ארגוני נשים בחוגים האזרחיים  -פרק נשכח
בהיסטוריוגרפיה של היישוב
חנה הרצוג

שוליות בחברה  ,שוליות בהיסטוריוגרפיה
סקירת הספרות העוסקת בהיסטוריוגרפיה החברתית של תקופת היישוב  ,הידועה גם כתקופת
בניית האומה

( 5ת 6 ~ 1181תס ~ 11א ) ,

מגלה כי השינויים שחלו בכיווני המחקר משקפים את

הישראלית .

התהליכים החברתיים והפוליטיים אשר עברו על החברה

ההגמוניה של תנועת

העבודה בתחומי החיים הפוליטיים  ,הכלכליים והתרבותיים שהתקיימה עד שנות השבעים
משתקפת אף

בהיסטוריוגרפיה .

ביטוייה העיקריים של הגמוניה זו ניכרים בשאלות שהוצגו

ובמוקדים שנבחרו למחקר חברתי  .ההיסטוריה וההיסטוריונים של כל חברה נוטים חסד למנצחים
ומרבים לעסוק בהם  .ראשוני כותבי ההיסטוריה היישובית היו אנשים מתנועת העבודה שכתבו על
תנועת

העבודה  .י

כך נכתבה גם ההיסטוריה של תנועת

הפועלות .

2

לימים הצטרפו אליהם

היסטוריונים וסוציולוגים היסטוריים ; רובם עסקו בתנועת העבודה ובחלקה בתהליך התהוותה של
החברה

החדשה .

3

מחקרים מועטים הוקדשו לאגף

הימני של המפה הפוליטית היישובית .

4

במהלך

שנות השבעים  ,עם היחלשותה ההדרגתית של תנועת העבודה  ,אך בוודאי לא רק עקב זאת  ,אנו
עדים לצמיחת כיווני מחקר חדשים  .מצד אחד הולך וגדל מספרם של המחקרים העוסקים בשבירת

*

גב רחל כגן ז " ל  ,מראשונות הסתדרות נשים עבריות וחברת כנסת מטעם ויצ " ו ולימים
הכלליים .של
מוקדש לזכרה
הציונים
מטעם זה
מאמר
' כגן יזמה את המחקר על תרומתה של ויצ " ו לחברה הישראלית  ,מחקר שידידתי

עפרה גרינברג ואנכי ערכנו  .מחקר זה פתח לי צוהר לסיפורן של נשות החוגים האזרחיים ולמקומן של הנשים

בחברה הישראלית בכלל  .תודתי נתונה לעליזה לוין שסייעה לי בראיון הנשים שלהן אני חבה את תוצאות

המחקר ולדפנה יזרעאלי שהעירה לי הערות חשובות ותורמות  .הדברים הנאמרים במאמר הם על דעת המחברת
1

2

3

בלבד .
למשל  :מ ' ברסלבסקי  ,תנועת הפועלים האוץ ישראלית  ,תל אביב
הפועלים כארץ ישראל  ,תל  -אביב . 1963
ע ' פירומן  -מימון  ,תנועת הפועלות בארץ ישראל  ,תל  -אביב . 1958

ביבא -

תשחז ;

צ ' אבן  -שושן  ,תולדות תנועת

למשל  " :קולת  ' ,אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה  , ' 1919 - 1905 ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור
לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים  ; 1964 ,י ' גורני  ,אחדות העבודה  , 1930 - 1919תל  -אביב

תשל " ג

;

ש " נ אייזנשטדט  ,החברה הישראלית

:

רקע  ,התפתחות ובעיות  ,ירושלים תשכ " ז

;

י ' שפירא  ,אחדות

העבודה ההסטורית  :עצמתו של ארגון פוליטי  ,תל  -אביב תשל " ה ; ד ' הורוב " ן ומ ' ליסק  ,מישוב למדינה  :יהודי
ארץ  -ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית  ,תל  -אביב
4

למשל  :ד ' גלעדי  ,הישוב בתקופת העליה הרביעית

.

שביט  ,מרב למדינה
978נ

:

( : ) 1929 - 1924

. 1977

בחינה כלכלית פוליטית  ,תל  -אביב

התנועה הרותיוניסטית  ,התוכנית ההתישבותית והרעיון החברתי 1925

, 1939 -

 ; 1973י '

תל  -אביב

1

וו

חנה הרצוג

מיתוסים  ,למשל מיתוס השוויון בהסתדרות ,

5

מיתוס העבודה העברית

ומיתוס הדמוקרטיה ,

6

7

ומצד אחר גוברת ההתעניינות בקבוצות ובמפלגות אחרות אשר בשל הדומיננטיות של תנועת
העבודה נדחקו לשוליים הן מבחינת כוחן הפוליטי והן מבחינת מקומן בהיסטוריוגרפיה של
היישוב  ,למשל חוגים דתיים  8 ,קבוצות לא  -אשכנזיות  9 ,העלייה הראשונה0י והחוגים האזרחיים  .ין

חקר הנשים בתקופת היישוב  ,שבעיקרו נעשה על  -ידי חוקרות  ,שייך לשתי הקטגוריות גם יחד .
הוא בא לנפץ את מיתוס שוויון מעמד האישה במיוחד בתנועת העבודה 2 ,י אך בא גם לשאול
ולהעמיק בהבנת מעמדן ותפקידן של הנשים באמצעות ניתוח הבעיות שעמדו בפניהן בתקופה

ההיא .

3ן

ההתעניינות בקבוצות שלא היו דומיננטיות קשורה ללא ספק גם בחלקן ההולך וגדל

בפוליטיקה העכשווית ובצמיחתה של מחאה חברתית הנישאת על  -ידי הקבוצות שנדחקו
לשוליים  .העניין הגובר בשחרור האישה ובהשוואת מעמדה בעולם בכלל ובחברה הישראלית
בפרט מעורר לחקור את הנשים  ,לברר את מצבן החברתי ולהתחקות אחר הגורמים להעדר כוחן או
לכשלונן להשיג את

מטרותיהן .

המאמר הנוכחי  ,כשמו כן הוא  ,עוסק בשוליים של השוליים  :הנשים בקרב החוגים האזרחיים
מקומן בעשייה היישובית כמו גם בהיסטוריוגרפיה של תקופה
מרכזיות

:

;

האחרת  ,להצביע על מנגנונים שבאמצעותם נוצרה ההטיה ההיסטוריוגרפית

צ ' זוממן  ,פער ושוויון בהסתדרות

, 1939 - 1920

תשל " ה .

תל  -אביב

6
7

י ' שפירא  ,הדימוקרטיה בישראל  ,רמת  -גן
פרידמן  ,חברה ודת

8

מ'

9

למשל :

תשמ " ב

:

ח ' הרצוג  ,עדתיות פוליטית

מ ' אליאב

-

:

עולי תימן בארץ ישראל ( תרמ " ב  -תרע " ד  , ) 1914 - 1881 ,ירושלים

דימוי מול מציאות  ,תל  -אביב

:

10

11

ברנשטיין  ,אשה בארץ

עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה

. 1981

של אוניברסיטת תל  -אביב ,

ישראל :

השאיפה לשוויון בתקופת הישוב  ,תל  -אביב

הפועלות מראשיתה עד  , ' 1927קתדרה ,
13

. 1986

( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,ירושלים תשמ " ב .

למשל

:

תשל " ז .

האורתודוכסיה הלא  -ציונית באוץ ישראל תרע " ח  -תרצ " ו  , 1936 - 1918 ,ירושלים תשליח .

נ ' דרויאן  ,באין ' מרבד קסמים '
;

. 1977

י ' דרורי  ' ,החוגים האזרחיים בישוב הארצישראלי בשנות ה , ' 20 -

12

ביבא -

שפירא  ,המאבק הנכזב  ,המאבק על עבודה עברית  , 1939 - 1929תל אביב

א'

ד'

למאמר שתי מטרות

האחת  ,להאיר את חלקן של הנשים בעיצוב החברה היישובית ולהחזיר להן את מקומן

הראוי בהיסטוריה
5

זו .
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32

( תמוז תשמ " ד )  ,עמ '

: 1987

ד ' יזרעאלי  ' ,תנועת

. 140 - 109

 . ( , Pioneers andHomemakers: Jאס ) ]( . Bernstein
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חלוקת היישוב היהודי באוץ  -ישראל לקטגוריות חברתיות אינה אחידה  .הורוב " ן וליסק מבחינים בין ארבעה

סקטורים או בלשונם ' מרכזי משנה '  :השמאל  ,הימין  ,העדות והדתיים  .בתוך הימין הם כוללים גם את החוגים
שנודעו בתקופת היישוב כחוגים האזרחיים  .גלעדי כולל בימין גם את החוגים האזרחיים וגם את הקבוצות

הדתיות  .ואילו דרורי מבחין בין אגף שמאל הכולל את תנועת העבודה על גווניה השונים לאגף הימין הכולל
חוגים ומפלגות דתיות ורוויזיוניסטיות
 ; ) 3גלעדי

( לעיל  ,הערה

; )4

;

במרכז מצויים החוגים האזרחיים  .ראה  :הורוב " ן וליסק ( לעיל  ,הערה

דרורי ( לעיל  ,הערה

. ) 11

השוני בקטגוריזציה החברתית נובע מהקריטריונים שבוחר
.

לו החוקר ומכאן קווי החיתוך השונים  .גבולות בין קבוצותיהם גבולות חברתיים  -תודעתיים  ,הם מתהווים
ומשתנים באינטראקציה בין קבוצות ובתוך

קבוצות .

ראה

:

ח ' הרצוג  ' ,המושגים " ישוב ישן " ו " ישוב חדש "

כהארה סוציולוגית '  ,קתדרה  ( 32 ,תמוז תשמ " ד )  ,עמ '  ' . 108 - 99החוגים האזרחיים ' הוא מונח שנטבע בתקופת

היישוב  .הוא התייחס בעיקרו למעמד הבינוני והגבוה אשר כלל את כל מי שלא הזדהו במוצהר עם השמאל או

1 12

.

עם הימין הרוויזיוניסטי  .מאחר שהמרכז היה מפורר ומפוצל מבחינה ארגונית ופוליטית הוא גם לא יצר הגדרת
.

קולקטיב ייחודית כפי שעשה זאת השמאל  .העדר הגדרה כזו מקשה על קו חיתור ברור הקובע השתייכות למחנה

זה  .בנסיון לאתר את ארגוני הנשים הנוגעים למחקר זה אימצתי הגדרה

את עצמו או הוגדר על  -ידי אחרים כשייך

לימין  ,לשמאל  ,לאגף

ל דרך השלילה  -כל גוף שלא הגדיר

לאגף עדתי הוא חלק מהחוגים האזרחיים .
דתי או ~

ארגוני נשים בחוגים האזרחיים

ולהסביר מדוע  ,למרות תרומתן של הנשים  ,נעלמה עשייתן מההיסטוריוגרפיה היישובית  ,אפילו
באותם תחומים שהוכרה חשיבותם  ,ושאומצו

על  -ידי היישוב והפכו לנחלת הכלל .

