נשים ,מגדר ותולדות
היישוב היהודי בארץ:
הישגים ויעדים

מרגלית שיה

יד י

צחק

בן־
בי
צ

150

טבת תש

ע "ד

נשים ,מגדר ותולדות היישוב היהודי בארץ :הישגים ויעדים
פתיח
בשער המאמר:
הפגנת נשים נגד
גזֵ רות הספר הלבן
בירושלים ,מאי
 ,1939מימין :רחל
ינאית בן־צבי
(ארכיון המושבה
האמריקנית ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)

ההיסטוריוגרפיה של היישוב היהודי בארץ עוברת בשני העשורים האחרונים שינוי מרתק .אל מכלול
הספרים על מלחמות ישראל ועל הזירה הפוליטית הגועשת הצטרף מוקד חדש :קורות החברה היישובית
במבט מגדרי 1.בעשור האחרון התרבתה במיוחד העשייה בארץ בתחום זה ,ולמדף הספרים על תולדות
הבית הלאומי היהודי נוספו עשרות רבות של מחקרים היסטוריים בעברית ובשפות אחרות שעניינם
נשים ומגדר 2.מצאי זה מעורר תחושות סיפוק והשתאות ,ואלו הובעו לא אחת מצד מחברים ועורכים
העוסקים בתחום 3.ואולם המידע החדשני והשאלות החדשות שהוא מעורר עדיין רחוקים מהזרם
ההיסטורי המרכזי ( ,)master narrativeולרוב התרומה המחקרית החדשה שרויה בפני עצמה ב'עזרת
נשים' היסטורית ,והיא משולה לחלקים של מלאכת טלאים שטרם חוברו ליצירה משמעותית אחת.
נשים ומגדר אינן מילים נרדפות ,אף ששימוש שגוי זה מקובל בשפה הרווחת .היסטוריה של נשים
מבקשת לחשוף את עולמן ,ואילו היסטוריה של מגדר בוחנת את התנהלותם של גברים ונשים ואת
האופן שבו הם מעצבים אלה את אלה .הסוציולוגית חנה הרצוג כבר הזהירה מפני הנטייה ליצור
זיהוי בין נשים למגדר ,ובכך להמשיך את ההנגדה הידועה בין נשים לגברים .לטענתה שימוש זה
מתוכנה ומאיין את התפיסה הפמיניסטית שביסודה ,אשר מבקשת לבחון
ּ
במילה מגדר מרוקן אותה
את ההוויה האנושית בכללותה מזווית ראייה נשית ,ולא להתמקד בעולם הנשי בלבד .המושג מגדר
חותר להנחיל ראיית עולם שלפיה נשים וגברים ,וכן נשיות וגבריות ,הם כל אחד מהות ייחודית בפני
עצמה אך בעלת משקל זהה4.
עיון במחקרים 'ישנים' בתחום ההיסטוריה החברתית של היישוב מעלה שתוארה בהם ההוויה
הגברית בלבד ,בהתאם להנחה שרווחה עד שנות השבעים של המאה העשרים ,שהחוויה הגברית
תודתי לפרופ' דבורה ברנשטיין על הערותיה המועילות.
1
2

3
4

אדון במחקרים היסטוריים בלבד ,ואזדקק רק מעט למחקרים סוציולוגיים ,אנתרופולוגיים וספרותיים .לנוכח מאמרה
המפורט של א' חלמיש בחוברת זו' ,העידן הביוגרפי בהיסטוריוגרפיה הישראלית' ,אמנע כמעט כליל מלעסוק בסוגה זו.
בעשור האחרון הופיעו אסופות חשובות ובהן מאמרים שמוקדם היסטוריה של נשות היישוב במכלול היבטים .אמנה
את הבולטות שבהן ,על פי סדר הופעתן :ט' כהן וש' רגב (עורכים) ,אשה במזרח ,אשה ממזרח :סיפורה של היהודייה
בת המזרח ,רמת־גן תשס"ה; קתדרה( 118 ,טבת תשס"ו); ס' פוגל־ביז'אוי (עורכת) ,באות משתיקה :נשים ,קיבוץ ושינוי
חברתי (סדרת מגדרים) ,תל־אביב  ;2009ר' מרקוס (עורכת) ,נשים יוצרות בישראל( 1970‑1920 ,סדרת מגדרים),
תל־אביב תשס"ט; נ' מן (עורך) ,אשת חיל עברייה :עיונים בשירות נשים מהיישוב העברי במערכות הביטחון (עלי זית
וחרב ,י) ,ירושלים תש"ע; א' כתבן ,מ' שילה ור' הלפרין־קדרי (עורכים) ,חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה :נשים,
זכויות ומשפט בתקופת המנדט ,רמת־גן תשע"א; מ' שילה וג' כ"ץ (עורכים) ,מגדר בישראל :מחקרים חדשים על מגדר
ביישוב ובמדינה ,א‑ב (עיונים בתקומת ישראל ,סדרת נושא ,)6 ,קריית שדה־בוקר תשע"א; ישראל[ 19‑18 ,מגדר
ולאומיות] (תשע"ב); פ' מורג־טלמון וי' עצמון (עורכות) ,נשים מהגרות בישראל ,ירושלים תשע"ג; ס' פוגל־ביז'אוי
ור' שרעבי (עורכות) ,בין הפרטי לציבורי :נשים בקיבוץ ובמושב (סדרת מגדר וקיבוץ) ,ירושלים תשע"ג.
א' רוזין ומ' חזן' ,הקדמה' ,ישראל[ 19‑18 ,מגדר ולאומיות] (תשע"ב) ,עמ' .4‑1
H. Herzog, ‘Gender on the Bookshelf ’, ISR, 27, 1 (Summer 2012), pp. 125–141
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מייצגת את כולם ,דהיינו גברים ונשים גם יחד .מנגד חלק נכבד מהמחקרים החדשים החושפים מידע
בלתי ידוע על נשים ,מותירים אותו בזירה נשית נפרדת ,נמנעים מלפענחו בכלי ניתוח מגדריים ,ואינם
יוצרים תמונת־על חדשה של החברה כולה 5.יתר על כן ,הם משאירים את הנשים בשוליותן 6.חוקרות
מגדר ברחבי העולם כבר עמדו על תופעות אלה ודומות להן בהיסטוריוגרפיה של אומות שונות7.
במסכת שהולכת ונחשפת לנגד עינינו עדיין מצויים איים ואף מחוזות נעלמים ,ואף שהללו מתמעטים
והולכים 8,אפשר להעריך כי הם גורמים לתחושה שההוויה ההיסטורית של האישה ביישוב עדיין
עלומה ,ושגם קולה נאלם 9.אכן אף שהמצאי המחקרי התרחב ,קיימות שאלות מרכזיות שלא נשאלו
עד כה ,ולרוב טרם הושגה ראייה כוללת של חברת היישוב במבט מגדרי10.
לדבריי הבאים שתי מטרות עיקריות .מטרה אחת היא להציע על בסיס המצאי המחקרי הקיים ַּת ְצ ֵרף
(פזל) מדגמי אשר יצייר ממעוף הציפור תמונה מקיפה ראשונית של שלושה נושאים :חוויית ההגירה/
העלייה לארץ והקליטה בה במבט מגדרי; מקומה של האישה במשפחה והמשפחתיות ביישוב; חדירת
נשים למתחמים ציבוריים גבריים מובהקים .בשל קוצר היריעה תשתרע המסגרת הכרונולוגית של
מאמר זה מהמחצית השנייה של המאה התשע־עשרה ועד תש"ח .בחרתי בשלושה נושאים אלה בגלל
מרכזיותם וחשיבותם לחקר התקופה המדוברת ובשל המחקר הענף יחסית הקיים עליהם .התצרף
מורכב ממחקרים נקודתיים רבים על מגזרים שונים ביישוב בפרקי זמן שונים ובמגוון היבטים ,והוא
אמור להדגים כיצד המידע שכבר מצוי בידינו מאפשר לשרטט נושאים שמיעטו לשים לב אליהם ,או
שנדחו לשוליים ,לשאול שאלות חדשות ,ולהציע מבט מתחדש על חברת היישוב ,על גבריה ונשיה,
בטרם הקמת המדינה.
המטרה האחרת של דבריי היא להסיק מסקנות מסקירת שלושה נושאים אלה :אבחן כיצד עלייה/
הגירה לארץ וקליטה בה השפיעו באורח שונה על נשים וגברים והחלישו או העצימו אותם; מתוך
 5ראו לדוגמה :י' גולדשטיין ,גולדה :ביוגרפיה ,באר־שבע תשע"ב.
P. Hondagneu-Sotelo, ‘Introduction: Gender and Contemporary U.S. Immigration’, American Behavioral 6
Scientist, 42, 4 (1999), pp. 565–576
K. Turton, ‘Men, Women and an Integrated History of the Russian Revolutionary Movement’, History 7
Compass, 9, 2 (2011), pp. 119–133; idem, ‘Teaching and Learning Guide for: Men, Women and an Integrated
History of the Russian Revolutionary Movement’, ibid., 9, 5 (2011), pp. 448–453; S.O. Rose, What is Gender
History? Cambridge 2010, pp. 5–7; P.R. Pessar & S.J. Mahler, ‘Gender and Transnational Migration’, A paper
 .given at the conference on Transnational Migration, Princeton University, June 30, 2001לעומת זאת הערכה
אופטימית בכל הנוגע לחקר נשים במזרח התיכון כיום ראו :ר' רודד ונ' אפרתי (עורכות) ,נשים ומגדר במזרח התיכון
במאה העשרים ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .4‑3
' 8עד פרסומו של ספר זה לא נערך מחקר אקדמי ,שיטתי ומעמיק אשר מאתר את שמות היוצרות בתחום האומנות
החזותית באותה תקופה ,במיוחד עד סוף שנות הששים' (מרקוס [לעיל ,הערה  ,]2עמ'  ;)7נושא השוויון והאישה במושב
'לא זכה לדיון אקדמי נרחב' ('מבוא' ,פוגל־ביז'אוי ושרעבי [לעיל ,הערה  ,]2עמ' .)2
' 9בישראל עדיין רב החסר בתחום זה של הגירת נשים' (פ' מורג־טלמון וי' עצמון' ,הקדמה' ,הנ"ל [לעיל ,הערה  ,]2עמ' .)12
קובלנה זו חוזרת במשנה תוקף בכל הנוגע לחקר הגירת נשים מזרחיות .ראו :פ' מוצפי־האלר' ,ידע ,זהות וכוח' ,ש' ליר
(עורכת) ,לאחותי :פוליטיקה פמיניסטית מזרחית ,תל־אביב תשס"ז ,עמ' .92
 10היימן התריעה כבר בשנות התשעים על ראייה היסטורית מוגבלת של חוקרי נשים ,ובהתאם לכך תבעה מההיסטוריונים
להביא ל'שינוי תפיסה ביחס להיבטים היסודיים של ההתפתחות ההיסטורית החברתית היהודית' (פ' היימן ,האשה
היהודיה בסבך הקידמה :מקומה וייצוגה בעת החדשה ,תרגמה ט' אילן ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' .)13‑12
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בחינת מקומה של האישה במשפחתה ואופייה המורכב של המשפחה היישובית אבהיר כיצד שימשו
ישן וחדש בערבוביה בתחום הביתי ,וכיצד עיצבה המשפחה את הלאום העברי הארץ־ישראלי; וכן
אצביע על תופעות פרדוקסליות שנוצרו עקב חדירתן החדשנית של נשים לזירות גבריות .נוסף על כל
אלה ייחשפו חיי יום־יום ,סיפורי חיים ,חשיבותה של שוליות חברתית ועוד .בהכללה ברצוני להדגים
כיצד הידע החדש בתחום נשים ומגדר מוסיף עניין ומארגן ,משנה או מחדד את הבנתנו ההיסטורית.
אמנם המידע המחקרי שבידי עוסק לרוב רק בזירה הנשית ,אך המסקנות העולות ממנו נוגעות לחברה
בכללותה .הערכתה של פנינה מוצפי־האלר שהיסטוריה חברתית של נשים מזרחיות 'היא [ ]...פתח
לאתגור מושגים מרכזיים בכתיבה ההיסטורית הקיימת בישראל' 11ולכתיבת ההיסטוריה מחדש12,
הולמת לדעתי כל כתיבה מגדרית ,לא רק את זו המתמקדת בנשים מזרחיות.
אכן מטרתו המודעת של מאמר זה היא לעורר היסטוריונים שעדיין רואים בחקר נשים ומגדר תחום
שולי וצדדי ,להכיר בפוטנציאל הגלום בו להבנה מחודשת ומעמיקה של כל חברה ,ולעניינִ י — חברת
היישוב.

לתולדותיו של תחום מתפתח
צמיחתה של דיסציפלינה חדשה
היסטוריה של נשים החלה לפרוח בארצות־הברית כדיסציפלינה מדעית בעקבות הגל השני של
הפמיניזם ,בשנות השישים של המאה העשרים 13.עד אז גרסה התפיסה המסורתית שמקומן הטבעי
של נשים במתחם הביתי ,וזה לא הוכר כבעל עניין להיסטוריונים .כותר ספרה פורץ הדרך של גרדה
לרנר 'הרוב מוצא את עברו' ,שפורסם בשלהי שנות השבעים של המאה העשרים 14,מעיד על תחושת
הכותבת שהגיעה העת לברר מה חלקן של נשים בהיסטוריה .עד אז התעניינו היסטוריונים חברתיים
בחיי גברים מנקודת מבטם של גברים ,ולא נתנו דעתם לחוויות חייהן של נשים 15.הפנייה לחקר
עברן של נשים הייתה פרי מודעות נשית ,שצמחה כאמור לנוכח הפריחה המחודשת של הפמיניזם
באמריקה .ההיסטוריונית חוקרת המגדר ג'ואן ואלאך־סקוט הצביעה על כך שהפוליטיקה הפמיניסטית
היא שהולידה את התפיסה שנשים ראויות להיות נושא היסטורי 16.אכן חקר עשייתן של נשים הסיט
אותן ממצב של מופעלות למצב של פועלות 17.ראוי לציין כי ענף היסטורי זה משך בעיקר את לבן
11
12
13
14
15
16
17

פ' מוצפי־האלר' ,אשכנזייה שנשבתה :קווים להיסטוריוגרפיה ביקורתית פמיניסטית בישראל' ,כהן ורגב (לעיל ,הערה
 ,)2עמ' .268
שם; הנ"ל' ,אתגרים בחקר ההיסטוריה והסוציולוגיה של נשים יהודיות מזרחיות' ,כהן ורגב (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .10
א' גלבלום' ,מיגדר והפוליטיקה של ההיסטוריה' ,נ' ינאי ואחרות (עורכות) ,דרכים לחשיבה פמיניסטית :מבוא ללימודי
מגדר ,רעננה תשס"ח ,עמ' .453
G. Lerner, The Majority Finds Its Past: Placing Women in History, New York 1979
רוז (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .4
J. Wallach-Scott, ‘Unanswered Questions’ (Contribution to AHR Forum, ‘Revisiting “Gender: A Useful
Category of Historical Analysis”’), AHR, 113, 5 (2008), pp. 1422–1430
מוצפי־האלר (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .99
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של חוקרות בעיקר ,והוא הובל ,ועדיין מובל ,בעיקר על ידי נשים 18.קשה להימנע מהרושם שעובדה
זו משפיעה על התפיסה שעדיין רווחת במקומות שונים באקדמיה שמדובר בנושא שולי19.
עד להתפתחות חקר ההיסטוריה של נשים לא הייתה מקובלת ההנחה שנשים הן גורם בהיסטוריה,
ושמציאות חייהן שונה מזו של גברים ,והדרתן מההיסטוריוגרפיה לא עוררה כל תמיהה 20.ואולם
מבט על המגזר הנשי גילה שתולדות הנשים הן — כתולדות הגברים — תחום עשיר ומורכב ,שאי
אפשר לסכמו בקו לינארי ,הגיוני או מלוכד 21.זרקור ההיסטוריונים כוון אל עולמן הנסתר של נשים,
חיי המשפחה שלהן ,השכלתן ,תרומתן החברתית והפילנתרופית ,היותן סוכנות של שינויים חברתיים
ומאבקן למען שוויון זכויות ועוד 22.זאת ועוד ,האישי הוכר כפוליטי ,ועניינים שהוגדרו עד אז
עניינים פרטיים ,כגון זוגיות ,אלימות במשפחה ,הפלות וטיפול בילדים ,הוכרו כנושאים ציבוריים־
פוליטיים 23.בחינת עברן של נשים הובילה ישירות לבחינת הסיבות למעמדן השפל ולמסכת הארוכה
של דיכוין החברתי .ההיסטוריונית נטלי זימון־דייוויס הבהירה כי אמנם היסטוריה של נשים עשירה
לא פחות מהיסטוריה של גברים ,אך היא שונה ממנה ,ושוני זה מחייב עיון ייחודי 24.סקוט הדגישה
שאין לשנות את שיטת העבודה של ההיסטוריון החוקר את עברן של נשים ,אך יש לשנות את
השאלות שהוא שואל — עליו לברר מדוע וכיצד התרחשו השינויים הדרמטיים בתפיסת האישה
המכה של המחקר בתחום זה ,מוקד
ובחייה ,ולחתור להבנת משמעות התהליכים ההיסטורייםֶ 25.
העשייה ,היה בארצות־הברית26.
ההיסטוריה של נשים זכתה לתנופה מחודשת בעקבות מאמריה פורצי הדרך של סקוט משנות
השמונים של המאה העשרים שהגדירו לראשונה היסטוריה מגדרית מהי 27.התשתית התאורטית של
התפיסה המגדרית נעוצה בהכרה שההבדלים בין גבר לאישה אינם הבדלים ביולוגיים בלבד (הבדלי
מין) אלא הם הבדלים תרבותיים,שנרכשים בהבניה מתמדת ,המתרחשת משעת הלידה ועד המוות.
בהתאם לתפיסה זו הבניה תרבותית יוצרת את מערך יחסי הכוחות שבין גברים לנשים ,והיא מעצבת
לאורך הדורות את התפיסה הפטריארכלית שגבר הוא סובייקט ,ואילו אישה היא אובייקט .בחינת
ההתנהגות והמאפיינים הנשיים יכולה להיעשות רק מול בחינת ההתנהלות והמאפיינים הגבריים.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

