה של חברה בתהליכי שינוי רדיקלי
גם להתלבן הסוגיה בדבר החינוך הראוי

?

לנשים .

מתוך התשובות לשאלות אלו צריכה היתה
התשובות שניתנו באוטופיות ובמציאות

הארצישראלית לשאלות אלו אינן אחידות  ,ובחלקן הגדול הן סותרות זו את

זו .

באוטופיות הקלאסיות של קמפנלה ואנדריאה  ,אף שהנשים זוכות בהן לשוויון מלא והחינוך
משותף לבנים ולבנות  ,מומלץ ללמד את הבנות מקצועות הקשורים בעבודות

בית .

כך גם

באוטופיה של הרצל  ' ,אלטנוילנד '  ,קיימת במערכת החינוך הבחנה בין השקעות בנערים להשקעות

בנערות  .התלמידים המצטיינים זוכים בחינוך אליטיסטי  ,הכולל סיורים בחוץ  -לארץ  ,אך לא כן

התלמידות  .מרים המורה מסבירה  ,כי ' לדעתנו אנו  ,מקום  -גידולה של הנערה הוא לימין אמה  ,גם

אם למדה משהו חשוב ונחוץ  ,ועליה למלא חובתה בחברה החדשה '  .הווי אומר  ,החובה של אם

ועקרת  -בית זו תרומתה לחברה החדשה  ,ולשם כך אין לה צורך בחינוך להרחבת אופקים בחוץ -
לארץ  ,בדומה

לבנים .

לטענתו של הפילוסוף הצרפתי בן המאה הי " ז  ,פולאין דה לה באר  ,כי

למחשבה אין מין  ,לא היה הד באוטופיה

הציונית .

32

הבחנה בין מסלולי החינוך של הבנים לאלו של הבנות מתאר באוטופיה שלו גם שץ  ' .גן עדן

הילדים ' הוא מוסד פנימייתי מרכזי ב ' ירושלם הבנויה ' של שץ  ,ובו לומדים כל הילדים ומתחנכים
על חשבון הציבור תוך שוויון פורמלי גמור  ,לבושים בגדים אחידים ומחונכים בשיטת לימוד
קק 1

) 1 1

אחידה  .המשפחה  ,על  -פי שץ  ,חסרה הכשרה מתאימה לתפקד כגוף מחנך .
לפני מאה שנים סבלו מ " אהבת  -הורים " '  .זוהי אהבה אגואיסטית  ,ולאם המתגעגעת לילדיה

' הילדים אשר נולדו

32

 . Clarke ) , New York 1990כ, Sexes , (translated bv 1

'

פורסם לראשונה כשגת . 1673

~

Barre , The .quallty

]8

Poulain de

 .ע  .הספר

המצויים ב ' גן עדן הילדים '  ,אומר האב  ' :האנוכיות מדברת מתוך גרונך . . .
שעשועים  . . .יען כי את קרובה להם תפנקי אותם ותשחיתי את אופיים . . .

הילדים אינם כלי -

שעור בהתעמלות  ,בית -
(ת

אסור לך ליטול עליך

20

אחריות גדולה כזאת  ,לחנך ילדים '  .המחנכים עושים כל שביכולתם להניע את הילדים לא לנסוע

) 1909

לבנית

לביקורים בבית ולא לעזוב את המוסד החינוכי בימי החג  ,שכן לביקורים אלו השפעה שלילית על
הילדים  ' ,הם שבים אגואיסטים

ממרים ' .

למרות כל הרפורמות המפליגות קיימת באוטופיה של שץ הבחנה בין חינוך הבנים לחינוך

הבנות כבר מבית  -הספר היסודי  .בעוד הבנים מצויים ב ' גן עדן הילדים ' ולומדים עד גיל שלוש -

עשרה  ,מפסיקות הבנות את לימודיהן בגיל אחת  -עשרה  .גם בחינוך העל  -יסודי קצר יותר מסלול
הלימודים של הבנות מזה של הבנים  ,והוא הדין באשר לשירות

החובה .

אצלנו נהוג  ,שהבנות גומרות את בית  -ספרן עד היותן בנות שש  -עשרה  ,לכל

היותר .

אנחנו משחררים אותן משלוש השנים של עבודת  -העם  .החובה הזאת מוטלת רק על

הנערים  ,והבנות מחוייבות להכנס ל ' אם ישראל '  .שם הן לומדות להיות לאם  .אשה ,
שהיא אם טובה  ,ממלאה את החובה החשובה
להנשא כשהיא בת שש  -עשרה  ,אבל בלי למוד

ביותר לטובת העם . . .
זה אסור לה ללדת ילדים .

וזאת על  -אף שלמעשה אין היא מטפלת ומחנכת את ילדיה לאחר גיל

הנערה יכולה

שלוש .

גם הלכה למעשה בחינוך העברי בארץ  -ישראל  ,שעמד על עקרון החינוך של הבנות  ,לא היתה
ההנמקה לכך כרוכה בהתפתחות הבנות עצמן אלא בתפקידן העתידי כאמהות  ,האמורות לחנך את
היהודי החדש  .כפי שכותב אחד העם  ' :כשהכוחות מועטים ובלחי מספיקים  -הבנות קודמות ' ,
שכן ' בבית נשארים הילדים עם

האם  . . .שיהיו אמהות עבריות משכילות . . .

[ יש לכן ] לזיין מחנה

123

:

גומי

בית  -הספר לבנות לסריגה
בירושלים ( אולי ) 1920

של נשים עבריות ולשלחן לפנינו אל המערכה  ,שיהיו הן נלחמות בעד קיום

עמנו  ,רוחו ולשונו ' .

33

ואכן  ,תוכנית הלימודים לבנות בארץ  -ישראל  ,שהיתה שונה מזו של הבנים  ,הושתתה על עקרון זה ,
וכללה הכשרה במקצועות ההולמים את תפקידיה של האישה כעקרת  -בית וכאם  ,כמו תפירה

ורקמה .
בבית  -הספר לבנות ביפו ,

34

ששימש דגם לבתי  -הספר העבריים  ,כללה תוכנית הלימודים פחות

לימודים עיוניים ויותר לימודי מלאכות  .תלמוד  ,היסטוריה כללית וערבית לא נלמדו כלל  .אולם

לימוד הלשון העברית החל  ,כמו אצל הבנים  ,כבר בשנה הראשונה  .לימודי

תנ " ך החלו מן הכיתה

השלישית  ,ותולדות ישראל רק בכיתה העליונה  ,שכן זמן רב הוקדש ללימוד תפירה ומעט

לציור .

בתקופת השותפות בניהול בית  -הספר עם חברת ' כל ישראל חברים ' הובהר  ,כי אין בכוונת בית -

הספר לעשות את בנות יפו לא מלומדות בעברית ולא מלומדות בצרפתית  ,אלא מומחיות בהנהגת
הבית או

33

במלאכה .

35

הנחיה זו לא השתנתה ביסודה גם לאחר פירוק השותפות בין חובבי  -ציון

אחד העם  ' ,בתי  -הספר ביפו '  ,השילוח  ,ז ( שבט  -ניסן תרס " א )  ,וכן בתוך על פרשת דרכים  ,ב  ,ברלין תר " ץ  ,עמ '

.

קמד  -ר על היחס לנשים בקרב מנהיגי התנועה הציונית ראה גם  :י ' נדבה ( עורך )  ,דמות האשה בעיני ז ' בוטינסקי ,

תל  -אביב
34

. 1963

בית  -הספר לבנות כיפו ראשיתו במוסד שפתח ישראל בלקינד בשבט תרמ " ט לבנים ולבנות  ,ושפת ההוראה בו

היתה עברית  .לאחר שנתיים נאלץ לסגור את המוסד  ,ואגודת חובבי  -ציון בשיתוף פעולה עם חברת ' כל ישראל
חברים ' קיבלו את בית  -הספר לרשותם  .בשנת  , 1902לאחר סכסוכים קשים  ,התפרקה השותפות  ,ועל  -פי המלצת

1 ,24

אחד העם  ,עבר כיח  -הספר לבנות ביפו לרשות הוועד האודסאי של חובבי  -ציון  .בית  -הספר הפך למוסד החינוכי

המרכזי שבבעלות חובבי  -ציון
35

בארץ .

חוזר מהנהלת כי " ח אל מנהלת בית  -הספר לבנות ביפו ,
( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

קג " ב .

26

באוקטובר 1899

;

מובא אצל אחד העם  ,פרשת דרכים

שעור בהתעמלות  ,המכון
לאמנות יד ' שושנה ' ,

ירושלים

( ) 1920

נתונים על בית  -הספר

לבנות של חובבי  -ציון ,
יפו תרע " 1
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חתן וכלה  ,פנחס ליטווינובסקי ( שמן על בד

;

בערך

) 1926

ריקוד

בקיבוץ  ,אהרן

גלעדי ( צבעי  -מים

על

נייר

; ) 1925

רחל אלבוים  -דרור

לכי " ח  .שעות הלימוד בבית  -הספר לבנות היו מועטות מאלו של הבנים  ,שכן בערבי שבת וחג לא
למדו בבית  -הספר  ,כדי לאפשר לבנות לעזור בעבודת

הבית .

