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לידת ילדים והענקת שמות כביטויים להגשמת הלאומיות
בתקופת העלייה הראשונה והשנייה ()1914–1882
אשית ַא ִגּיד ָל ְךַ ,מ ְח ַמדִּ י:
ֵר ׁ ִ
ִע ְב ִרי ִּכי ִה ֶּנךָ,
ׁ ִש ְמ ָך יָ ִעיד ָל ְך יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ֶ ּגזַ ע ַמ ְח ַצ ְב ֶּת ָך.
[]...
בשער המאמר:
הגננת אסתר
שפירא (גינזבורג)
וילדי גן הילדים
העברי הראשון
במושבה ראשון־
לציון בחגיגות
פורים ()1898

(ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)

ׁ ָש ָּמה ִּת ְהיֶ ה ַמה ׁ ֶש ֶת ִהי,
ֵא ַדע ִּכי ָּתנוּ ַח,
ּכו ֵׂרם ,יוׂגֵ ב ,רו ֶׂעהִ ,א ָּכר —
ַא ְך לׂא רו ֵׂעה רוּ ַח!1

מחברו של שיר ערש זה ,אליעזר מאיר ליפשיץ ( ,)1946–1879עלה לארץ בשנת  1910והתיישב
בירושלים .הוא היה מורה ומחנך ,עסקן ציבורי וחבר בוועד הלשון .בשירו ביטא את ציפיות המפעל
הלאומי מהילדים העבריים שנולדו בארץ — שיהיו עבריים ,שימשיכו את דרך הוריהם האיכרים,
ובעיקר שלא יהיו תלמידי חכמים.
המפעל הלאומי ראה בילדים ,בדור החדש ,את מי שמגשימים את החזון הציוני .כפי שכתבה יפה
סקלי ,ילדי המושבות שנולדו בארץ־ישראל היו לביטוי של ההתיישבות החדשה בארץ .לדבריה:
'המתיישבים ראו בהם ילדים מיוחדים החיים בתקופה מיוחדת' 2.גישה זו עולה מדברים שכתב חיים
חיסין הביל"ויי על ילדי גדרה בשנות התשעים של המאה התשע־עשרה' :כשהפניתי את מבטי אל פני
הילדים הסמוקות והשוחקות ,מה נחמדים הילדים :בריאי בשר ,מוצקים ,חזקים ,בעלי פנים סמוקות או
שזופות [ ]...על ההרהורים הנוגים במקצת שעורר בי מראה המבוגרים נתנה לי פיצוי מלא ,ולמעלה מזה,
ההסתכלות בדור החדש ,שיהיו לו כבר בהחלט סגולות כה נדירות אצל היהודים כמו גוף בריא ושרירים
חזקים' 3.דבריו של חיסין משקפים את תחושות בני המושבות כלפי ילדיהם ,תחושות שחרגו מרגשות
פרטיים של אהבת הורים לילדיהם ,ושייחסו לילדים חשיבות ציבורית ומשמעות למפעל הלאומי.
מאמר זה מבוסס על פרק מתוך עבודת הדוקטור שכתבתי בהנחיית פרופ' מרגלית שילה' ,עיצובה של המשפחה העברית
במושבות  ,'1914–1882אוניברסיטת בר־אילן ,תשע"ב .אני מודה לפרופ' שילה על הערותיה למאמר זה.
1
2
3

א"ד ליפשיץ' ,שיר ערש' ,כנור ציון :מבחר שירי־ציון בשפת עבר מימי כתבי הקֹדש עד ימינו אלה ,ורשה תר"ס,
עמ' .100‑99
י' סקלי' ,אורח החיים במושבות העבריות בארץ ישראל  ,'1914–1881עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה,1998 ,
עמ' .263
ח' חיסין ,מסע בארץ המובטחת ,תרגם ח' בן־עמרם ,תל־אביב תשמ"ב ,עמ'  .164דבריו של חיסין מזכירים את מאמרו
של מקס נורדאו משנת  1900על יהדות השרירים' ,יהדות המחושלת במלחמה ,הששה לקראת נשק' .נורדאו סבר שיש
ליצור יהדות כזו ויהודים חזקים בעלי שרירים באמצעות התעמלות; ההתעמלות 'צריכה לזקוף את קומתנו מבחינת
הגוף והאופי כאחד .היא צריכה לעורר בנו הכרה עצמית' .ראו :מ' נורדאו ,כתבים ציוניים :נאומים ומאמרים ,א:
( ,)1900–1897ירושלים תשט"ו ,עמ'  .188–187החינוך להבראת הגוף ולחיזוק השרירים היה משותף לבנים ולבנות.
לחוסן הפיזי של האישה החדשה בארץ־ישראל נועד מקום מרכזי בעיצובה של הזהות הנשית ,כמו אצל גברים.
ראו :ב' מלמן' ,מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב :מיגדר וארץ ישראליות ( ,')1920–1890ציון ,סב (תשנ"ז),
עמ' .262–255
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גם הילדים עצמם הכירו בחשיבות התקופה שבה נולדו וחיו ,כפי שאפשר ללמוד מדבריו של
אמנון הורביץ ,מראשוני הילדים שנולדו בגדרה' :ונרגיש בראשונה את עצמנו כאדם וחווה ,שעולמנו
נוצר יחד איתנו עם בריאתו — ובשבילנו' 4.בדבריו של הורביץ ,שנכתבו בין שנות הארבעים לשנות
השישים של המאה העשרים (בעשרים שנות חייו האחרונות) 5,ניכר הייחוד של דורו ,דור הילדים
הראשון במושבה ,שזוהה עם חדשנות ויצירה ועם צמיחת הנוער העברי החדש .תפיסה זו השפיעה על
חייהם של הילדים מרגע היוולדם ובכל תקופת ילדותם.