על הצורך בגברים חוקרי מגדר ראו :פסר ומהלר (לעיל ,הערה .)7
ראו למשלP. Motzafi-Haller, ‘Scholarship, Identity and Power’, Signs, 26, 3 (2001), p. 710 :
גלבלום (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .453
G. Bock, ‘Women’s History and Gender History: Aspects of an International Debate’, Gender and History, 1, 1
(Spring 1989), p. 7
שם ,עמ' .16
ש' הלוי' ,מאיזבל ועד הילרי :סוגיית רעית הנשיא בפוליטיקה האמריקנית' ,זמנים ,)2000( 71 ,עמ' .53
N. Zemon-Davis, ‘Women’s History as Women’s Education’, idem & J. Wallach-Scott, Women’s History as
Women’s Education, Northampton, MA 1985, p. 16
ג' וואלאך־סקוט' ,מיגדר :קטגוריה שימושית לניתוח ההיסטוריה' ,נ' ינאי ואחרות (עורכות) ,דרכים לחשיבה פמיניסטית:
מקראה ,רעננה תשס"ח ,עמ'  ;257וראו גם :בוק (לעיל ,הערה  ,)21עמ' .8
J. Wallach-Scott, ‘The Problem of Invisibility’, S. Jay-Kleinberg (ed.), Retrieving Women’s History: Changing
Perceptions of the Role of Women in Politics and Society, Oxford 1988, p. 9
 ;J. Wallach-Scott, ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’, AHR, 91 (1986), pp. 1053–1075לתרגום
עברי של המאמר ראו לעיל ,הערה .25
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ניתוח מגדרי בוחן את שני המגדרים גם יחד ואת האופן שבו הם מעצבים זה את זה .מגדר הוא מושג
קטגורי־ניתוחי ,ואילו המושג נשים הוא מושג תיאורי .סקוט היטיבה להסביר כי מעקב אחר השינויים
המגדריים הוא כלי ניתוחי ,קטגוריה היסטורית ראשונה במעלה לבחינת תהליכים היסטוריים .לאור
תאוריה זו התברר כי 'הארגון החברתי־היסטורי של היחסים בין המינים היה (ועודנו) גורם מהותי בכל
תהליך של שינוי היסטורי' 28.ההבנה שמערכות היחסים שבין גברים לנשים משתנות באופן רציף
במהלך ההיסטוריה ,מתנה למעשה כל עיסוק בהיסטוריה חברתית גם בהתבוננות מגדרית .סקוט
קבעה כי 'המחקר המגדרי מבקש להעמיד את השאלות הנכונות [ ]...הוא מצריך חשיבה ביקורתית'29.
הצוהר שנפתח לעולמן של נשים הביא לחיפוש נמרץ אחר מקורות היסטוריים חדשים .כידוע
לאורך דורות רבים רוב האוכלוסייה הנשית לא ידעה קרוא וכתוב ,והיעדר תיעוד קונוונציונלי הקשה
מאוד לשחזר את סיפור עברן .לשולחן עבודתו של ההיסטוריון נוספו תמונות ותצלומים ,חפצי
לבוש ,חפצי אמנות ,סיפורי עם ושירי עם וכמובן תעודות שנועדו לשימוש פרטי — מכתבים אישיים,
יומנים ,פתקים ועוד כהנה וכהנה .לא רק התיעוד ההיסטורי התגוון ,אלא גם שיטות המחקר .העוסקים
בהיסטוריה מגדרית פנו ,כמו חוקרי ההיסטוריה החברתית ,לדיסציפלינות נוספות — פסיכולוגיה,
ספרות ,אמנות ,תולדות הלבוש ועוד .בהיסטוריה של המשפט כבר הוטמעה במידה רבה התפיסה
המגדרית 30.ואכן המשפטן־ההיסטוריון הישראלי צבי טריגר ,אחד מחוקרי הממשק שבין פמיניזם,
היסטוריה ומשפט ,העיד כי 'לא ניתן להבין תהליכים היסטוריים רבים אם מתעלמים משאלות של
מיגדר ומיניות'31.
היסטוריה של נשים הייתה במידה רבה היסטוריה רוויזיוניסטית שביקשה להרחיב את היריעה
ולבחון את החברה מזווית ראייה חדשה ובתחומים שטרם נדונו .הממצאים שעלו הבהירו כי היסטוריה
זו עוסקת לא רק בנשים ובזווית הראייה הנשית ,אלא בחברה כולה 32.אכן ניתוח מגדרי מניב ראייה
היסטורית חדשה ומורכבת .לדברי האנתרופולוגית מוצפי־האלר ,המחקר הפמיניסטי הגדיר מחדש את
האוריינטליזם ופירק את ההנגדות הבינאריות המקובלות בין מזרח ומערב 33.גיזלה בוק ,היסטוריונית
של מגדר שחיה בגרמניה ,הדגישה כי היסטוריה של נשים אין משמעה תולדות מחצית החברה
האנושית ,אלא תולדות החברה בכללותה34.
המחקר ההולך ומתגבר של היסטוריה של נשים ומגדר המחיש להיסטוריונים שנשים אינן מהוות
חברה מונוליתית אחידה .לעתים המשותף לנשים ולגברים מהמעמד הגבוה רב מן המשותף לבנות
המעמד הגבוה ולבנות המעמד הנמוך 35.לפיכך יש לבחון נשים ,כפי שבוחנים גברים ,על פי קטגוריות
28
29
30
31
32
33
34
35

גלבלום (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .453
סקוט (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .1431‑1422
הרצוג (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .132
צ' טריגר' ,מדינה יהודית ,פמיניסטית ודמוקרטית :על שלושה ספרים פמיניסטיים' ,המשפט ,טז( 2‑1 ,מאי  ,)2011עמ'
.561
בוק (לעיל ,הערה  ,)21עמ' .10
מוצפי־האלר (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .15‑10
בוק (לעיל ,הערה  ,)21עמ' .10
שם ,עמ' .19

קתדרה
טבת תשע"ד ,עמ' 154-121

נשים ,מגדר ותולדות היישוב היהודי בארץ :הישגים ויעדים

נוספות :אתניות ,לאום ,מעמד חברתי וכלכלי ,נטייה מינית ועוד .אין סדר הייררכי קבוע בכל הנוגע
למשתנים השונים ,ויש להבין כיצד ראייה על פי קטגוריה אחת משפיעה על ראייה מפרספקטיבה
אחרת 36.במחקרים על תולדות בני גזעים שונים חושפים היסטוריונים כיצד הושפעו תפיסות מגדריות
מהסביבה המיוחדת ומתרבותה 37.הייחוד הנשי הוא מהותני ,אך גם תלוי בזמן ובמקום38.
חקר נשים העלה כי בצד התפיסות המשתנות של נשיות ,ראוי לבדוק את התפיסות המשתנות של
גבריות 39.גבריות ואבהות עברו שינויים תרבותיים והיסטוריים כמו נשיות ואימהות 40.אל המחקר
ההיסטורי שהחל מפנה את מבטו פנימה ,הביתה ,כדי להבין את עולם הנשים ,חלחלה ההכרה שיש
לבדוק גם את העשייה הגברית במשפחה .חוקרי מגדר היטיבו להבחין כי יחס החברה לנשים הוא סימן
ראשון במעלה לעומק חדירתם של רעיונות חברתיים בכלל ומודרניזציה בפרט .זאת ועוד ,האישה ,הבית
והמשפחה מסמלים את גבולות הלאום ואף מגדירים אותו .למשל דניז קנדיוטי הסיקה במחקרה על נשים
בתורכיה המודרנית שהיחס לאישה מייצג את השינויים הפוליטיים שהתרחשו במהפכה התורכית41.
אכן שינויים שחלו במעמד האישה הם אמצעי לבדיקת תהליכים רחבים ,כגון נאורות ומודרניזציה.
חקר המגדר הביא למסקנה החד־משמעית ש'כדי לספר את סיפורה של החברה והתרבות כולה ,יש
לחקור את עולמם החווייתי של גברים ונשים גם יחד' 42.ההיסטוריון משה רוסמן קבע נחרצות כי 'אין
דבר שעשה למען המהפך בהיסטוריוגרפיה הפוסט־מודרנית יותר מהתיאוריה הפמיניסטית והשימוש
במגדר כקטגורית ניתוח ,בדומה למעמד וגזע'43.

חקר נשים ומגדר ביישוב
גל המחקר החדש של נשים ומגדר ,שצמח כאמור בארצות־הברית ,התפשט לכל עבר ,והגיע בשנות
השמונים של המאה העשרים גם למקומנו .קוראי 'קתדרה' נפגשו לא אחת עם מאמרים חדשניים
בתחום ולצדם מאמרי ביקורת על ספרים שחשפו מידע בלתי ידוע על נשים בנות דתות ולאומים
שונים שחיו לאורך השנים בארץ־ישראל44.
העיסוק המקומי בהיסטוריה של נשים ומגדר ביישוב עורר את בחינת התחום הצומח והתוויית
קווים מנחים להמשך התפתחותו .ההיסטוריונית בילי מלמן פרסמה בשנת  1997מאמר פורץ דרך
36
37
38
39
40
41
42
43
44

שם ,עמ' .21
רוז (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .45
ח' הרצוג' ,נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים' ,ד' יזרעאלי ואחרות (עורכות) ,מין מיגדר פוליטיקה ,תל־אביב ,1999
עמ' .323
רוז (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .75‑56
ברק ,היסטוריה ותיאוריה ,עמ' .52
’ ,D. Kandiyoti, ‘From Empire to Nation State: Transformations of the Woman Question in Turkeyג'יי־
קליינברג (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .240‑219
מ' רוסמן ,היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט־מודרני ,תרגמה א' גורן ,בני־ברק תשע"א,
עמ' .208
שם ,עמ' .227
ראו למשל קובץ של שבעה מאמרים ושתי ביקורות ספרים בנושאי נשים ומגדר :קתדרה( 118 ,טבת תשס"ו) .מאמרים
מגוונים בנושאים אלה פורסמו בחוברות כתב־העת לאורך שנים.
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שבו הציבה לחוקרים שתי תביעות חשובות :לראות את קורות הנשים כחלק אינטגרלי ומשמעותי
של ההוויה ההיסטורית בכללותה 45,ולראות בשיח המגדרי חלק בלתי נפרד מביטויי הלאומיות
היהודית המתעצבת בארץ 46.במאמר שפרסמה תריסר שנים מאוחר יותר הדגישה מלמן פעם נוספת
את ייחודו של הסיפור ההיסטורי המגדרי הארץ־ישראלי ,שמתרכז באופן יוצא דופן בתרומתה
הלאומית של האישה47.
הבעיה הגדולה ביותר שעמדה לפני המתעניינים בתחום
בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים הייתה היעדר
תשתית של ידע .ב'פתח דבר' שנכתב בשנת  2001לספר
'העבריות החדשות :נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר',
אסופת המאמרים הראשונה בעברית שיצאה לאור בנושא48,
נדונו היעלמותן המוחלטת כמעט של נשים מההיסטוריוגרפיה
היישובית והדרת המצאי המועט הקיים מהסיפור ההיסטורי
המרכזי 49.יוסי בן־ארצי הציב בכותרת מאמרו באותו קובץ
שאלה מאתגרת :האם שינו חקר נשים ומגדר את הבנתנו את
תולדות היישוב? הוא השיב על כך שלפי שעה אף שנוסף
ידע מחקרי חדש על חיי הנשים ,לא התרחשה תפנית של
ממש בהבנת ההיסטוריה היישובית 50.לעומתו הסוציולוגית־
ההיסטוריונית דבורה ברנשטיין טענה באותו קובץ שמיתוס
השוויון הידוע ,שגרס כי בחברה החלוצית שרר שוויון בין
נשים לגברים ,נסדק ונופץ בעקבות העיסוק החדש בחיי נשים,
ושחלה תפנית משמעותית בהבנת ההוויה החלוצית בארץ51.
החוקרות העוסקות במלאכה הכירו מחד גיסא בחשיבות המאמץ
המחקרי החדש ,ומאידך גיסא ככל שהתקדמה המלאכה חלחלה
לתודעתן ההכרה שהיעד המבוקש נותר רחוק ובלתי מושג.
שער קובץ
המאמרים 'העבריות
החדשות'