בדומה למה שראינו באוטופיה של שץ גם בזו של ברנפלד  ' ,העם היהודי והנוער שלו '  ,גידול

הילדים וחינוכם מוצא מידיהם החובבניות של ההורים  ,ומועבר לטיפולם של אנשי מקצוע  .זהו
נושא הדורש ידע והתמחות מקצועית  ,שהמשפחה לא תוכל להם  ,והוא חשוב מכדי להשאירו בידי
המשפחות  ,החסרות את ההכשרה הדרושה  .לטובת הילד מעדיפה המשפחה לוותר על

ה ' בעלות '

עליו  ,שכן בחברה החדשה מבוססת המשפחה על אהבה בלבד  ,והיא משוחררת מדאגה לכלכלת
הילדים ולחינוכם  .אולם  ,שלא כמו באוטופיות של שץ ושל הרצל  ,ברנפלד אינו מבחין בין חינוך
הבנים לחינוך

הבנות .

באוטופיה שלו ממלאות הנשים תפקידים מקצועיים חשובים בתחומי

החינוך  ,ואף יש המצטיינות בכך וזוכות להיכלל בעילית האינטלקטואלית כשוות ערך

לגברים .

בעשורים הראשונים לקיומו של החינוך העברי בארץ  -ישראל היו רוב המורים גברים  ,ומעטות
היו הנשים שעסקו בהוראה  .באספה הכללית השנייה של המורים  ,שנערכה בגדרה בשנת
השתתפו

39

מורים  ,ובהם

3

, 1904

מורות  ' ,רובן עלמות צעירות והן עובדות בתור עוזרות במחלקות

הנמוכות בבתי הספר השונים או בתור מורות בגני

הילדים ' .

36

באוטופיה של ברנפלד הטיפול בילדים מיום היוולדם ועד הגיעם לגיל עשרים הוא מחובתה של

החברה  .קיימים חוקים באשר להסדרי שהותם של הילדים בפנימיות  ,המכונות ' מושבות ילדים ' .
כל מושבה מעין זו כוללת  500ילדים  .ואילו בני  -הנוער מגיל ארבע  -עשרה ועד עשרים מצויים
ביישובים  ,שבכל אחד מהם מתגוררים כ  10 , 000 -צעירים  ,והם מכונים ' תחום הנוער '  .הדאגה
לאישה ההרה  ,שמן החודש החמישי להריונה היא מתקבלת לבית האמהות וכל מחסורה על
החברה עד לחמישה חודשים לאחר הלידה  ,וחינוך הילדים על  -ידי מומחים בפנימיות  -מטרתם

דאגה לחברה ולא ליחיד  .החינוך חשוב מכדי להשאירו בידי ההורים ' שהדיליטאנטיות של
המשפחה
מושג

בלבד לא תוכל לו  . . .יש להעדיף את הטיפול המקצועי  ,על כל טיפול אחר ' .
' המשפחה '  ,שנתגבש בגולה  ,כותב ברנפלד  ' ,אינו קיים עוד בארץ  -ישראל . . .

אין

המשפחה מהווה עוד את תוכנם היחיד של התחושה והרצון היהודיים '  ,ואין היא ' עוד בחינת
תחליף לחיים

לאומיים ' .

לשלימות של עם בריא

באוטופיה של ברנפלד מצטרפות ' הקבוצות המשפחתיות האנוכיות

ואחיד . . .

האגואיזמים המשפחתיים השתפכו בעוצמה כבירה אל תוך

הזרם הגדול של התחושה  -החברתית ושל הרצון החברתי '  .שוב אין ההורים רואים בילדיהם רכוש
פרטי  ,והם מוכנים לשאת את הניתוק הזמני מהם  ' ,כיוון שחינוכם של הילדים  ,אף הרכים ביותר ,
מכוון למען טובת

הכלל ' .

הקהילה והאומה  -ולא המשפחה  -הן המהוות את הסמכות

המחנכת הראויה לחינוכו של היהודי

החדש .

כדי להביא לשינויים רדיקליים יש לשבור את

המסגרות המסורתיות וליצור סמכויות חדשות  ,שתעצבנה את הדור הבא  ,אשר ישרת את היעדים
הקולקטיוויים  ,ולא יישאר מסוגר בתחום המשפחה הצר

והאנוכי .

האשה בין אוטומיזם למעשה הציוני

128

בתקרפה שבה נכתבו האוטופיות הציוניות שנדונו כאן נערכו גם הניסויים הראשונים במימוש

צורות חיים אוטופיים בקומונות  ,בקבוצות ובקיבוצים  .הקמתה של חברה יהודית חדשה בארץ -
36

ספר

היובל של הסתדרות המורים תרסם  -תשי " ג  ,תל  -אביב תשט " ז  ,עמ '

. 669

נשים באוטופיות הציוניות

ישראל  ,שהיתה כרוכה בשינוי מהותי של התרבות ושל אורחות החיים  ,עוררה גם תקוות לשינוי

היחס בין גברים לנשים  .במיוחד אמורים הדברים לגבי הנשים במפלגות השמאל  ,שהגיעו ארצה

שוויונית .

חדורות באידאולוגיה

37

המפגש הראשוני עם המציאות הארצישראלית היה כרוך

באכזבות מכאיבות  ,והעדויות על כך רבות  .הנשים ביקשו לעסוק בעבודה חקלאית ובשמירה ,
תעסוקות שייצגו מעמד חלוצי  ,וסימלו שינוי ערכין  ,שלמענו עלו ארצה  ,אך הן נדחו לעבודות
שירותים בעלות מעמד

נמוך .

38

' הרגשה של אי  -שויון חדרה עם נשיבת הרוח הראשונה של המציאות הארצי

 ישראלית ,39

וכשבאנו יחד עם החברים אל הארץ  -חלקו אותנו לשני מחנות  :ל " בונים " ול " מטפלות "

בהם ' .

כשהנשים מתמרדות ' קיתון של לעג נשפך אז מסביב לשולחן על ראשי החברות  .מרירות  ,כעס ,
כאב ועלבון הציפוני ולא ידעתי נפשי ' .

49

בקשות חוזרות ונשנות  ' -נצא פעם ממעגל הקסמים

הזה  .הגיעה השעה לברר בינינו לבין החברים וגם בינינו לבין עצמנו  ,מה אנו ומה תפקידנו '

נענות  .לגבי רבות מהן התנפץ החלום בצורה

י 4אינן

אכזרית .

סוד חלומותי  :ארץ מחודשת  ,קומונה כללית  ,ובתוכה אשה יוצרת בעמל כפיה יד ביד עם

הגבר . .

 .והנה באת ארצה  -ישראל  .כמה פעמים קללת את היום

הרגשת את תוצאות הספסרות ברעיונות נשגבים

;

הזה . . .

על בשרך

ראית מחנה המתישבים

השבים . . .

וגורל האשה בה  -גורל משרתת  -בית מאז ומעולם  .אך במקום סיר קטן  -דוד גדול
במקום ' ילד שלי '  ' -ילדים שלנו ' ואותה  ,אותה הכביסה התמידית .

' החלקיות והגרירות בעבודה אחרי הבחור  -מעליבות ' .
שטף  -החיים העיקרי  ,שלו ? במה הוא עולה עליה ? ' .

43

;

42

' מדוע אינם חייה אלא נחל צר על יד

44

37

בתהליכי המודרניזציה שעברה החברה היהודית נוצר פרדוכס מעניין לגבי הנשים בתחום החינוך  .דווקא הן היו

הראשונות שנהנו מפירות האמנציפציה והמודרניזציה  ,הן בתפוצות והן בארץ  -ישראל  .אחת האסטרטגיות ,
שנקטו המשכילים היהודים מאז המאה הי " ח לקידום החינוך המודרני  ,היתה לפתח אותו בקרב אוכלוסיות

שהוזנחו בחינוך היהודי המסורתי  ,ועל  -ידי כך להימנע מהתנגשות חזיתית עם החברה היהודית המסורתית ,
שדחתה את החינוך החדש ולחמה נגדו  .בין אוכלוסיות אלו בלטו הבנות  .לפערים שנוצרו בין חינוך הבנים
לחינוך הבנות היו השלכות על מאפייני הנשים  ,שהגיעו ארצה עם העליה השנייה  ,ולקחו חלק בניסויים
האוטופיסטיים הראשונימ של הקמת קיבוצים וקבוצות  .הן היו נשים שנחשפו לא רק להשכלה תיכונית
ואוניברסיטאית אלא גם להשקפות בדבר שוויון הנשים  .על המאפיינים האישיים של אנשי העלייה השנייה ראה

:

י ' גורני  ' ,השינויים במבנה החברתי והפוליטי של " העליה השניה " בשנים  , ' 1940 - 1904הציונות  ,א ( , ) 1970
במיוחד עמ '
38

. 241 - 415

תרומתן ומקומן של נשים בהנהגה הציונית  ,לאחר שהצליחו בשנים מאוחרות יותר לחדור אליה  ,עדיין לא זכו

למחקר נאות  .חקר תכני פעילותן ואסטרטגיות הפעולה שלהן עשוי לגלות עד כמה דבקו מנהיגי התנועה בדגמים

מסורתיים .

כך עדה מימון ( ויישמן )  ,אישה לא  -נשואה שנהגה להתעמת עם בן  -גוריון בדיונים בהסתדרות ,

הורחקה ונדחקה לשוליים  ,ואילו גולדה מאיר  ,שקיבלה את מרות ההנהגה הגברית  ,זכתה להתקדם לדרג של
מנהיגות לאומית  .תופעה מעניינת אחרת היא מספרן הרב יחסית של נשים בהנהגה שהיו נשואות למנהיגים ,

כדברי רחל כצנלסון  -שזר  ' :כי לכוחו חיכיתי '  .ר ' כצנלסון  -שזר  ,אדם כמו שהוא  :פרקי יומנים רשימות  ,בעריכת

מ ' הגתי  ,תל  -אביב

 , 1989עמ '

. 195

בר  -דרומא  ' ,נשי עובדים '  ,דברי פועלות

39

צ'

40

י .ב .ר .