הזכות לאזרחות שווה
הענקת זכות הבחירה לנשים היתה אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה היישובית שהפכה עם הזמן

לבסיס המבנה הפוליטי של מדינת ישראל  .בכך הצטרף היישוב אל המדינות הראשונות שהעניקו
זכות בחירה לנשים בתחילת שנות העשרים  ,ביניהן אנגליה  ,ארצות  -הברית  ,גרמניה ורוסיה  .זכות
הבחירה הושגה לאחר מאבק שהיה משותף לנשים מכל הקשת הפוליטית היישובית אולם את

התפקיד המכריע במאבק זה מילאה התאחדות נשים לשווי זכויות באוץ  -ישראל  .בהיסטוריוגרפיה
של היישוב נשכחו הנשים

ומאבקן .

שמואל  -נח אייזנשטדט  ,בדיונו בתשתית שהונחה בתקופת היישוב לחברה המתהווה  ,עוסק

.

בתחומי חיים שונים  ,כולל פוליטיים  ,אך אינו מזכיר את הישגן של הנשים 5י דן

הורוב "ן

ומשה

ליסק קובעים כי ' שתי בעיות עקריות נצבו מלכתחילה בארגונו הפוליטי הפנימי של היישוב ,

וההכרעה בהן קבעה את דמותו [ ההדגשה שלי ,

ח " ה ] עד

להקמת מדינת ישראל '  .לדעתם אחת

משתי בעיות אלו היתה שאלת הייצוג  .במוקד הוויכוח עמדו שאלות כלליות זכות הבתירה  ,שוויון
זכות הבחירה ויחסיות הייצוג  .הורוב " ן וליסק מציינים כי הוויכוח סביב זכות הבחירה לנשים קבע
בסופו של דבר את גבולות המסגרת הפוליטית של היישוב המאורגן לאחר שהחרדים הקיצונים

פרשו בעטיו מ ' כנסת ישראל '  .בדיון מציינים החוקרים את עמדותיהם של החרדים והמזרחי  ,אולם
הנשים ומפלגתן שהיו בין האחראים המרכזיים לקביעת גבול זה כלל אינן מוזכרות  .בספרם מונים
שני החוקרים שורה ארוכה של מפלגות וארגונים ודנים בהם אך מקומן של הנשים נפקד  .הקורא
מקבל רושם ש ' החברה ' כולה רצתה בשוויון הנשים וההישג הוא הישגה

של ' התברה ' ובזכותה .
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גם יגאל דרורי העוסק בחוגים האזרחיים ובארגוניהם אינו דן כלל בארגוני הנשים האזרחיים ואף

לא בהתאחדות נשים לשווי זכויות שהופיעה כמפלגה  .כשהוא עוסק במפלגת המתקדמים הוא

מציין שדגלה בחופש אישי ובשוויון זכויות בלי הבדל מין  .אך במניין הצירים שנבחרו מטעם
הרשימה לאסיפת הנבחרים הראשונה הוא מתעלם משתי הנשים שנבחרו מטעם הרשימה והיו
]

מראשי התאחדות נשים לשווי זכויות  -שרה עזריהו מירושלים ויהודית קטינקא

מחיפה .

7

לעומת כל המחקרים המוקדשים להתהוותו של היישוב ומתעלמים ממאבק הנשים לשווי
זכויות נדרש מנחם פרידמן לסוגיית שוויון הנשים במסגרת דיונו ב ' יישוב הישן ' האשכנזי ובמאבק

על אופיה החברתי והדתי של החברה היהודית החדשה  .הספר עוסק בהיסטוריה החברתית של
ה ' יישוב הישן ' ולכן מובן מאליו כי הדיון כולו מתמקד בנקודת ראותם של החרדים  ,אולם קשה
שלא לתמוה שבקושי מוזכרים בדיון זה הנשים וארגוניהן שהיו סיבת המחלוקת ועמדו במוקדה 8 ,י
אלא אם מניחים שההתעלמות משקפת את עמדת הכותב שלפיה

ומהותי

של מאבק פוליטי זה

15

אייזנשטדט ( לעיל  ,הערה

16

הורוב "ן וליסק

17
18

( להלן) .

. )2

( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 53 - 52

דרורי ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' . 38 - 35
פרידמן ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 184 - 146

הנשים היוו רק תרתן  ,אך לא לבי
113

חברות התאחדות נשים
עבריות לשווי זכויות

המאבק על זכות הבחירה ושוויון זכויותיה של האישה ביישוב תועד על  -ידי מי שנטלו בו

חלק9י ובעשור האחרון חזרו לסוגיה זו מספר חוקרות .

20

ענייני כאן לחזור ולהדגיש את החלק

הפעיל שלקחו הנשים במאבק למען הכללתן בקהילה הפוליטית כשוות זכויות וכן להסביר מדוע
פרק מפואר זה בהיסטוריה של הדמוקרטיה הישראלית נדחק
התאחדות נשים עבריות לשווי זכויות באו

בשנת

1919

-,

לשוליים .

ישראל  ,הכוח המניע של מאבק הנשים  ,הוקמה

כארגון נשים ארצי על  -מפלגתי  .לאחר היסוסים בחרה ההתאחדות לנסות להגשים את

סיסמתה ' חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה ' באמצעות הקמת רשימה פוליטית שתתחרה

בבחירות לאסיפת הנבחרים של היישוב המאורגן  .לא היה תקדים בתנועות נשים בארצות אחרות

להתארגנות נשים כמפלגה פוליטית  .ההחלטה הושפעה ללא ספק מהעידוד והלגיטימציה שניתנו
בתקופה ההיא להתארגנותו של כל גוף  ,יהיה בסיסו החברתי והאידיאולוגי אשר יהיה  ,ובלבד
שיקח חלק ביישוב המתארגן  .עצם ההשתתפות בבחירות נתנה לגיטימציה למוסדות

היישוב .

הנשים נימקו את החלטתן במטרה ' להמרקן את הנשים הבלחי מאורגנות לפעולה מאומצת למען
כבוש עמדה צבורית ' ובאמונה כי ' ע " י עצם הופעתה של " רשימת הנשים " [ אפשר יהיה ] להשפיע

1 14

19

.

ש ' כוויתו התאחדות נשים עבריות לשווי זכויות

( ירושלים
20

תש " ט ) ;

בא " י :

פרקים לתולדות תנועת האשה באוץ  ,חיפה

1977

פישמן  -מימון ( לעיל  ,הערה . ) 2

נ ' כהנא  ' ,השתתפות נשים בפוליטיקה  :המקרה של המאבק על זכות ההצבעה לנשים בתקופת הישוב '  ,עבודה
לשם קבלת התואר מוסמך במדעי החברה  ,אוניברסיטת חיפה ,

 ; 1984ס '

פוגל  -ביז ' אוי  ' ,האמנם בדרך לשוויון

מאבקן של הנשים לזכות בחירה ביישוב היהודי באוץ  -ישראל , ' 1926 - 1917 :

?

מגמות  ,לד ( תשנ " ב)  ,עמ ' . 284 - 262

ארגוני נשים בחוגים הקרחיים

בעקיפין על המפלגות שיקבעו מקומות בטוחים למועמדות אשר

ברשימותיה. ' 7

י2

מייסדות התאחדות נשים לשווי זכויות היו יוצאות רוסיה  ,בנות העלייה הראשונה

כאשר החל היישוב מתארגן לקראת הקמת כנסת ישראל הל כבר היו ותיקות

והשנייה .

ומעורות בחיי הארץ .

כולן היו בעלות השכלה עברית וכללית  ,חלקן בעלות השכלה אוניברסיטאית ובעלות מקצועות
חופשיים ( מורות  ,רופאה

ועורכת  -דין ) .

מבחינת הרקע החברתי ואורת חייהן בערים או במושבות

היו מרביתן רחוקות מהנשים הפועלות אשר נאבקו לשוויון בתנועת העבודה  ,אך בעיקר נבדלו מן
הפועלות באידאולוגיות החברתיות הכלליות שאימצו להן ובמסגרות הפוליטיות שאליהן
השחייכו  .עזריהן מציינת כי עם הקמת התאחדות נשים לשווי זכויות
לחמו פועלות מספר באופן אקטיבי שכם אחד עם חברות ההתאחדות למען השגת זכות

הבחירה לאשה בישוב  .אך סמוך לאישור זכות הבחירה לאשה ע " י המושב השלישי של
אסה " נ הראשונה -

נפרדו

הדרכים .

הפועלת נשארה עומדת על משמר הזכויות

והאינטרסים שלה בתוך תחומה של הסתדרות העובדים הכללית  ,וההתאחדות לשווי
זכויות הוסיפה לכלול נשים מכל הזרמים

והסוגים .

22

בראשית דרכה של ההתאחדות אפשר לה בסיסה הארגוני הרחב לגייס תמיכה של נשים מחוגים
שונים  ,אולם בהמשך דווקא הוא הקשה על קיומה עקב נאמנויות סותרות של הנשים  .נשות
ההתאחדות שהיו חברות גם במסגרות ארגוניות אחרות עמדו לא אחת בדילמה אם לתמוך בארגונן
הפוליטי הכללי או לתמוך בנשים

ובעמדתן .

כך למשל בדיון על חוקת הבחירות במפלגת

המתקדמים  ,שהעמידה ברשימתה לאסיפת הנבחרים הראשונה שתי נשים מראשי ההתאחדות
( עזריהו וקטינקא )  ,נמצאו אנשים ' אשר דרשו מהנשים בשם " השלום והאחדות " לותר הפעם ,
לצפות ל " שעת כושר "

יותר נוחה ' .

23

נשים שהיו חברות ויצ " ו היו נתונות בלחץ מתמיד של ויצ " ו

העולסיו! שביקשה לשמור על נייטרליות פוליטית  .לכן נשים ששאפו להשתלבות פוליטית נטו
להצטרף למפלגות ועזבו את הארגון הפוליטי של

הנשים .

התאחדות נשים לשווי זכויות שיתפה פעולה מדי פעם עם ארגונים אחרים ואף קיבלה מהם

תמיכה מוסרית  .בין הארגונים שעימם היה להתאחדות קשר היתה הברית הבינלאומית של נשים
למען זכויות מדיניות ואזרחיות שהפגישה נשים שנאבקו למען ביטול אפליית הנשים במדינותיהן

בכל רחבי העולם .