(הוצאת יד יצחק בן־צבי,
)2001

45
46
47
48

49

50
51

ב' מלמן' ,מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב :מיגדר וארץ ישראליות ( ,')1920‑1890ציון ,סב (תשנ"ז) ,עמ'
.278‑243
שם ,עמ' .278
ב' מלמן' ,שוליים ומרכז :היסטוריה של נשים והיסטוריה של מיגדר בישראל' ,ציון ,עד (תשס"ט) ,עמ' .250
קדמו לו חוברת של כתב־העת 'בקורת ופרשנות' בעריכת ט' כהן ,שכותרתה 'האישה הישראלית :שורשים ,מציאות
ודימויים' ,ראו :בקורת ופרשנות( ,34 ,קיץ תש"ס); וכן קובץ מאמרים באנגליתD.S. Bernstein (ed.), Pioneers and :
Homemakers: Jewish Women in Pre-State Israel, New York 1992
'פתח דבר' ,מ' שילה ,ר' קרק וג' חזן־רוקם (עורכות) ,העבריות החדשות :נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר ,ירושלים
תשס"ב ,עמ'  .4‑1הקובץ יצא גם בתרגום לאנגליתR. Kark, M. Shilo & G. Hasan-Rokem (eds.), Jewish Women :
in Pre-State Israel: Life, History, Politics and Culture, Waltham, MA 2008
י' בן־ארצי' ,האם שינו חקר נשים ומגדר את יחסנו להבנת ההיסטוריה של העלייה וההתיישבות?' ,שילה ,קרק וחזן־
רוקם (שם) ,עמ' .44‑26
ד' ברנשטיין' ,חקר נשים ומגדר בהיסטוריוגרפיה הישראלית' ,שילה ,קרק וחזן־רוקם (שם) ,עמ' .25‑7
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ההיסטוריוניות ,כמו הפמיניסטיות האקטיוויסטיות שלחמו לשיפור מעמד הנשים ,חשו שכל צעד
מחקרי נוסף הוא רב חשיבות ,אך הוא גם ממחיש עד כמה רחוקה הדרך להשגת המטרה הסופית —
שילוב הממצאים החדשים בסיפור ההיסטורי המרכזי והסקת מסקנות כלליות חדשות.
ברנשטיין הציגה בדברי המבוא לחוברת  118של 'קתדרה' ,שיוחדה למחקרים בענייני נשים
ומגדר ,ושיצאה לאור בשנת  ,2006את שתי הקובלנות העיקריות של רוב העושים במלאכה .האחת
היא ש'הסקרנות [באשר לעבר הנשי] החלה להתפשט;
הידע המושגי ,התאורטי והמתדולוגי — הרבה פחות'52.
המחקר שנעשה אמנם מוסיף ידע ,אך חלק מהחוקרים
נמנעים מלהתייחס לספרות התאורטית הרבה שנכתבה
בתחום ,ועל כן עבודותיהם לרוב חסרות המשגה ,חסרות
הקבלות לתופעות דומות ברחבי העולם וחסרות הסברים
חדשניים לשאלת דיכוי האישה .והקובלנה האחרת
היא שמחקרים בסוגיות נשים ומגדר 'אינם משתלבים
בסיפר הדומיננטי של ההתיישבות הציונית וגם לא
בסיפר הנשי כפי שהתגבש בשנותיו הראשונות'53.
במאמר נוסף העריכה ברנשטיין שחברת היישוב בשנות
המנדט לקתה ב'עיוורון מגדרי'' :אני סבורה כי הן
המוסדות והן הציבור הרחב "עשו מגדר" ,כלומר קבעו
מדיניות והתמודדו עם מדיניות בעלת היבטים מגדריים
ברורים ,אך עשו זאת ללא "שיח מגדרי" מודע'54.
נראה כי תובנה זו הולמת גם את ההיסטוריונים
שמתנערים מהשיח המגדרי מפני שהם שבויים בשיח
המצוי במקורותיהם ,ולפיכך אינם מצליחים להשקיף
על נושא מחקרם מזווית ראייה מגדרית ואינם מנסים
'לספר מחדש את סיפור האומה' 55.הדרת הסיפור הנשי והמסקנות העולות ממנו נעשית אפוא לא
אחת הן על ידי חוקרי היסטוריה האמונים על ה'היסטוריה הישנה' והן על ידי חוקרי 'עזרת הנשים'
שאינם מתייחסים לידע התאורטי בתחום ואינם משלבים את הסיפור ההיסטורי שהם חוקרים בסיפור
ההיסטורי המרכזי.
לעומת ההערכה ששילוב היסטוריה מגדרית במחקר ההיסטורי רחוק מלהשביע רצון ,ראוי לציין
שבמתודה ההיסטורית חלים במאה העשרים ואחת שינויים משמעותיים ,שחלקם מושפעים מתאוריות
52
53
54
55

ד' ברנשטיין' ,הקול הנשי ומגדור העבר — קווים לתחום מתפתח' ,קתדרה( 118 ,טבת תשס"ו) ,עמ' .8
שם.
ד' ברנשטיין' ,נישואין פיקטיביים — רווקות מחפשות מוצא :אשנב לדילמות מוסריות' ,ישראל[ 19‑18 ,מגדר ולאומיות]
(תשע"ב) ,עמ' .29
מ' שילה וג' כ"ץ' ,מבוא :חברה כמעצבת מגדר ומגדר כמעצב חברה' ,שילה וכ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2א ,עמ' .1
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ומשיטות הלקוחות מחקר נשים ומגדר .למשל שימוש במקורות היסטוריים מסוגים חדשים כמו תיעוד
בעל־פה וניתוח תרבות חומרית מאפשרים בחינה של הסיפר ההיסטורי לא רק 'מלמעלה' אלא גם
'מלמטה' 56.זאת ועוד ,בעקבות חקר נשים בארץ ובעולם נופלות מחיצות בין דיסציפלינות שונות,
ומיטשטשים הגבולות בין היסטוריה ,ספרות ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 57.שינוי זווית הראייה
שממנה נבדקת התמונה ההיסטורית גורר בעקבותיו שינוי גם בכל הנוגע להצגת שאלות המחקר
ולהבנה מחודשת של המציאות ההיסטורית .סקוט ציינה שמגדר הוא כלי ניתוח לא רק במה שנוגע
לאפליית נשים ,אלא גם לצורות נוספות של אי שוויון חברתי 58.בדומה לכך טענה הרצוג כבר
בשנת  2006כי התנועה הפמיניסטית 'זרעה זרעים רבים ,והנבטים הצצים בתחומים רבים מתבטאים
בתחומים הולכים ומתרחבים .גם אם השינוי איטי ,הוא הרבה יותר עמוק משנראה על פני השטח,
ולכן טמון בו סיכוי רב לשינוי' 59.במילים אחרות ,למרות התחושה הרווחת שהדיון המגדרי עדיין
מצוי בשולי המחקר ההיסטורי של היישוב ,שורשיו נטועים בו והם עתידים להוסיף להצמיח ּ ֵפרות.

עלייה/הגירה וקליטה כחוויה מגדרית
בחינת העלייה/ההגירה 60כחוויה מגדרית מנווטת את המחקר ההיסטורי למחוזות חדשים ,או מוטב:
מתחדשים ,ואל תחושותיהם של נשים וגברים לנוכח השינוי הדרמטי שחל בחייהם .לא אתייחס בדבריי
למחקר הענף שנעשה בסוגיית ההגירה על היבטיה הדמוגרפיים ,המדיניים ,המשפטיים והכלכליים,
אלא אציג את האופן שבו אפשר לבחון אותה מזווית ראייה מגדרית .המחקר הבין־לאומי כבר עמד
על הצורך לבחון כיצד ההיבט המגדרי מארגן את העלייה והקליטה 61,וכיצד ההגירה משפיעה על
אישיות המהגרים ובמיוחד על אישיות המהגרות 62.השאלות שאשאל הן :מה הם קשיי העלייה/
ההגירה הייחודיים לנשים? באיזו מידה המעבר לארץ־ישראל העצים נשים או החליש אותן לעומת
גברים? כיצד השפיע המעבר על זהותם של הבאים ,ומה היו הזהויות העבריות החדשות ,הגברית
והנשית ,שעוצבו בארץ? הפריזמה המגדרית מרחיבה את היריעה ושופכת אור גם על תלאות היום
יום ועל סיפורי חיים של בני התקופה הנחקרת ,ומקרבת באמצעותם את ההווי הרחוק אל המתעניינים
בנרטיב ההיסטורי .המחקרים שבידינו משרטטים את תמונת החברה היישובית באופן מורכב מכפי
שהכרנו בעבר ,ונמצא שהיא בעלת צבעים מנוגדים המציעים לא אחת פרשנות חדשה להיסטוריה.
56
57
58
59
60
61
62

היסטוריה 'מלמעלה' משמעה בחינת ההתרחשות ממבטם של המנהיגים ,על סמך מסמכים ממסדיים ,ואילו היסטוריה
'מלמטה' משמעה ראיית הסיפור של האדם ה'קטן' ,כולל נשים וטף ,על סמך תיעוד אישי ואקראי.
רודד ואפרתי (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .3
על פי גלבלום (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .466
ח' הרצוג' ,בין כיכר הדשא ושביל החצץ :נשים ,פוליטיקה והחברה האזרחית' ,תרבות דמוקרטית( 10 ,תשס"ו),
עמ' .198
בדבריי להלן אשתמש בשתי מילים אלה כמילים נרדפות.
הונדניו־סוטלו (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .566
O.M. Espin, ‘The Role of Gender and Emotion in Women’s Experience of Migration’, Innovation, 10, 4 (1997),
pp. 445–455
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את תשובותי על השאלות שהצגתי אפרושׂ על פי סדרן הכרונולוגי .אתחיל בחוויית העלייה של
נשות 'היישוב הישן' הירושלמי ואסיים בעליית הגל הגדול בשנות השלושים של המאה העשרים.
כאשר צללתי לפני כמעט עשרים שנה לעולמן של נשות 'היישוב הישן' בירושלים במאה התשע־
עשרה 63,עלו לנגד עיניי כמה שאלות :מה חוו נשות תלמידי החכמים אשר בעליהן החליטו ,לעתים
בניגוד לרצונן ,על מעבר המשפחה לארץ הקודש? האם היו נשים יהודיות שחוו כמיהה דתית
לארץ בדומה ,או בשונה ,מן הגברים ,ושעלו בגפן? על מנת
להשיב על שאלות אלה כהלכה היה עלי לברר קודם כול שאלה
שהמחקר ההיסטורי מיעט לתת עליה את הדעת :מה הייתה
חוויית העלייה של הגברים שעסקו בתלמוד תורה ,תחום
שנשים הודרו ממנו? ואכן עיסוק בנשים ובמגדר מצמיח כאמור
שאלות מחקר חדשות ,המרחיבות את היריעה ההיסטורית
בכללותה וגוררות חיפוש אחר תיעוד שלא נבדק עד כה ,כגון
ומ ְש ָא ִרים (רליקטים) של תרבות
מכתבים אישיים ,איורים ִ
חומרית .בתשובותי נכללו סיפורי עלייה וסיפורי חיים מגוונים
של נשים שבאו לארץ הקודש ,הן ממזרח אירופה והן מצפון
אפריקה 64,ושחוו בה חוויה דתית ייחודית ,שתמציתה התעלות
דתית והזדהות עם ההיסטוריה היהודית .הזדהות זו הייתה
לימים מרכיב דומיננטי בחוויה הציונית 65.הכרת חיי נשים
היא גם אמצעי להכרת חוויותיו של האדם הפשוט 'של גברים
חסרי ידע ,שהם כנשים' ,דהיינו התוודעות אל החוויה הדתית
העממית .לצדם פגשתי נשים יוצאות דופן שיזמו את עלייתן,
שהייתה צורה נדירה של פרישות נשית 66.לעומתן פגשתי את
הרוב ,את חוויותיהן של ידועות הסבל ,שבואן נכפה עליהן,
ושחיו חיי בדידות וגעגועים אין קץ לבני משפחותיהן שנשארו
67
מאחור .אלה ואלה המחישו את הווייתה הייחודית של ירושלים ,ארץ חמדה וחרדה .המבט המגדרי
הבליט את מורכבות תופעת ההגירה ,את מורכבות הקהילה היהודית בעיר הקודש ואת מורכבות
המורשת היהודית.
63
64
65
66
67

מ' שילה ,נסיכה או שבויה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים  ,1914‑1840חיפה תשס"ב ,עמ' .58‑23
מ' בן־יעקב' ,הדרה משולשת :אלמנה ,עולה ומוגרבית בשולי החברה היהודית בארץ ישראל במאה הי"ט' ,מורג־טלמון
ועצמון (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .25
שילה (לעיל ,הערה  ,)63עמ' .264‑261
מ' שילה' ,העלייה לארץ כפרישות נשית :אלמנות ב"יישוב הישן" בירושלים במאה הי"ט' ,א' דון־יחיא (עורך) ,מסורת
וחידוש ביהדות ,בציונות ובמדינת ישראל ,רמת־גן תשס"ה ,עמ' .36‑15
א' רביצקי' ,ארץ חמדה וחרדה :היחס הדו־ערכי לארץ־ישראל במקורות ישראל' ,הנ"ל (עורך) ,ארץ ישראל בהגות
היהודית בעת החדשה ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' .1
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הסופרת נחמה
פוחצ'בסקי

(ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)
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תופעה שונות ודומות רווחו בקרב רבות מנשות העלייה הראשונה ( ,)1903‑1882אשר לעתים גם הן
עלו לארץ ונאלצו לחיות פה משום שבעליהן כפו זאת עליהן 68.על פי עדויות בני התקופה ,המוכנוּ ת
לחיים בארץ הייתה גורם ראשון במעלה לרצונן של נשים להשתתף בהם ולהתמודד עם הקשיים.
לדברי האיכר איש הציבור אהרן אייזנברג 'אלה המשפחות אשר גם הנשים היו חובבי ציון נשארו
בארץ ,ואלה אשר הנשים היו רחוקות מחיבת ציון לא יכלו להתקיים פה' 69.ואכן המחקר הסוציולוגי
הדגיש את רצונם של הנקלטים להגר כגורם רב חשיבות בהסתגלותם למצבם החדש70.
סיפורי חייהן רווי הכאב והמצוקות של נשות העלייה הראשונה ממחישים את
הטרגדיות שאפיינו לא אחת את חיי המתיישבים הראשונים בשלהי התקופה
העות'מאנית .הסיפור ההיסטורי המקובל בדבר צמיחתן ושגשוגן של
המושבות העבריות מייצג את הסיפור הגברי של כובשי השממה ,ואילו
הסיפור הנשי הוא תשלילו ,הסיפור המוצל ורווי הסבל לנוכח היעדר
תנאי חיים בסיסיים ,מחלות ושכול 71.יפה ברלוביץ ניתחה את קולה
של הסופרת נחמה פוחצ'בסקי כקול שהביע מלנכוליה ומחאה מתוך
תחושתה שהעלייה אכזבה והחלישה את הנשים 72.החדרת ההיבט
המגדרי למסכת העלייה/ההגירה לארץ־ישראל שינתה את התמונה
ההיסטורית .הסיפור הציוני איבד את צבעו האחיד כסיפור גבורה,
סיפור הדברת השממה והחייאת המולדת ,והפך לסיפור מורכב יותר
ומעניין יותר.
ספרו המפורט של ההיסטוריון גור אלרואי צייר לפרטי פרטיה את
תמונת ה'אימיגרנטים' בעשור המכונה העלייה השנייה (,)1914‑1904
בהשוואה מרתקת לתנאי המגורים ,הפרנסה ,ההיגיינה והרפואה בארצות
מוצאם במזרח אירופה ובארצות־הברית ,שאליה זרם גל ההגירה הגדול באותן
שנים 73.אמנם השיקולים הפרקטיים־הכלכליים של המהגרים היו כבדי משקל ,אך
מדברי אלרואי עולה כי הללו לא היו הקריטריון הבלעדי שקבע את שביעות רצונם מצעדם הדרמטי,
וכי יחסם הנפשי־הרוחני לארץ היה גורם שהעצים אותם ואת חוויית עלייתם .בנושא זה דנה גם
68

69
70
71
72
73

ראו למשל את סיפורה של בילה אייזנברג ,שבעלה קרע את דרכונה עם עלייתם ארצה ,על מנת למנוע בעדה לשוב:
מ' שילה ,אתגר המגדר :נשים בעליות הראשונות ,תל־אביב  ,2007עמ'  ;109‑108ר' גרין' ,עיצובה של המשפחה
העברית במושבות  ,'1914‑1882עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ב ,עמ' .55‑43
א' אייזנברג ,הפרוטוקולים של הכנסייה הארץ־ישראלית ,אלול תרס"ג (אוגוסט  ,)1903עמ'  ,10ארכיון דוד ילין ,אצ"מ,
.A153/141
ר' בר־יוסף' ,המרוקאים' ,משפחה ,קליטה ,עבודה :הבטים סוציולוגיים על החברה הישראלית :אסופת מאמרים לכבוד
פרופסור רבקה בר־יוסף ,לרגל פרישתה לגמלאות ,ירושלים תש"ן ,עמ' .103
שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .25
י' ברלוביץ'' ,קול המלנכוליה כקול המחאה :עיון ביצירתה של נחמה פוחצ'בסקי מהמספרות הראשונות בארץ ישראל',
י' עצמון (עורכת) ,אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' .336‑325
ג' אלרואי ,אימיגרנטים :ההגירה היהודית לארץ ישראל בראשית המאה העשרים ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  ;162‑134הנ"ל,
'חלוצות שאינן פועלות :הגירת נשים לארץ ישראל בראשית המאה העשרים' ,קתדרה( 118 ,טבת תשס"ו) ,עמ' .88‑67
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בת־שבע מרגלית־שטרן ,חוקרת תנועת הפועלות,
ולהערכתה נשים וגברים חוו תחושת התעלות מעצם
העלייה ,וזו הייתה תלויה במידה רבה בשאלה אם
ההגירה לארץ העצימה או החלישה אותם74.
קבוצה נבחרת של אזרחיות שלקחו חלק בראשית
המאה העשרים בעבודות הוראה ,ניהול ,סיעוד ורווחה,
חשו התעלות בשל עשייתן עתירת התרומות :עצמאות
כלכלית ,עשייה למען החברה הסובבת והוספת נדבך
לבניין הלאום .שרה עזריהו ,מן המורות הראשונות
ופעילה פמיניסטית מהמעלה הראשונה ,ראתה
בעלייתה ארצה רכיב במהפכה הציונית' :הולכת אני
להצטרף אל ציבור קטן בערך של מהפכנים נלהבים
ואמיצים' 75.עולות חשו סיפוק ושביעות רצון לא רק
בשל שותפותן בהחלטה להגר ,אלא גם מפני שמימשו
את הזדהותן עם החזון הלאומי באמצעות עשייה חוץ־
ביתית ,בחינוך ,בסיעוד וברווחה.
דבריה של עזריהו מייצגים במיוחד את כמיהת
הפועלות הסוציאליסטיות להשתתף כשוות בין שווים
בבניין החברה הלאומית החדשה בארץ־ישראל .מבט
על  200החלוצות שבאו ארצה בעשור של העלייה
השנייה מבהיר ביתר שאת את מורכבות חוויית ההגירה
בכלל וחוויית המהגרת בפרט .לדברי החוקרת גילת
שה ֵמר את חיי החלוצות היה הפער בין
גופר הגורם ֵ
76
החזון הציוני לבין המציאות הארץ־ישראלית .פער זה המר מאוד אף את חיי הגברים העולים,
אך הנשים סבלו כפליים 77.החזון הציוני של גאולת האדמה ,שכוח פיזי היה האמצעי הראשון
במעלה לשם מימושו ,יצר זהות בין ציונות לגבריות ולהעצמת הגברים ,וממילא החליש את הנשים.
רוב פועלות העלייה השנייה ,שהתקשו מסיבות ברורות להשתתף בעבודה החקלאית בשדות ,חשו
ייאוש וחידלון .בניסיון השיתופי הראשון ,בקבוצת אום־ג'וני ,הקומונה הראשונה שישבה על אדמת
74
75
76
77