41

פ ' יגל  -אבטיחי  ' ,אשת חבר '  ,שם  ,עמ '

42

' חג שנשבת '  ,שם  ,עמ '

:

מאסף  ,תל  -אביב תר " ץ  ,עמ '

. 80
. 135

פ '  ,כנרת  ' ,השוה " צ  " ,מתוך אגרות ופנקסים " '  ,שם  ,עמ ' . 222 - 221

43

ה',

44

ר' ,

כפר  -יחזקאל  ,שם  ,עמ ' . 224
עין  -חרוד  ,שם  ,עמ ' . 226

. 132

ק'  '-ך

י
, ,
פשש ומב
.

)

ן

ורעייתו בן
ברנרשל יעקב
תצלום
(י " ח

רחל כצנלסון  -שזר בוחנת את הבעיה גם מבחינת הדימוי העצמי של האישה  ' :לו גבר הייתי  .אך

הייתי אשה והסתרתי את כוחי מפני הגבר כי לכוחו ציפיתי ' .
זה ' ישנו כמעט אצל כל העלמות '  .התוצאה היא שהצעירות מרגישות ' מיותרות בארץ ' .
45

' הכנעה  ,ומפני זה אי  -שוויון '  ,וצד

46

השלמנו עם המוגבלות  .גם אנחנו  ,היודעים את הבלחי מוגבל ' .
להיות משקיף בתור אחות או במשק

הבית ' .

49

48

47

' כל  -כך

' בשורה הראשונה לא אהיה  ,אלא

והיא מסכמת  ' :יש חלום ואין כנפים לעוף

אליו ' .

50

האכזבה והתסכול של נשים בחוגי השמאל הארצישראלי  ,שלא תמיד באו לידי ביטוי ציבורי ,
והם חבויים במכתבים  ,ביומנים ובפרוטוקולים של ועידות שגברים לא הורשו להשתתף בהן ,
דומים לאלו של נשים שכרתו ברית עם תנועות חברתיות רדיקליות אחרות  ,שביקשו להביא חירות

ושוויון לבני  -האדם  .אותן תנועות דגלו לרוב בשוויוניות מעמדית  ,גזעית ומינית גם יחד  ,אולם
משנתבססו התנועות השונות והתמסדו הן ויתרו על שוויון האישה  ,גם אם המשיכו לשלם לרעיון
זה מס

45

שפתיים .

ן5

גם אוטופיסטים כמו רוברט אואן  ,שעסקו הן בכתיבת אוטופיות והן בנסיונות

ראה לעיל  ,הערה

. 38

. 105

47

שם  ,עמ '

59נ .

49

שם  ,עמ '

48

שם  ,עמ '

. 170

50

שם  ,עמ '

. 189
. 208

46

שם  ,עמ '

51

על המתחים ועל המשבר שפרץ לאחר מלחמת האזרחים בארצות  -הברית בין התנועות שלחמו למען שחרור
העבדים  ,והשיגו את יעדיהן  ,לבין הפמיניסטיות  ,ששיתפו עימן פעולה  ,ראה

American :

G . Walters ,

1 :11

R.

 . 101 - 121קק  1978 ,וזסץ Reformers 1815- 18 0 , New

"

-

--

דב )

רחל אלבוים  -דרור

ליישמן ולהקים קהילות אוטופיסטיות  ,לא הצליחו לוותר על השליטה הגברית במשפחה ובנשים ,

המהווה רכיב חשוב בדימוי העצמי הגברי  .שוויון הנשים נותר אפוא אוטופי גם בתחום הניסויים

האוטופיסטיים .
אואן טוען  ,כי שלושת המקורות לחוסר אחדות חברתית הם  :הדת  ,הנישואים

והרכוש הפרטי .

52

הוא ראה במשפחה גורם המחזק את האינטרס האישי כנגד האינטרס של הכלל  ,ולכן יש  ,לדעתו ,
לשנות

את

מבנה

המשפחה

ואת

האינדיווידואליות .

מושגי

הוא

מצדד

בהקמת

קהילה

קואופרטיווית בעלת אינטרסים משותפים  ,שתהווה תחליף למשפחה המצומצמת  ,אף שאין הוא

מבטל את מוסד המשפחה  .בניגוד לפוריה לא יצא אואן נגד האופי הפטריארכלי של המשפחה ,
אבל הדגיש את תפקודה האנטי  -חברתי  .הד חזק לגישה זו אנו שומעים הן באוטופיות של שץ ושל
ברנפלד והן בניסויים האוטופיסטיים בקומונות ובקבוצות הראשונות

בארץ  -ישראל .

אואן  ,שמשך אליו את הלוחמות למען זכויות הנשים  ,מדגים את הדימויים השגויים שהצליחו
לטעת חלק מן האוטופיסטים והוגי  -הדעות הליברלים  ,האנרכיסטים והסוציאליסטים  ,בשעה
שדיברו על חירות לכול ועל שינוי מבנה המשפחה  .למעשה  ,הם עשו שימוש בנושאים אלו
למטרות אחרות ממאבק לשוויון זכויות לנשים  ,ובעצם נותרו בעמדות ובגישות מסורתיות
שמרניות  ,שנגדו את האינטרסים של שוויון

הנשים .

בדומה למרקס ולאנגלס טען אואן  ,כי

הנישואים והמשפחה הבורגנית אינם שונים בהרבה מליגליזציה של זנות  ,וחסידיו קראו לצאת

למאבק במבנה ההייררכי החברתי  ,ובכלל זה ההייררכיה המינית  .אולם אואן  ,שנחשב לרפורמטור
בתחום שוויון הנשים בדרישותיו לשינוי החוקים לגבי נישואים וגירושים ועיצוב מחדש של חיי

המשפחה  ,נותר נאמן לגישותיו הפטריארכליות  -המסורתיות בכל הנוגע ליחסי המינים  .ועניינו
בעיצוב מחודש של המשפחה לא היה אלא מכשיר לחיזוקה של הקהילה הקואופרטיווית לעומת
האינטרסים האינדיווידואליים של היחידה

המשפחתית .

53

לאחר תקופה קצרה למדי נחלשה

המחויבות של אואן לשוויון הנשים ולשינוי מבנה המשפחה  ,כל אלה נדחו ' לאחר המהפכה ' ,
והפמיניזם נעשה שולי באוטופיזם

שלו .

המציאות הארצישראלית הקדימה את האוטופיה הציונית ויצרה  ,למרות הקשיים והאכזבות ,
את התשתית לשינוי המבנה המסורתי  ' .אנחנו היסוד אשר עליו ייבנה בית  -המקדש העתיד של

אותנו ' .

האשה לקרות כל הירידות שבנו והיאוש התוקף

54

באוטופיות הציוניות  ,שנכתבו על  -ידי

גברים  ,אין גיבורות  ,והנשים המופיעות בהן אינן מודעות למעמדן הנחות  .לעומת זאת  ,נשים

52

;  the Marriages of the Priesthood of ,the Old Immoral World, Leeds 1835אס Lectures

 . owen and the Owenites, Newן Harison ) 84 . ( ,

 . York 1968הספר יצא לאור לראשונה בשנת 1816
53

;

.נ

 ,מגייס

%.

 New View Of ,Society, London 1972 ,ג idem ,

וראה עוד  :ג ' פרוידנברג  ,רוברט אואן  ,תל  -אביב

. 1970

.

גישות דומות מצויות בכתבי אפלטון ורוסו המשפחה אצל אפלטון  ,לדעת חלק מן הפרשנים  ,אינה אלא אמצעי
להשבחת הגזע ולסלקציה גנטית  ,וביטולה לא נועד לשחרר את חבריה ולהעניק להם שוויון  ,אלא לכפוף אותם

ישירות למדינה האוטופית בנאמנות שאינה מתווכת ומופרעת על  -ידי הנאמנות המשפחתית  .ראה
Century Interpretations of utopia ,

 . 1968נ  .א
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cliffsl

.

 Twentiethין4 .ם) Nelson

 .יל

Barker , :

.ע

Utopia and Plato ' s Republic ' ,

מתוך אותה גישה עצמה מחנך רוסו את אמיל  .כמו אצל האוטופיסטים

האחרים אם  -כי בדרכים שונות משלהם  .האישה והמשפחה משמשים אצל ררסו אמצעי לחיזוק הנאמנות
והמחויבות לחברה ולמדינה  .האישה והמשפחה מהווים אפוא אחד המרכיבים בתהליך העיצוב החברתי של
54

החלום האוטופי  .ראה לעיל  ,הערה . 15
כצנלסון -שזר ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ ' . 181

נשים באוטופיות הנציוניות

חברות מפלגות השמאל בארץ ביקשו לתרגם את תחושות עלבונן למאבק למען הכרה בן ובזכותן
לשוויוניות  .כבר בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה הן התכנסו לוועידות  ,הקימו מוסדות
 55במפגש בין
להכשרה לעבודה חקלאית  ,יצרו קבוצות עבודה  ,ונאבקו על מקומן בחברה החדשה .

האוטופיה למבחן ההגשמה נותרו האידאות מאחור  ,מפגרות אחר המציאות של תנועה אוטופית
מגשימה  ,שהקדימה

אותן .