24

עם זאת לא היה להתאחדות קשר קבוע עם ארגון פוליטי ציוני גדול בארץ או

בחקן  -לארץ  .רוב המפלגות הגדולות בארץ קיימו קשרים עם מפלגות  -אם או עם מפלגות מקבילות
שפעלו בהסתדרות הציונית  .העדר עורף ארגוני חזק הקשה אף הוא על תפקוד ההתאחדות לאורך

זמן .
ההישג המרשים של קבלת זכות בחירה לא השאיר את התאחדות נשים לשווי זכויות במרכז

העשייה הפוליטית  .אחרי מתן זכות בחירה לאסיפת הנבחרים נלחמה ההתאחדות להחלת זכות
הבחירה ברשויות המקומיות ובמקביל הקימה לשכות משפטיות שנועדו להעניק עזרה משפטית

בת -

בענייני משפחה ואישות  .בפעולתה זו היא באה בדברים עם שלטונות המנדט מחד גיסא ועם

יקכן
21

עזריהו ( לעיל  ,הערה

22

שם  ,עמ '

23

שם  ,עמ '

. 26
. 23

24

שם  ,עמ '

. 93 - 85

 , ) 19עמ ' . 18

חנה הרצון

הדין הרבניים מאידך גיסא  .התחומים שעסקה בהם נחשבו שוליים בעיני העוסקים בבנייה וביישוב

הארץ  .הגופים שעימם באה במגע לא עמדו במוקדי הכוח והעשייה ; המאבקים שניהלה לא עוררו

הדים  ,לא הובילו לפולמוס ציבורי ולא זכו לתמיכה מצד ארגונים אחרים ; הנושאים שבהם עסקה
ההתאחדות היו מקרים חריגים ולכן לא העסיקו את הציבור הרחב וכוח משיכתה של ההתאחדות
בקרב ציבור הנשים הלך ונחלש  .לאחר קום המדינה התאחד הארגון עם ויצ " ו ופעולותיו נטמעו
בשאר פעולות ויצ " ו  ,שנחשבו לנשיות ושוליות ( ראו דיוננו

הפוליטי

בהמשך ) ;

הארגון נעלם מהנוף

היישובי .

הישגה העיקרי של ההתאחדות  -מתן זכות הבחירה  -הפך לחלק מובן מאליו בנוף
הפוליטי עד כי איש אינו שואל על מקורותיו  .המערכה עצמה נשכחה עם דחיקתן של המשתתפות

בה לשולי הפעילות היישובית  .ההיסטוריוגרפיה של תנועת הפועלים לא נדרשה לסוגיה זו  .אמנם

התנועה תמכה במתן זכות בחירה אך היא לא היתה החלוץ בראש המחנה  .יתר על כן  ,מערכה זו
יותר משהיתה סוגיה עקרונית וביטוי לדאגה אמיתית לשוויון האישה  ,היתה ביטוי סמלי למאבקי

הכוח ביישוב  .כפי שמשתמע מהניתוח של מנחם פרידמן סוגיית זכות הבחירה לנשים שימשה
עילה למאבק בין ' היישוב הישן ' לייישוב החדש '  ,אך עניינם של שני הצדדים בנשים עצמן היה
שולי  .זכות הבחירה לנשים היתה אמנם זירת הקרב הסמלית אך בפועל היה זה מאבק בין שני
מרכזי כוח

גבריים .

פעילות במערכה

תפיסה היסטוריוגרפית כזו מסבירה את ההתעלמות מהנשים כדמויות

25

זו .

אף במסגרת המערכה שנסבה לכאורה על מעמד האישה לא הוכרה חשיבותן של הנשים כגורם
פוליטי  .כאשר היה חשש שבעקבות המאבק יפרשו החוגים החרדיים מהיישוב המתארגן ומוסדות
היישוב לא יזכו בהכרה מטעם המנדט הבריטי נדרשו הנשים לוותר  .חיים וייצמן אמר  ' :נשארו לנו
עוד מאתיים הצעדים האחרונים  ,אולם ברגע האחרון אנו יכולים לשבור את מפרקתנו  ,אל תעמידו
לנו מכשולים ברגע חשוב

באופן טוב יותר כאשר

זה . . .

דחו מה שאפשר

נשב כבר על האוכף ' .

26

לדחות . . .

את המלחמה הקולטורית נלחם

לא ערך השוויון בין המינים עמד לנגד עיניו אלא

מלחמת התרבות בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש '  .מנחם אוסישקין טען שאמנם מקובלת עליו

החלטת הקונגרס הציוני ( השלישי) לתת זכות בחירה לנשים אולם התנאים ביישוב מחייבים דחייה

' בשביל שהאסיפה לא תהיה למשחק ילדים נחרן שלאסיפה זו יהיה כוח . . .
ממלכות  ,שלפניו נכנעים גם אלה שמתנגדים לו  ,הכוח הזה לא יהיה עכשיו לאסיפה המיסדת ' .
מתן זכות הצבעה לנשים נתפס אפוא על  -ידיו כאיום על הלגיטימציה של מוסדות היישוב  .הנשים
לא נחשבו גורם משמעותי שבכוחו להעניק לגיטימציה זו  .על רקע עמדה זו אין זה מפתיע שכאשר

אותו הכוח שבונה
27

נסתיימה המערכה לא היה לאישים הפוליטיים שפעלו בה כל עניין להאדיר את חלקן של הנשים

והם העדיפו לציין את הענקת זכות הבחירה לנשים כהישגה של החברה כולה  .כך ראו זאת גם
ההיסטוריונים החברתיים  -הם התעלמו ממאבק הנשים או ביטלו את ערכו

1 16
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כהנא ( לעיל  ,הערה
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וחשיבותו .

ניווש

( 1ם

שנות

העשרים )

( ו תשיג

הפרטי הוא ציבורי  -שירותי בריאות לאם ולילד
עם התמסרות ההבחנה ביל שתי ספירות  -הציבורית והפרטית  -בעולם המערבי  ,חל תהליך

של העברת אחריות וסמכות לרשויות ציבוריות  .ההבחנה בין פרטי לציבורי היוותה מנגנון תרבותי

חשוב להדרת נשים מהתחום הציבורי תוך הדגשת תפקידיהן הביתיים  .נשים נאבקו לא רק לקבלת
זכות בחירה שהיא תנאי בסיסי להשתתפות בתחום הציבורי אלא גם על הזכות לקחת חלק בחיים
הציבוריים ובעיצובם  .הפעילות ההתנדבותית היתה עבורן אפיק כניסה לתחום הציבורי וכן אמצעי
להרחבת העניין הציבורי לנושאים שהוגדרו בתחום אחריות הפרט
התפתחות

שירותי

הרווחה

הציבוריים

במרבית

החברות

והמשפחה .

המערביות

28

קשורה

בפעילות

התנדבותית של נשים שלימים מוסדה ואומצה על  -ידי המדינה או על  -ידי גופים ציבוריים אחרים .
תופעה דומה התרחשה ביישוב היהודי באוץ  -ישראל  .עם השירותים שיזמו ארגוני הנשים ביישוב
נמנים שירותי ייעצן ועזרה לאם ולילד הידועים בשם ' טיפת

חלב '  ,בתי תינוקות ( הראשון שבהם

היה בירושלים ושימש מקום מחסה לתינוקות עזובים אך גם מוסד הכשרה לצעירות יתומות שרצו
ללמוד טיפול בתינוקות ובמקום לשלם שכר לימוד עבדו במקום ללא

תמורה )

ומעונות יום

( הראשון שבהם הוקם על  -ידי הסתדרות נשים עבריות בשכונת נורדיה בתל  -אביב בשנת
שירותים אלה היו חדשניים

. ) 1924

בתקופתם .

היוזמה להקמת תחנות ' טיפת חלב '  ,שירות שהפך כמו זכות הבחירה לחלק מהנוף המובן
מאליו בחברה הישראלית  ,היתה של הסתדרות נשים עבריות בשיתוף עם הדסה  .הסתדרות זו
הוקמה בשנת

1920

במטרה להגיש עזרה ציבורית לנזקקים

;

בכך לא היתה שונה מארגוני נשים

קודמים  ,בעיקר מארגוני צדקה שפעלו במסגרת ' היישוב הישן '  .חידושה היה בחיפוש אחר דרכי

28
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אחיות ' הדסה ' בביקור
בית בעיר העתיקה
( שנות

השלושים )

עבודה ותחומי פעולה

חדשים .

29

מייסדות הסתדרות נשים עבריות היו בנות העלייה השלישית  .הן

הקימו את התנועה כדי להתמודד עם שתי בעיות  :העוני ותנאי התזונה וההיגיינה שפגשו ב ' יישוב

הישן ' והצורך שלהן כעולות בעזרה ובהדרכה בהליכות הארץ בכלל ובגידול ילדים בפרט  .תנאי
האקלים בארן היו שונים מאלה שבארצות מוצאן  ,והן היו צעירות ללא משפחה בארץ חדשה ; הן
נתקלו בקשיי שפה וסבלו מהעדר מסגרות תרבותיות

וחברתיות .

תשובה לבעיותיהן מצאו

במפגשים חברתיים  ,בחוגי בית שמהם יצאו גרעיני ההתנדבות  .הן פעלו לעזרת נשים וותיקות
בארץ שמצוקתן היתה רבה לעתים אף מזו שלהן ולעזרת העולות אשר חיפשו כתובת לתמיכה

ולעצה .
הסניפים הראשונים של הסתדרות נשים עבריות התארגנו באופן עצמאי ובלחי  -תלוי בירושלים
( ) 1920

ובתל  -אביב

( ) 1923

ואליהן הצטרפו סניפים נוספים בחיפה ובטבריה  .כל סניף שמר על

מידה רבה של אוטונומיה גם משהוקם ארגון גג ונקבע תקנון  .הארגון הביזורי והרופף נבע מהעדר
התלות של הוועדים השונים והסניפים במרכז  .כל ועדה וסניף היו צריכים לדאוג באופן עצמאי
כמעט לחלוטין לכיסוי הכספי של פעולותיהם ולכן ראו עצמם גם אחראים לניהול  ,לגיוס כספים
ולהוצאתם  .הבעיה המרכזית של הסתדרות נשים עבריות היתה מחסור באמצעים

כלכליים .

הסתדרות זו צמחה כאמור מקרב העולות החדשות והתאפיינה בקשריה האמיצים עם השכבות

העממיות  .בניגוד לארגונים וולונטריים רבים בתקופת היישוב 30היא לא היתה קשורה לארגון

פוליטי או לתנועה בחקן  -לארץ  ,להוציא תמיכה כלכלית חלקית שקיבלה מארגון נשות

הדסה .

אולם הדסה הדגישה את הפעילות בתחום הרפואי ולא נענתה ברצון ליוזמה של הסתדרות נשים
118
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ע'

גרינברג וח ' הרצוג  ,ארגון נשים וולונטרי בחברה מתהווה  :תרומתה של ויצ " ו לחברה הישראלית  ,תל  -אביב

1978
30

 ,עמ '

. 25

'  . Eisenstadt , ' The Social Conditions ofthe Development of Voluntary Organizationא  , 5 .בתוך

המבנה החברתי של ישראל  ,בעריכת ש " נ אייזנשטדט ואחרים  ,ירושלים תשכ " ו ,

עם . 255 :

:

בית התינוקות של
ויצ " ו בירושלים
%

עבריות להרחיב את תחומי פעולתן .