ב"ש מרגלית־שטרן' ,מי יעזור לעזר כנגד? הבדלי מגדר במשפחות מהגרים יהודיות בארץ ישראל' ,מורג־טלמון ועצמון
(לעיל ,הערה  ,)2עמ' .123
שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .208
ג' גופר' ,קומי עלי לארץ ישראל :משמעות העלייה לארץ בביוגרפיה הפוליטית של נשות העלייה השנייה' ,מורג־טלמון
ועצמון (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .75
ג' אלרואי' ,חלוצים אובדי דרך? סוגיית ההתאבדות על סדר יומן של העלייה השנייה והשלישית' ,יהדות זמננו13 ,
(תשנ"ט) ,עמ' .241‑209
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משפחה תימנית
בראשית המאה
העשרים
(ארכיון המושבה
האמריקנית ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)

מרגלית שיה

דגניה ,משלהי  1909עד סתיו  ,1910לא התקבלה
שום אישה כחברה ,והייתה רק מבשלת שכירה78.
אף שהחוגים הסוציאליסטיים הרימו את דגל
השוויון ,עבודת הנערות הוערכה לאורך שנים
כנחותה .עבודות השירותים שהוצעו להן נחשבו
לא־יצרניות ובעלות חשיבות פחותה ,וכך קיבעו
את מעמדן החברתי הנמוך79.
תמונה שונה של המטוטלת שבין החלשה
להעצמה מצטיירת ממחקרים שהתמקדו בעלייה
מארצות האסלאם .אמנם חוקרות מגדר שהתמקדו
ביוצאי ארצות המזרח קבלו על דלות המחקר
ועל כי נשים הודרו ממנו פעמיים ,הן כמזרחיות
והן כנשים 80,אך מתברר כי גם בנושא זה קיים
מצאי מחקרי מעניין שנעשה בו שימוש נאות הן
בקטגוריית המגדר והן בקטגוריה האתנית81.
אסקור בקצרה לדוגמה את חוויית העלייה/ההגירה
והקליטה של העדה התימנית על סמך מחקרים
חדשים ותיעוד חדש שנחשף כל העת.
הדעה הרווחת היא כי מבחינת השכלתן היו
הנשים היהודיות בתימן הנחותות ביותר בחברה
היהודית 82.נאסר עליהן כליל לימוד קריאה
וכתיבה ,הן הושאו בגיל צעיר מאוד לכל המרבה
במחירן ,ונשללה מהן האפוטרופסות על ילדיהן83.
בהתאם לכך שאלת הסכמתן או התנגדותן של
בנות תימן לעלייה כלל לא עלתה על הפרק .לאחר בואן ארצה בגיל רך נגזר עליהן לסייע לפרנסת
78
79
80

81
82

83

שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .176
ת' קמינסקי' ,נשות עין חרוד כמעצבות חברה מחדשת ומשתנה ,'1948‑1921 :עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ב ,עמ' .158
מוצפי־האלר (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  .88נ' קדם־חדד' ,גאולה ,הדרה ,הזרה — נשים יוצאות ארצות האסלאם בקיבוצי
הנגב בשנות החמישים' ,פוגל־ביז'אוי ,באות משתיקה (לעיל ,הערה  ,)2עמ' S. Fogiel-Bijaui, ‘Review: ;77‑52
Margalit Shilo and Gideon Katz (eds.), Gender in Israel: New Studies on Gender in the Yishuv and the State’,
Nashim, 23 (2012), p. 193
מוצפי־האלר (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .699
על אוריינות של נשים יהודיות במזרח אירופה ראו :א' פרוש ,נשים קוראות :יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח
אירופה במאה התשע־עשרה ,תל־אביב תשס"א .על אוריינות של נשים ביישוב הישן בירושלים במאה התשע־עשרה,
ראו :מ' שילה ,הקול הנשי הירושלמי :כתבי למדניות מן המאה התשע־עשרה ,ירושלים תשס"ד.
ראו זיכרונות :ב"צ צנעני ,סיידה ,בינת :חייה הסוערים של פורצת דרך[ ,רחובות] תשע"א.
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המשפחה ,והן שימשו עובדות ניקיון בבתי אשכנזים .תנאי חייהן היו קשים ביותר ,אך המפגש עם
החברה במושבות חולל מהפכה בעולמן .שלא כמו הגברים בני עדתן ,הן חדרו לבתי הוותיקים ,פגשו
והטמיעו ערכים 'מערביים' חדשים כתרבות דיור ,רפואה ואפשרויות מסחר ,ומעל לכול ,הן נוכחו
לדעת שגם לנשים זכויות אנושיות ,ושביכולתן לממש את רצונן ,לרכוש השכלה ולהיות בעלות רכוש
משל עצמן 84.התיישבותן במושבות הוותיקות החלה תהליך ִאטי של שינוי והעצמה .אמנם חוקרים
ביקרו בחומרה את תהליכי הקליטה שחוו בני העדה התימנית וראו בהם תהליכי דיכוי 85,אך בחינת
ההגירה מזווית הראייה המגדרית מעלה כי זו העצימה את הנשים והחלישה את בעליהן ,אם כי לא
מיגרה את הסדר הפטריארכלי86.
ההגירה העצימה נשים גם בחברות אחרות ,ותופעה זו נחקרה לרוב ,במיוחד בשלהי המאה
העשרים .המחקר הגלובלי עסק במהגרות מארצות שרמת התרבות ואיכות החיים בהן הייתה נמוכה
מזו של החברה הקולטת ,כגון מהגרות מאמריקה הלטינית שנקלטו בארצות־הברית .מהגרות אלה
גילו גמישות רבה והצליחו להתאים עצמן מהר יותר מבני זוגן לערכים החדשים בחברה הקולטת.
ההגירה הייתה עבורן ,כמו עבור בנות תימן ,נתיב להעצמה במתחם הציבורי87.
תמונה שונה בתכלית מצטיירת ממחקר העלייה היהודית ממזרח אירופה לפלשתינה המנדטורית
בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים .שלטונות המנדט הבחינו בין נשים לגברים בכל
הנוגע לרישיונות עלייה (סרטיפיקטים) והציבו לפני הנשים מכשולים ייחודיים .במחקר יסודי ומקיף
קבעה אביבה חלמיש כי 'נשים הופלו לרעה בכל ערוצי העלייה' 88.על פי החוקים המנדטוריים היו
שערי הארץ נעולים כמעט לחלוטין בפני נשים לא נשואות מגיל שלושים ושש עד חמישים ושש;
נשים ,בניגוד לגברים ,לא קיבלו בדרך כלל סרטיפיקט שניתן לבעלי אמצעים ,גם אם הוכיחו כי
בידיהן ההון הדרוש לשם כך; ותושבות הארץ ,בניגוד לתושבים גברים ,לא היו זכאיות להעלות את
קרוביהן ,גם אם הוכיחו שביכולתן לפרנסם 89.ההנהלה הציונית לא ערערה על תקנות אלה ,שהייתה
בהן בבירור אפליה מגדרית ,וקיבלה אותן מתוך הסכמה שבשתיקה 90,ואף ארגוני הנשים לא הביעו
תרעומת הולמת ,וכך קוּבע מעמד האישה כיצור תלותי ונחות91.
84
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ראו זיכרונות :ח' עובדיה ,מתולדות שעריים :לקט סיפורים וראיונות עם משפחות המייסדים על תחילת הדרך של
השכונה ,רחובות תש"ן ,עמ' B.-Z. Eraqi Klorman, ‘Women Resisting Men: Inheritance and Disinheritance ;57
in the Yemenite Jewish Community in Mandatory Palestine’, Nashim, 11 (2006), p. 127
ראו למשל :ה' דהאן־כלב' ,פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות' ,יזרעאלי ואחרות (לעיל ,הערה  ,)38עמ' .219
L. Gilad, Ginger and Salt: Yemeni Jewish Women in an Israeli Town, Boulder, CO 1989, p. 68
M. Jones-Correa, ‘Different Paths: Gender, Immigration and Political Participation’, IMR, 32, 2 (1998),
pp. 326–349
א' חלמיש' ,אפליית נשים בעלייה בתקופת המנדט — העובדות ,הסיבות ,ההשלכות' ,דברי הקונגרס העולמי השנים־
עשר למדעי היהדות ,ירושלים תשס"א ,עמ'  ,57‑49הציטטה מעמ'  ;49ראו גם :הנ"ל ,במירוץ כפול נגד הזמן :מדיניות
העלייה הציונית בשנות השלושים ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  ;185‑178ברנשטיין (לעיל ,הערה  ,)54עמ' .30‑5
חלמיש ,אפליית נשים (שם) ,עמ' .50
צ' טריגר"' ,מעולם לא הצטרפתי לתנועה לזכויות נשים" :גולדה מאיר וראשית תנועת הנשים הארץ ישראלית' ,כתבן,
שילה והלפרין־קדרי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .321‑320
שם.
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יהודית הררי
בצעירותה

(באדיבות נכדתה טליה
מילשטיין)

מרגלית שיה

למרות חוקים מפלים אלה היה מספר הנשים שהיגרו ארצה באותן שנים כמעט זהה למספר
הגברים ,ולכאורה לא היו לאפליה המגדרית השלכות שניכרו בשטח 92.ואולם מחקריה של ברנשטיין
חשפו השפעות מרחיקות לכת של סוגיה זו על חיי העולות 93.היא עסקה בהרחבה באמצעי שהיה נפוץ
בקרב נשים שנזקקו לרישיון כניסה לארץ — נישואים פיקטיוויים לגבר זר על מנת לקבל סרטיפיקט94.
אמנם אין מידע מדויק על מספר הזוגות שנישאו נישואים פיקטיוויים ,אך מאחר שמספר העולות היה
דומה למספר העולים ,אפשר לשער שהיה זה נוהל נפוץ .דרך המלך לבואן של נשים הייתה במעמד
של תלויות בבעליהן הפיקטיוויים ,ואלה לא אחת גבו תשלום על השירות שהעניקו ,והיו מהם שכפו
על הנשים הליך גירושים קשה 95.זאת ועוד ,בשל מעמדן כתלויות נשללו מהנשים רישיונות עבודה,
והן היו מנועות מלעבוד מחוץ לבתיהן ,עובדה שהחלישה אותן באופן
משמעותי 96.העולות/המהגרות שנסו מפני החרב שהונפה נגדן
בארצות אירופה ,חוו בעטיים של חוקי ההגירה המנדטוריים חוויות
משפילות ייחודיות ,והזכרתי כאן רק מקצתן97.
תהליך ההגירה היווה אפוא טלטלה עזה שהשפיעה בצורות שונות
על נשים ועל גברים .לדברי הסוציולוגית רבקה בר־יוסף 'הגירה
היא אחת הדוגמאות הבולטות של דיסאורגניזציה מוחלטת במערכת
התפקידים של הפרט ,ולכן יש לצפות להפרעה מסוימת בזהותו
החברתית ודימויו העצמי ,הקשורים במערכת תפקידים זו' 98.לאופן
שבו ההגירה העצימה או החלישה את הבאים הייתה השפעה מידית
על גיבוש זהותם .העלייה ארצה הוצגה לא פעם בזיכרונותיהם של
העולים כ'לידה מחדש' ,שכללה עיצוב זהות עברית חדשה99.
יהודית הררי ,שגדלה במושבה רחובות בשלהי המאה התשע־
עשרה ,סיפרה בזיכרונותיה כי בילדותה עבדה בכל עבודה כנער
ועם זאת הקפידה להתקשט לנשף ולהרשים את בני המושבה .היא
כינתה עצמה 'ילדת דרור ,טבעית ופשוטה כפרחי השדה אשר גדלה
ביניהם' 100.הררי הפגינה זהות חדשה של נערה בעלת גינונים של נער ,ולעומתה רבות מחלוצות
העלייה השנייה בחרו בהופעה גברית מובהקת :הן גזזו את שער ראשן ,המירו את שמלותיהן במכנסיים,
 92חלמיש ,אפליית נשים (לעיל ,הערה  ,)88עמ' .52
' 93שאלת הנישואין הפיקטיביים משמשת אשנב לשאלות מקיפות יותר ובהן הפן המגדרי של מדיניות ההגירה' (ברנשטיין
[לעיל ,הערה  ,]54עמ' .)9
 94שם.
 95שם ,עמ' .14
 96העולות הודרו לעיסוק בלעדי בעבודות משק הבית .ראו :חלמיש ,אפליית נשים (לעיל ,הערה  ,)88עמ' .57
 97על תופעות משפילות נוספות שרווחו בקרב מהגרות ,כגון זנות ,ראו בסעיף הבא העוסק במשפחה.
 98ר' בר־יוסף' ,דה־סוציאליזציה ורה־סוציאליזציה :תהליך ההסתגלות של עולים' ,משפחה ,קליטה ,עבודה (לעיל ,הערה
 ,)70עמ' .152‑133
 99קדם־חדד (לעיל ,הערה  ,)80עמ' .55
 100שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .126‑125
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נשאו כלי נשק ורכבו על סוסים 101.גם חבריהן השומרים הגברים ביטאו את זהותם העברית החדשה
באמצעות שינוי בהופעתם ,שכלל התקשטות בכלי נשק וחבישת כאפיות .היו בהם שביקשו להידמות
לבדווי ולקוזק הרוסי גם יחד 102.ההגירה הייתה לא רק שינוי חיצוני דרמטי בתנאי החיים ,אלא שינוי
מנטלי ותרבותי עמוק שעיצב מחדש ,או הכריע ,את העולה .יתר על כן ,ההגירה הייתה לידה מחדש
לא רק לפרטים אלא לאומה כולה.
המחקר המגדרי מרחיב את היריעה ההיסטורית למחוזות שבדרך כלל נעדרו ממנה .נבחנים בו
גורמים חדשים :הרגשתו האישית של המהגר ,מוכנותו להגירה והשפעת המעבר על מעמדו האישי
לנוכח תפיסת החברה את מגדרו; ותהליך ההגירה המורכב נדון במחקר זה על פי קטגוריות נוספות:
השתייכות אתנית ,גיל ומגזר .זווית הראייה המגדרית מלמדת גם על התהליך המשמעותי שמתרחש
בעולמם הפנימי של העולים ,תהליך שבא לידי ביטוי מיוחד בזירה הפרטית ,בחיי המשפחה .בחינת
ההגירה על פי הקטגוריה המגדרית מבהירה שהתרחשו במקביל מספר תהליכים מורכבים ולעתים
פרדוקסליים ,ובהם החלשת נשים ולרוב העצמת יתר של גברים ,שנתפסו כמשוחררים מעקת
מה בהונגריה' :כל מי שחי פה [בארץ]
לא ּ
הגלות 103.על תחושה זו כתבה חנה סנש מארץ־ישראל ִ
זמן ממושך והסתגל לאווירת הארץ ,ניכרים בו סימני השחרור' 104.ואולם מסיפור קליטתה עולה כי
השחרור בכל הנוגע לנשים נבלם ,ומומש בעיקר בחיי הגברים.