56

האוטופיה של ברנפלד מזהה את נקודות המתח וההתלבטות שחוו באותה עת עצמה המשפחות
הראשונות בקיבוצים ובקבוצות  .עם היוולד הילדים הראשונים עלו שוב ושוב שאלת מעמדן של
הנשים בחברה הקיבוצית ושאלת מקומה של המשפחה  .למעשה היה החינוך המשותף תולדה של
חיפוש פתרון לשאלת שוויון

הנשים .

בדיונים שנערכו בנושא זה בדגניה  ,בשנת  , 1916יצא יוסף בוסל נגד הנטייה לעשות את הילד
לרכוש פרטי  ,והדגיש  ,כי שחרור האשה וחינוך הילדים שלובים זה בזה  ' .בכל חיינו מכניסים אנו
קומונה  ,ובחינוך אנו סותרים

אותה . . .

אנחנו מתנגדים לשלטון ורוצים שלטון ביחס לילדינו ' ,

ובפנותו אל החברות אמר  ' :הקבוצה אינה צריכה להיות בית שאתן נסגרות בו  ,רק בקבוצה תתמך

בהשתחררותה ' .

ותסמך האשה

באותה רוח  ,אולם בצורה קיצונית יותר  ,כותב מנחם בלקינד

57

בדין  -וחשבון שלו למועצת גדוד העבודה בשנת

: 1926

' בטול היסוד הכלכלי של המשפחה  ,שחרור

האשה מטיפול בילדיה ומשירות בעלה  ,הכנסת האשה לעבודה פרודוקטיבית  ,הרס המשפחה

55

המפגש הראשון של פועלות התקיים בכינרת בשנת  , 1911ובאותה שנה גם נוסדה חוות הפועלות שם  .ראה  :מ '
שילה  ' ,חוות הפועלות בכינרת ,
עמ '

56

, 1917 - 1911

כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השניה '  ,קתדרה ,

14

( טבת תש " ם ) ,

. 112 - 81

המאבק לשינוי מעמד האישה ומבנה המשפחה נישא על כתפי חוגי הכסמאל  ,ורעיונות השוויון של המהפכה
הרוסית שימשו ללא  -ספק גירוי שהתסיס ועודד לשינוי  .אולם גם בקרב החוגים האזרחיים היו מראשית המאה

נשים בעלות מודעות  ,שפעלו במושבות ובערים למען שוויון  ,והקימו מוסדות חינוך לנערות  .כך פעלו שרה
טהון  ,בתמיכת ארגון הנשים היהודיות לעבודת תרבות שבברלין  ,ושרה עזריהו  .משנות העשרים  ,לאחר הקמת

ארגון הנשים הארצי ' התאחדות הנשים העבריות לשיווי  -זכויות בא " "  ,גברה הפעילות של נשים מקרב חוגי

המרכז והימין  ,במיוחד המשפטניות שביניהן  .סילביה פוגל  -ביז ' אוי טוענת  ,כי נשים מן המחנה האזרחי מילאו
תפקיד מכריע כמאבקן של הנשים לעומת חולשתן של נשים מתנועות השמאל  .נראה לי כי לא כן הדבר  .אין ספק,
כי החברות בהסתדרות והמשמעת המפלגתית הצרו את צעדיהז  ,והוא הדין באשר לגורמים אחרים שהיא מונה
יחסית
אולם הצלחתן של נשים מן המחנה האזרחי נבעה בראש וראשונה מריכוז מאמציהן בתחום צר וקל הרבה
לשינוי  ,המעמד החוקי והזכות לבחור  .ואילו נשות השמאל ביקשו להביא לשינויים מעמיקים ומקיפים
יותר  ,לפרוץ את מסכת הדימויים הנשיים ואת חלוקת התפקידים בין המינים  ,תחומים שקשה להביא בהם
לשינוי  .הבדלים אלו בולטים כאשר משווים את פעולותיהן של נשים משתי חטיבות אלו בתקופה שקדמה
למלחמת  -העולם הראשונה ובמהלכה  ,כמו הפעילות של טהון ועזריהו לעומת זו של חנה מייזל  ,רחל ינאית  -בן
צבי  ,מניה שוחט ואחרות  .ראה
ביישוב היהודי בארץ  -ישראל

:

ש פוגל  -ביז ' אוי ,

 , ' 1926 - 1917מגמות ,

בארץ  -ישראל מראשיתה עד  , 1927קתדרה ,

לשוויון בתקופת היישוב  ,תל  -אביב

; 1987
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' האמנם בדרך לשוויון ? מאבקן של הנשים לזכות בחירה

לד ( ינואר

( תמוז

 , ) 1992עמ ' ; 284 - 262

תשמ " ד ) ;

ד ' תרעאלי  ,תנועת הפועלות

ד ' ברנשטיין  ,אשה בארץ  -ישראל

:

השאיפה

פ ' רדאי  ' ,נשים במשפט הישראל "  ,ד ' יזרעאלי  ,א ' פרידמן ור ' שריפט

( עורכות )  ,נשים במילכוד  ,תל  -אביב  , 1982עמ '  ; 209 - 172על ראשית הופעתן של נשים משוררות בספרות
העברית  ,בין השאר בהשפעת רעיונות המהפכה הרוסית ראה ד ' מירון  ' ,אמהות מייסדות  ,אחיות חורגות ' ,

אלפיים  ( 1 ,יוני
חייה ראה

:

 , ) 1989עמ ' ; 58 - 29

וידוי אישי של אחת מנשות התקופה על השפעת המהפכניות הרוסיות על

כסניה  ,עם דורי  ,תל  -אביב תשי " ח

לעבודה תרבותית בארץ  -ישראל ראה
57

:

אצ " מ

;

על פעולותיה של טהון ראה

:

.

אצ " מ  82 / 744על אגודת נשים

. ] 2/ 354

דברי בוסל באספת חברים בדגניה ביום י ' באלול תרע " ו  ,פורסמו בקובץ הקבוצה ,

תל  -אביב תרפ " ה  ,עמ ' . 2

7

.

ליש

רחל אלבוים  -דרור

בתור תא תרבותי  -יסודי של

בעמוד ממול  :משפחה

ירושלמית  ,ראובן רובין
( שמן על בד ,

החברה . . .

הקטנת מקום

המשפחה והגבלתה בתחומים הארוטיים ' .

המסר האוטופי של שץ ושל ברנפלד קרם עור וגידים בתוכנית הפעולה של גדוד

) 1924

58

העבודה .

הנשים הועמדו בפני דילמה קשה  ' :לא ידענו כיצד לכלכל את מעשינו באופן שהחברות תוכלנה
להמשיך בעבודתן בקבוצה ויחד עם זה יהיו הילדים
ומסרנוהו

לרשות הקבוצה ' .

59

מסודרים . . .

הפקענו את הילד מרשות היחיד

דיונים דומים נערכו במושבי העובדים  ,כפי שטען א " ד גורדון  ' :צריך

לשחרר את האשה משעבודה לבית ולתת לה את האפשרות להשתתף בחיים הציבוריים ביחד עם

הגבר ' .

60

נערך .

אולם דיון בתפקידו של הגבר כהורה וכאיש משפחה לא

בתקופה הראשונה לקיומם של הקבוצות והקיבוצים נמנעו חבריהם מלהקים תאים משפחתיים ,

מתוך חשש שמא יפגעו בסולידריות הקבוצתית  .המשפחה נתפסה כמוסד מיושן שיש לבטלו ,
ואילו הקיבוץ  -כצורת הארגון העתידי של החיים החברתיים  ' .חתונות בין הפועלים בני העליה

השניה היו חזיון בלתי נפרץ ' .

ן6

מרים ברץ מספרת  ,כי החששות שמא תפריע המשפחה להתפתחות

הקבוצה ותפגע ביסודות השיתוף הביאו להחלטה לא להינשא במשך חמש שנים  .על החלטה
דומה מספר בזכרונותיו שמואל

דיין .

62

' איזה עולם מוזר אתם יוצרים

!

הלא בכל היישובים

החדשים שבהם ביקרתי  ,לא שמעתי קולו של ילד ! '  ,הביע את תמהונו שלום אש  ,כשביקר
בקיבוצים

הראשונים .

63

גם בגל העלייה השלישית  ,לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,שררה אותה

חרדה  ,כי ' בסופו של דבר תחנוק המשפחה הקרתנית את

הקומונה . . .

הקומונה יסודה לא רק

בשיתוף כלכלי אלא גם ארוטי  .הארוטיקה המשפחתית הקרתנית היא אויב הקומונה '  ,כפי שטען
בשנת

1920

מאיר

יערי .

64

הולדת הילדים הראשונים והקמת משפחות העמידו את הקבוצה במבחן קשה  ,ולא  -אחת
משנולד ילד  ,הוא נפלט עם הוריו מן

הקבוצה .

65

הבעיה היא אפוא אוניוורסלית ובולטת בז ' אנר

האוטופי ובתנועות האוטופיסטיות למיניהן  .ככל שהתנועות רדיקליות יותר כן קיימת הדגשה רבה
יותר על הרכיבים האידאולוגיים בארגון החברתי ונטייה לראות במבנה המשפחתי המונוגמי גורם
מפריע עד כדי ביטולו בחלק

ילדים '  ,כותבת ביומנה רחל

מהן .

משפחה . . .

' אנחנו אנשי קבוצה ולא אנשי

כצנלסון  -שזר .