מורה מטיילת עם
תלמידיה ,ראש־
פינה ()1912

(באדיבות ארכיון ראש־
פינה ע"ש אברהם בלום,
מתוך תערוכת ראשית
החינוך העברי ,אוצר:
אורי בירן).

אנשי העלייה הראשונה מיעטו לכתוב על חזונם ועל השקפתם באשר לחברה העברית העתידית
שביקשו לבנות בארץ־ישראל .משום כך יש לנסות לעמוד על תוכן חזונם מתוך שינויים שחלו בחייהם
בארץ .אחת הסוגיות שבהן בא חזונם לידי ביטוי היא הענקת שמות לילדיהם .במאמר זה אבקש לבחון
את תפיסתם של בני המושבות הראשונות בארץ־ישראל את הולדת ילדיהם כפי שהשתקפה בטקסי
ברית מילה לבנים ומסיבת לידה לבנות ,וכן את תהליך הענקת השמות לילדים ומשמעותו.

לידת ילדים כהגשמת הלאומיות — טקס ברית מילה כאירוע ציבורי
בברית המילה של אמוץ ( ,)1897בנם הבכור של יוסף ושרה כהן מהמושבה מוצא (נוסדה בשנת
 ,)1894נאם יחיאל מיכל פינס ואמר' :כל זמן שהייתם בבחינת ַר ָ ּוקים שהוא משורש ריק ,לא הייתם
4

5

א' הורביץ' ,בין משוכות הצבר בגדרה :משנת  ,1887שנת היוולדי ואילך' ,מתג"ב ,תיק אמנון הורביץ .חיבור זה הוא
חלק מחיבור רחב יותר הקרוי 'ספר גדרה' ,שכתב הורביץ בין שנות הארבעים לשנות השישים של המאה העשרים .על
חיבוריו של הורביץ ראה :נ' אריה־ספיר"' ,ספר גדרה" לאמנון הורביץ :המתיישב כ"היסטוריון"' ,י' ברלוביץ וי' לנג
(עורכים) ,לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה :עיון בין תקופות ,תל־אביב תש"ע ,עמ' .197–176
אריה־ספיר (שם).
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הרב יחיאל מיכל
פינס ,מראשי
תנועת 'חובבי ציון'
()1913‑1843

רעות גרין

נחשבים כאבני יסוד לישוב ,אלא כאורחים פורחים ,כביכול ,עכשיו ,משנמלא מעגלכם הראשון ,מעגל
המשפחה ,ונקבע בו יהלום זה ,שהורה ונולד ויצמח על קרקע ארצנו ,באה העת לברך שהחיינו וקיימנו
והגיענו לראות באילת השחר של גאולת ישראל ,כשאבוקת אורה מפצלת קרניה'6.
אליבא דפינס לידת ילדים בארץ־ישראל היא מרכיב חיוני בתהליך החלוצי.
לדבריו עד שנולד הילד היו הוריו אורחים במוצא ולא יושבי קבע ,אף שכבר
גרו במושבה כמה שנים והיו בעלי נחלה בה; רק כשנולד ילדם הפכו השניים
למשפחה ,ובתוך כך היו לאבני יסוד ליישוב; לפיכך רק כאשר נולדים ילדים
ביישוב אפשר לברך על ראשית הגאולה.
על פי המסורת היהודית מילת בן זכר לשמונה ימים היא מהמצוות
הראשונות שקיימו ישראל עוד לפני קבלת התורה .הטעם העיקרי לברית
המילה ,על פי חז"ל ,הוא יצירת תודעה של זהות ייחודית לעם ישראל 7.אלישבע באומגרטן כתבה
כי טקס המילה היהודי הוא אחד הטקסים המרכזיים המאפשרים לנו לבחון את יחס החברה היהודית
לתינוק ,שכן הוא הוגדר כחובה הלכתית ,ומשום כך מקורות רבים עסקו בו ובפרטיו 8.לדבריה טקס

טקס ברית המילה
מתוך 'ספר סוד
השם' ,ניטרה,
סלובקיה (;)1823
הצייר :מרדכי בן
יוסף

(באדיבות אוסף משפחת
גרוס ,תל־אביב)

6

7
8

ר' אלפר ,המתנחלים בהר :מפי אחת הראשונות ,ירושלים תש"ס ,עמ'  .94שרה ויוסף הם שמותיהם הבדויים של יצחק
ולאה מהמושבה מוצא .על בני הזוג ראו :מ' ברוזה וצ' ברוזה ,מוצא :סיפור ארץ־ישראלי ,ירושלים תשנ"ד; א' בר־שאול,
'המתנחלת בהר' ,פנימה( 13 ,תשע"ב) ,עמ' .19–14
נ' רובין ,ראשית החיים :טקסי לידה ,מילה ופדיון הבן במקורות חז"ל ,תל־אביב תשנ"ה ,עמ'  .79–77עוד ראו:
ש' מייזליש ,ברית מילה :לידה ,מילה ופדיון הבן במסורת ישראל ,תל־אביב .1988
א' באומגרטן ,אמהות וילדים :חיי משפחה באשכנז בימי הביניים ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .90
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המילה הוא 'אירוע המאפשר לעמוד על טיבה של החברה היהודית ועל הסדר החברתי שלה ,ומשמש
כלי יעיל לחשיפת מתחים ומוסכמות בחברה' 9.הבחנתה של באומגרטן ,שנכתבה באשר לחברה
היהודית בימי הביניים ,נכונה גם למושבות.
טקסי ברית המילה היו טקסים ציבוריים שנחגגו במעמד כל בני המושבה .כך תיארה רבקה
גרבובסקי (ילידת  )1898טקס ברית מילה בראש־פינה ,תיאור המשקף את האירוע כפי שהתרחש גם
במושבות אחרות:
[הש ָּמש] ומזמין את איכרי המושבה ותושביה גם לברית מילה .זה היה תפקידו וכך היה
וכך היה הולך ׁ ַ
מכריז' :פלוני ופלונית מזמינים אתכם לבוא בלילה ל"קרישמע" (קריאת שמע) וביום השני ל"ברית" בשעה
עשר ולסעודה ,אחרי הברית' .בערב הברית היו תלמידיו של ר' זיידע באים עם מלמדם לבית בעלי הברית
להתפלל לשלום היולדת ותינוקה היו עומדים ואומרים יחד עם המלמד 'קריאת שמע' ו'המלאך הגואל' ,על
יד חדר היולדת והתינוק .בעלי הברית היו מכבדים את הילדים [ ]...ולאחר שקיבלו את מנתם ,היו הולכים
לבתיהם10 .