האישה במשפחתה והמשפחה כמשקפים שינויים חברתיים
להגירה הייתה השפעה משמעותית על חיי המשפחה של המהגרים .מצד אחד ההגירה הביאה לא אחת
לפירוק התא המשפחתי ועל כן החלישה את עקרת הבית .מצד אחר ההגירה ,שהייתה כרוכה לרוב
בערעור אורחות החיים ,עוררה צורך עמוק בחיזוק הזירה הפרטית ,תהליך שהעצים את הנשים .ואולם
למרות ההכרה בחשיבותם של המרחב הביתי הפרטי ושל עקרת הבית שניהלה אותו לחברת היישוב,
הם לא היו לחלק מהנרטיב ההיסטורי הציוני הארץ־ישראלי105.
משפחה ומשפחתיות 106הם ללא ספק המאפיינים המובהקים ביותר של ההגירה היהודית לארץ־
ישראל ושל חברת היישוב בעת החדשה .בשנות השלושים של המאה העשרים ,שנות השיא של
העלייה טרם הקמת המדינה ,היו כ־ 70אחוזים מבני עשרים ומעלה ביישוב נשואים 107.עד שלהי
 101שם ,עמ' .185
 102י' ברטל ,קוזק ובדווי' :עם' ו'ארץ' בלאומיות היהודית ,תל־אביב תשס"ז.
 103על תהליך הפוך ,הגירה כנתיב להעצמת נשים ,ראו לעיל ,ליד הערה .87
 104ר' גליק ,אסורה בארץ חדשה :סיפורה של המהגרת חנה סנש ,חיפה תשע"ג ,עמ' .116
 105ש' מרנין־דיסטלפלד' ,ייצוגי האשה העברייה במרחב הביתי :ניתוח ספרי הדרכה ,עיתוני נשים ופרסומות למוצרי בית
ביישוב העברי המנדטורי' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה.2012 ,
 106משפחתיות ( — )familismמושג סוציולוגי שמשמעו מרכזיות המשפחה הגרעינית בחיי הפרט והכלל .ראו :ת' רזי,
'"ראויה המשפחה שיבנוה מחדש" :תפיסות חדשות של המשפחה היהודית העירונית בתקופת המנדט' ,כתבן ,שילה
והלפרין־קדרי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .23
 107ד' ברנשטיין ,נשים בשוליים :מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .100
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המאה העשרים הייתה המשפחה המוסד הבלעדי המופקד על הרבייה ,והוערכה כמוסד החברתי
הראשון במעלה 108.חקר המשפחה וחקר המגדר משיקים זה לזה ,ואי אפשר לחקור את האחד בלי
להתעמק באחר .אי אפשר גם לחקור הגירה ללא התייחסות מעמיקה למגדר ולמשפחות המהגרים109.
הכרת חיי המשפחה מאפשרת מפגש עם ערכי התקופה ,עם הווי החיים בה ועם הקשיים המרובים.
ההיסטוריה של המשפחה היא כר נרחב להבנה לא רק של המנטליות של התקופה הנחקרת אלא גם
של השינויים הרבים שהתרחשו בה ,במיוחד בעתות הגירה ,הן בארץ והן ברחבי העולם 110.חקר
המשפחה מלמד על הרוחות החדשות שעיצבו אותה ,וכן על האופן שבו עיצבה היא מחדש את
החברה 111.המחקר הגלובלי של משפחות והגירה מאשש את ההערכה שמשפחת מהגרים היא יצירה
תרבותית חדשה המורכבת ממורשת המדינה שעזבה ומתרבות המולדת החדשה 112.בדבריי להלן
אתמקד במיוחד באופייה הדואלי ,הישן והחדש ,של המשפחה ,ואתחקה אחר ערכיה המסורתיים ואחר
הרוחות המודרניות שחלחלו אט אט לתוכה.
ב'יישוב הישן' במאה התשע־עשרה הכתיבה החברה את שמירת המסורת ,והממסד הפטריארכלי־
הדתי היה מעורב במידה רבה בחוויה האנושית האינטימית ביותר — בניין משפחה 113.בחברת 'היישוב
הישן' נתפסו הנישואים לא כחוויה רומנטית ,אלא כעסקה כלכלית־חברתית שנועדה להבטיח את
המשכיותה של החברה .תקנות הקהילה היהודית בעיר הקודש ,תקנות ייחודיות שתוקנו מקדמא
דנא ,חייבו את גברי העיר להינשא עד גיל עשרים ,כדי להבטיח את קדושת העיר 114.נשות ירושלים
הצטוו להצניע עצמן בכל צורה אפשרית ולהבטיח את טהרת הגברים ,ונתפסו כמי שנועדו לשרת את
בני זוגם ולספק את כל צורכיהם .אכן מוסד המשפחה עוצב גם כאמצעי שיבטיח את כפיפותם של
הצעירים להנהגת 'היישוב הישן'.
בערי הקודש בארץ־ישראל השיאו נערות ונערים צעירים עוד לפני שהיה סיפק בידם להבין מה
פירושם של חיי משפחה .בשל גילם הצעיר מאוד של הנישאים לראשונה ,הם היו כמובן תלויים
לחלוטין בהוריהם ,שהיו מופקדים על השידוך .מסלול חייהם של בני עיר הקודש ובנותיה נקבע
מראש ,ונשללה מהם כל אפשרות לבור להם דרך עצמאית .החינוך שהוקנה לנערים ,לימוד הוויות
התלמוד והפוסקים ,לא הכשיר אותם לחיי מעשה ולהכרת הוויות העולם הזה .חינוכן הפורמלי של
הנערות היה קצר ,ורק מעטות זכו לקבלו .מערכת החינוך הקפידה על הפרדה מגדרית מוחלטת,
והמנגנון החברתי היעיל מנע במידה רבה את חדירתן של רוחות השינוי לחברת 'היישוב הישן'.
 108ס' פוגל־ביז'אוי' ,משפחות בישראל :בין משפחתיות לפוסט־מודרניות' ,יזרעאלי ואחרות (לעיל ,הערה  ,)38עמ' ;108
מ' אדר־בוניס ,משפחה בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית ,רעננה תשס"ח ,עמ'  ;25מוצפי־האלר (לעיל ,הערה ,)12
עמ' .10
 109פסר ומהלר (לעיל ,הערה .)7
N. Foner, ‘The Immigrant Family: Cultural Legacies and Cultural Changes’ IMR, 31, 4 (1997), pp. 961–974 110
 111רזי (לעיל ,הערה  ,)106עמ' .56‑21
 112פונר (לעיל ,הערה  ,)110עמ' .966 ,961
 113שילה (לעיל ,הערה  ,)63עמ' .132‑59
 114מ' שילה' ,תקנות ירושלים כמעצבות מגדר' ,ט' כהן וי' שוורץ (עורכים) ,אשה בירושלים :מגדר ,חברה ודת ,רמת־גן
תשס"ב ,עמ' .77‑65
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שינויים ראשונים חלו בחיי המשפחה היהודית בארץ עם בואם של אנשי עלייה ראשונה ,וחקר
השינויים האלה שופך אור על אופיים המורכב .רבים מקרב הבאים היו בעלי משפחות שבעיירותיהם
במזרח אירופה שודכו להן נשים בתהליך דומה לזה שהיה מקובל בירושלים .החברה המסורתית
קיבעה את המתח שהיה טבוע במעמדה החברתי של האישה :עמידתה במרכז חיי הבית מחד גיסא,
והטמעת התפיסה בדבר משניותה לגבר מאידך גיסא .ואולם במושבות ארץ־ישראל החלה להתרחש
תפנית .אנשי העלייה הראשונה ייחסו חשיבות יתרה לילדיהם ,לדור הראשון שצמח בארץ' ,העברי
החדש' ו'העברייה החדשה' ,והעצימו אותם מאוד .הילדים במושבות זכו לחינוך עברי כמעט שוויוני,
הרוח הלאומית פיעמה בהם ,ועמה נשבו רעיונות מודרניים ובהם תפיסה הדוגלת באהבה רומנטית
כתשתית ראויה לחיי נישואים .אך 'טבעי' היה שלנוכח החינוך העברי החדש עברה האחריות ליצירת
התא המשפחתי החדש מידי ההורים לידי ילדיהם הבוגרים .כל אלה עיצבו מחדש את מוסד המשפחה,
שהייתה לאבן יסוד בבניין חברת הלאום החדשה115.
הקדמה ובראשן החזון הלאומי נחשבו ערך עליון שאף הבית הפרטי מתעצב לאורו116.
רוחות ִ
המחנכת והסופרת יהודית הררי ביקשה שהחזון הלאומי לא רק יבטיח שהעם היהודי יהיה אחראי
לגאולתו ולעצמאותו ,אלא גם יציע דגם משפחתי חדש ,שישררו בו חיי שיתוף ושוויון בין גבר
לאישה 117.אכן הייתה זיקה עמוקה בין חיי הפרט לחיי הלאום ,ובין המבקשים יציבות משפחתית
למבקשים את טובת האומה 118.המהפכה הציונית שהחלה עם כינון ההתיישבות החדשה ,צפנה בחובה
באטיות ערעור על אופייה הפטריארכלי
גם רעיונות מודרניים של שוויון ,ובהתאם לכך הלך והתפתח ִ
של המשפחה .רעיונות אלה הורגשו רק מעט בשלהי התקופה העות'מאנית ,אך בשנות המנדט החלה
השפעתם לצבור תאוצה מסוימת.
מאמרה פורץ הדרך של תמי רזי על תפיסות המשפחה העירונית בשנות המנדט נפתח בקובלנה על
'דלות המחקר ההיסטורי על המשפחה היהודית בפלשתינה בתקופת היישוב החדש בכלל ובתקופת
המנדט בפרט' 119.עם זאת המידע שהציגה ,המושתת על תיעוד ארכיוני ענףִ ,אפשר לה להגיע
למסקנות מאלפות .רזי הוכיחה כי למרות חדירתם של הלכי רוח חדשים מגוונים ,בחברה האזרחית,
שהייתה המגזר היהודי הגדול ביותר ביישוב בתקופה המדוברת ,נותרה מרכזיותה של המשפחה ללא
עוררין .תפיסת המשפחה המשיכה להישען על יסודות שמקורם במסורת היהודית ,וזו הייתה הבסיס
התרבותי שלה .לדברי רזי החברה המודרנית שהתעצבה בארץ בתקופה המנדט הייתה 'למגלמת
 115לא רק תפיסת המשפחה הגרעינית עברה שינוי ,אלא גם תפיסת המשפחה המורחבת .בשנות העלייה הראשונה נתפסו
כל בני המשפחה כחמולה ,ראו :גרין (לעיל ,הערה  ,)68עמ'  ;200ואילו צעירים בני אותו גיל נחשבו אחים ,ראו :מלמן
(לעיל ,הערה  .)45לאחר מכן נתפסו חברי הקומונה והקיבוץ כ'משפחה החדשה' .ראו :קמינסקי (לעיל ,הערה  ,)79עמ' .47
על תופעה דומה של הרחבת הקשרים המשפחתיים ראו :פונר (לעיל ,הערה  ,)110עמ' .964
 116גרין (לעיל ,הערה .)68
 117שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .132
 118תפיסה זו רווחה בשנות היישוב ,במיוחד בחברה האזרחית .ראו :מ' שילה ,המאבק על הקול :נשות היישוב וזכות
הבחירה ,1926‑1917 ,ירושלים תשע"ג ,עמ'  ;258‑255מ' אייזנשטדט' ,התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות
בארץ ישראל ומאבקן לכינון תפקיד "אם המשפחה" בארץ ישראל ,'1948‑1919 ,כתבן ,שילה והלפרין־קדרי (לעיל,
הערה  ,)2עמ' .87‑57
 119רזי (לעיל ,הערה  ,)106עמ' .22
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היהודיים'120.

הבלעדית כמעט של הזהות היהודית ואורחות החיים
ראוי לתת את הדעת לכך שבמורשת היהודית מובטח לאישה מקום
מרכזי במשפחתה ובתוך כך ניתנת הבכורה לגבר.
התנועה הלאומית־הציונית ,כמו תנועות לאומיות אחרות ,ניכסה
לה את מוסד המשפחה ובמיוחד את האימהוּ ת ,בראותה בהם אמצעים
חשובים להשגת אחד מיעדיה העיקריים — צמיחה דמוגרפית של
העם העברי .ניכוס זה זכה לחיזוק באמצעות פעילויות מגוונות
של ארגוני נשים הן בהושטת עזרה בגידול ילדים והן בחקיקה121.
ארגונים אלה ביקשו להעצים את אם המשפחה ,שנתפסה גם כאם
האומה ,ובאמצעותה להעצים את המשפחה ואת החזון הלאומי122.
עמדה זו באה לידי ביטוי מובהק ַּביחס לעידוד הילודה' :בחברת
היישוב כמו באירופה ,נתפסה הילודה כנכס לאומי' ,כך סיכמה זהבית
שנקולבסקי במחקרה על ילדי הלאום את הצהרות מנהיגי האומה
בנושא זה בשנות המנדט 123.מנהיגי היישוב התגאו באם העברייה,
שעד סוף שנות העשרים של המאה העשרים היה מספר ילדיה לרוב
גדול ממספר ילדיהן של האימהות בתפוצות הגולה 124.ואולם בשנות
השלושים של המאה העשרים חלה תפנית דרסטית ,ובאמצע שנות
הארבעים קבע הדמוגרף רוברטו בקי כי 'בממוצע ,מספר הילדים שנולד לכל אישה ביישוב ,במשך
כל תקופת פריונה ,הוא  ,2.1ומספר זה הוא בין הקטנים ביותר בעולם' 125.ירידה דרמטית בילודה
חלה באותה עת גם באוכלוסיית הנשים היהודיות בניו־יורק 126.האם חלו שינויים בתפיסת האימהוּ ת?
חשש משינוי אפשרי בהתנהלות האימהית הועלה במאבק על זכות הבחירה לנשים בראשית שנות
העשרים של המאה העשרים .המתנגדים להענקת זכות אזרחית בסיסית זו לנשים נימקו את עמדתם
בין היתר בהערכה יתרה לעשיית האישה במשפחתה ובמיוחד למען ילדיה .לדבריהם עשייה זו תינזק
אם נשים תקבלנה זכויות כגברים .באופן פרדוקסלי עמדתה המועצמת של האישה בביתה נתפסה
כהסבר לשלילת כוחה בזירה הציבורית127.
 120שם ,עמ' .32
 121שילה (לעיל ,הערה  ,)118עמ' .258‑255
 122אייזנשטדט (לעיל ,הערה  ,)118עמ' .85‑57
 123ז' שנקולבסקי' ,חזון ומציאות בתהליך בינוי אומה :ילדות וילדי עיר בשנות הבית הלאומי ( ,')1948‑1918עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט ,עמ' .45‑44
 124על פי בקי בשנת  1927עמד ממוצע הילדים על  3.7למשפחה ,ומאז ירד במהירות ,עד מינימום של  2.06בשנת ,1940/1
ראו :ד' גורביץ ,א' גרץ ור' בקי ,העלייה ,היישוב והתנועה הטבעית של האוכלוסיה בארץ ישראל ,ירושלים תש"ה ,עמ' .243
 125ר' בקי' ,הילודה בישראל וביישוב והדרכים לעידודה' ,1944 ,אצ"מ  .J1/3717/3תודתי לד"ר לילך רוזנברג־פרידמן על
המידע.
S. Cotts-Watkins & A.D. Danzi, ‘Women’s Gossip and Social Change: Childbirth and Fertility Control among 126
Italian and Jewish Women in the United States, 1920–1940’, Gender & Society, 9, 4 (August 1995), p. 470
 127שילה (לעיל ,הערה  ,)118עמ' .251‑245