לא  ,לנו לא יהיו

66

המוטיווציות של תנועות השמאל ושל הקהילות האוטופיסטיות ביישוב בארץ  -ישראל להגביל

. 161

58

מובא אצל א ' מרגלית  ,קומונה  ,חברה ופוליטיקה  ,תל  -אביב  , 1980עמ '

59

חיותה בוסל  ' ,עבודתי בחינוך '  ,ספר היובל של הסתדרות המורים ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ '

נוספות על התלבטויות אלו ראה בדברי פועלות  ,לעיל  ,הערה
60

, 39

בפרק

:

, 470

' עם הילד '  ,עמ '

. 569

עדויות רבות

. 172 - 147

א " ד גורדון  ' ,יסודות לתקנות למושב עובדים '  ,מובא בפרקי הפועל הצעיר  ,ח  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ '

219 - 215

. )2- 1

61

( ראה אור לראשונה בהפועל הצעיר הרס " ב  ,גליון
קובץ השומר  ,תרצ " ז  ,עמ '  , 135מובא אצל ד ' כנעיי  ,העליה השניה העובדת ויחסה לדת ולמסורת  ,תל  -אביב
 , 1975עמ '

62

ראה :

. 132

ש ' יורם ( עורך )  ,ספר בוסל  ,תל  -אביב

 , 1960עמ ' ; 126 - ! 25

ש ' דיין  ,על גדות ירדן וכנרת  ,תל  -אביב תשי " ט ,

.

עמ '  ; 96וכן  . 13 - 15 :קק  Kibbutz Weinheim 1972 ,אפ  . ] . Liegle , Familie und follektivגורדון התנגד
להחלטה שלא להקים משפחות  ,וראה בה הימנעות מקבלת אחריות ~ .ראה  :א " ר גורדון  ' ,מתוך קריאה '  ,כתבים ,

134

63

א  ,ירושלים תשי " א  ,עמ ' . 233 - 232
ב ' חבם ( עורכת )  ,החצר והקבוצה  ,תל  -אביב

 , 1968עמ '

. 103

הוא מוסיף  ' :הקומונה לא תתקיים בלי קשר יותר עמוק בין חבריה  .הנשים אינן בשלות לקומונה '  .מ ' יערי ,

64

ועוד

65

' מכתב מביתניה לגזלה  , ' 1920 ,קהיליתנו ( לעיל  ,הערה
ד ' דיין  ,באושר וביגון  ,תל  -אביב תשח ' ז  ,עמ '  ' ( 88 - 84אמהות

 , )4עמ ' . 280 - 271

דפוסים לחינרך בקבוצה '  ,ספר בוסל ( לעיל  ,הערה
66

כצנלסון  -שזר ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ ' , 153

. 161

, ) 62

עמ '

בהתישכות ' ) ;

. 136

י ' רון  -פולני  ' ,בחיפושים אחר

.,

ש,

,

ן

,

ייי

רחל אלבוים  -דרור

ולצמצם את תפקידי המשפחה  ,שלא תפגע במחויבות ובנאמנות לקבוצה  ,לא היו שונות ביסודן
מאלו שבקרב האוטופיסטים האנגלים ובקהילות האוטופיסטיות שקמו

בארצות  -הברית .

ככל

שהעליות ארצה היו אידאולוגיות יותר  ,כן התחזק בהן המבנה העל  -משפחתי והליכוד על יסוד
רעיון

משותף .

67

חלק מן האידאות האוטופיות בדבר שוויון הנשים ועיצוב מחדש של המבנה

המשפחתי ויחסי המינים היו כרוכות אפוא בשאיפה לצמצם את החופש האישי ולפקח על
הנאמנות הסקטוריאלית  ,וזאת לשם חיזוק היסודות הקולקטיוויים הקואופרטיוויים של הקהילה ,
שהמשפחה איימה

עליהם .

68

בין ששוויון הנשים ומבנה המשפחה נותרים שמרניים ובין שחלים בהם שינויים רדיקליים ,
הנושא אינו נותר לשיקולו האישי של הפרט  ,אלא מהווה ברוב האוטופיות בעיה חברתית
ופוליטית מרכזית  .פעמים רבות נעשה שימוש באידאה של שוויון הנשים לצרכים אחרים  .עם זאת ,
הנורמות החדשות  ,שהכירו בנשים כחברות שוות זכויות בקהילות האוטופיות  ,בזכותן לחיי מין
כמו הגברים ובצורך בביטול השליטה הגברית במשפחה  ,היו בבחינת קריעת אשנב לרעיונות

חדשים .

האשה ניישות מינית
שורשיו האידאולוגיים של הפמיניזם הסוציאליסטי  ,שהשפיע על כותבי האוטופיות הציוניות ועל
תנועות השמאל בארץ  -ישראל  ,מצויים בתנועת השוויוניות הרדיקלית  .הגברת הפעילות במאה
הי " ט למען מתן שוויון זכויות לנשים באה גם בתגובה נגד הגישות הסנטימנטליות כלפי המשפחה
בתקופה הוויקטוריינית  ,שהתמקדו סביב ' ההשפעה המוסרית ' של האישה והאם  .כל נסיון להרחיב
את תפקידיהן של הנשים מחוץ למשפחה נפסל כאיום לא רק על מאזן הכוח המיני בתוך המשפחה

אלא גם על איזון הכוחות המוסריים של הלאום  .האיום שבמתן שוויון לנשים היה מופנה אפוא לא
רק כלפי הגאווה הגברית והתום הנשי  ,אלא נתפס גם כפגיעה בדת
יצאו התנועה הסוציאליסטית והלוחמות למען שוויון

ובמדינה .
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למאבק בגישה זו

הנשים .

הסן  -סימוניסטים  ,הדוגלים בשחרור האישה ובשוויונה מפתחים תאוריה על חיי האהבה והמין ,
שנועדה להביא למהפכה במבנה הנישואים המסורתיים  ,ויוצאים כנגד הצביעות המאפיינת את חיי
המשפחה

67
68

המונוגמיים .

החברה התעשייתית פגעה  ,לדעתם  ,בפיתוחם של חיי הרגש של חבריה

י ' כץ  ' ,חברה מסורתית וחברה מודרנית '  ,לאומיות יהודית  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' . 166 - 155
תופעות

אלו בולטות  ,בין השאר  ,גם בנסיונות האוטופיסטיים של אואן בניו  -הרמוני שבארצות  -הברית ובקהילה

האוטופית של אונאידה  ,שבה התפתחה מערכת מורכבת של יחסי  -מין ונישואים
אוטופיסטיים אלו ראה
4 .ן ; 1964
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1) Taylor ,

נשים באוטופיות הציוניות

פיצלה ועיוותה אותם  ,ויש לשוב וללמוד לאהוב  ,לשוב ולעצב את האדם השלם  ,שאינו עוסק רק
בענייניו האנוכיים ובהתנהגות אנטי  -חברתית  ,וכל זאת באמצעות רפורמות במבנה התברה ,
המשפחה

והחינוך .

בדומה לכך טוען פוריה  ,כי ביטוי רגשות ויצריות ללא הדחקה ומיתון הם

70

החייבים לשלוט בחברה האוטופית  ,שבה יוכל האדם להגשים את עצמו  .לאור גישה זו  ,המשפחה

היא מוסד לא  -טבעי  ,החונק ומשעבד את הנשים  .הנישואים המונוגמיים הם  ,לדעת פוריה  ,אלימים ,
ואילו אופיים ורצונותיהם של בני  -האדם פוליגמיים  .פוריה מצדד במתן פורקן ליצרים ובאידאלים
רומנטיים של האהבה  ,ומכאן מסקנתו  ,כי יש לפתח חלופות למוסד המשפחה  ,והללו  ,יש להניח ,
יביאו

לביטולה .

המשפחה  ,לפי פוריה  ,אינה צריכה לתפקד כיחידה כלכלית או חינוכית לגידול ילדים  ,אלא
לשם אהבה בלבד  ,תוך תופש מלא להחלפת בני  -הזוג בכל עת  .הבטחת סיפוק צרכים מיניים לכל
הבוגרים בחברה תמנע תסכולים וחרדות  ,ורק אז תיתכן אהבה אצילית ואמיתית  .י 7פוריה  ,הסנגור
הנלהב

ביותר

לשוויון

זכויות

לנשים ,

ראה

ברמת האמנציפציה שלהן אבן  -בוחן לרמת

האמנציפציה של החברה  .אולם גם בכתביו  ,כמו אצל האוטופיסטים האחרים  ,נקודת המוצא היא
גברית  ,והיא משקפת פנטזיות גבריות לסיפוק צורכיהם המיניים  ,בלא שנקודת הראות של הנשים
ורצונותיהן באים לידי

ביטוי .

לפוריה היתה השפעה מכרעת על האוטופיה של שץ  ' ,ירושלם

הבנויה '  ,הן לגבי היחס כלפי הנשים  -יצריות בלתי  -מודחקת  ,תיאור גן עדן מיני  -והן לגבי
החינוך

והתרבות

במדינה

האוטופית .

גם

אצל

ברנפלד

השפעת

בולטת

האוטופיסטדם

הסוציאליסטים ביחס לאישה ולמשפחה  .ודבריו בעניין קשרי נישואים טהורים נשמעים כפרפרזה
על דברי פוריה  .עם זאת  ,מיתנו שני כותבי אוטופיות ציוניות אלו את תיאור יחסי המינים במדינה
היהודית  ,וטשטשו את החופש המיני של הדגמים  ,שמהם שאבו את

רעיונותיהם .