בפתח־תקווה היו הילדים הולכים לבית היולדת בשמונת הימים שלפני הברית כדי להתפלל ולברך
את היולדת' :הנה ילדה אישה פלונית בן זכר למזל טוב; וכל שמונת ימי המילה נוהרים ילדי ישראל
אל בית היולדת לקרוא קריאת שמע ,ולברך את היולדת המאושרת ואת התינוק [ ]...ובשכר זה מקבל
כל ילד מלוא חופניו ממתקים וגרעינים'11.
בטקסי ברית המילה היו נואמים ראשי היישוב ומנהיגי המושבות ,כגון פינס (הממונה מטעם
'חובבי ציון' בארץ־ישראל ,סייע בייסוד גדרה) ,מיכאל הלפרין (בן העלייה הראשונה ,מייסד
מושבת הפועלים נס־ציונה) וזאב טיומקין (חבר באגודת 'חובבי ציון' ,עמד בראש הלשכה להנהלת
העבודה המעשית של 'חברת התמיכה' של 'חובבי ציון' וסייע ברכישת קרקעות) .חלקם של אישים
אלה בטקסים ביטא את הפן הארץ־ישראלי בהם .יש להניח שגם בטקסי ברית מילה שנערכו
בארצות אירופה ובארצות המזרח נישאו נאומים ,אולם הבחירה בראשי היישוב ובמנהיגי המושבות
לשאת דברים — ולא למשל ברבנים בני 'היישוב הישן' –מלמדת על חדירת ההיבט הלאומי לטקסים
אלה.
לעתים תוארו הטקסים בעיתונים העבריים .למשל טקסי ברית המילה של ילדיהם של אהרן וביילה
אייזנברג מרחובות תועדו בעיתונים 'האור' ו'הצבי' 12.אהרן אייזנברג היה אחד הפעילים הבולטים
במפעל הלאומי; הוא היה מבני המניין הראשון בוואדי חנין (נס־ציונה) ,והיה שותף לייסוד רחובות13.
9
10

11
12
13

שם ,עמ' .92
מ' ארגוב (עורכת) ,ראש פינה :זכרונות רבקה גרבובסקי ,קריית־ביאליק תש"ס ,עמ'  .60–59על מנהגי ברית המילה,
כולל ליל השימורים ערב הברית ,ראו :מייזליש (לעיל ,הערה  ;)7מ' הכהן ,ספר חיי האדם :לידה ,ירושלים  ;1991ד'
שפרבר ,מנהגי ישראל :מקורות ותולדות ,ו ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' מט–נז.
ח' יעקבזון ,פתח תקווה בראשית המאה ,פתח־תקווה תשמ"ו ,עמ' .27
אחד מהם' ,ואדי חנין' ,האור ,ז' בשבט תרנ"א ,עמ' נב; 'רחובות ,כ"ו חשון אתתכ"ה' ,הצבי ,ח' בכסלו תרנ"ד ,עמ' ;1
מ"ר' ,רחובות ,ט' תמוז אתתכ"ו' ,שם ,כ' בתמוז תרנ"ה ,עמ' צו.
עוד על אייזנברג ראו' :אהרן איזנברג' ,ד' תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,ב ,תל־אביב תש"ז–תשל"א,
עמ' .983–982
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מימין לשמאל:
אהרון אייזנברג
ממייסדי המושבה
נס־ציונה ומראשוני
המתיישבים
ברחובות ,רעייתו
בלהה (ביילה) ובן־
כרמי ,בנם הבכור
שנולד בחודש בו
החל אביו לטעת
כרם והיה לקצין
הראשון הארץ־
ישראלי ששירת
בצבא העות'מאני
()1920-1888

(באדיבות ארכיון בית
ראשונים נס־ציונה)