הדסה גם מנעה מנשות הסתדרות הנשים לגייס כספים

בארצות  -הברית  ,ובאירופה נתקלו בהתנגדות נשות ויצ " ו שטענו כי גיוס כספים על  -ידי קבוצות
נשים שונות פוגע בדימוי היישוב וביכולת ההתרמה  .קשיים ארגוניים אלה הביאו בשנת

1931

לפתיחת משא ומתן לאיחוד בין הסתדרות נשים עבריות לבין הסניף הארצישראלי של ויצ " ו
( הסתדרות ארצית -

ויצ " ו ) .

הארגון החדש  ,שהוקם

ב 1933 -

אימץ והמשיך את המפעלים שיזמו הגופים שהתאחדו

 ,נקרא ' הסתדרות נשים ציוניות ' ,

במסגרתו .

חברות הסתדרות נשים עבריות החלו את פעולתן בסיוע להדסה בעבודת הסברה ושכנוע נשים

לבוא ולהיבדק אצל רופא בחודשים האחרונים של ההריון  .נשים הופנו ללדת בבתי  -חולים וחברות
הסתדרות נשים עבריות ביקרו יולדות שילדו בבתיהן  .המפגש היומיומי בין חברות הארגון לבין

נשות השכונות  -בתחילה עם נשות ' היישוב הישן '  -לימדן כי אין להסתפק בטיפול בנשים
הרות וביולדות אלא יש להרחיב את ההדרכה וההסברה גם לתחום גידול התינוקות  .כך הוחלט על
הקמת תחנות ייעצן  ,תחנות לטיפול ביונקים  .בתחילה היתה רק היענות מועטה מצד הנשים אך
הדבר השתנה כאשר הוחלט על חלוקת חלב בתחנות הייעצן כדי להתגבר על תזונה לקויה של
1 11

התינוקות עקב מחסור בחלב להנקה  .מפעל חלוקת החלב זכה לשם ' טיפת חלב ' וברבות הימים
הורחב המושג גם להתייעצויות השבועיות עם הרופא או האחות שנערכו באותו

אף  -על  -פי שהסתדרות נשים עבריות היתה היוזמת והפעילה לראשונה את תחנות
היא נאלצה מחוסר תקציב למסור את שתי התחנות שהקימה בירושלים

מקום .
' טיפת חלב ' ,

לידי הדסה

(1

בינואר

~

חנה הרצח

. ) 1922

החברות לא משכו ידן מעבודה בתחנות גם כאשר לא היו בבעלותן והמשיכו לגייס כספים

ולהקים תחנות עצמאיות  .לימים הצטרפו למפעל חלוצי זה גם הסתדרות ארצית  -ויצ " ו  ,סניפים

אחרים של הסתדרות נשים עבריות  ,קופת חולים של ההסתדרות וקופת חולים עממית .
תחנות ' טיפת חלב ' הפכו למרכזים לייעצן  ,להספקת חלב לאמהות נזקקות וכן לסיוע בביגוד

ובמזון  .העקרון המנחה היה מכירה במחיר נמוך ביותר  ,אך הדגש היה על מכירה  ,כדי למנוע
מהנשים תחושה של היותן נתמכות

סעד .

תחנות הטיפול ביונקים וחלוקת החלב הפכו בהדרגה לחלק מהנוף היישובי  .חשיבות המפעל
הוכרה על  -ידי הרשויות הציבוריות ובהדרגה הן נטלו את המפעל תחת חסותן  ,תוך שיתוף  -פעולה
עם ארגוני

הנשים .

לאחר קום המדינה כלל משרד הבריאות את תחנות ' טיפת חלב ' בתחום

אחריותו והקים תחנות נוספות לשירות הציבור

הרחב .

מאחר ששירותי הבריאות בישראל אינם ממלכתיים הטיפול בתחנות ' טיפת חלב '  ,הידועות גם

בשם ' תחנות לטיפול באם ובילד '  ,מחולק עד היום בין גורמים שונים

:

קופת חולים של

ההסתדרות  ,הרשויות המקומיות  ,הדסה ומשרד הבריאות  ,אך ניתן כשירות לכול .
אין כמעט משפחה בישראל שלא נזקקה לשירות זה  ,ומי יודע על חלקם של ארגוני הנשים
בכלל והסתדרות נשים עבריות בפרט ביצירתו של מוסד זה

?

מי זוקף זאת לזכותם

?

המוליטיזציה של העבודה הסוציאלית
התעלמות ההיסטוריוגרפיה היישובית ממעורבות נשים בעשייה בתחומים המזוהים כנשיים היתה
גם בתחום חשוב א ח ר הנזקף לזכותן שלהן -

העבודה ה סוציא לית .

ן3

עזרה לזולת ולנזקקים אינ ה

חידוש בתרבות היהודית  .החידוש היה בשיטות העבודה  ,בתפיסה של מהות העבודה ובעיקר

במיסודה באמצעות מאבק פוליטי  .על  -פי התפיסה שפותחה הנזקק איננו מקבל נדבה אלא מקבל
את המגיע לו כחבר בקהילה

;

לא פילנתרופיה אלא עזרה בונה  .המטרה היתה לא להרבות בעזרה

כי  -אם להפחית את מספר הנזקקים  .חברות הסתדרות נשים עבריות ראו בעבודה ציבורית זו עבודה

ציונית לכל דבר  .הרעיון נתקל ביחס מסתייג מצד חוגי ' היישוב הישן ' שראו בכך חפיפה לחברות
השונות שהגישו עזרה וצדקה  .אך גם בחוגי ' היישוב החדש ' לא אהדו בתחילה את הרעיון  .המלה
' עזרה ' עוררה התנגדות מאחר שהיא סימלה עבור החלוצים את כל הקשור במוסדות החלוקה של

' היישוב הישן ' וסתרה את הדימוי של היהודי החדש היוצר ובונה בכוחות עצמו  .כך למשל הכריז
המרכז החקלאי חרם על בגדים שהגיעו מאמריקה לחלוקה בין נזקקים מאחר שסבר שחלוקת

בניגוד גמור לעמדת ציבור הפועלים .
הוחלט למוכרם במחירים נמוכים  .זו היתה
ארגון אמהות עובדות .

הבגדים נושאת אופי פילנתרופי העומד

בהסכמת הדסה

שארגנה את איסוף הבגדים בחךן  -לארץ

ראשיתו של

מפעל ' בגד זול ' שהנהיגה ויצ " ו ואימץ

ההסתייגות מעבודה סוציאלית עלתה גם במשא  -ומתן למיזוג בין הסתדרות נשים עבריות
להסתדרות ארצית -
( ) 12

ויצ " ו בשנת . 1929

מתנגדות המיזוג טענו כי הכללת פעולת הסתדרות נשים

עבריות בתוכנית פעולותיה של ויצ " ו תביא לשינוי האוריינטציה של פעולות ויצ " ו  ,שהתמקדה

31

גרינברג והרצוג ( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ '

. 42 - 31

ארגוני נשים בחוגים האזרחיים

בחינוך והדרכה  ,ולא להרחבתן בלבד  .הן חששו שהמיזוג יביא להסטת הדגש מהכשרה חלקאית
לתחומים לא פרודוקטיוויים ולא

כלכליים .

השכונה היתה מוקד עבודתה של הסתדרות נשים עבריות  .פעילות ההסתדרות פתחו כרטסת
סטטיסטית למעקב אחר נזקקים וזו ה  ' .תה ראשיתה של עבודת סיוע מאורגנת ומתוכננת  .במקביל
הקימו מרכזים
ה'

'

להדרכה

בתפירה  ,לשיעורי עברית ולפעולות תרבותיות

שונות .

העובדת

ציאל ת הראשונה בשכר  ' -מפקחת ציבורית ' בלשון אותם הימים  -הועסקה על  -ידי
'

הסתדרות נשים עבריות  .יחידת הטיפול היתה המשפחה הבודדת על מכלול בעיותיה  .העבודה
הסוציאלית החלה לובשת אופי מקצועי ולא חובבני כפי שהיה נהוג בעבודה הפילנתרופית שהיתה
מקובלת עד

אז .

ראשיתה של העבודה הסוציאלית היתה בריכוזי ' היישוב הישן '

שבהם צמחה הסתדרות נשים עבריות ובהם היו סניפיה

באוץ .

אלה היו המקומות

( ירושלים  ,חיפה וטבריה ) .

בשנות השיא

של העלייה הרביעית ובמיוחד בשנות המשבר הכלכלי בארץ התרחבו תחומי הגשת העזרה ועיקר
הפעילות החלה לעבור למרכזי העלייה החדשה ובפרט לתל  -אביב אשר נפגעה במידה הרבה
ביותר מהמשבר של סוף שנות

העשרים .

הסתדרות נשים עבריות היתה ארגון קטן וחסר משאבים

צורכי

השעה .

;

היא לא יכלה להיענות לבדה לכל

בשנים אלה אימצו ארגוני נשים שונים את שיטות העבודה המודרניות שלה

והצטרפו למפעל העזרה

לנזקקים .

המחסור באמצעים וסירוב ויצ " ו העולמית לתמוך בעבודה

סוציאלית הניעו את היוזמה להקים מחלקה סוציאלית בוועד

בשנת

1931

הלאומי .

החליטה הסתדרות נשים עבריות שהיתה גוף על  -מפלגתי להתייצב לבחירות

לאסיפת הנבחרים השלישית של כנסת ישראל ברשימה מיוחדת יחד עם התאחדות נשים לשווי
זכויות  ,וזאת במטרה להקים מחלקה סוציאלית בוועד הלאומי  .הרשימה המאוחדת זכתה בשלושה
מושבים ; בראש הרשימה עמדה הנרייטה סאלד  ,ושתי הצירות האחרות היו עזריהו והרופאה הלנה
כגן  .שלוש הצירות הנבחרות לא הקנו לרשימה זכות ייצוג בוועד הלאומי  ,אך מפא " י ויתרה על
אחד ממקומותיה בהנהלת הוועד הלאומי למען סאלד על מנת שתארגן את המחלקה

כתבה על כך סאלד

:

הסוציאלית .

' עד שהגעתי הנה לא ידעתי שאני חייבת תודה על מקומי בהנהלת הועד

הלאומי למפלגת הפועלים ( שהתנגדו לי בחריפות קודם לכן )  ,הם ויתרו על אחד ממקומותיהם כדי
שיובטח

לי . ' . . .

32

מפא " י נקטה טקטיקה ברורה של

קואופטציה .

המפלגה שזה אך הוקמה

( ) 1930

-

עם

התאחדותן של אחדות העבודה והפועל הצעיר  -נתנה את חסותה לעבודה הסוציאלית  ,שכבר
נעשתה בשטח על  -ידי ארגוני נשים התנדבותיים ומומנה על  -ידי הדסה ; עבור מפא " י היה זה עוד

צעד בדרך לכיבוש עמדות כוח  .ההתנגדות האידאולוגית שאפיינה את יחס תנועת העבודה למפעל
זה בראשיתו שככה כאשר שיקולי הכוח
ומפעלים

גברו .

מפא " י היתה עקבית בגישתה זו כלפי גופים

שונים .