באוטופיה הציונית  ,כמו גם בהסתדרות הציונית  ,האישה נותרת בראש ובראשונה יישות מינית ,

שמאפייניה החיצוניים הם החשובים ביותר  .כך מצטיינות כל הנשים במדינה היהודית האוטופית
של לוינסקי ביופיין  ,ויש מהן גם המנגנות בפסנתר  ' .קומתן דמתה לתמר  ,לחין צח ואדום  ,ספיר

גיזרתן  ,וקווצות תלתליהן שחורות כעורב '  .מלבד יופיין אנו יודעים מעט על מידותיהן

האחרות .

גם באוטופיה של שלום עליכם הנשים כולן יפות  ' .יפות כזהב צרוף  .שערן שחור ועיניהן שחורות -

יוקדות ' .

הגדיל לעשות לוינסקי  ,שבאוטופיה שלו ' בנות ישראל היפות בכל

ממכתבי  -העתים הגדולים באירופה ואמריקה וציירים הרבה יבואו הנה

התבל .

סופרים

ויתארו תמונות היפהפיות ' .

הנשים נותרות דמויות מעודנות ומעורפלות  ,בהתאם לתיאורים הארכיטיפיים המקובלים בז ' אנר
האוטופי  ,ורישומן אינו ניכר אף לא באחת משאלות היסוד החברתיות והתרבותיות הנדונות

באוטופיות .
אף שהאישה נתפסת כיישות מינית  ,הנושא המיני הוא מחוץ לגבולות השיח של רוב
האוטופיות הציוניות  .ארוטיקה והפן הגופני שביחסי המינים נעדרים מן

הסיפור האוטופי הציוני .

האישה היא יישות מינית ללא מיניות  ,ואכן חוסר ארוטיקה נקשר בדימויי נשים שהן בראש
1 37
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גם

הסך  -סימוניסטים

יוצאים

מנקודת הראות

.

 Markham ) 80 . ( , Henri de saintand Other Writings, New York

 . 68ק 1964 ,

71

ראה לעיל  ,הערה

. 14

] 10

של הגבר בלבד ,

.

ראה

:

'The

,

1 -Simonמ ! 58

de

11 .

Reorganization of the European Community ' ) 1814 ( ,

.

Simon : social Organization The Science of

רחל אלבוים  -דרור

וראשונה אמהות ועקרות  -בית  .הדגש הוא אסתטי ולא חושני  ,הנשים מייפות את החיים  ,אולם מין
כתענוג וכהנאה מופיע אך ורק באוטופיה של

שץ .

שץ יוצא דופן בנושא זה  ,והבעיה המינית

מעסיקה אותו רבות  .אצל ברנפלד  ,הנוגע אף הוא בנושא  ,הדיון בו הוא שולי  .השאלה המעסיקה
את שץ היא  ,כיצד תספקנה הנשים החופשיות והמשוחררות את היצר המיני של הגברים  .הוא דן
בזנות ובחינוך מיני  ,מתלבט ופוסח על הסעיפים בין האפשרות של אהבה חופשית לכול לבין
דאגה לטהרת המשפחה ולהשבחת הגזע  .הפתרון באוטופיה שלו הוא לאפשר פורקן מיני בגבולות
מתוחמים  ,וכמו בשאלות רבות אחרות הוא הולך בנושא זה בעקבותיו של פוריה  .אף ששץ מתון
לאין שיעור מן האוטופיסט הסוציאליסטי הצרפתי  ,הוא הנועז ביותר שבין כותבי האוטופיות
הציוניות בתחום תיאור החופש המיני במדינה היהודית האוטופית

:

כבר בגיל צעיר בבתי  -הספר

מתפתחת אצל הילדים ' האהבה הטהורה '  ,והפתרון הוא נישואים בגיל צעיר  ,הבנים בגיל שמונה -

עשרה והבנות בגיל שש  -עשרה  .כך ' קל לבני הנעורים להשאר בטהרתם עד נשואיהם '  .גם החינוך
המשותף והחינוך הגופני  ,ההתעמלות שמרבים בה בבתי  -הספר של שץ  ,עוזרים להרגיל את
הילדים לראות במין ' חוק טבעי

רגיל ' .

ועדיין לא באו על פתרונן הבעיות המעיקות של שץ  ,ולשם כך הוא ממציא באוטופיה שלו את
' גן האהבה '  -מקום שבו יכולים כל גבר ואישה לחוות אהבה וחיי מין באלמוניות וללא

התחייבויות .

' גן האהבה ' הוא מוסד באוטופיה של שץ  ,שתפקידו לאפשר ' להשתחרר מצורך

טבעי  ,להשקיט את דמם ואת עצביהם '  .לאחר לבטים רבים מחליט גיבורו של שץ לבקר ב ' גן

האהבה ' .

המקום בנוי תוך תשומת  -לב רבה להיבטים האסתטיים  ' ,מבוא עשוי קשת

יפה . . .

תמונת  -קאראמיקה שהציגה " אדם וחוה בגן עדן "  .על השער כתוב באותיות  -זהב  " :לטהורים הכל
טהור " '  .אין שואלים לשמו ב ' גן האהבה '  ,אולם עליו לעבור בדיקה רפואית  .כשהוא נבוך ומבקש
לסגת מהנסיון  ,אומר לו הרופא

:

' אחא  ,עשה את חובך

לאחיותינו ' .

גיבורו של שץ מקבל ספר כחול קטן  ,ובו מספר הוראות והנחיות  ,המדגישות את הצורך
להתחשב בזולת ולכבד את האישה  ' .אחא  ,שתה מכוס התענוגות שנתן לך הבורא  .אבל דע לך  ,כי
התענוג פוסק  ,כשהוא גורם

אשר נפגשת בו במקום

צער לאחר . . .

הזה . . .

כזה  ,אל תבקש אחר  -כך

אינך צריך להכיר פה איש  .וגם אחר  -כך אל תכיר איש ,

אל תבקש להיות לאב  ,אם אין דורשים זאת מאתך  .ואם יקרה דבר

" זכות  -אב " . . .

אל תקח דבר שהקדים אחיך ולקח אותו '  .גם לנשים יש

ספר הוראות  ,המזהיר כל אחת מהן מפני האפשרות שתהיה למשפחה חד  -הורית כתוצאה מחוסר

זהירות .
לעומת שץ מודה ברנפלד  ,כי באשר לנושא המיני  ,גם באוטופיה הארצישראלית לא נמצא

פתרון לבעיית האהבה  .המשפחה במדינה היהודית האוטופית על  -פי ברנפלד משוחררת מדאגות
 ,פרנסה וחינוך הילדים  ,והקשרים בין בני הזוג ' הושתתו אפוא על בסיס של טוהר בלתי  -משוער

'.

הכללים באוטופיה של ברנפלד קובעים  ,כי כל מי שרוצה להינשא בטרם מלאו לו עשרים שנה ,
עליו לקבל רשות לעזוב את ' תחום הנוער '  ,אולם תופעה זו נדירה

היא .

' מרותו הרוחנית של

המורה  ,כוחו המשחרר והמעניק  -אושר של העבודה  ,הפעלתנות  ,האמנות  ,הפילוסופיה והמדע -
1 :121

כל

אלה

עומדים כאן

במבחן ' .

השיטה היא אפוא  ,על  -פי האסכולה הפרוידיינית  ,להגיע

לסובלימציה של הייצר המיני באמצעות פעלתנות  ,עיסוק במדע ובאמנות .
ל ' התנזרות ' ל ' בתולים ' ול ' חיים בתוך אווירה של ערכים רוחניים '  .היסחפות אל תענוגות
מוקעת באוטופיה של ברנפלד כבלתי  -מוסרית .

ברנפלד מטיף

חושניים

נשים באוטופיות הנציוניות

תנועות  -הנוער באוטופיה של ברנפלד מחנכות לפרישות  ,לשלילת השכרון והתאווה ולסלידה

מפני המיניות  .ריסון המיניות חיוני כדי שלא לפגוע בחיי הקבוצה  ' ,לפי שהיא עשוייה להרוס את
חיי החברה '  .ואכן  ,הדחקה מינית היתה תופעה שכיחה בתנועת  -הנוער של ' השומר הצעיר '  ,שעם

חבריה נמנה ברנפלד  ,ואף בקיבוצי ' השומר הצעיר ' בראשיתם נתפסה הפרישה של בני  -הזוג מן

הכלל כפוגעת בסולידריות הקבוצתית וכתופעה שלילית והרסנית של חיי הקומונה  .סובלימציה
מינית מעין זו שעליה ממליץ ברנפלד מתאר מאיר יערי בקרב אנשי העלייה השלישית  ,אולם בשעה
שהאוטופיה מנטרלת את החושניות  ,היא פורצת מכל שורה בדבריו של יערי

:

במחנה שרו מאתיים גרונות בקול רם  ,צוחני  .בחורים ובחורות יצאו במחולות  .הו ,
המחול הזה ושירת הפועל  .אתה משתוקק לכלות את כל יצריך בעלמה  .הדם התאב פועם

בחוזקה . . .

תוססים בו אונים אדירים ואין להם מוצא  .מחול זה הוא טירוף

' המדחיק ' .