רעות גרין

טקס ברית המילה של בן־כרמי ,בנם הבכור של אהרן וביילה ,היה טקס יוצא דופן ,שכן הוא היה חלק
מחג משולש שנחגג בוואדי חנין (תרנ"א ,)1891 ,ושכלל גם הנחת אבן פינה לשכונת פועלים חדשה
ואת חנוכת 'הבית המשותף' ,שבו עתידים היו לגור
פועלים בוואדי חנין .לאירוע הגדול באו אורחים
מכל מושבות יהודה ,ובדיווח שפורסם בעיתון
'האור' ציין הכותב כי 'על חג "ברית מילה" באתי לא
פעם ולא שתים ולא שלֹש בימי חיי ,אבל לא ראי זה
להחרת
כראי כל החגים ממין זה שראיתי ,וראוי הוא ֵ
בפני עצמו כמקרה בודד אחר "במקרי הימים"
מכבדים,
להישוב בארץ' .ובהמשך הסביר מדוע חש כך' :סביב השולחן ישבו אנשים צעירים ,ישישיםֻ ,
ובקרוא החזן "בדמיך חיי!" התגודדו כולם [ ]...ויענו אחרי הברכה "אמן!" בקול רם ממקור לבבם'14.
מאירוע זה ניתן ללמוד על הלך הרוח בחברה העברית המתפתחת בארץ־ישראל .בבחירה לחגוג
את הנחת אבן הפינה לשכונה חדשה ואת חנוכת 'הבית המשותף' ביום שבו נחגגה ברית המילה של
בנו של אייזנברג ,היה שילוב של הציבורי והפרטי ,ובעצם הפיכת הפרטי לציבורי .נראה כי מבחינת
משתתפי האירוע ,וגם בעיני הוריו של הרך הנולד ,התינוק היה שייך לא רק להוריו ולמשפחתו כי אם
לכל המושבה ולכל היישוב היהודי המתחדש 15.החג המשולש היה סמלי :באותו יום חגגו לידה של
ילד חדש ,של בית חדש ושל שכונה חדשה .נדמה כי כאשר ענו המשתתפים 'אמן' על קריאת החזן
'בדמייך חיי' ,הם התכוונו לא רק לברית שנכרתה בין התינוק לעם ישראל ולאלוהיו ,כי אם גם לברית
שהם עצמם כרתו עם הארץ ,הקרקע ,האדמה וההתיישבות.
טקסי ברית מילה המוניים היו מקובלים מאז ומתמיד בקהילות ישראל .החידוש בארץ־ישראל היה
בשילוב ההיבט הלאומי ,שבא לידי ביטוי בזהות הנואמים ,בתוכן הדברים ובקישור שעשו החוגגים
בין הברית ובין המפעל הלאומי .עריכת הטקסים במעמד כל בני המושבה נבעה גם מן המצב הייחודי
שנוצר במושבות :המשפחות של העולים לארץ היו גרעיניות ,ללא בני המשפחה המורחבת .משום
כך החליפו הוריו של הרך הנולד את המשפחה המורחבת בחבריהם למושבה .מסיבה זו גם חשו בני
המושבות שהילדים שנולדו הם חלק מהמשפחה המושבתית הגדולה.
גם ברית המילה של בנם של יוסף ושרה כהן מהמושבה מוצא ,שהוזכרה לעיל ,הייתה אירוע ציבורי
חגיגי כלל מושבתי ,כפי שציירה אותו הסופרת רבקה אלפר:
לשמונה ימים התחילו להתכנס האורחים [ ]...למן הבוקר נהרו ובאו אורחים ,לזכות בברית הבן הראשון בהר.
הביאו איתם יין ותופינים ומגדנות .הלכה החבורה ברגל כל הדרך ,שרו ורקדו .בזמרה וריקוד נכנסו לבית.
אשד ברכות ניתך על ראש היולדת ,שכבר קמה ממיטתה .פניה לבנים ,מלאי רוך ועדנה ,וברק מיוחד בעיניה
 14אחד מהם (לעיל ,הערה .)12
 15בארגון 'השומר' הייתה תופעה דומה .אנשי 'השומר' תפסו עצמם כמשפחה אחת מורחבת ,ומשום כך הילדים שנולדו
להם נחשבו ילדים משותפים של חברי הארגון .סיני מצאה דוגמה בולטת להתייחסות זו בבקשתו של ישראל גלעדי
מחבריו שיציעו שם לבנו .ראו :ס' סיני' ,יחסי מגדר בארגון "השומר" ובכפר גלעדי  ,'1939–1907עבודת דוקטור,
אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט ,עמ' .213
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המורה אבולעפיה
עם תלמידיו
במושבה נס־ציונה
()1893

(ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)

הגדולות הכחולות לטוהר [ ]...נשאו נאומים [ ]...אחרי היטיבו לבם ביין יצאו בריקוד .ריקוד נלהב כזה לא ראו
הרים אלה זה כמה .ההרים עצרו רוחם נדהמים ,אחר כך הרימו פעמיהם גם הם ויצאו אף הם בריקוד ,והעננים
נישאו מעליהם בדהרת צהלה ורקמו מסכת אורות וצללים מרהיבה ורבת פלאים על גביהם16 .

ברור כי התיאור בפרקי ההלל של ספר תהלים 'ההרים רקדו כאילים' (תהלים קיד ,ד) עמד למול עיני
הכותבת בתארה את הטבע משתתף בשמחה עם האנשים .הציבור רקד בהתלהבות ,והסופרת הוסיפה
את פרשנותה שלה בהעניקה לריקודים ממד תנ"כי (אלפר לא חוותה את האירוע בעצמה ,אך היא
תיארה את הדברים בעקבות שיחות עם בני הזוג) .התיאור מלמד על החשיבות שייחסו המתיישבים
לחגיגת ברית המילה של הבן הראשון שנולד במושבה.
ככלל שאלת הראשוניות הייתה משמעותית ביותר עבור המתיישבים .בזיכרונות בני התקופה
אפשר למצוא התייחסויות ללידת הילד הראשון במושבות ,והכוונה הייתה לבן הראשון .לדוגמה
למתיישבי גדרה היו כמה גרסאות באשר לזהות הילד הראשון של המושבה .התינוק הראשון שנולד
למתיישבי המושבה היה אמנון הורביץ ,שנולד באב תרמ"ז ( ,)1887אולם מכיוון שעוד לא היו בתים
בגדרה ,ילדה אותו אמו בראשון־לציון .עשרה חודשים לאחר מכן ,באייר תרמ"ח ( ,)1888נולד בנו
של דב אריאל הורביץ .תינוק זה קיבל את השם אביגדור ,כלומר אבי גדרה ,הילד הראשון שנולד
במושבה .בין אמנון לאביגדור נולדה אביגיל ,בתו של המייסד יוסף שמעונוביץ ,אך מכיוון שהייתה
בת ,לא נחשבה כ'ילד הראשון של המושבה'17.
לא רק לידת בנים הייתה סיבה לאירוע רב משתתפים במסורת היהודית .בת שנולדה התקבלה
לקהילה היהודית בהתאם למנהגים המקומיים :היו קהילות שנהגו לקיים בבית חגיגות מיוחדות,
שראשיתן עוד בימי הביניים ,ושנשאו חותם של מנהגים מקומיים לא יהודיים; בקהילות אחרות כלל
 16אלפר (לעיל ,הערה .)6
 17הורביץ' ,גדרה' ,מתג"ב ,תיק 23ב.