זוג עולים חדשים
מפולין מטיילים עם
ילדם הקטן בעגלה
בטיילת הרברט
סמואל בתל־אביב,
1946
(אוסף גבי ענתבי)
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האישה עמדה בקו החזית גם בכל הנוגע לשמירת התרבות היהודית בחוג המשפחה 128.ברנשטיין
הדגישה במחקריה 'עד כמה היתה החברה היישובית מחוברת מבחינה נורמטיבית ,מוסדית ואישית
לעולם החברתי [המסורתי] שממנו הגיעו תושביה החדשים' 129.מקדמת דנא היו הגברים בחברה
היהודית מופקדים על לימוד התורה והנחלתה ,ומחקרים רבים כבר הראו כי אמנם לימוד הטקסטים
המקודשים התרחש בזירה הגברית ,אך יישום רוב המנהגים וההלכות הנוגעים לחיי יום יום היה נתון
בידי נשים 130.נשים הביאו ארצה את המורשת היהודית שהונחלה להן ומילאו את התפקיד המסורתי
של שמירתה באמצעות ציון חגים ומועדים ,הכנת מאכלים מסוימים וביצוע שירים וסיפורים ,וכל
אלה שימשו דבק משפחתי .נמצאנו למדים כי המבט המגדרי שופך אור גם על טיבה של התגבשות
ה'יידישקייט' ,המסורת שנהגה בחברה היישובית131.
תפיסת המשפחה כערך לאומי באה לידי ביטוי גם ביחסה השלילי של חברת היישוב להתנהלות
משפחתית שנחשבה פוגענית בבני הבית ובמוסד המשפחה .במאמר מתועד היטב העוסק בעשור
הראשון של המדינה הסבירה אורית רוזין כי יחסה הסולד של החברה האשכנזית לבני העדה התימנית
נבע במידה רבה מהערכה שלילית של יחסי המשפחה בקרבם 132.המחברת ציטטה דברי מנהיגים
ודברי אזרחים מן השורה שעולה מהם כי מחד גיסא האימהות המזרחיות נתפסו כקרבנות עקב היחס
המשפיל שהפגינו בעליהן כלפיהן ,ומאידך גיסא הן גונו בשל תדמיתן כ'אגואיסטיות שאינן מעוניינות
בטובת ילדיהן' 133.ביקורת שלילית דומה עולה מהערכות של העובדות הסוציאליות של עיריית תל־
אביב שטיפלו בשנות המנדט במשפחות מזרחיות רבות שהידרדרו למצוקה 134.חיי משפחה תקינים
היו אמת מידה מוסכמת להערכה חברתית.
עקרת הבית הוערכה לא רק בזכות תרומתה להגדלת הילודה ,לשמירת המורשת היהודית ולטיפוח
בני ביתה ,אלא גם בשל תרומתה הכלכלית ללאום .מובילי המאבק למען תוצרת הארץ בשנות
המנדט ביקשו להגביר את ההזדקקות של חברת היישוב למוצרים שיוצרו בארץ במגזר היהודי.
האם ,שהייתה הצרכנית הראשית של משפחתה ,נתפסה כמי שהחזית הכלכלית הלאומית בידיה .אף
שתפקדה לכל היותר כמפרנסת משנית 135,היא הוצבה בקו החזית של המאבק הלאומי למען תוצרת
הארץ136.
 128מרגלית־שטרן (לעיל ,הערה  ,)74עמ' .142‑112
 129ברנשטיין (לעיל ,הערה  ,)107עמ' .98
 130ראו למשל :היימן (לעיל ,הערה  ;)10י' באומל"' ,גשרים בין אתמול ומחר" :מקומה של תרבות הגולה בסיפור חייהן של
גיבורות העלייה החמישית' ,קתדרה( 114 ,טבת תשס"ה) ,במיוחד עמ' .136‑130
 131א' שפירא' ,המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה' ,ש' אלמוג ,י' ריינהרץ וא' שפירא (עורכים) ,ציונות ודת ,ירושלים
תשנ"ד ,עמ'  .305על נשים יהודיות כמנחילות המסורת בעת החדשה ראו :היימן (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .127‑122
 132א' רוזין' ,תנאים של סלידה :היגיינה והורות של עולים מארצות האיסלאם בעיני ותיקים בשנות החמישים' ,עיונים
בתקומת ישראל( 12 ,תשס"ב) ,עמ' .238‑195
 133שם ,עמ' .217 ,197
 134ת' רזי ,ילדי ההפקר :החצר האחורית של תל אביב המנדטורית ,תל־אביב תשס"ט ,עמ' .163‑154
 135על פרנסות שנשים פיתחו בבתיהן ראו :פ' מורג־טלמון' ,הקדמה' ,הנ"ל ועצמון (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .14
 136ב"ש מרגלית־שטרן"' ,אימהות בחזית" :המאבק למען "תוצרת הארץ" והעימות בין אינטרסים מיגדריים לאינטרסים
לאומיים' ,ישראל( 11 ,תשס"ז) ,עמ' .120‑91
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גם יחסה של החברה היישובית לסטייה חברתית שנחשבה סותרת את ערכי המשפחה ,לזנות ,נבע
בין היתר מן ההערכה שזו פוגעת בטובת הלאום 137.היחס השלילי לזנות נומק בכך שהיא מעודדת
במקרים רבים יחסים אינטימיים בין יהודיות לבין ערבים או בריטים ובכך פוגעת במרקם החברתי
הלאומי 138.יש בכך אישוש לתובנה של ההיסטוריונית חדוה בן־ישראל ש'המודל התנ"כי של עם
ישראל הקדום היה אבן פינה בלאומיות המודרנית' 139.אופייה המסורתי של חברת היישוב לא רק
עוצב על ידי המשפחה ,אלא גם הטביע חותמו עליה.
אישוש נוסף להערכה בדבר אופייה המסורתי של החברה הציונית האזרחית שחייתה בערים
ובמושבות ברחבי הארץ עולה מבחינה של טקס הנישואים .מגזר זה שימר את המסורת של עריכת הטקס
הדתי ,חופה וקידושין ,לנכנסים בברית הנישואים .נוהל זה נשמר למרות תפיסות מהפכניות חדשות
שרווחו באותה עת ברוסיה הקומוניסטית ,ושחלחלו גם לקיבוצים ברחבי הארץ .לדוגמה בעין־חרוד
נמנעו כליל עשרות שנים לא רק מעריכת טקס נישואים דתי ,אלא גם מציון חגיגי פומבי של כניסת
זוג לחדר משפחה ,צעד שכונה התחדרות 140.דוגמה יוצאת דופן לניסיון שנעשה בחברה האזרחית
לערער על המסורת בעניין זה הובאה במחקרה של רוזנברג־פרידמן על ויכוח עז שהתחולל במשפחת
שרתוק (לימים :שרת) התל־אביבית על האפשרות להימנע מקיום טקס נישואים הלכתי .בראשית
שנות העשרים של המאה העשרים ביקשו בת המשפחה עדה ובחיר לבה אליהו גולומב ,שהתחנכו
בגימנסיה העברית השוויונית 'הרצליה' ,להקים משפחה אך להימנע מקיום טקס כלשהו 141.שרתוק
הבהירה גלויות כי ברצונה להימנע מפיקוח ציבורי ודתי על האירוע האינטימי ביותר בחייה .ואולם
הלחץ המשפחתי שהופעל עליה ועל בן זוגה לקיים טקס קידושין על פי מסורת ישראל סבא ,הביא
לכניעתם .ויכוח זה הוא עדות חד־משמעית לתוקפה של המסורת בחברה התל־אביבית בעת ההיא.
בעוד שהוויכוח הפרטי שהתחולל במשפחת שרתוק הסתיים בניצחון התפיסה המסורתית־
השמרנית ,בוויכוחים הפומביים על חשיבות הילודה ,סוגיה מרכזית ביישוב ,התערערה במקצת
העמדה המסורתית לנוכח רעיונות ליברליים של קדמה 142.הצהרות מנהיגי היישוב בדבר הצורך
בהגדלת הילודה התנגשו באפנות מערביות מודרניות בעניין תכנון הילודה ,פיקוח עליה ומניעתה.
סוגיה זו שופכת אור על האופן שבו כאמור 'בחברת היישוב כמו באירופה ,נתפסה הילודה כנכס
לאומי' ,אך גם ריבוי ילודה לא מתוכנן נתפס 'כסוגייה לאומית־קיומית' 143.הדיונים בשאלת הילודה
 137כידוע תופעת הזנות שכיחה ביותר בעתות הגירה ,אך בגלל הצורך לתמצת את דברי ,התופעה נדונה כאן בקצרה בלבד.
 138ברנשטיין (לעיל ,הערה  ,)107עמ'  ;254‑246ח' אבני' ,טמאים' :סחר בנשים בארגנטינה ובישראל ,תל־אביב ,2009
עמ' .192‑191
 139ח' בן־ישראל' ,תאוריות על הלאומיות ומידת חלותן על הציונות' ,פ' גינוסר וא' בראלי (עורכים) ,ציונות :פולמוס בן
זמננו :גישות מחקריות ואידיאולוגיות (עיונים בתקומת ישראל ,סדרת נושא ,)1 ,קריית שדה־בוקר תשנ"ז ,עמ' .218
 140קמינסקי (לעיל ,הערה  ,)79עמ' .55‑51
L. Rosenberg-Friedman, ‘Wedding Ceremony, Religion and Tradition: The Shertok Family Debate, 1922’, ISR, 141
27, 1 (Summer 2012), pp. 98–124
' 142עצירת הילודה היתה אחת מתופעות הלוואי של ההתאקלמות בארץ החדשה' (מרגלית־שטרן [לעיל ,הערה ,]74
עמ' .)123
 143שנקולבסקי (לעיל ,הערה  ,)123עמ' .45‑44
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נשים144.

ועצירתה התנהלו בעיתוני התקופה ובוועדות ציבוריות ,ועסקו בכך רופאי נשים ורופאות
הוויכוח העצים את הנשים והחליש אותן בעת ובעונה אחת .הממסד הרפואי והשלטונות ביקשו
לקבוע גם היכן ייוולדו התינוקות ,אם בבתי האימהות או בבתי חולים ,ומי יילד אותם ,מיילדת או
גינקולוג 145.התערבות מקצועית זו פגעה הן בחירותה של היולדת והן בפרופסיה של המיילדות146,
ועל כן החלישה את מעמד הנשים .נראה אפוא כי ההערכה בדבר ניצחון התפיסה המסורתית על רוחות
הקדמה שהצטיירה מדיוני עד כה אינה חפה מסדקים ופרדוקסים147.
ִ
השינוי הבולט ביותר במוסד המשפחה התחולל בתקופה הנדונה לא בחברה האזרחית אלא בראשי
חוצות של החברה הקיבוצית ,שנחשבה השאור שבעיסת היישוב .חקר המשפחה בקיבוץ הוא אחד
הנושאים הוותיקים ביותר וה'חמים' ביותר בהיסטוריוגרפיה הישראלית .החברה הקיבוצית ,שמטרתה
הייתה ליצור חברה סוציאליסטית מהפכנית ,ביטלה את מרכזיות המשפחה בחברה ושללה ממנה את
רוב תפקידיה באמצעות ייסוד חדר אוכל ציבורי ,בית ילדים ועוד .מייסדי הקבוץ חתרו לחולל מהפכה
בחיי המשפחה ,ל'שחרר' ולהעצים את הנשים ולהפנותן לחיי ציבור ולעבודות שנתפסו כיצרניות.
אך הניסיון כשל .מנשות הקיבוץ נלקחה זירתן המעצימה ,חיי הבית והמשפחה; התפקידים שהיו
באחריותן של נשים מדורי דורות עברו לזירה הציבורית ,ומעמדן וזהותן הנשית ניזוקו 148.בניגוד
לפגיעה המשמעותית במשפחה הקיבוצית ,בחיים שהתרקמו במושב העובדים היה למשפחה מקום
מרכזי 149.קולות שהתריעו מפני המהפכה הקיבוצית ומפני תפיסת האישה והמשפחה שרווחו בה עלו
גם מקרב חלוצות סוציאליסטיות 150.רחל כצנלסון־שזר ,שהייתה אם לבת יחידה שלקתה בתסמונת
דאון ,ושחוותה אימהות טרגית ביותר 151,טענה כי חוויית האימהות היא המימוש המובהק של האישה,
ובלשונה[' :האימהות היא] הביטוי המוחשי ביותר לייחודה של האשה' 152.התפיסה המהפכנית של
החברה הקיבוצית ניתקה עצמה במידה רבה מהמסורת היהודית ואף מתפיסת האם הלאומית ונמצאה
פוגעת הן במשפחה והן בנשים.

 144ש' סטולר־ליס וש' שוורץ' ,ההיגיינה של האשה לתקופותיה :מגדר ,לאומיות ועבודה בכתביה של רופאת הנשים
אהרונובה ( ,')1967‑1889שילה וכ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2א ,עמ'  .105‑85סוגיה פרטית אינטימית זו נדונה בריש גלי גם
באספות חברים בקיבוצים השונים .ראו :קמינסקי (לעיל ,הערה  )79עמ'  .72‑68הנושא עלה לדיון גם בקיבוץ הדתי.
ראו :ל' רוזנברג־פרידמן ,מהפכניות בעל כורחן :נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב ,ירושלים תשס"ה,
עמ' .214‑210
 145א' לייסנר' ,ללדת ועוד איך :חוקי הלידה הלאומיים בתקופת המנדט' ,שילה וכ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2א ,עמ' .366‑336
 146א' כתבן ונ' ברטל' ,איך חוק נולד? על פקודת המיילדות ,מגדר והסדרה פרופסיונלית בתקופת המנדט' ,כתבן ,שילה
והלפרין־קדרי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .511‑469
 147תודתי לד"ר לילך רוזנברג־פרידמן ,העוסקת בהכנת ספר על סוגיה זו ,על מידע רב בנושא.
 148קמינסקי (לעיל ,הערה  ,)79עמ' .334‑330
 149ר' שרעבי' ,פרטית שהיא ציבורית :מקומה של האישה במושבי העובדים הראשונים' ,פוגל־ביז'אוי ושרעבי (לעיל ,הערה
 ,)2עמ' .145
 150ת' שכטר ,לכבוש את הלב :סיפורה של רחל כצנלסון שז"ר ,ירושלים תשע"ב ,עמ'  ;243‑235הנ"ל' ,אימהות — מחוויה
אישית לביטוי ציבורי :חייה ופעלה של רחל כצנלסון־שז"ר' ,מסכת ,ז (תשס"ח) ,עמ' .58‑29
 151רודה ,בתם היחידה של רחל וזלמן שז"ר ,לקתה בתסמונת דאון .ראו :שכטר ,לכבוש את הלב (שם) ,עמ' .136‑119
 152שם עמ' .235

קתדרה
טבת תשע"ד ,עמ' 154-121

נשים ,מגדר ותולדות היישוב היהודי בארץ :הישגים ויעדים

145

קתדרה

מימין :חבורת חלוצים
בקיבוץ עין־גב (,)1937
שני מימין :טדי קולק
למטה :חבורת חלוצים
וחלוצה בעבודת
השדה ,ראשית שנות
העשרים

(שתי התמונות מארכיון
המושבה האמריקנית ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)
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העליתי כאן מקצת ההיבטים הנוגעים לבחינת זווית הראייה המגדרית על מוסד המשפחה ,הארתי
את סוגיית מעמד האישה ,וביררתי את השלכותיה על שאלת המפתח אם הייתה חברת היישוב חברה
והקדמה נמצאו מעצימות או מחלישות
מסורתית או מודרנית .מהנושאים שנפרשׂ ו מתברר כי המסורת ִ
את הנשים בעת ובעונה אחת ,וכי המשפחה נתפסה לעתים כמבצרה המגן של האישה ולעתים כמקלט
רעוע.