שירה צרודה זו היא האורגיה היחידה  ,שבה ימצא פורקן  .התשוקות מתנדפות יחד עם

הזיעה  .המחול יכול לשמש תחליף לאהבה נכזבת ,

לאוננות .
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בד בבד עם הדגשת הפרישות והחתירה לסובלימציה מינית דואגת החברה האוטופית של ברנפלד
לאם בהריון בלא כל סייג ' שכן יודעת החברה היהודית  ,כי הילד  ,העתיד להיוולד יהיה בחינת נכס

יקר לחברה  ,אולי יותר מאשר לאם עצמה '  .ההתייחסות לשאלות מין באוטופיה של ברנפלד היא

' בעיקר מבחינות היגייניות  ,אויגניות [ השבחת

הגזע ]

וכלכליות '  .מדי פעם יש שנערה בתחום

הנוער נכנסת להריון  ' ,והכול מתייחסים לעניין זה בטבעיות הראויה לתופעה טבעית

שבחיים ' .

אולם הנערה עוזבת את התחום  ,ועוברת לבית האמהות  .נישואים הם בבחינת קשר לכל החיים ,
ואין זה לפי מהותו של הנוער  ,לדעת ברנפלד  ,שיהא מסוגל לחיי נישואים  .ולכן האישור לנישואים
בטרם מלאו עשרים שנה לנער או לנערה ניתן רק במקרים נדירים  .האוטופיה של ברנפלד מצטיינת
בשפע של סתירות פנימיות בנושא המיני  .מצד אחד  ,היא מצדדת בחופש מיני ובהשתחררות
מהדחקות ומאיסורים  ,ומצד אחר  ,היא מטיפה ומתקינה תקנות להתנזרות ולשמירה על הבתולים
עד לנישואים לאחר גיל

האשה

עשרים .

כסמי

הנשים באוטופיות הציוניות מתפקדות גם כסמל  .האישה הזרה  ,הגויה  ,מסמלת באוטופיות את
שאיפות ההתבוללות והניכור  ,לעומת האישה היהודייה  ,המגלמת את הלאומיות היהודית ואת
המסורת היהודית  .הנשים  ,שפוגשים גיבורי האוטופיות בארץ  ,מייצגות את הלאומיות לעומת

פיתויי ההתבוללות  .ההינתקות מן האישה הזרה והביקוש אחר אהבה חדשה בארץ  -ישראל הוא
מוטיב החוזר ומופיע באוטופיות  .האישה באוטופיה הציונית מסמלת את ההתחלה של חיים

חדשים  ,של אהבה חדשה  .כך באשר למלך יהודה באוטופיה של אייזלר  ,וכך אצל גיבוריהם של
צייטלין ,

73

של שץ ושל הרצל  .אצל אייזלר מסמלת הפרידה מן האישה הגויה את צער הפרידה מן
135

72
73

יערי  ,לעיל  ,הערה
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ה ' צייטלין  ' ,אין דער מדינה " ישראל " אין יאהר
האוטופיה של צייטלין התפרסמה בהמשכים במהלך שנת
2000

1942

( ראמאן  -אוטאפיע ) '  ,דער מאמענט 127 ,

. 1919

צייטלין נולד בשנת

1871

; 211

( . ) 1919

ברוסיה ונפטר בשנת

בדרכו למחנה המוות בטרבלינקה  .הוא כתב מסות  ,ספרי הגות ושירים בעברית וביידיש  ,שפורסמו בכתבי -

רחל אלבוים  -דרור

הגלות  .הוא מיטיב לתאר את הכאב הכרוך בפרידה זו  ,את ההתלבטות של מלך יהודה  ,שאינו נושא

.

אישה ואינו מוליד יורש  -עצר  ,משום שגעגועיו לאהובתו בת עם זר אינם מרפים ממנו ' את היית

אהבתי הראשונה  ,וזולתה לא תכה עוד אהבה שורש בלבי '  .המלך נושא בסופו של  -דבר אישה
עבריה  ,כדי למלא את חובתו לעמו  ,אולם אין הוא שוכח את אהובתו  ,המסמלת את קשריו אל

הגולה  .כיסופים לוהטים מחלחלים בעצמותיו ' ואכזבת  -יאוש גדולה על אובדן אוצרי היקר '  .המלך
שולח את יורש  -העצר להביא לו עפר מארץ מולדתו בגולה לשימו למראשותיו כשייאסף אל

אבותיו .
האישה היא גם מטפורה לאוטופיה עצמה  ,היא קיימת והיא חומקת  ,היא מציאותית וכאילו לא
היתה אלא חלום ערטילאי  .שץ מחפש את המורה שנתגלתה לו ערב אחד ו ' לבי נמלא געגועים אין

סוף  ,געגועים לדבר נשגב בלתי  -מושג  ,דבר המושך אליו תדיר ואין

מזהיר  ,אבל

רחוק . . .

בשנת אלפיים

:

להשיגו . . .

דבר  -מה יפה ,

דבר שאי אפשר לבטאו '  .וכך גם באוטופיה של צייטלין על מדינת ישראל

אפשטיין  ,מנהל הגימנסיה הבא לביקור בארץ  ,מגיע ליפו בחג ט " ו באב  ,חג

המחולות והאהבה  ,וגם הוא נופל ברשתה של האהבה  .הוא רואה בין הנשים המחוללות בלבן

אישה בעלת עיניים לוהטות  ,שכולה אומרת רכות ועוצמה  ,עליצות נעורים ובגרות  .הוא חש  ,כי כל

חייו ביקש אחריה  ,ועתה היא עומדת לפניו  .האישה גם היא מבחינה זו  ,בזר  ,ניגשת אליו ושואלת ,
מדוע הוא כה קודר ושקוע במחשבות  .אולם קודם שהוא מספיק להשיב על שאלתה  ,היא נעלמת ,

ואין הוא יודע את שמה  .החלום  ,שהיה כה קרוב להגשמה  ,שב ונשמט ממנו  ,והוא יוצא לחפש את

אהובתו  ' .האם ראה אותה בעיני רוחו טרם נתגלתה לנגד עיניו עתה ? '  .היא מגלמת בחובה את עברו
ואת עתידו  ' ,את החלום והמציאות כאחד '  .האישה הצעירה והתמירה נגלית ונעלמת  .וכמו שץ ,
המחפש את אהובתו  ,את השולמית שלו  ,ברחובות ירושלים  ,תר אפשטיין ברחובותיה של יפו ,

וכמו שץ גם הוא אינו יודע את שמה של אהובתו  .שתי האוטופיות משתמשות בדגם המקראי של
שיר  -השירים ובדמות האישה כסמל  ,כאידיאל ששואפים אליו וקשה להתמודד עימו  ' ,כגילוי שלא
מן העולם הזה '  ,כפי שאומר אפשטיין באוטופיה של

צייטלין .

הנשים הן גם ' ענף ייצוא ' של המדינה היהודית האוטופית  ,ובעזרתן נשמר הקשר עם יהדות

הגולה .

באוטופיה של לוינסקי יהודי הגולה שולחים את בניהם ללמוד בארץ  ' ,והעשירים

והמיוחסים גם מתחתנים בבני ארץ  -ישראל ולוקחים נשים לבניהם ואנשים לבנותיהם ממיוחסי

ירושלים . . .

הנה כי כן יתאחדו מזרח ומערב '  .הארץ ובנותיה הופכים לסמל האהבה

והפריון .

יהודי הגולה נוהגים לבוא לבלות בארץ את ירח  -הדבש  ,כפי שעושה גיבורו של לוינסקי  ' ,כי המנהג

המתוקן הזה מתפשט לאט  -לאט בכל מקום מושבות

יהודים ' .

באוטופיות הציוניות מהווה ט " ו באב  ,חג האהבה והטבע  ,חג לאומי

מרכזי .

האוטופיות

מתארות את התהלוכות  ,את הבנות העוטות לבן וזרי פרחים לראשן ביוצאן לחול בכרמים
ו ' הבחורים גם הם כולם מלובשים בגדי משי לבן ועל ראשיהם מגבעת לבנה של תבן

הירדן . . .

והתוף הולך ומכה לפניהם '  .בחג זה באים החתנים היהודים מכל  -קצות הגולה לבקש נשים מבנות

הארץ .

לוינסקי  ,צייטלין ואחרים מתארים כיצד נערכות התהלוכות והטקסים ולאחריהם

140
העת של התקופה  .האוטופיה שלו חסרה סיום על  -אף שבחלקה האחרון שפורסם ב ' דער מאמענט ' צוין כי המשך

.

יבוא ראה
; 38 - 36

:

ג ' קרסל  ' ,חזונו של הלל ציטלין על מדינת ישראל '  ,הפועל הצעיר ,

24 ( 30 - 29

בעפריל

הנ " ל  ' ,מדינת ישראל של ר ' הלל צייטלין '  ,הדואר  ,כח ( ח ' באייר תשל " א )  - ,עמ '

. 420

, ) 1968

עמ '

אשה בסוכה  ,ראובן
רובין ( שמן על בד ;
) 1925

השידוכים  ,ונקבעים האירוסים והחתונות  ' .טלגרמות עפות בכל הארץ  ,ויבשרו לקרובים ואוהבים

ומכרים בשורות מזל  -טוב  -ויהיו הזיווגים לשיחה ביום הזה '  .נראה כי חג ט " ו באב אכן היה

בראשיתה של ההתיישבות בארץ  -ישראל לחג מקובל  ,שחזו לו עתיד  ,אולם משום מה נשכח

ונעזב .

74

הנשים

מארץ  -ישראל  ,ההולכות אחר בעליהן  ,מהוות גשר משפחתי בין היהודים בארץ ובגולה .