קתדרה

64

רעות גרין
הבת19.

הולדת בת 18.טקסים לרגל הולדת בנות נקראו זבד הבת או שמחת
לא התקיים טקס לציון ֶ
בראשית המאה העשרים נעשו בקהילות יהודיות ניסיונות שונים לעצב מעמד טקסי לקבלת פנים
לבת .טקסים אלו כללו מרכיבים סמליים כגון הדלקת נרות לכבוד התינוקת לציון נשיותה וכאות
לחיבורה אל שלשלת אימהות כל הדורות שלפניה ,עטיפת הילדה בטלית כאות להכנסתה לברית
המצוות והנחת ידיה על ספר תורה 20.קשה להעריך עד כמה היו מנהגים אלה נפוצים ומקובלים
במזרח אירופה .מישל קליין ציינה כי המנהגים השונים היו נהוגים בעיקר עד המאה התשע־עשרה,
הולדת בת בקידוש בבית הכנסת בשבת ,מנהג
שבה התקבע המנהג של רוב היהודים האשכנזים לחגוג ֶ
הנפוץ עד היום21.
הולדת בת היא תיאור של אירוע
העדות היחידה שמצאתי על חגיגה שהתקיימה ְּבמושבה לרגל ֶ
שהתרחש באחת המושבות ,תיאור המופיע בסיפור פרי עטו של מנשה מאירוביץ ,אגרונום מאנשי
ביל"ו שחי בראשון־לציון .הסיפור ,שכותרתו ֵ'אם' ,פורסם בעיתון 'הצבי' בשנת תרנ"ז ( ,)1897והוקדש
לחמדה בן־יהודה .בסיפור מתואר ביקור בבית משפחה עברית באחת המושבות .במהלך הביקור קם
אחד הנוכחים ,יהודה שמו ,והחל לשאת דברים' :הנה התאספנו הפעם בבית ידידינו החביבים והיקרים
לנו לחג עמם חגם הפרטי ,יום מולד בתם הנחמדה עדה .אך באמת ,זה לא בלבד חגם הם ,כי גם חגנו,
כי עלינו להוקיר את ערך בנותינו בגלל פעולתם בעתיד לאושר עמנו בתור אמהות!' 22.המאפיין
הולדת הבת היא חג כללי,
הבולט בדברים הוא הפיכת האירוע הפרטי לאירוע ציבורי .על פי מאירוביץֶ ,
של העם כולו; התינוקת שנולדה היא בת לא רק של משפחתה כי אם של כלל האומה.
מעניינת ההבחנה בין בחירתו של מאירוביץ לשים בפי יהודה את המילה 'עמנו' ולא 'ארצנו' ,אף
על פי שמהמשך דבריו של יהודה בסיפור עולה שהתכוון לעם היהודי ששב לציון ,כלומר ל'ארצנו'.
כך לאחר שהתייחס ל'משפחה הלאומית הראשונה בדורנו' ,שחגגה את הולדת הבת ,קרא' :תנו לי
כוס ואשתה לחיי אם כזאת ולחיי הילדים המחונכים על ידה ולחיי בעלת החג הקטנה עדה הנעימה;
ואותה נברך כי פעולתה לטובת עמה ברוח הזאת תקל עליה ולא תצטרך להביא אותן הקרבנות אשר
הביאה אמה על מזבח תחיית עמנו' 23.תחיית עמנו — הלא היא שיבת ציון .מאחר שזו העדות היחידה
על חגיגת שמחת הבת ,אפשר להסיק שאירועים כאלה היו נדירים.
ההבדל העיקרי בין חגיגת שמחת הבת ובין ברית מילה הוא בפן הדתי ,שנעדר מחגיגת שמחת
הבת .טקס ברית המילה הוא בראש ובראשונה טקס דתי ,שנעשה בעקבות ציווי אלוהי .אמנם במרוצת
18
19