קווי היסוד לעבודה סוציאלית אשר התוותה סאלד היו אלה שנהגו בעבודת הסתדרות נשים
עבריות  .בסיס העבודה היה ברשויות המקומיות

;

לפי התקנון חייב היה לעמוד בראש הוועדה

הסוציאלית חבר הרשות המקומית ואילו שאר חברי הוועדה יכלו להיות אנשי ציבור ועסקנים
32

שם  ,עמ '

. 38

 21ך

מרכז לטיפול בילדים
בשכונת התימנים ,
תל  -אביב ( ) 1932

:

h

,-

1

~
שהיו מוכנים להקדיש מזמנם לפיתוח השירות הסוציאלי במקום  .ברוב המקומות לא נמצא אדם

מהרשות המקומית לתפקיד יושב  -ראש הוועדה ותפקידים אלה אוישו בשנות השלושים בעיקר

על  -ידי חברות הסתדרות נשים עבריות  ,ומאז  , 1933לאחר האיחוד עם ויצ " ו הארצית  ,על  -ידי
הארגון המאוחד  -הסתדרות נשים

ציוניות .

בשנים הראשונות נמנעה סאלד מלייסד לשכות סוציאליות במקום שבו לא היה סניף הסתדרות
נשים ציוניות  ,מאחר שהיא ראתה בארגוני הנשים בסיס לפעולתה  .במהלך השנים החל לעסוק
בתחום זה גם ארגון הנשים של תנועת הפועלים ; תנועת העבודה ראתה את עצמה פועלת יותר גם

בקרב הציבור העירוני ובד בבד עם כך השתנה יחסה לעבודה הסוציאלית  .יתר על כן  ,באותו זמן
' דוכאו ' השאיפות הפמיניסטיות של נשות הפועלים  .מועצת הפועלים חדלה ממאבקה להחדיר
נשים לעיסוקים גבריים בדרך לשוויון זכויות בין המינים ותחת זאת ביקשה להושיט עזרה לאישה
בתפקידיה הנשיים המסורתיים כאם וכאחראית על משק

בשנת

1930

ביתה .

33

ארגון אמהות עובדות שהוקם

הפך במהלך השנים לארגון פעיל בשדה העבודה הסוציאלית  .התחום שיוזמותיו היו

נשים מהחוגים האזרחיים הפך להיות מזוהה עם כלל

הנשים .

הפוליטיזציה של העבודה הסוציאלית דחפה את הסתדרות נשים ציוניות שרצתה לשמור על
122

מקומה המרכזי בלשכות הסוציאליות להתארגן ברשימה לבחירות לרשויות המקומיות יחד עם

33

יזרעאלי ( לעיל  ,הערה
1982

( בשכפול) .

 , ) 12ס '

ביז ' אוי  ,עיניה של חוה  :האשה ביישוב היהודי בארץ

ישראל1948 - 1904

 ,תל  -אביב

ארגוני נשים בחוגים האזרחיים

התאחדות נשים לשווי זכויות  .בזכות ההצלחה במישור הפוליטי השיגה הסתדרות נשים ציוניות
לחברותיה לא רק תפקידים בוועדות הסוציאליות  ,שעבורם בדרך כלל לא קיבלו שכר  ,אלא בעיקר
תקציבים לצורכי העבודה בשטח  .בשנת

הסוציאליות לעומת

39 %

1946

היו נציגות רשימת הנשים  20 %מחברות הלשכות

שהיו לנציגות ארגון אמהות עובדות ומפא " י  .יש לזכור כי מפא " י היתה

כבר אז המפלגה הגדולה והדומיננטית ביישוב .
מקומן המועדף של נשות הסתדרות נשים ציוניות בתחום העבודה הסוציאלית נשמר גם
כתוצאה מהסכם לחלוקת עבודה שהיה קיים בין המחלקה הסוציאלית בוועד הלאומי ובין

ארגונן .

ההסכם קבע כי הלשכות הסוציאליות יעסקו בעיקר בעבודה סוציאלית פתוחה ואילו הסתדרות

נשים ציוניות תתרכז בתחום של עבודה סוציאלית סגורה או סגורה למחצה ( בתי תינוקות  ,מעונות
יום  ,מועדונים  ,תחנות ' טיפת חלב '  ,בתי  -ספר מקצועיים

וחקלאיים ) .

העבודה העצמאית של

הסתדרות נשים ציוניות בשטח התאפשרה כל זמן שנציגותיה הצליחו לגייס מקורות כספיים

מחדן  -לארץ .

בשנות מלחמת  -העולם השנייה  ,כאשר כספים מאירופה כמעט לא הגיעו לארץ

ובארצות  -הברית פעלה רק הדסה התחזק תפקידו של ההון הלאומי גם בתחום עשייה זה וירד
חלקם של ארגוני הנשים  .לאחר קום המדינה עברו תפקידי הסעד לידי המדינה ומדיניותה העמידה

את ישראל בשורה אחת עם המובילות במדינות הרווחה  .אולם הנשים שיזמו מפעלים אלה

נשכחו .

הפוליטיקאים עשו קואופטציה  * 33לנושא העבודה הסוציאלית שהועלה על  -ידי הנשים לסדר
היום הפוליטי  .סאלד שקיבלה את מקומה בוועד הלאומי בזכות מפא " י הפכה ברבות הימים מזוהה

עם הממסד ומפעליו  .ההיסטוריונים החברתיים נפלו ברשתה של קואופטציה פוליטית זו והתעלמו
מפרק זה בהיסטוריוגרפיה היישובית ומן הדמויות הפועלות

בו .

סאלד אמנם לא נשכחה

בהיסטוריוגרפיה היישובית אולם היא מוזכרת תמיד בזכות אישיותה ופעולותיה הייחודיות

ומוצגת כאישיות יוצאת דופן  .האינדיווידואליזציה של עשייתה החברתית משמשת בפועל מנגנון
להדיר את יתר הנשים מההיסטוריוגרפיה ולא כל שכן את הארגונים הנשיים שתמכו בה ושימשו
לה גם כר פעולה וגם בסיס לתמיכה

ולקידום .

הדרכה חקלאית
העשייה

החקלאית

כמרכיב

מרכזי

בגיבוש

החברה

היישובית

והאתוס

החלוצי מזוהה

בהיסטוריוגרפיה היישובית עם תנועת העבודה  .רק מעטים יודעים על חלקם של ארגוני הנשים
האזרחיים ובמיוחד ויצ " ו בבניית המסגרות לחינוך חקלאי בקרב נשים

וילדים .

מלבד העיסוק

בהדרכה פעלו במסגרות אלה גם לחיזוק האתוס החקלאי בקרב עולים חדשים בעיר ובעיקר בקרב
הדור

הצעיר .

בוועידה המייסדת של ויצ " ו העולמית שנערכה בלונדון בשנת

1920

הוחלט על הקמת משרד

מרכזי בישראל והוטל עליו ליזום עבודה מעשית בארץ תוך כדי התייעצות עם

בתחילה פעלו נשות ויצ " ו בארץ  -ישראל באופן עצמאי  ,ורק בשנת

1927

המשרד בלונדון .

התארגנו רשמית במסגרת

שנקראה ' הסתדרות ארצית  -ויצ " ו '  .מטרת  -ההסתדרות הארצית היתה ' לעורר אצל הנשים את

33

.

הענקת שליטה ויוקרה למנהיגי קבוצות אופוזיציוניות  ,כדי לשמר את שלמותו של

הארגון .

123

חנה הרצוג

ההכרה בחשיבות הצרכים הלאומיים ולפתח ולקדם את העבודה החינוכית בקרב הנשים  ,כך
שתהיינה מסוגלות להשתתף באופן פעיל בבניה מחדש של

הארץ ' .

34

הופעתה של הסתדרות ארצית כפדרציה של ויצ " ו נתקלה בהתנגדותם של שני ארגוני נשים
אחרים

הסתדרות נשים עבריות ראתה בה מתחרה על מקורות כספיים וכוח אדם באוץ והדסה

:

ראתה בויצ " ו העולמית מתחרה בעלת משאבים  ,אך נימקה את התנגדותה בכך שלא רצוי לקשור

ארגון שבסיסו בארץ  -ישראל עם ארגון

בחצן  -לארץ .

בניגוד להדסה שתמכה בהסתדרות נשים

עבריות תוך הקפדה על האוטונומיה הארגונית של שני הארגונים  ,הרי הסתדרות ארצית  -ויצ " ו
היתה קשורה קשר ארגוני למרכז בלונדון  .המרכז קבע את המדיניות והקצה משאבים כספיים על -

פי סדרי העדיפויות שלו  .בין ארגוני הנשים שפעלו בארץ נוצרו תחומי חפיפה אשר הביאו לשיתוף

פעולה אך לא פחות מכך גרמו לחיכוכים ולתחרות  .חלק מהקשיים הללו נפתרו בשנת
האיחוד בין הסתדרות נשים עבריות ובין הפדרציה הארצית של

1933

עם

ויצ " ו .

העובדה שמרבית חברות הפדרציה הארצית של ויצ " ו התגייסו מהמעמד הבינוני ומעלה ולא
הגדירו עצמן כנשות תנועת הפועלים לא מנעה מהן לתפוס את הכשרת האישה לחקלאות כמטרתן

המרכזית וכחלק מהמעשה הציוני  ' .עקר שאיפתנו בא " י היא ליצור בה ישוב עברי עובד חפשי -
ובחלקו הכי גדול ישוב עובד חקלאי אשר יכה שורשים חזקים

כלכלי  ,גופני  ,רוחני ומדיני לכל

העם ' .

35

בקרקע . . .

וישמש בסיס איתן

החקלאות נתפסה כאמצעי להפיכת האישה לגורם

' חלום חלומותינו היה אכר יהודי ולידו אשתו שיוכשרו לעבודה חקלאית בא " י ' ,

שמתחייב מדימוי החלבן שהתגבש באותה

36

יצרני :

בדיוק כפי

תקופה .

בניגוד לדימוי הבורגני  -העירוני של ויצ " ו כיום היה הארגון גורם מרכזי ביוזמות להקמת בתי -
ספר חקלאיים ובחינוך החקלאי  .באמצע שנות העשרים הקימה ויצ " ו את בית  -הספר החקלאי
הראשון

;

המוסד שהוקם בנהלל גם נוהל על  -ידי ויצ " ו  .היוזמה להקמת בית  -הספר החקלאי השני ,

בעיינות  ,יצאה ממועצת הפועלות אך זו לא יכלה לשאת במעמסה הכלכלית של מפעל כזה וויצ " ו

נחלצה לעזרה  .במשך השנים נוספו עוד מספר בתי  -ספר חקלאיים שנתמכו כלכלית על  -ידי ויצ " ו

העולמית ונוהלו על  -ידי הפעילות המקומיות  .מוסדות אלה היו מיועדים בתחילה רק לנערות
וקלטו עולות  .הרשמה לבית  -ספר חקלאי היתה אף דרך לקבל אשרת כניסה בעת הגבלת העלייה

על  -ידי הבריטים  .בשנות הארבעים נפתחו שערי בתי  -הספר החקלאיים גם

לבנים .