חברת קיבוץ עין־גב
נושאת סל חצץ על
כתפה ,יולי 1937
(צילום :זולטן קלוגר,
לע"מ)

חדירתן של נשים למתחמים גבריים :מקצועות יוקרתיים ,צבא ופוליטיקה
פתיחת שעריהם של מוסדות אקדמיים בארצות מערביות לפני נשים ,אפשרויות התעסוקה החדשות
שהיו לנשים בשנות מלחמת העולם הראשונה ,ומאבקי נשים להשגת זכות בחירה ושוויון חוקתי
בארצות דמוקרטיות ,חוללו שינויים דרמטיים והביאו לתפנית רב מערכתית בתפיסת האישה
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ובמעמדה 153.עם זאת אחת השאלות החשובות שניצבת במוקד ההיסטוריה החברתית־המגדרית של
לאטיות החדירה של נשים לתחומים הנחשבים גבריים אף
מאה השנים האחרונות היא מה ההסבר ִ
154
שרוב החסמים החוקיים שעמדו בדרכן הוסרו .ובמישור התאורטי עולה בהקשר זה שאלת ִמגדוּ ר
האזרחות .על מנת להשיב על שאלות אלה אבחן בדבריי להלן את תהליך שילובן של נשים במתחם
הציבורי לגווניו ובמיוחד במקצועות הנתפסים כגבריים ,כגון רפואה ומשפט ,וכן בשדה הצבאי
והפוליטי .הכרת תהליך זה מעמיקה את הבנת האופן שבו השינויים במעמד האישה עיצבו מחדש את
המרקם החברתי ביישוב ואת המערכת הכלכלית שלו.
תחילת דרכן של נשים במרחב הכלכלי־הציבורי הייתה בענפים שנחשבו נשיים — חינוך ,סיעוד155
ועזרה סוציאלית 156.מקצועות אלה ,שהפכו במהרה לזירה נשית מובהקת 157,אמנם שיוועו לידיים
עובדות ,אך בשל היותם זירה נשית הם זכו להערכה כלכלית נמוכה וליוקרה מעטה ,בארץ כבמקומות
אחרים בעולם .למרות חיוניותם הם שימשו אמצעי לקבע את מעמדה הנחות של האישה 158.עם זאת
תחומים אלה שינו את אורחותיה ותפקודה של החברה בכללותה ,הביאו בהדרגה לכניסתו של קול נשי
חדש למקהלת הקולות הגבריים ולעיצוב מחודש של היחס לאחר ,למוסר ולפציפיזם159.
מנגד ,חדירתן של נשים לתחומים יוקרתיים שנתפסו כגבריים — רפואה 160ומשפט — 161נתקלה
בקשיים ובחסמים הן מצד השלטונות והן מצד הציבור .חסימות אלה ,שרווחו גם באירופה ובארצות־
הברית ,פגעו במעמדן הכלכלי של נשים ושל המדינות שהציבו אותן ,ובכך היו מכשול נוסף בדרכן
של הנשים לשוויון 162.ואולם ראוי להבחין בין שני תחומים אלה .חדירת נשים לרפואה הייתה מהירה
 153על כניסתן האמיצה ורחבת ההיקף של יהודיות למוסדות להשכלה גבוהה ראוH. Pass-Friedenreich, Female, Jewish :
 .and Educated: The Lives of Central European University Women, Bloomington, IN 2002על השפעתה של
מלחמת העולם הראשונה על מעמד האישה ראוB. Melman, ‘Introduction’, idem (ed.), Borderlines, Gender and :
 .Identities in War and Peace, 1870–1930, New York 1998, pp. 1–26ועל מאבקי נשים במדינות שונות למען
זכות הבחירה ראוI. Sulkunen, S.-L. Nevaka-Nurmi & P. Markkola (eds.), Suffrage, Gender and Citizenship: :
International Perspectives on Parliamentary Reforms, Newcastle upon Tyne 2009
 154ס' פוגל־ביז'אוי ,דמוקרטיה ופמיניזם :מגדר ,אזרחות וזכויות אדם ,רעננה תשע"א.
 155נ' ברטל ,חמלה וידע :פרקים בתולדות הסיעוד בארץ ישראל  ,1948‑1918ירושלים תשס"ה; מ' קצבורג־יונגמן ,נשים
ציוניות באמריקה :הדסה ותקומת ישראל ,קריית שדה־בוקר תשס"ח.
 156ד' הירש"' ,חברה ומפקחת" :אחות בריאות הציבור היהודייה כסוכנת תרבות בתקופת המנדט' ,ציון ,עג (תשס"ח),
עמ' .484‑453
 157לדוגמה ההוראה על ידי נשים כונתה טיפולית ( .)caringראוN. Noddings, Caring: A Feminine Approach to Ethics :
and Moral Education, Berkeley 1984
 158על כניסת נשים רבות למקצוע כגורם לפיחות בערכו ראו :א' כתבן' ,טיפול שורש :תהליך הדה־פמיניזציה של רפואת
השיניים בארץ ישראל וחקיקה בין מזרח למערב' ,המשפט ,טז (תשע"א) ,עמ' .182
N. Berkovitch, From Motherhood to Citizenship: Women’s Rights and International Organizations, Baltimore 159
1999, p. 169
 160צ' שחורי־רובין' ,ד"ר הלנה כגן :הרופאה שהפכה לאגדה' ,קתדרה ( 118טבת תשס"ו) ,עמ' .114‑89
 161א' כתבן' ,לא עוד "פטרוזיליה ליפוי הסלט" :כניסתן של נשים לתפקידי שיפוט ופרקליטות בארץ ישראל
ובמדינת ישראל' ,עיוני משפט ,לב (תש"ע) ,עמ'  ;125‑69הנ"ל ור' הלפרין־קדרי“The Feminist Proposal is ,
” :Really Ridiculousהמאבק על זכותן של נשים לשמש עורכות דין בארץ ישראל ,מחקרי משפט ,כה (תשס"ט),
עמ' .248‑237
R. Lister, ‘Women, Economic Dependency and Citizenship’, Journal of Social Policy, 19, 4 (1990), pp. 445–468 162
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באופן יחסי ,וכמה מענפיה נתפסו במשך הזמן כבעלי אופי נשי מובהק ,כגון רפואת ילדים ורפואת
נשים 163.יתר על כן ,הרופאות העשירו את התחום באמצעות פיתוח רפואה ציבורית ורפואה מונעת.
נתיב השתלבותן של נשים במערכת המשפטית היה ארוך יותר ,והוא מאפיין את הקשיים העומדים
בדרכן לשוויון מקצועי .השלטונות הבריטיים בארץ־ישראל אפשרו לאישה לשמש כעורכת דין רק
משנת  ,1930בשל כניעה לתפיסות פטריארכליות מוסלמיות 164.גם לאחר ששערי בתי המשפט נפתחו
לפניהן ,כניסתן לפרופסיה שנחשבה גברית לעילא ולעילא תבעה מחיר מיוחד .רבות מעורכות הדין
הראשונות חשו כי על מנת לפלס את דרכן ולזכות להערכה מקצועית ,עליהן לאמץ מאפיינים גבריים
ולטשטש את נשיותן 165.הן גם הקפידו לרוב להסתייג מהתנועה הפמיניסטית ולהצניע ככל האפשר
את מחויבויותיהן המשפחתיות .עורכות הדין הראשונות ,כמו הפועלות בשנות העליות השנייה
והשלישית ,ראו בטשטוש זהותן המגדרית ציר שיוביל לשילובן בחברה 166.המשפטן־ההיסטוריון אייל
כתבן העריך כי 'בכל הנוגע לחיי המשפחה של עורכות הדין הראשונות [בארץ] ,התמונה המצטיירת
מעלה מתח בין הניסיון לנהל קריירה בין גידול המשפחה' 167.רק לאחר שהשיגו תחושת ביטחון
וקביעות במקצוען הן החלו להשמיע את קולן הנשי ולעצב מחדש את התחום168.
תהליך דומה מצטייר מסקירת חדירתן של נשות היישוב לכוחות המגן ,החל באגודת 'השומר'
( )1920‑1909וכלה בהחלת חוק שירות חובה על חיילות צה"ל ,תופעה ייחודית בקנה מידה עולמי.
ראוי להדגיש כי הסמליות בחדירתן של נשים למתחם הגברי מכול ,לכוחות הביטחון ,סמליות
ש'נובעת מעצם יצירת החזקה במאחז הגברי המובהק ביותר — הצבא' ,גרמה להערכה מופרזת של
תרומתן הממשית 169.המחקר העכשווי קובע בהחלטיות כי ההנחה שרווחה עד שנות השמונים של
המאה העשרים ,שנשים השיגו בכוחות המגן את השוויון הנכסף ,לא הייתה אלא אחיזת עיניים,
ובאופן פרדוקסלי היא קיבעה את מעמדן כאחרות וכנחותות170.
'השומרות שלא שמרו' הוא כותר מחקרה החדש של סמדר סיני על נשות 'השומר' 171.בארגון
ההגנה הראשון של היישוב ,שנוסד על ידי פועלים סוציאליסטים בעשור הראשון של המאה העשרים,

 163א' הולצמן וד' יזרעאלי' ,הכניסה הדיפרנציאלית של נשים להתמחויות ברפואה בישראל' ,בקורת ופרשנות( 34 ,קיץ
תש"ס) ,עמ'  ;90‑65צ' שחורי־רובין' ,ד"ר בת שבע יוניס־גוטמן :אם טיפוס לרופאה ציונית בארץ ישראל בשלהי
התקופה העות'מאנית' ,שילה וכ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2א ,עמ' .262‑231
 164שילה (לעיל ,הערה  ,)118עמ' .275
 165בכך הן עוררו גם שאלה פילוסופית תאורטית בדבר שונותן המגדרית ובדבר הצורך להגן עליה באופן משפטי .ראוS. :
Walby, ‘Is Citizenship Gendered?’, Sociology, 38, 2 (1994), p. 388
 166שילה וכ"ץ (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .7
 167א' כתבן"' ,נשים בטוגה של גבר" :נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ ישראל ובמדינת ישראל',
שילה וכ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2א ,עמ' .271
 168ראו מאמרו של נ' קידר' ,המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית :על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי
ותרומתה לחקר ישראל' בחוברת זו.
 169נ' מן' ,הקדמה :עיונים בשירות נשים מהיישוב העברי במערכות הביטחון' ,הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .7
 170ד' יזרעאלי' ,מגדור בשירות הצבאי בצה"ל' ,תיאוריה וביקורת ,)1999( 14 ,עמ'  ;109‑85א' ששון־לוי ,זהויות במדים:
גבריות ונשיות בצבא הישראלי ,ירושלים תשס"ו.
 171ס' סיני ,השומרות שלא שמרו :נשים ומגדר ב'השומר' ובקיבוצו כפר גלעדי  ,1939‑1907תל־אביב תשע"ג.
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הודרו נשים מהשמירה .עם זאת היו בהן נועזות ששמרו לעתים נדירות על דעת עצמן ואחרות שהורשו
לסייע מעט בהכנת נשק ,בניקויו ובהעברתו 172.ואולם למעשה תפקדו השומרות כנשות שומרים ולא
כחברות שוות זכויות בארגון ,והן ַקבלו על כך .ראוי לציין כי שתי הנופלות הראשונות במערכות
ישראל היו חברות 'השומר' שנהרגו בקרב בתל־חי .האם יש סמליות בעובדה שהאנדרטה שהוקמה
לזכרן נגנבה ואבדה?173
הפרק השני במסכת הניסיונות של החלוצות לחדור למתחם הצבאי התרחש בשנת  ,1918כאשר
קבוצת מתנדבות עבריות ביקשה להצטרף אל 'הגדודים העבריים' של בני היישוב שהתנדבו לצבא
הבריטי כדי להשתתף בכיבוש צפון הארץ .בראש המתנדבות עמדה רחל ינאית ,חברת 'השומר'
הסוציאליסטית .מההתכתבות בינה לבין הקצונה הבריטית עולה כי היא וחברותיה היו מוכנות
למלא כל תפקיד ,ובמיוחד תפקידי שירות 174.פעם נוספת נראה כי דרכן של נשים לעשייה שנחשבה
גברית הובילה אותן לזירה נשית .אפשר להעריך שיָ זמה זו צמחה גם לאור הכרתן את השינויים
שחלו בצבאות העולם בשנות מלחמת העולם הראשונה ,כגון הצטרפותן של נשים ללגיון
הפולני ,לכוחות במלחמת האזרחים באירלנד ולצבא הבריטי 175.המתנדבות העבריות פנו ביזמתן
לשלטונות הצבא ,אך הדלת שלכאורה נפתחה לפניהן הייתה למעשה אטומה ,והן נתקלו בדחייה
חד־משמעית.
תפנית של ממש בכל הנוגע לחדירתן של נשות היישוב לכוחות המגן חלה בשנת  ,1920עם
הצטרפותן של כמה נערות ראשונות ל'הגנה' 176.נראה כי הניסיונות הקודמים ,שלא צלחו ,הכשירו
את הקרקע למציאות החדשה .במשך שנים היו נשים כ־ 10אחוזים מכלל החברים ב'הגנה' ,והן הועסקו
בדרך כלל בתפקידי עזר :סיעוד ,עבודות מטבח ופקידות ,ואף בתפקידים תומכי לחימה כהסוואה,
מודיעין ותקשורת .מקומן במתחם הצבאי היה אפוא בדרך כלל ב'עזרת נשים' .רק בשנות השלושים,
לנוכח צורכי הביטחון המתרבים ,נותב מספר לא גדול מהן לגדודי חברות שסייעו בשמירה .עשור
מאוחר יותר הייתה נוכחות משמעותית של נשים בתפקידי עזר בפלמ"ח ,והיו בהן שזכו לתהילה
בזכות השתתפותן בלחימה 177.אף שרוב המתגייסות ל'הגנה' ולמחתרות האחרות הודרו בדרך כלל
מתפקידים קרביים ,מדבריהן ומזיכרונותיהן עולה כי רובן היו שבעות רצון מעשייתן ,שהוגדרה
אימהית ,ולא התמרמרו על הדרתן מהלחימה178.
 172ס' סיני"' ,לשמירה ולהגנה" :השומרות כמשל' ,מן (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;22‑20שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .192‑181
בשנות השלושים של המאה העשרים השתתפו חברות 'השומר' ביזמתן בהעפלה היבשתית.
 173סיני (שם) ,עמ' .25‑23
 174שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ'  ;265‑263מ' חזן' ,לחימה עקרה :מאבק הנשים להתגייס ל"גדוד העברי" ב־ ,'1918עיונים
בתקומת ישראל( 22 ,תשע"ג) ,עמ' .458‑423
E. Addis, V.E. Russo & L. Sabesta (eds.), Women Soldiers: Images and Realities, New York 1994; J.S. Goldstein, 175
War and Gender: How Gender Shapes the War and Vice Versa, Cambridge 2001
 176ד' בוני־דוידי' ,נשים ומגדר בארגון ההגנה בין השנים  ,'1948‑1920עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ד,
עמ' .30‑18 ,8
 177לדוגמה נתיבה בן־יהודה .ראו :י' פלדמן' ,שוויון המינים או אפלייה מגדרית? הטרילוגיה של הפלמ"ח מאת נתיבה
בן־יהודה' ,שילה ,קרק וחזן־רוקם (לעיל ,הערה  ,)49עמ' .188‑175
 178שם; בוני־דוידי (לעיל ,הערה  ,)176עמ' .149‑109
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חברת קיבוץ
מעברות בתורנות
שמירה1936 ,

(צילום זולטן קלוגר,
לע"מ)