20
21
22
23

מ' קליין ,עת ללדת :מנהגים ומסורות בעדות ישראל ,תרגמה א' תמרי ,תל־אביב  ,2001עמ'  .168–167לדוגמאות לדרכים
שבהן חגגו בקהילות יהודיות שונות הולדה של בת ראו :שם ,עמ' .171–168
על משמעות השם והטקס ראו :ש' מוניץ' ,שמות בני אדם — מנהג והלכה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן,
תשמ"ט ,עמ'  .20–16תיאור של הטקסים לרגל הולדת בנות שהיו מקובלים בחברה האשכנזית המסורתית בראשית העת
החדשה ראו :י' חובב ,עלמות אהבוך :חיי הדת והרוח של נשים בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה ,ירושלים
תשס"ט ,עמ'  .120–113חובב אף עמדה שם על ההבדלים שבין טקסי ברית המילה לבין הטקסים שנערכו לבנות.
ת' קולברג' ,שמחת הבת' ,ע' כהן־ורדי (עורכת) ,קבלת פנים :שמחת הבת וברית המילה ,תל־אביב  ,2002עמ' .51
קליין (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .169
מ' מאירוביץ' ,אם' ,הצבי ,ט"ז בתמוז תרנ"ז ,עמ' קפג.
שם.
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הדורות נוספו לטקס מאפיינים שונים ,ובהם מאפיינים לאומיים כאלה ואחרים ,אולם מהותו הראשונית
הולדת בנות מאפיין זה נעדר.
היא כריתת ברית בין התינוק הנולד ובין אלוהיו .בטקסים המציינים ֶ
בחברה היהודית המסורתית הייתה העדפה ברורה ללידת בנים על פני לידת בנות ,ולדברי ימימה
חובב לנוכח התפיסות בדבר נחיתותה של האישה בתחום הרוחני והדתי ,העדפה זו ברורה 24.מרגלית
שילה ציינה במחקרה על נשות היישוב הישן בירושלים כי העדפת בנים על פני בנות באה לידי ביטוי
גם ביחס אל היולדת — 'זכותה של היולדת לתשומת לב הייתה תלויה במינו של פרי בטנה'25.
לא מצאתי שום עדות להעדפה דומה בקרב בני המושבות .אמנם בידי כאמור רק תיאור אחד של
חגיגת שמחת הבת ,אולם אני מניחה שאילו העדפה כזו הייתה קיימת ,אפשר היה למצוא לה ביטוי.
ייתכן שהעדפה כזו לא הייתה קיימת בגלל התפיסה הציונית שייחדה לנשים תפקיד מרכזי במפעל
הלאומי ,לפחות כמו זה של הגברים — תפקיד האם ,היולדת ומגדלת את הדור הבא ומחנכת אותו
ברוח לאומית 26.לידת ילדים נחשבה באותן שנים למעשה לאומי חשוב מאין כמוהו ,והנשים נתפסו
כאימהות האומה .משום כך כאשר נולדה בת ,היא לא נתפסה כנחותה אלא כעוד חוליה בשרשרת
הדורות ,וכמי שתהיה אחראית להמשכת אותה שרשרת.
סימוכין לחשיבותן של הבנות אפשר למצוא בהתייחסות לחינוכן ,ובהקשר זה יש ביטויים רבים
להשקפה שתפקידן לגדל ולחנך כראוי את הדור הבא .למשל המורה יהודה גור (גרזובסקי) כתב
במאמר בשנת תרנ"ז (' :)1897בפרט נכבד הוא ענין חינוך הבנות ,כי הן תהיינה בעלות הבית ,הן
תהיינה האמות [האימהות] ,הן תהיינה המחנכות של הדֹר הבא ֻ
המקוֶ ה' 27.והסופרת נחמה פוחצ'בסקי
כתבה במאמר שפורסם בשנת ' :1889לכן לא הרבה יועילו [ ]...לטובת חינוך הבנים ,כל עוד לא ישימו
לב לתקן את חנוך הבנות ללמד אותן את שפתנו הקדושה ,תולדות ימינו וספרותינו ,לטעת בהן את
האהבה לעמן ואחיהן ,למען תוכלנה להאציל מרוח קודשן זה על הדור אשר יולד על ברכיהן ולעשותו
בנים נאמנים לעמו [ ]...אז רק אז תוכלנה בנות ישראל להביא את התועלת הנחוצה ולמלאות את
משלחתן בחיים לטובת עמנו ואשרו'28.
ולהולדת ילדים בכלל
ֶ
הלאומיות של בני המושבות באה לידי ביטוי בקשר לברית המילה בפרט
גם במודעות ברכה למשפחות שנדפסו בעיתונים לרגל אירועים אלה .המברכים הודיעו בדרך כלל
במודעות אלה אף על תרומות למפעלים הקשורים למפעל הלאומי .לדוגמה המורה אריה ליב הורביץ
בירך את שמשון ופנינה בלקינד מראשון־לציון על הולדת בנם ישי ונידב על שמם שני גרושים ל'קרן
קימת לתורה ולתעודה' ,וכן בירך את דוד וציפורה יודילוביץ להולדת בנם יפת ,ואת רבקה ושלמה
אבולעפיה לרגל הולדת בתם רחל ,ונידב לכבודם 'שלש פעמים שני גרוש להדפסת זכרונות דברי
24
25
26

27
28

חובב (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .111
מ' שילה ,נסיכה או שבויה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים  ,1914–1840חיפה תשס"ב ,עמ' .118
ד' ברנשטיין ,נשים בשוליים :מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  .39וראו גם :מ' שילה,
'האישה — "עובדת" או "חברה" במפעל התחייה? על מקומה של האישה בעלייה הראשונה ( ,')1903‑1882יהדות זמננו,
 ,9תשנ"ה ,עמ' .136–129
י' גרזובסקי ,על סף מאה חדשה ,תל־אביב תש"ם ,עמ' .37
נ' פוחצ'בסקי' ,עוד ע"ד שאלת הבנות' ,המליץ ,ז' באדר תרמ"ט ,עמ' .3
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אספות המורים ביהודה'; 29אהרן אייזנברג נידב שישה גרושים לבית הספר ביפו לרגל הולדת בן
לידידו המורה אריה ליב הורביץ ובת ליחזקאל סוקולובסקי; 30מנשה מאירוביץ בירך את ידידו האדון
קיזרמן ואת רעייתו לרגל הולדת בנם ,איחל להם ש'יזכו לגדל את הילד יוסף
לבן נאמן לאמו ולציון היקרה' ,ונידב לרגל האירוע חצי פרנק לטובת בית
הספרים בראשון־לציון31.
להולדת ילדים; כמעט לכל אירוע ,משמח
ֶ
מודעות ברכה לא היו ייחודיות
או מצער ,פורסמו מודעות ברכה או להבדיל השתתפות בצער ,וברובן הודיע
המפרסם גם על תרומה לאחד המוסדות הציוניים .עם זאת במודעות הברכה
על הולדת ילדים בולט השילוב בין הפרטי לציבורי ,וניכרת החשיבות של
הולדת ילדים חדשים ביישוב .ההקבלה שערך מאירוביץ במודעה לכבוד בנו
ֶ
של קייזרמן בין אמו הפרטית של הילד ,הגברת קייזרמן ,לאם הציבורית,
ציון ,היא עדות נוספת לתפיסה הלאומית שגרסה שתינוק שנולד שייך לא
רק לאמו הפרטית כי אם גם לארץ־ישראל.
מודעה בעיתון
'הצבי' על הולדתו
של הבן שאר־ישוב
בראשון־לציון,
 9במרס 1900