במקביל שיתפה ויצ " ו פעולה עם מועצת הפועלות  ,עם הסוכנות היהודית ועם הקרן הקיימת
בהקמת חוות חקלאיות ובתמיכה בהן  .החוות החקלאיות נועדו לתת לנשים הכשרה חקלאית בת

שנתיים בכל ענפי החקלאות  .החינוך החקלאי גלש מעבר לגבולות המוסדות החינוכיים הרשמיים
של ויצ " ו לכיוון של הדרכה בגידול ירקות בגני ירק  .ההדרכה בתחום זה היתה אחת מהפעולות

שענו על צורכי הזמן  .שנות המשבר הכלכלי של

1927 - 1926

שהחל תקופה קצרה לאחר שפסק זרם

העלייה הרביעית מפולין הביאו משפחות רבות לחוסר כול  .ההדרכה בפיתוח גני ירק באה לעזור
למשפחות בחסכון בהוצאות התקציב המשפחתי אך במקביל היא נועדה לקשור את הנשים -
! 4נ 1

העולות

34

לקרקע .

גרינברג והרצוג ( לעיל  ,הערה

35

שם  ,עמ '

36

שם .

. 43

 , ) 29עמ '

. 90 - 43

הדרכה חקלאית בבית
הספר של ויצ " ו בנחלת
יצחק ( ) 1936

טיפוח גני הירק סייע לויצ " ו לפתח ולקדם את הרעיון של תזונה נכונה  .הנשים הודרכו להעשרת
סל המזונות של המשפחה בפריטים שהוגדרו כחיוניים ושחלקם הגדול באו מגני הירק  .האזור

הראשון שבו ניסו לפתח גני ירק היה תל  -אביב

;

עם הצלחת הנסיון הורחבה ההדרכה לאזורים

אחרים בארץ  .מחלקת ההדרכה של ויצ " ו היתה מבוססת על מדריכות נודדות שעברו ביישובים
עירוניים ובמושבות וסייעו בגידול ירקות ( על כל הקשור בכך  -מחזור זרעים  ,דישון

ובגידול עופות

;

הן גם לימדו את הנשים כיצד לשמר עודפי תוצרת ולגוון את תפריטי

והשקיה )

המשפחה .

במקביל פותחו גני ירק בבתי  -ספר ובגני  -ילדים כדי לקשור את הילדים לעבודת האדמה ,
ללמדם לאהוב את הגינה ' כחלוצים כובשי שממה לעתיד לבא ' וכן כדי ש ' הילדים יאצילו מרוח זו
על הוריהם  ,ילמדו לטפל בירקות  ,יזרזו את הוריהם ויעזרו

להם . ' . . .

37

היוזמה החינוכית בכיוון החקלאי הלמה את רוח התנועה הציונית שעוצבה בהשראת תנועת
העבודה

היא תאמה את הדימוי הרווח של החלצן ולכן זכתה בהכרה  .בשנת

;

1931

מסר הוועד

הלאומי למחלקת ההדרכה של ויצ " ו את הפיקוח הכולל על הגינות שליד גני  -הילדים ובתי  -הספר

בארן  .לאחר קום המדינה נטל משרד החינוך תחת חסותו את כל ההדרכה החקלאית בבתי  -הספר

היסודיים .
ויצ " ו היתה יוזמת וראשונה במישורים רבים של הדרכה שהיתה כמובן מקור ידע חשוב עבור

העולים .

אלא שההדרכה ניתנה לרוב בתחומים המוגדרים מסורתית כתחומים נשיים

:

הדרכת

אמהות  ,קורסים לבישול ולניהול מטבחים ציבוריים ( בקיבוצים ובמושבים  ,מטבחי פועלים
ולימים

37

בצבא ) ,

שם  ,עמ '

. 60

שכללו נושאים כגון הכנת תקציבים  ,עריכת תפריטים  ,נקיון וקישוט חדרי

אוכל .

ענ12

פעילות זו לא זכתה להכרה בחשיבותה ולא אומצה על  -ידי המסגרות הממלכתיות  .ואילו ההדרכה

החקלאית זכתה להכרה ואומצה על  -ידי מסגרות אלה אך זוהתה ברבות הימים עם הקבוצה
הדומיננטית בחברה  -תנועת הפועלים  ,והנשים האזרחיות  ,יוזמותיה העיקריות של הדרכה זו ,
נשכחו בהיסטוריוגרפיה

היישובית .

הגנה מקצועית לנשים  -ארגון הרופאים

מרבית האיגודים המקצועיים ביישוב הונהגו על  -ידי גברים והיו מיועדים לבני שני המינים .
ארגונים שיועדו רק לנשים היו מעטים ; שניים מהם נוסדו על  -ידי נשים מקרב החוגים האזרחיים

:

ארגון נשים אקדמאיות וארגון הרופאות  .היתה מידה רבה של חפיפה בין ציבור החברות בשתי
המסגרות הללו אך מטריחיהן היו שונות וכן אופי פעילותן  .ארגון נשים אקדמאיות אף שהיה
איגוד מקצועי לא עסק בייצוג האינטרסים

המקצועיים .

הוא הציב לעצמו מטרות פוליטיות -

חברתיות אך חיפש דרכי פעילות ייחודיים  -נשיים ( ראו דיון בפרק

הבא ) .

לעומתו ארגון הרופאות

היה איגוד מקצועי שבא להגן על חברותיו ולענות על בעיותיהן המקצועיות כנשים .

בארץ לא היו רופאות רבות ולכן היה זה ארגון קטן  .ראשיתו בשנת
מאירופה סיפרה על הארגון הבינלאומי של

הרופאות .

1939

כאשר רופאה שהגיעה

הרופאות החלו מתכנסות ושומעות

הרצאות  .מלחמת  -העולם שפרצה עיכבה את הקמתו הרשמית של הארגון ואת הצטרפותו לארגון

הבינלאומי  .אך למרות זאת פעלו הנשים בשלושה מישורים  :ראשית  ,לקידום הרופאה במקצועה

על  -ידי מתן הרצאות מקצועיות ; שנית  ,לקידום מעמדה  -על  -ידי קיום שדולה להעסקת רופאות
ולמתן הזדמנות שווה לאישה  -הרופאה

ולבסוף  ,הן טרחו על פיתוח קשרים בינלאומיים  .המרכז

;

פעל בתל  -אביב כי רוב הרופאות עבדו באזור זה  .הארגון הדגיש כי פעילותו היא חלק מהעבודה

הציונית  ,לכן חברותיו הקפידו מאוד לדבר עברית אף  -על  -פי שחלק גדול מהן היו עולות

חדשות .

בפעילות הארגון הודגשו העניין המקצועי ומניעת הפליה מקצועית לצד הטענה שהוא א -

פוליטי ועל  -מפלגתי  .הארגון טרח להבליט את האינטרס המשותף של חברותיו בהיותן שותפות
למקצוע  ,וכך מתארת את הדבר ד " ר שושנה שקופ  -פרנקל  ' :אני הייתי מפא " יניקית  ,ד " ר נויברגר

היתה רוויזיוניסטית וחנה סנה היתה קומוניסטית  .כולן יחד הסתדרו כי לא העלו נושאים שהיו
שנויים במחלוקת  .הארגון היה

מקצועי ' .

' אחזור על ה 'oesnec niuretnec -

? יקרי

38

באחד מנאומיה בפני קהל רופאות אמרה

שקופ  -פרנקל :

שלי בתקווה  ,שבמרוצת הזמן אבוא אף אני על סיפוקי  ,כמו

בזמנו  ,אולם בהבדל אחד  :אם שאיפותיו היו הרסניות ולא בונות  ,הרי כוונתי היא להרוס רק

דברים שליליים ודעות קדומות ולבנות ולהבטיח תנאים נאותים לרופאה העובדת  ,המופלית לרעה
רק עקב העובדה שהיא אשה ולא

גבר ' .

39

' מכתב לחבר '  ,בטאון ארגון הרופאים מאז  , 1936שימש

.

להן במה לגיוס חברות חלק מחברות הארגון השתייכו גם לאיגוד נשים אקדמאיות  ' .לא היה הרבה

הבדל בין הארגונים  ,המטרות היו אותן המטרות  .רופאות זה מעוט  ,הנשים האקדמאיות זו קבוצה
קצת יותר

גדולה ' .

40

הישגי הארגון היו מעטים לדעת חברותיו וחשיבותו בעצם היותו מסגרת

126
38

ראיון עם ד " ר שקופ  -פרנקל  ,מפעילות ארגון הרופאות ,

30

במארס

987

,

.

39

מתוך כתב  -יד של נאום ד " ר שקופ  -פרנקל בפני רופאות  ,ללא תאריך  ,מתוך ארכיון פרטי של

40

ראיון עם גב ' לאה בקר  ,מורה לאנגלית באוניברסיטה העברית  ,מפעילות ארגון נשים אקדמאיות ,

. 1987

הנ " ל .
25

בינואר

ארגוני נשים בחוגים האזרחיים

לקשר בין נשים שעסקו באותו מקצוע ; הצורך במסגרות כאלה הוא רעיון פמיניסטי שעד היום לא
היכה שורשים בתודעת הנשים .

שיתוף פעולה יהודי  -אנגלי  -ערבי
הקונפליקט הערבי  -היהודי שחפף במידה הולכת וגוברת לקונפליקט בין יהודים לבריטים אפיין
את תקופת היישוב  .ההתבדלות בין היישוב היהודי לערבי מזה ובין היישוב היהודי המתארגן
לשלטון הבריטי מזה הפכה למגמה השלטת ביחסי שלוש הקבוצות  .על רקע זה בולט ייחודו של

ארגון נשים אקדמאיות  .הארגון נוסד בשנת

מידי חורף

1923

' כדי להימלט מהקור הבריטי '  ,הנבידז '

בלונדון וברטלט ( 11811ז ( Mrs . 81מפקחת על

הארגון

150

על  -ידי שתי נשים אנגליות שהגיעו לירושלים

חברות יוצאות

בתי  -ספר בהודו  .בשיאו  ,בשנים  , 1934 - 1933מנה

ארצות  ,אשר סיימו

51

) ( Miss Hanbije

מנהלת בית  -ספר לנערות

36

אוניברסיטאות שונות  .לארגון התקבלו רק

נשים בעלות תעודות מאוניברסיטאות מוכרות  ,והיה עליהן לשלם דמי חברות  .הארגון היה קשור
לארגון העולמי של נשות אוניברסיטה שמטרתו הכללית היתה לשפר את מעמדה החברתי

והתרבותי של האישה האקדמאית ולטפח ידידות בינלאומית  .הארגון באתן הדגיש את קידום
הידידות וההבנה בין נשים אקדמאיות שחיו בארץ הקודש ועסקו במקצועות שונים  ,היו בעלות
אמונות שונות ובאו מארצות שונות  .הדגש היה על קשר בין יהודיות  ,אנגליות
לארגון היו שלושה סניפים

:

וערביות .