מרגלית שיה

לעומת נשות המושבות והעירוניות ,שהתגייסו להגנה ביזמתן ,תהליך
חדירתן של נשים מהמגזר הקיבוצי לכוחות המגן היה מפותל ואטי יותר.
לדוגמה בשנות העשרים של המאה העשרים לא גילו נשות עין־חרוד
עניין בשמירה על יישובן ,ובמאורעות  1929הן וילדי הקיבוץ
נסוגו מהמקום .רק במאורעות  1936הן תבעו באספת חברות
להשתתף בהגנת היישוב 179.אירוע דרמטי זה ,שהסתיים
בנכונות להכשירן לשמירה ,כונה 'מרד החברות',
ובעקבותיו צורפו גם נשות קיבוצים אחרים לכוחות
הביטחון 180.באופן פרדוקסלי דווקא נשות הקיבוץ,
שעל שוויונן הוכרז בריש גלי ,הודרו מהשמירה עד
אמצע שנות השלושים של המאה העשרים ,ורק
בעקבות יזמתן ומאבקן הותר להן להשתלב בזירה
הביטחונית.
בשנות מלחמת העולם השנייה הייתה השתתפותן
של נשים בצבאות ברחבי העולם מקובלת למדי181.
עם זאת כאשר יזמה 'מועצת ארגוני הנשים'
(אמ"ן) ביישוב בשלהי שנת  1941קריאה לנשים
להתנדב לצבא הבריטי ,עוררה הקריאה סערת
רוחות .אמנם הבריטים ביקשו למגר את האויב
הגדול ביותר שקם על העם היהודי ,אך הצטרפות
נערות יהודיות לצבא זר נחשבה ביישוב ,הן בחוגי
הימין והן בשמאל ,פגיעה בלאום .הנימוקים הבולטים ביותר כנגד מהלך זה נבעו מהתפיסה
הפטריארכלית שיש לגונן על נשים ומחשש מפני חילול כבודן וכבוד הלאום 182.ואולם הקולות
שחייבו את הגיוס גברו ,וכ־ 4,000מנשות היישוב נענו לאתגר והשתלבו במאמץ המלחמתי הבריטי,
אם כי כולן ללא יוצא מהכלל שירתו בתפקידי עזר בלבד .נראה כי כניסה לזירה הגברית תבעה
מחיר — שיבוץ ב'עזרת נשים'; ַּבצעד שנתפס כמעצים היה כרוך גם ממד מחליש183.
 179מ' חזן' ,מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד על השתתפותן בשמירה' ,שילה וכ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2א ,עמ' ;81‑50
קמינסקי (לעיל ,הערה  ,)79עמ' .300‑291
 180ע' גרנית־הכהן ,אישה עברייה אל הדגל ,נשות היישוב בשירות הכוחות הבריטיים במלחמת העולם השנייה ,ירושלים
תשע"א.
 181שם ,עמ'  ,30‑27וראו הפניות נוספות שם.
 182שם ,עמ'  ;101‑81י' שפיגל' ,התגייסות חברות הקיבוץ הארצי לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה' ,מן (לעיל ,הערה
 ,)2עמ' .99‑82
 183על ראשית השתלבותן של נשים בצה"ל ראו :נ' גילת' ,שירות הנשים בשנותיו הראשונות של צה"ל' ,מן (לעיל ,הערה
 ,)2עמ'  .186‑159להבנת התהליך המרתק של שילוב נשים בצה"ל ואימוץ זהות גברית בקרב הלוחמות ראו :א' ששון־
לוי (לעיל ,הערה  ;)170וכן :פ' יחזקאלי (עורך) ,מגדר וצבא ,תל־אביב תש"ע.
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האם במקביל לחתירתן של נשים להצטרף
לכוחות הביטחון הן רצו גם להתארגן בארגונים
סופרז'יסטיים כמו נשים באירופה ובארצות־הברית
ולחדור לזירה הפוליטית ,דהיינו להשוות את מעמדן
האזרחי לזה של הגברים ואף להשתתף בהנהגת
היישוב? 184עד שנות מלחמת העולם הראשונה לא
גילו נשים ביישוב כל עניין בהשתתפות במועצות
המקומיות שפעלו במושבות ובוועדי הקהילות
היהודיות שבערים 185.גם החלוצות הסוציאליסטיות
שהניפו ברמה את דגל השוויון השקיעו את מרצן
בעיקר בחדירה לענפי העבודה הגבריים ולא
התעניינו בפוליטיקה היישובית186.
התעניינות משמעותית של נשות היישוב בהנהגת
היישוב ובפוליטיקה נעורה לראשונה עם האופוריה
שפרצה בעקבות הצהרת בלפור ושחרור הארץ
מהשלטון העות'מאני 187.כניסת הצבא הבריטי
לארץ בישרה התארגנות מחודשת של הוועדים
המקומיים ,ואף האיצה את התפתחותה של יָ זמה
כלל־ארצית ליצירת נציגות מאוחדת ליהודי הארץ,
אספת הנבחרים 188.לנוכח יזמות אלה צצו אגודות
פוליטיות מקומיות של נשים ,ובקיץ  1919נוסדה
בעקבותיהן מפלגת נשים ארצית שלא היה לה אח ורע בעולם' ,התאחדות נשים עבריות לשוויון
זכויות בארץ ישראל' ,שסיסמתה הייתה 'חוק אחד ומשפט אחד לאיש ולאישה' 189.מנהיגוֹ ת מפלגת
הנשים בארץ ,כבארצות אחרות ,סברו ששוויון אזרחי יבטיח שוויון מגדרי 190.אף שלכאורה אגודות
פוליטיות לנשים בלבד סותרות את רעיון השוויון ,ראו בכך הפמיניסטיות העבריות אמצעי ראשון
במעלה להשגת יעדן 191.הן התמידו במאבקן כנגד החוגים החרדיים שהתנגדו להשתתפות נשים
 184הרצוג (לעיל ,הערה  ,)38עמ' .323
 185שילה (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .62‑52
 186עם זאת מן הראוי לציין שתי נשים יוצאות דופן :רחל ינאית ומניה שוחט ,שלקחו חלק בהנהגת 'השומר' ,וינאית גם
השתתפה במפגשי מפלגת 'פועלי ציון'.
 187שילה (לעיל ,הערה  ,)118עמ' .85‑27
הורתה של כנסת ישראל.
ּ
אמה
ּ
 188אספת הנבחרים הייתה ארגון גג שביקש לייצג את כל יהודי ארץ־ישראל,
 189מ' שילה' ,קולות נשיים בדבר שוויון מגדרי וטובת האומה במאבק על זכות הבחירה ביישוב' ,כתבן ,שילה והלפרין־
קדרי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .252‑221
 190וולבי (לעיל ,הערה .)165
 191מ' שילה' ,פרדוקסים של מגדר :המאבק על זכות הבחירה של האישה ביישוב ( ,')1926‑1917מדעי היהדות49 ,
(תשע"ג) ,עמ' .219‑193
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באספת הנבחרים ,ואף התעמתו עם המגזר הגברי הציוני ,שהיה מוכן להתפשר על חשבון כלל נשות
היישוב כדי להבטיח את השתתפות החרדים באספת הנבחרים .בינואר  — 1926עשרים שנה בדיוק
לאחר שהעניקה לראשונה מדינה אירופית (פינלנד) זכות בחירה לנשים — התמלאה משאלתן :שערי
הזירה הפוליטית נפתחו לפניהן באורח חוקי ואף הוכרז על שוויונן 192.בתהליך הקניית זכות הבחירה
לנשים התברר שלנשים יש אינטרסים פוליטיים
מגוונים ,שהשתתפותן בזירה הפוליטית משדרגת את
מעמדן ,וכן שהטמעת ערכים חדשים בחברת היישוב
כרוכה במאבק פוליטי.
למרות ההישג החשוב ,חדירת הנשים לאספת
הנבחרים לא הביאה לשילובן המלא .רק אחוז קטן
מן הצירים הנבחרים היו נשים ,ורק לעתים נדירות
ניתן להן למלא תפקידים ביצועיים ,ואלה היו בדרך
כלל תפקידים שנחשבו נשיים 193.אם כן גם בזירה
הפוליטית נותבו נשים ל'עזרת נשים' .ואולם כאשר
השכילה אישה יוצאת דופן להיכנס לתפקיד גברי
ולהגיע לעמדת השפעה ,היא בדרך כלל אימצה
גינונים גבריים והתעלמה מאינטרסים נשיים .גולדה
מאיר ,שהגיעה לעמדות בכירות ביותר עוד לפני קום
המדינה ,היא דוגמה בולטת להתנהלות זו .היא הקפידה
לטעון כי 'איננה פמיניסטית' ,וכי מעולם לא חשה כל
אפליה ,וסברה שאין כל צורך לנקוט כלפי נשים אפליה
מתקנת 194.בוויכוח הסוער על חישוב שכר שהתנהל
בין אחיות קופת חולים לבין חברי הוועד הפועל של
ההסתדרות בשנת  1945לא שעתה מאיר לאינטרס
הנשי .היא דחתה את תביעת האחיות ששכרן ייקבע על
פי דרגתן המקצועית ,ודבקה בתביעת ההסתדרות לקבוע אותו על פי מצבן המשפחתי ,ולהערכת
האחיות צעד זה הוריד את שכרן ופגע במעמדן195.
באופן פרדוקסלי חדירת נשים למקצועות גבריים יוקרתיים ,לכוחות המגן ולהנהגת היישוב ,אף
שניתבה אותן בדרך כלל ל'עזרת הנשים' שבזירה הגברית ,הולידה את מיתוס השוויון הידוע .מיתוס
M. Shilo & E. Carmel-Hakim, ‘Feminism and Nationalism: The Case of Women’s Suffrage in Mandatory 192
’ ,Palestine 1917–1926סולקונן ,נוולה־נורמי ומרקולה (לעיל ,הערה  ,)153עמ' .372‑357
 193ט' גולן' ,עבודה סוציאלית ביישוב ( ,)1936‑1931מוולונטריזם לפרופסיונאליזם ומהגשת תמיכה ל"בינוי אומה"',
עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ב.
 194טריגר (לעיל ,הערה  ,)90עמ' .324‑293
 195שם ,עמ' .319‑318
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מאחז עיניים זה בדבר שוויון הנשים ביישוב 196היה הבסיס לתפיסה הרווחת שנשות היישוב כבר
השיגו את יעדן הנכסף ,ושחברת היישוב הייתה לחברה מודרנית מהפכנית .מיתוס זה היה אחד
מהגורמים הרבים ,שעל מקצתם הצבעתי כאן ,לאטיות חדירתה של תפיסת השוויון לחברת היישוב.
לא רק נשות היישוב בחרו לאמץ מאפיינים גבריים כאמצעי להשגת שוויון; גם חוקרות וחוקרים
עשו זאת ,דוגמת סילביה וולבי ,אשר הציגה את העבודה הטיפולית של האישה במשפחתה כמכשול
עיקרי בדרך לשוויון 197.בכך הקדימו אותם כבר לפני עשרות שנים רחל ינאית וסימון דה בובואר198.
ואולם המשפטנית הפמיניסטית נויה רימלט היטיבה להסביר כי השוויון לא הקנה לגברים ולנשים
אחידות ,וכי יש לשמר את ההבדלים ביניהם .היא הציעה להמיר את המילה שוויון בביטוי 'ערך
מקביל' ( ,)comparable worthושללה את התפיסה המזהה נשים עם גברים199.

במקום סיכום :יעדים לעתיד
בתחילת דבריי ציינתי כי העוסקים בחקר היסטוריה של נשים ומגדר ביישוב חשים תחושות מנוגדות:
יש המלינים על מיעוט המחקר בתחום ,ויש המשתאים לנוכח פרץ המאמרים בתחום זה בעשור
שפרות המחקר ההיסטורי־המגדרי
האחרון .להערכתי שתי תחושות מנוגדות אלה צומחות מהעובדה ּ ֵ
של היישוב פזורים כאמור בעשרות בימות שונות ,ושרובם נדונו ללא קשר לסוגיות היסטוריות
מרכזיות .בדבריי ביקשתי לצרף כמה עשרות מהם לשלוש סוגיות מרכזיות :השפעת ההגירה/העלייה
והקליטה על מעמדם האישי ועל זהותם של היחיד והיחידה; אופייה הדו־קוטבי של המשפחה ,שישן
וחדש שימשו בה בערבוביה ,ושמעמד האישה בה הועצם והוחלש גם יחד; התהליך הפרדוקסלי של
חדירת נשים לזירה הגברית ,שנעשה לרוב ב'עזרת נשים' ייחודית או על ידי נשים שאימצו מאפיינים
גבריים .סוגיות אלה נבחרו לדיון גם מפני שהן מפתח להבנת סוגיית־על — חשיבותם של יחסי מגדר
בעיצובו של הלאום העברי .בידינו מספר מחקרים מעמיקים שפענחו את דמויותיהם המורכבות של
הצבר והצברית 200ושל היחידים שבנו את האומה החדשה ,אך אנו חסרים תמונה מעמיקה של תהליך
עיצובו של העם הידוע בכינויו הלאום הישראלי .תהליך זה התרחש בזירה הביתית והציבורית בעת
ובעונה אחת .חקר המשפחה מפנה את הזרקור למעבדה החסויה מעין הציבור ,לזירה המשפחתית
ולאופן שבו עיצבה המשפחה את העם .התהליך שהתרחש בזירה הפומבית כבר זכה להתייחסות
מחקרית 201,אך טרם נעשה מחקר מקיף של הזירה הפרטית ,הנסתרת .הכלים ההולמים ביותר מחקר
B. Swirski & M.P. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff: Women in Israel, London 1991 196
 197וולבי (לעיל ,הערה  ,)165עמ' .391
 198שילה (לעיל ,הערה  ,)118עמ' .222‑221
N. Rimalt, ‘When a Feminist Struggle Becomes a Symbol’, Nashim, 6 (2003), p. 149 199
 200ע' אלמוג ,הצבר — דיוקן ,תל־אביב תשנ"ז; הנ"ל' ,חלוצה ,צברית ,עקרת בית ,יאפית :שינויים בדמות האשה הישראלית
ובמעמדה החברתי' ,בקורת ופרשנות( 34 ,תש"ס) ,עמ' .64‑19
 201ראו מחקר חדשני בסוגיה זו :ח' שוהם ,מרדכי רוכב על סוס :חגיגות פורים בתל־אביב ( )1936‑1908ובנייתה של אומה
חדשה ,רמת־גן תשע"ג.
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מרגלית שיה

זה הם כלי המחקר ההיסטורי־המגדרי ,על התיעוד המיוחד שלו ,על שאלות המחקר החדשניות שהוא
מעלה ,ועל תאוריות ושיטות מחקר יעילות שהוא מציע ,החושפים את המרחב האינטימי של הפרט,
והמקנים מבט מעמיק המאפשר להבין את זהותו.
בעוד שתולדות נשים ומגדר הן רכיב רב חשיבות בחקר סוגיות מרכזיות בהיסטוריה חברתית,
חשיבותן כידוע משנית בכל הנוגע לניתוחים צבאיים ,פוליטיים ורעיוניים ,המתרכזים בפרמטרים
מחקריים אחרים .על כן קריאתי להרחבה ולהעמקה של חקר נשים ומגדר אינה מכוונת במישרין
לתחומים חשובים אלה .ניסיונות של היסטוריוניות פמיניסטיות לשלב מחקר מגדרי בהיסטוריה
פוליטית נתקלו באכזבה ובהתנגדות תקיפה מצד עמיתותיהן .המתנגדות למחקר מגדרי בתחומים
אלה טוענות כי הוא מוביל להתמקדות בייצוגים היסטוריים במקום בעובדות ולתאורטיזציה מוגזמת,
שמרדדת את הכתיבה ההיסטורית 202.עשייה זו ,שתוצאותיה בלתי משכנעות ,מרוקנת את המחקר
ההיסטורי מתוכנו 203.חוקרת המגדר סוניה רוז הודתה מפורשות כי אין לומר שמגדר הוא גורם
משמעותי בכל דיון היסטורי204.
ברצוני להעיר על שני יעדים חשובים נוספים שבשל קוצר היריעה מיעטתי להתייחס אליהם
במדגם שהצגתי .אף שמטרת־העל של ההיסטוריה המגדרית היא לחשוף במידה שווה גברים ונשים,
לרוב לא נהגתי כך בכל הנוגע לזירה הגברית .עם זאת באמצעות הכוונת הזרקור לזירה הנשית נמצאנו
למדים גם על האופן שבו השינויים בזירה זו חוללו שינויים בזירה הגברית .אכן בעקבות חקר נשים
צמח בעשור האחרון חקר גבריות .במדגם ששרטטתי מיעטתי גם להביא דוגמאות מקבילות מהמחקר
הבין־לאומי ונמנעתי לרוב מהשוואה מתודולוגית .ראוי להדגיש כי השיטה ההשוואתית מצויה בליבת
המחקר המגדרי ,שעוסק בהשוואה בין נשים לגברים ,בין עדות שונות ובין לאומים שונים .שימוש
בהשוואות הולמות הוא אף מענה מהמעלה הראשונה על הקובלנה המתמשכת בדבר אופייה המקומי
של ההיסטוריוגרפיה היישובית .ואולם לא עלי המלאכה לגמור ,אם כי אין אני בת חורין להיפטר
ממנה ,ומטרת מאמרי לשמש מתאבן ומאיץ להכללת היסטוריה של נשים ומגדר בהיסטוריה החברתית
של היישוב.
החוקרת שרון גבע חתמה את מאמר הביקורת שכתבה על האסופה רבת המאמרים 'מגדר בישראל',
שיצאה לאור לאחרונה ( ,)2011בהבעת משאלה ש'אסופת מחקרים ממשית או מטפורית שתפורסם
בשנת  2021תחת כותרת כמו "מחקרים חדשים ביישוב ובמדינה"[ ,תצא לאור] בלי לציין שמדובר
במחקרים מגדריים ואפילו לא בהיסטוריה של נשים' 205.אני מצטרפת למשאלתה ,אולם בחינה של
הקושי בחדירת נשים למקצועות גבריים יוקרתיים מלמדת לדעתי על הקושי הצפוי גם בהשגת יעד
זה .אכן קיימת הקבלה מעוררת השתאות בין השינויים החברתיים שמתרחשים ללא הרף לבין האופן
שבו ההיסטוריוגרפיה מתעצבת מחדש ללא הפוגה.
 202רוז (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .14
 203גלבלום (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .482‑473
 204שם ,עמ' .112
 205ש' גבע' ,הן נשים והן מגדר' ,ישראל[ 19‑18 ,מגדר ולאומיות] (תשע"ב) ,עמ' .286
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