שמות ילדים כמבטאי ומעצבי לאומיות
לשמו של אדם נודעת חשיבות רבה בכל התרבויות ,ונקשרו בו שפע מנהגים ,אמונות ומשמעויות.
בחברות רבות נתפסו האדם ושמו כזהות אחת 32.גם במסורת היהודית יש חשיבות רבה למתן שם.
אברהם ארזי עמד על ערכו של השם במשפחה ובעם על פי המקורות התנ"כיים :בתחום המשפחתי
הצר השם ביטא את חוויית ההורים הקשורה ללידה עצמה ,ואת ציפיותיהם לעתיד מוצלח עבור הרך
הנולד ,ובמישור הציבורי היה לשם ערך נעלה יותר מאשר אמצעי לזיהוי 33.בתלמוד ,במדרשים
ובספרות השו"ת תוארו מנהגים הקשורים במתן שמות .לאורך הדורות נהגו בעם ישראל שתי שיטות
עיקריות למתן שם' :דורות ראשונים שהיו משתמשים ברוח הקודש נתנו שמות על שם המאורע,
אך דורות מאוחרים שלא השתמשו ברוח הקודש נתנו שמות על שם אבותיהם' 34.בנימין בית־הלחמי
ציין כי כל ילד נושא עמו ,באמצעות שמו ,מסר ממי שנתנו לו את השם .שם ,כמו כל תוצר תרבות,
הוא טקסט שאמורים לקרוא ולפרש .הבחירה בשם פרטי לילד ממקמת את הילד והוריו בזרם
29
30
31
32

33
34

א"ל הורביץ' ,מודעות' ,הצבי ,י"ט באב תרנ"ה ,עמ' קיד.
א' אייזנבר' ,מודעות' ,הצבי ,ב' בשבט תרנ"ו ,עמ' סו.
שם.
א' שטאל ,מוצא השמות :מקורותיהם וגלגוליהם של השמות שלנו ,אור־יהודה תשס"ה ,עמ'  .24ראו גם :נ' כהן' ,שם,
זיכרון ,משפט' ,מ' חזן וא' כהן (עורכים) ,תרבות ,זיכרון והיסטוריה :בהוקרה לאניטה שפירא ,א :תמונת זיכרון ,ירושלים
תשע"ב ,עמ' .51–27
א' ארזי ,ואלה שמות בני ישראל( :הידעת מקור שמך?) ,תל־אביב  ,1982עמ' .15
ע"מ בירנבוים' ,זהות ישראלית על פי שמות פרטיים של תושבים בשומרון' ,א' דמסקי (עורך) ,ואלה שמות :מחקרים
באוצר השמות היהודיים ,ה ,רמת־גן תשנ"ז ,עמ' לו .וכן ראו :י"ה אופנהיימר ,ויקרא שמו בישראל :מנהגי קריאת שמות
לילדים ,בואנוס־איירס תשל"ה ,עמ' .32
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ההיסטוריה — המשפחתית ,השבטית או זו של האנושות כולה 35.באירופה נהגו היהודים לאורך
השנים לקרוא לילדיהם בשמות מהתנ"ך; בדרך כלל השתמשו במבחר מוגבל של שמות מסורתיים
ושמרו על שמות בתוך המשפחה על ידי העברת שמות מאבות לילדיהם או מסבים לנכדיהם .בתנ"ך
מופיעים כ־ 1,400שמות לבנים ,אך רק כ־ 100מהם היו בשימוש בקהילות היהודיות ,ובהם שמותיהם
של שלושת האבות ,של בני יעקב ושל כמה נביאים וכמה מלכים36.
אברהם שטאל ציין כי יהודים נהגו לתת לבניהם שם עברי או לפחות שם עדתי מסורתי; הבנים
השתתפו בטקסים דתיים והשתמשו בהם ,ובמיוחד בעלותם לתורה ,בשמם העברי .לעומת זאת לבנות
בחרו ההורים לעתים קרובות שם נכרי ,שנלקח מבני העמים שבקרבם ישבו ,מכיוון ששמות הבנות
שימשו כמעט תמיד רק בבית ,בחוג המשפחה והידידים 37.לדברי חובב בחברה היהודית המסורתית
היה מקובל להעניק לבנים שני שמות :שם קודש ,שבו עלה לתורה ,ושם חול ,שבו נקרא בחיי היום־
B. Beit Hallahmi, ‘Naming Norms and Identity Choices in Israel’, E. Krausz & G. Tulea (eds.), Jewish Survival: 35
The Identity Problem at the Close of the Twenties Century, New Brunswick & London 1998, pp 196–197
 36שם.
 37א' שטאל' ,שמות ילדים כמשקפים הבדלים אידיאולוגיים בין ההורים' ,ידע־עם ,כו (תשנ"ה) ,עמ'  .186על ההתפתחות
ההיסטורית של שמות נשים ראו :ארזי (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .167–155
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הדיבור38.