בירושלים  ,בתל  -אביב ובחיפה  ,אם כי עיקר הפעילות התקיימה

בירושלים ובתל  -אביב  .היא נשאה אופי חברתי בדרך כלל והתרכזה סביב פגישות חודשיות שבהן
האזינו הנשים להרצאה מפי חברת הארגון או מפי מרצה אורח מהארץ או מחוץ  -לארץ  .הפגישות
התאפיינו בסגנון אנגלי

מאוד .

פעם בשנה נחוגה ברוב הדר ' מסיבת יום הולדת ' בהשתתפות

מוזמנים מהקהיליה האקדמית בארץ ובחפן  -לארץ  ,הנציב העליון והיועץ

המשפטי .

הנשים שרואיינו לצורך מחקר זה הדגישו את ייחודו של הארגון בעובדה שהקשר בין היהודיות

לאנגליות ( שכמחציתן היו מיסיונריות ) היה הדוק ואישי ; היה זה קשר בלתי רגיל וקשה היה
לקיימו לקראת סוף המנדט הבריטי  .בדרך כלל נערכו המפגשים באנגלית ובשפה זו נישאו אף

ההרצאות  ,להוציא אותן פגישות שרק יהודיות הגיעו אליהן  .זמן רב היתה חברה בארגון רק
ערבייה אתת  ,אולגה והבי  ,לימים בעלת תפקיד בכיר במשרד החינוך הירדני  ,אך מאוחר ירתר
הצטרפו עוד כארבע רופאות

ערביות .

ן4

למרות מיעוט החברות הערביות הדגישו חברות הארגון

את אופיו הכללי  .הדבר בא לידי ביטוי בהרצאות שעסקו בין היתר בהיבטים שונים של תרבות

המזרח והאיסלאם כמו גם של התרבות היהודית והנוצרית  .המפעלים שיזם הארגון מעידים על
מגמה דומה  .בשנת

1935

הוכנה רשימת ספרים על  -ידי הארגון העולמי בשם

 ; Landsהארגון של פלשתינה שלח
אחד בערבית ואחד בגרמנית ,

31

52

Books of many

שמות של ספרים מומלצים שהודפסו בארץ וביניהם ספר

באנגלית

ו 10 -

בעברית  .בשנת

1937

ערך הארגון סקר ספריות

לילדים ונמצא בו בין היתר שיש מעט ספרי ילדים בערבית  .בעקבות זאת הכין הסניף התל  -אביבי
רשימה של

722

ספרי ילדים שיצאו לאור בעברית שהומלץ לתרגמם לערבית  .מחקר אחר שערך

הארגון היה על ' השכלת נשים ונערות בפלשתינה במאה השנים האחרונות ' והוא נסב גם על המצב
ביישוב היהודי
נ4

והערבי .

S . B . Mohl , History ofthe Isr.ael (Palestine) Assocation of Universiry Women , Jerusalem 1950

27ן

עור ראשון בחקלאות

 :בית הסמר של
 :נחלת יצחק
~

ויצ " ו

( ) 1936

בדו " ח הארגון לשנים

1948 - 1945

צוין הקושי בקיום המפגשים לאור החמרת היחסים של

היישוב עם המנדט הבריטי כמו גם עם

הערבים .

וכך נכתב בדו " ח

the association served 115 finest purpose , 10 bridge

 thoseתו handshake

%

Christian and Arab :

:

 that last day 15 . 5 . 48ח ) תגז

Jew ,

the ever widening gulf

' many of us than the social meetings of many years

days often meant more 10

casual intercourse . 42

הדו " ח שפורסם בשנת  , 1949לאחר קום המדינה  ,מביע תקווה לשלום מהיר עם הארצות השכנות
ומציין כי בבחירות הראשונות שנערכו במדינה הצעירה
ערביות והן נהנו מזכות בחירה מלאה כמו

( ב 25 -

בינואר

) 1949

השתתפו נשים

היהודיות .

כל המרואיינות הדגישו את אופיו האליטיסטי של הארגון  .הפעילות היתה אינטלקטואלית
בעיקרה וגם כשפניה היו לעשייה היא התבטאה בעריכת סקרים ( על סרטן ועל שחפת כמו גם על
ספרים

וספריות) .

דגש רב הושם על הקשר עם הארגון הבינלאומי  .נציגות מקומיות נשלחו לחךן -

לארץ וכן הושגו מלגות מהארגון העולמי לנשים בארן  .מרבית חברות הארגון לא עבדו מחוץ

128

לבית אף שהיו בעלות השכלה ומקצוע  .רובן לא עבדו ' כי יכלו להרשות לעצמן ' כדברי הילדה
בו  ,רס שהיתה מזכירת הארגו 43 . 7מעטות מבין חברות הארגון חיפשו עבודה ; היו אלה בדרך כלל

- 794 ,נ794

(/niversity Women

Report ofthe Palestine Association of

42

Jerusalem 1949

43

ראיון עם גב ' הילדה בוירס  ,שהיתה במשך שנים רבות מזכירת ארגון נשים אקדמאיות ,

"

1

בפברואר

. 1987
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הרופאות שנתקלו בקשיים שהעמיד השלטון הבריטי בפני נשים וניסו להתגבר עליהם באמצעות כרטיס חברה של
קשרים

אישיים .

בכך אימצו את תפיסת הארגון העולמי שקבעה כי יש להעדיף מדיניות מתונה ארגוז נשים אקדמאיור

המדגישה את המכנה המשותף בין נשים  -המאפשרת הידברות בין נשים מארצות שונות  ,כולל

ארצות הנתונות בקונפליקט  -על  -פני מדיניות מיליטנטית המחדדת הבדלים שעשויה להפחית
את מספר

החברות .

44

הנשים האקדמאיות היו מיעוט ביישוב הארצישראלי כשם שגברים בעלי השכלה גבוהה היו

מעטים יחסית ; הן היו שוליות ביחס לאוכלוסייה בכלל וביחס לנשים בפרט  .יוקרתן באה להן לא

מהיישוב היהודי ( אף

שהיו נושא

לקנאה )

אלא

מהקשרים הבינלאומיים שיצרו וטיפחו ,

ומלכתחילה העמידו להן את הקשרים הללו כמטרה  .לא היו בארגון הרבה נשים מזרח אירופאיות
' בשל אופיו האנגלי ,

הסנובי .

הארגון סבל מביקורת של ארגון אמהות עובדות כיוון שהיה

אליטיסטי  ,של נשים לא עובדות ולא פוליטיות  .מכל מקום דעותיהן לא היו של מפא " י  -מפ " ם  ,הן
לא היו

בשמאל ' .

45

הנשים האקדמאיות בחרו לפעול לא בדרך המלך שבה הלכו מרבית הארגונים  :פעילות בתוך

היישוב היהודי ולמענו  ,ועל כן מיקמו את עצמן בשולי החיים הציבוריים של היישוב  .בדרכן זו הן
היו קרובות לברית שלום  ,ארגון של אנשי אקדמיה בראשותו של יהודה ליב מאגנם שתמך ברעיון
מדינה

דו  -לאומית .

' הפוליטיקה היתה

להבדיל מברית שלום הנשים לא עסקו כלל בפוליטיקה במובנה
טאבו ' כדברי כמה

מהמרואיינות .

המקובל .

כל משאלתן היתה ליצור תקשורת בין

הקבוצות השונות  .ברית שלום היתה נושא לביקורת מצד גורמים פוליטיים ביישוב ואף יצאו
במתקפה ציבורית נגדה  ,ורעיונותיה נדחקו אל מחקן לגבולות הלגיטימיים של התרבות הפוליטית
44

- 1935ג3ע7

.
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45

129

ראיון עם גב ' הילדה בוירס ,
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המתהווה  .האזכור של ברית שלום בהיסטוריה החברתית של היישוב נועד בדרך כלל לציין את
גבולות הקולקטיב  .היא משמשת סמן גבול בשל סטייתה מהרעיונות הלאומיים שעליהם היה

קונסנזוס  .למרות הקירבה האידאית בין שני הארגונים לא משך ארגון נשים אקדמאיות תשומת לב
ציבורית  .זה היה ארגון קטן ורחוק מהמשחק הפוליטי כך שהדי המסר הפוליטי שהסתתרו מאחורי

עצם פעילותו לא הגיעו אל היישוב ולא עוררו את רוגזו  .הוא נשאר שולי ולא טבע את חותמו
בהיסטוריה של היישוב .

46

סיכום  -מדוע בשוליים

?

ארגוני הנשים שפעלו בסקטור האזרחי

הפמיניסטי

הליברלי ' .

שייכים לזרם המכונה על  -ידי סילביה ביז ' אוי

הזרם הליברלי התמקד בהפעלת לחץ

' הזרם

לשינוי ההפליה התחיקתית

המנדטורית והדתית כלפי נשים  .בו בזמן פעל בקרב היישוב לשוויון  ,בעיקר באמצעות ארגונים
וולונטריים לצורכי בריאות  ,חינוך ועזרה

הדדית .

47

מגוון הארגונים שלקחו חלק בפעילויות

שנותחו מעיד כי הנשים בסקטור האזרחי היו מעורבות בפעילות ציבורית מגוונת  .בחוגי סקטור זה
היו ארגונים פוליטיים לוחמים כמו התאחדות נשים לשווי זכויות בצד ארגוני סעד שטיפלו
בצרכים היומיומיים של האישה  ,הילדים ומשק הבית  ,כמו הסתדרות נשים עבריות והסתדרות
נשים ציוניות  .וכן פעלו בסקטור זה ארגון חברתי אקסקלוסיווי של נשים שהאמינו בקשרים בין -
אישיים כדרך לגישור בין צדדים הנתונים בעימותים ( נשים אקדמאיות ) וארגון מקצועי ( ארגון

הרופאות ) .
עיון בפרטים הביוגרפיים של הנשים שהיו פעילות בארגונים השונים מגלה כי רבות מהן היו

חברות יותר מאשר בארגון אחד  .למרות חפיפה זו לא יצרו ארגוני הנשים מסגרת גג אחת לפעילות
משותפת שתאפשר להם צבירת

כוח .

הם נקטו יוזמות רבות אך הנשים בכלל ונשות החוגים

האזרחיים בפרט לא הצליחו למסד את כוחן ולהפוך את תחומי עיסוקיהן למרכזיים בסדר היום

הלאומי  .הפיצול הארגוני לא היה רק בין הנשים מן הסקטורים השונים אלא אף בקרב החוגים
האזרחיים עצמם  .בשנת

1925

הגתה הסתדרות נשים עבריות את הרעיון להקים מועצה שתהיינה

בה נציגות מכל ארגוני הנשים בארץ

ובחקן  -לארץ .

באוגוסט

1927

למועצת ארגוני הנשים הארצישראלית בהשתתפות נציגות מתשעה

היא כינסה ועדה מכוננת

ארגונים .

פרט להסתדרות

נשים עבריות והתאחדות נשים לשווי זכויות אמורים היו להשתתף במועצה ארגונים מקומיים

קטנים  .אך המועצה לא פעלה  ,והסתדרות נשים עבריות טרחה לשווא בנסיון לתמוך בגוף

במאי

1929

הכושל .