היחס ליורדות אלו באוטופיות הוא חיובי  ,שכן האוטופיה הציונית אינה מניחה  ,שכל היהודים
,
יעלו לארץ  ,וגולה תוססת ומעתירה  ,שארץ  -ישראל משמשת לה מרכז רוחני ומקור לנשים יהודיות
מקובלת על

הכול .
*

*

*

האוטופיסטים הציונים אינם מתמודדים במודע ובמפורש עם הרעיונות ועם הגישות השונות של
מסורת המשפחה היהודית מזה ועם הרעיונות הרדיקליים של תנועות מהפכניות בדבר שוויון
בשנת

74

1906

התעורר פולמוס עם מורי הגליל באספת המורים הרביעית

ביפי ,

בעת

דייז

בעיצובם של ימי חג

לאומיים  .מורי הגליל ביכרו את ט " ו באב  ,שהיה נהוג לחוג אותו במושבות  ,על  -פני ט " ו בשבט  ,שזכה לימים
.

לבכורה  ' .פרוטוקול האסיפה הכללית הרביעית של אגודת המורים בארץ  -ישראל '  ,יפו כ '  -כ " ג באלול תרס " ו ,

ארכיון הסתדרות המורים  .הד נוסף לקיומו של חג זה  ,שנחוג במושבות העבריות בראשיתן  ,ניתן לשמוע בחרוזי
שירה של אסתר ראב  ,המשוררת הראשונה בת הארץ
קלה וצוהלת

/

מניפה חרב נוצצת ,

/

ובעצם צהרים ,

ראב  ,כל השירים  ,עורך א ' בן עזר  ,תל  -אביב

:
/

' לבנה ומחוללה

/

את

בשדות לבנים מאור ,

 , 1988עמ '

. 31

/

יוצאה /

אתה מופיע -

את דיננו גזרתי

/

/

ואני

באחת ! '  ,א '
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רחל אלבוים  -דרור

האישה מזה  ,ומכאן שפע הסתירות באוטופיות  .הקירבה בין כתיבת אוטופיות ציוניות לציונות
כתנועה אוטופיסטית מגשימה תרמה גם היא לריסונם ולמיתונם של רעיונות חדשניים  ,שנתקלו
בהתנגדות במעבר מן הרמה הקוגנטיווית לרבדים הרגשיים  .כפל פנים זה  ,המסר המוצהר והמסר

הסמוי  ,הסיפור והחת  -סיפור  ,מאפשרים לאוטופיה הציונית להיות מתקדמת וליברלית לכאורה ,
ובה בעת להמשיך ולטפח סטריאוטיפים מיניים

שמרניים .

אף שהנשים מהוות רכיב חשוב בעלילה בחלק ניכר של האוטופיות  ,אין להן זהות משל עצמן
ואין להן קול  ,אין הן ממלאות תפקיד משמעותי במהפכה הציונית  ,והן נותרות שוליות בחברה

החדשה  ,חסרות מודעות עצמית  ,א  -פוליטיות ומקבלות את ההגדרות הגבריות באשר לזהותן

ותפקידיהן .

הז ' אנר האוטופי  ,המצטיין בביקורת על המבנה החברתי הקיים ובהצגת דגמים

רדיקליים חדשים  ,אינו מציע למעשה דגם חדש ליחסים בין גברים לנשים במדינה היהודית
האוטופית  ,וזאת אף באותן יצירות המציגות לכאורה שינויים מפליגים במבנה המשפחתי

והחברתי .

האוטופיות הרדיקליות מציגות מצב שבו מאבדת האישה את תפקידיה המרכזיים

במשפחה  ,כשתפקידי החינוך וניהול הבית מועברים לקהילה  ,ואין היא רוכשת תפקידים

חדשים .

האישה נותרת קרחת מכאן ומכאן בלא שכותבי האוטופיות מודעים לבעייתיות בדגם שהם
מציגים  ,ואינם מתמודדים עם הקשיים שהמצב החדש

מעורר .

הן באוטופיות והן בחברה המהפכנית ההולכת ונוצרת באותה עת בארץ  -ישראל נותר היחס
לאישה ביסודו ללא שינוי  .ועם זאת  ,ההתפתחות בארץ הקדימה  ,כאמור  ,את האוטופיה

הציונית .

למרות כל הקשיים העומדים בדרכן  ,הנשים הארצישראליות מודעות למצבן ומבקשות לשנותו ,
ופעמים הן אף מצליחות בכך  ,בעוד הנשים באוטופיות הציוניות נותרות נאמנות לזהות השמרנית
הכנועה שנתנו להן הסופרים

הגברים .

יש אולי מי שיבקש לפרש את היחס לנשים באוטופיזם ובמעשה הציוני כפועל יוצא של
התרבות הלאומית החדשה המפתחת את הסמלים של ' יהדות השרירים '  ,המציגה את הגבריות ,
הכוח והתעוזה כדימויים המרכזיים של התרבות החדשה  .בתרבות ' גברית ' זו אין מקום לנשים
ולנשיות כסמלי

תרבות .

הנשים הזדהו עם ההגדרות הגבריות  ,שהיו ארוגות בתוך מסכת

האידאולוגיה הציונית והיוו חלק חשוב מן האתוס הציוני אשר דחה את הסמלים הנשיים ,
הרוחניים  ,התלושים והחלשים של יהדות הגולה  .תהליך זה הביא להתכחשות של הנשים לנשוותן ,
למאמציהן להידמות

לגברים בעבודה קשה בשדה בשמש הלוהטת ולשינויים בהופעתן

החיצונית  .אולם פרשנות זו אינה חלה על האוטופיות הציוניות  .שכן אלו הן יצירות שהמסר שלהן
אינו של גבורה ומאבק אלא של שלום  ,אחווה כלל  -אנושית  ,סובלנות ופתיחות  .זהו מסר של
אינטלקטואלים יהודים ליברלים  ,חילוניים ברובם  ,שפנטיות לאומית וכוחנית היא מהם

והלאה .

בניגוד למסר שלה בתחומים אחרים  ,ובסתירה לו  ,אין האוטופיה הציונית מבקשת לשנות את
המצב הקיים בתחום יחסי השליטה של גברים על נשים  ,ואפילו כאפשרות ספרותית אוטופית אין
היא רואה בכך חלופה עדיפה למצב
142

הקיים .

האוטופיה הציונית כדימוי של מה שמן הראוי שיהיה והציונות כתנועה אוטופית מגשימה
מדגימות את הקושי שבהצגת אידאות חדשות  ,הנוגדות את הנורמות ואת
האינטרסים של
האידאולוגיה השלטת ושל מוקדי הכוח החברתיים והמשפחתיים  .באופן פרדוקסלי שימשו מתן

זכות הבחירה לנשים בהסתדרות הציונית וקבלת האידאולוגיה השוויונית על  -ידי חוגי השמאל

נשים באוטרפיות הציוניות

אבני נגף בדרכן של הנשים  ,שכן הם יצרו אשליה של שינוי ושוויון  .המיתוס של שחרור האישה
העברייה ועמידתה שכם אחד עם הגברים בכיבוש העבודה וההגנה היה לנשים

לרועץ .

נוצרו

דימויים מוטעים  ,ששימשו מסך הסוואה נוח והגנה בפני ביקורת ודרישות לשינוי  .הנשים נלכדו
בתוך רשת זו  ,ועזרו לחזק את האמונה באשליה

שיצרה .

בדומה למצבן של נשים בתנועות

רדיקליות מהפכניות אחרות  ,גם בתנועה הציונית ובחוגי השמאל הארצישראלי דהו את העיסוק
בשאלת הנשים ' לאחר המהפכה '  ,וסירבו לראות בה שאלה נפרדת משאלות השחרור הלאומי
והחברתי  .הנשים  ,שחששו מפעולה נפרדת  ,קיבלו את הגדרות המצב והזהות שעיצבו עבורן
הגברים  ,ורק יומניהן ומכתביהן מבטאים את תחושת

הנבגדות .

האוטופיזם הציוני  ,המשקף מערכות ערכים מתחרות  ,מציג ארבעה דגמים חלופיים של

התמודדות עם ' שאלת האישה '  .בדגם האחד ישנה התעלמות מן הרעיונות החדשים של שוויון
הנשים

;

הדבר בא לידי ביטוי באוטופיה של אייזלר  ,וכך נהג חלק הארי של אוכלוסיית היישוב

בתקופה הנדונה  .בדגם השני קיימת מודעות למערכת הערכים האחרת  ,אולם אין היא נתפסת
כחלופה

הדתית .

ריאלית ;

והדבר בא לידי ביטוי באוטופיה של הרב פרירה מנדס ובקרב חוגי הציונות

הדגם השלישי מציג עימות עם מערכת הערכים האחרת כאפשרות ריאלית  ,העשויה

להחליף את מערכת הערכים

המסורתית .

75

דגם זה אינו מצוי באוטופיות הציוניות  ,אולם הוא

מתגלה בחטיבות מסוימות של התנועה הציונית  ,כמו בקרב מפלגות השמאל  ,בתנועה הקיבוצית

ובקרב ארגוני נשים של המרכז והימין הפוליטי  .הדגם הרביעי מציג תגובה רב  -ממדית  ,שבה
מערכת הערכים החדשה מתקבלת ברמה אחת בשעה שהערכים המסורתיים נותרים ללא שינוי
ברמה אחרת  .זוהי החלופה השכיחה ביותר באוטופיות ובתנועה הציונית  .הדילמות שעוררה
' שאלת האישה ' זכו לתגובות שונות ברבדים שונים  ,אך בכולן שלטה קבלה להלכה של זכות
הנשים לשוויון ללא ביצוע השינויים המתחייבים מעמדה

זו .
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