יזמה ויצ " ו העולמית הקמת מועצה חלופית  .ליוזמה הצטרפו הסתדרות ארצית -

ויצ " ו  ,מועצת הפועלות ומועצת הנשים הארצישראלית  .מטרת המועצה היוזה להופיע כבא  -כוח
של ציבור הנשים הארצישראליות בפני נשות הגולה וכך להשפיע על ההכרעות שיקבלו ארגוני

הנשים בחרן  -לארץ לגבי פעילותם
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46

בארץ .

48

הכוח הפוטנציאלי של ארגוני הנשים הללו לא הגיע

מימד הגודל אינו מרכזי לטיעון  .ברית שלום אף היא היתה ארגון קטן  .הכנענים  ,קבוצה אחרת שקראה תיגר על
גבולות הקולקטיב  ,היתה קבוצה קטנה מאוד של אנשי רוח אך המאבק בהם עמד ללא כל פרופורציה לגודלם
המספרי .

47

ביז ' אוי ( לעיל  ,הערה

. ) 33

ל ' הנמן  ' ,הקונסיל ונשי אתן ישראל '  ,האשה  ,ג ( תרפ " ט )  ,עמ '

9 -6

( קיץ

לכלל מיצוי כי לא עלה בידם להפעיל את המסגרת המשותפת

;

947י )

חילוקי הדעות והתחרות בין

הארגונים גברו על הצורך בשיתוף פעולה .
ארגוני הנשים בסקטור האזרחי לא מצאו להם בעלי ברית בקרב המפלגות הכלליות כפי
שעשתה זאת תנועת הנשים הפועלות  .החברה היישובית התארגנה כחברה פוליטית והקבוצות
והארגונים השונים קיימו מערכת יחסי גומלין במסגרת היישוב המאורגן ( כנסת

ישראל) .

סמכותם

של המוסדות המרכזיים נבעה בין היתר מיכולתם לגייס משאבים בחרן  -לארץ  -הן כספיים והן

כוח אדם  -ומזכותם להחליט על הקצאתם של אלה  .הדרך להשגת משאבים מן המוסדות
המרכזיים וההשפעה על דרך חלוקתם היתה באמצעות האפיק

הפוליטי .

קשר עם מפלגות

שהשתתפו במאבק הפוליטי היה דרך אחת שעמדה בפני הנשים והן לא ניצלו אותה  ,לעומת זאת
הן פנו להתארגנות

עצמאית .

התאחדות נשים לשווי זכויות והסתדרות נשים עבריות  ,לימים הסתדרות נשים ציוניות  ,בחרו

באפיק הפוליטי כדרך להשפיע ולהשיג את מטרותיהן הספציפיות  .ההישגים העיקריים של נשות
החוגים האזרחיים -

מתן זכות בחירה ומיסוד העבודה הסוציאלית  -הושגו באמצעות

הפוליטית .

אולם היוזמה לתיקון מעמד האישה כמו גם המפעלים האחרים שיזמו

התארגנותן

הנשים לא הצליחו לפלס דרכם לסדר היום הפוליטי שנקבע על  -ידי המאבקים האידאולוגיים בין
ימין לשמאל  .מרבית ארגוני הנשים  ,כולל ויצ " ו העולמית  ,הסתייגו מפעילות פוליטית  .אין ספק

שתברר כאן שני גורמים  :הדילמה המתמדת של קבוצות מיעוטים אם הגורם השיוכי ( מין ,

מוצא )

הוא סיבה מספקת להתארגנות גם על חשבון חילוקי דעות בסוגיות פוליטיות אחרות  ,ולא פחות
מכך פעל הגורם של דימוי

האישה .

פוליטיקה נתפסת כעניין גברי ולכן הסתייגות מפעילות
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חנה הרצוג

פוליטית מאפיינת ארגוני נשים רבים בעולם  .העובדה שויצ " ו העולמית עמדה בתוקף על סירובה

לנקוט עמדות פוליטיות החלישה את כוחו של הארגון הארצי  .לרשות ויצ " ו העולמית עמדו
משאבים כלכליים שניתן היה לנצלם לצורך מיקוח פוליטי  ,כפי שעשתה הדסה כשתמכה ברעיון
העבודה

הסוציאלית .

התפיסות הא  -פוליטיות שהלכו והתמסדו בקרב ארגוני הנשים תרמו

להשתכחות פעילותם הפוליטית בראשית דרכם  .הכשלון לגבש כוח פוליטי שישרור לאורך זמן או
למצוא בעלי ברית חזקים מבחינה פוליטית גרם אף הוא לכך שעשייתן ותרומתן של הנשים
האזרחיות לחברה המתהווה לא זכו

להכרה .

' טעות ' פוליטית אחרת של ארגוני הנשים האזרחיים היתה באיתור ' לא נכון ' של שדות הפעולה

ומוקדי הפעולה החלוציים שעסקו בבניין אומה על  -פי התפיסה הדומיננטית של הגברים ובמיוחד
של תנועת העבודה  .הסתדרות נשים עבריות החלה לפעול במסגרת ' היישוב הישן ' בעוד ש ' היישוב
החדש ' שלל ציבור זה על דרכיו וארגוניו  .חומרת ה ' טעות ' הוקהתה מעט כאשר החלה הסתדרות זו
לעבוד גם ב ' יישוב החדש ' ובעיקר בקרב אנשי העלייה הרביעית  ,אלא שכאן נתקלה בארגונים

מתחרים של תנועת העבודה שאף הם חיפשו להם אחיזה בציבור זה  .איגוד נשים אקדמאיות פעל

אף הוא בשוליים החברתיים של היישוב  .שיתוף הפעולה של ערבים  ,בריטים ויהודים עמד בניגוד
לדעות הדומיננטיות שדיברו על ליכודו וגיבושו של הציבור היהודי המתחדש וזאת במידה רבה
כנגד האחרים ( ערבים

ובריטים ) .

מובן שבדרך האינטלקטואלית  ,המינורית והא  -פוליטית שבחר

הארגון לא היה לו כל סיכוי להשמיע ולהישמע .
עמדה לרועץ לארגוני הנשים גם העובדה שחלק ניכר מפעולותיהם נותבו לתחומים אשר נתפסו
באופן מסורתי כנחלתן של נשים ולפיכך מעולם לא נהנו מעודף יוקרה והערכה  .הבחירה בתחומי
פעולה ' נשיים ' נבעה מדימוי האישה בעיני חברות ארגונים אלה  .הסתדרות נשים עבריות ראתה
במשפחה את התא הטבעי של החברה והתייחסה בחיוב אל התפקיד הראשוני של הנשים -

טיפול בבית ובילדים  .תפיסתן המסורתית את תפקידי האישה הגדירה את תחום הפעולה שבו בחרו
לעבוד ולהרים את תרומתן למפעל החלוצי  :עזרה לנשים  ,לילדים ולחלשים  .הן ראו את הגבר כמי

שעוסק בצד הכלכלי  -אינסטרומנטלי של בניין הארץ  ,ואת האישה כמשתתפת בבניין החברתי ובכך
קונה לעצמה שוויון

זכויות .

הסתדרות ארצית -

ויצ " ו ראתה חשיבות רבה בהשתלבותן

הכלכלית  -המקצועית של הנשים במשק  .יחד עם זאת הן לא אימצו את דימוי האישה החלוצה

השווה לגבר  .האישה שווה לגבר בזכויותיה אך עליה לפעול בתחומים הנאים לה  .ויצ " ו ראתה את
החקלאית כאשת איכר המשמשת עזר כנגדו  :מבשלת ומגדלת ירקות ותרנגולות ליד ביתה  .אך גם

כאשת איכר עליה להיות בעלת הכשרה ופעילה  .ראוי לציין כי גם הנשים האקדמאיות לא קראו
תיגר על תפיסה זו  .העובדה שחלק גדול מהן לא עבדו בשכר מחרן לבית כי ' הן יכלו להרשות זאת
לעצמן ' מעידה על תפיסה מסורתית של חלוקת התפקידים המשפחתית שלפיה הגבר הוא

המפרנס .

חלק מהמרואיינות שעבדו והתנסו בקריירה משלהן טענו כי ' אישה צריכה להיות אישה  -לדאוג
לבעל ולילדים '  ' ,התא המשפחתי זה היסוד של המדינה ' אך יש למצוא דרכים להקל על האישה
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היוצאת גם לעבודה מחלן לביתה  .דימוי זה של תפקיד האישה מיקד את פעולת ארגוני הנשים
בעברדה חינוכית  ,בהחזקת מעונות יום ובתי תינוקות  ,במוסדות בריאות ועזרה הדדית  ,כאשר
מרבית העבודה נעשית

בהתנדבות .

השילוב של עבודה התנדבותית בתחומים ' נשיים ' שלל

מהנשים את תפיסתן כחלוצות ותורמות לחברה

הנבנית .

תופעה זו אינה ייחודית לחברה

ארגוני נשים בחוגים האזרחיים

הישראלית .

התודעה החברתית הדומיננטית מעריכה תחומי פעילות כלכליים ופוליטיים שהם

בדרך כלל נחלתם של הגברים  .הם אלה הנחשבים מרכזיים וחשובים לחברה בעוד תחומי עשייה
כחינוך וסעד שבהם עוסקות בעיקר נשים ובאמצעות ארגונים התנדבותיים נתפסים כתחומים

ההפחתה בערך הפעילות בתחומים אלה נעשית בין היתר על  -ידי ייחוסה לנשים

משניים .

ולפעילות התנדבותית שאין שכר

בצידה .

הניתוח לעיל הראה כי ארגוני נשים ביישוב עסקו בקביעת מדיניותם  ,בקבלת החלטות ,
בהקצאת משאבים ובביצוע בפועל של מדיניותם  ,בדיוק כמו שעשו

הגברים .

ארגוניהן היו

ראשונים בתחומים רבים של רווחה חברתית אך פעילותם לא נתפסה בהיסטוריוגרפיה היישובית
כחלוציות ראויה לאזכור וכתרומה לחברה

הנבנית .

הניתוח חשף מספר מנגנונים  ,שאינם מוציאים זה את זה  ,להדרת הנשים מההיסטוריוגרפיה
היישובית

והשגתה

:

קואופטציה של נושאים כמו במקרה של ' טיפת חלב '  ,העבודה הסוציאלית וההדרכה

;

החקלאית

התעלמות מעשייתן

;

טריוויאליזציה שלה כמו במקרה של מאבקן לזכות בחירה

;

ואינדיווידואליזציה של עשיית הנשים  ,כמו במקרה של הנרייטה סאלד .

במשך שנים

לא

זכרו

ולא הזכירו כותבי ההיסטוריה את ארגוני הנשים

ומפעליהן .

ההיסטוריוגרפיה כפי שהראיתי אימצה לה את זווית הראייה הדומיננטית שהתמסדה  :זו של תנועת

הפועלים ובעיקר של הגברים  .אין לי ספק שמחקרים נוספים שיחשפו את עשייתן של הנשים
יעניקו להן את המקום הראוי להן בהיסטוריוגרפיה של החברה

הישראלית .
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