יום .לעומת זאת לבנות ניתן רק שם אחד ,בין שמוצאו מלשון קודש ובין שמוצאו מלשון
על פי חובב טקס מתן השם לבנות נעלם בהדרגה במהלך המאה השבע־עשרה ,ואז החלו להעניק לבת
את שמה בעת אמירת 'מי שבירך' בבית הכנסת בשבת שלאחר לידתה39.
עם התפתחות התנועה הציונית והעלייה לארץ־ישראל חלו שינויים בשמות שניתנו לילדים בכלל
ולבנות בפרט .למתיישבים בארץ שהשתמשו בעברית כשפת הדיבור הרגילה ,לא הייתה עוד סיבה
לתת לילדיהם שמות שמקורם בשפות שהיו מעתה זרות 40.למעשה החלו לתת לילדים שמות עבריים
עוד לפני שהעברית הייתה לשפה מדוברת .אמנם כבר בימי העלייה הראשונה החלו לדבר עברית
במושבות ,אך השימוש בשפה התפשט באוכלוסייה רק בשנות העלייה השנייה ,ואילו שמות עבריים
ניתנו כבר בתקופת העלייה הראשונה41.
במאמר שפורסם ב'לוח ארץ ישראל' בשנת  1896התייחס אברהם משה לונץ לשמות הילדים
ב'תקופת התחיה' כלשונו:
עם התעוררות הרוח בבני עמנו להשיב את האומה לתחיה על אדמתה ,התעורר בקרב הראשונים משבי הגולה
התשוקה לעזוב ולהשכיח מקרב העם את שמות הגלות ולהשיב לתחיה את השמות העברים העתיקים ,אף
לקרֹא לילדיהם בשמות עברית חדשים על שם המאורעות והמקרים של הישוב החדש .והמנהג היפה הזה
נתפשט ונתקבל בפרט בהמושבות ביהודה ובגליל ,וכבר יש לנו מספר הגון של ילדים וילדות מצוינים
בשמותיהם העברים42 .

דבריו של לונץ משקפים את הלך הרוח ששרר במשפחות רבות בבואן להעניק שם לילדיהן .בהלך
רוח זה נתגלמו ציפיות ההורים מילדיהם ,ציפיות שקיבלו משמעות מיוחדת בארץ־ישראל ,ושנקשרו
לתפיסה של המתיישבים שהם מכוננים בארץ חיים חדשים .לונץ הזכיר בדבריו שני סוגי שמות
שניתנו לילדי המושבות :שמות עבריים עתיקים שהושבו לתחייה ושמות עבריים חדשים .גם הבחירה
בשמות עבריים עתיקים סימלה עבור לונץ את תקופת התחייה — שמות אלה לא היו בשימוש מאות
בשנים ,ועם חזרתו של עם ישראל לארצו הושבו אל במת ההיסטוריה.
דברים דומים כתב יוסף קלוזנר ,חוקר ספרות והיסטוריון ,בעקבות ביקורו בפתח־תקווה בשנת
' :1912מכל העברים שמעתי מפי הצעירים והצעירות דיבור עברי חי ויפה .והפעם משכו את לבי
ביותר השמות של הצעירים והצעירות האלה :בכלל אם יש שינוי ערכין גמור בארץ ישראל ,הריהו
בכל הנוגע לשמות' 43.על פי לונץ וקלוזנר השינוי בשמות שניתנו לילדים — הן שמות עבריים
עתיקים והן שמות עבריים חדשים — ביטא שינוי ערכים בחברה העברית החדשה שנוצרה בארץ־
ישראל :לא עוד ערכים גלותיים אלא ערכים לאומיים וציוניים.
38
39
40
41

42
43

חובב (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .116
שם ,עמ' .120
שטאל (לעיל הערה  ,)39עמ' .187
על החדרת השפה העברית למשפחות בעלייה הראשונה והשנייה ראו :א' בר־אדון"' ,האמהות המייסדות" ומנת חלקן
בתחייה העברית ובהתהוותה ( ,')1914–1882לשון ועברית( 3 ,תש"ן) ,עמ'  ;25–5י' לנג' ,תחיית העברית בראשון לציון,
 ,'1914–1882קתדרה( 103 ,ניסן תשס"ב) ,עמ' .130–85
א"מ לונץ' ,טל של תחיה' ,הנ"ל (עורך) ,לוח ארץ ישראל :מבחר מאמרים ,א ,ירושלים תש"ם ,עמ' .279
י' יערי ,ספר היובל למלאת חמישים שנה ליסוד פתח תקווה תרל"ח–תרפ"ח ,תל־אביב תרפ"ט ,עמ' תצו.
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כאמור הסיבה המרכזית לשינוי בשמות הילדים הייתה השפעת האידאולוגיה הציונית על ההורים
בבחירת שמות .הסוציולוג סשה וייטמן בחן את השמות הפרטיים שניתנו לילדים בישראל בשנים
 ,1980–1882והסיק כי בתקופת העליות הראשונות רווחו בקרב ההורים שני סוגים של הזדהות
לאומית :הזדהות ִעם העם היהודי בכללו ,באמצעות שמות 'עבריים יהודיים קלאסיים' ,והזדהות ִעם
עצמם ,באמצעות שמות 'עבריים חדישים' ,הכוללים גם שמות עתיקים מן התנ"ך אשר הוחיו לאחר
שלא היו בשימוש כ־ 2,000שנה44.
בשנות העלייה הראשונה והשנייה חל שינוי ,ואת מקומה של ההזדהות ִעם העם היהודי הלכה
ותפסה ההזדהות של המתיישבים ִעם עצמם ,כלומר ִעם הרעיון הלאומי החדש .השם החדש ,הפרטי
או שם המשפחה ,נתפס כביטוי לרוח הלאומית החדשה וליצירתה של זהות לאומית חדשה ,וכניגוד
לעבר היהודי בגולה .השלב הראשון ביצירת רשימת השמות הציונית היה דחיית השמות הגלותיים,
ַ
שכללו בעיקר שמות מסורתיים מהתנ"ך ומיידיש .אלו נדחו לטובת שמות שהיו קשורים לתקופות
של ריבונות והצלחה לאומית 45.בבחירת שמות ציוניים רבים היה יסוד של מרד נגד השמות היהודיים
המסורתיים .ארזי הדגים תופעה זו :בגלות השמות התנ"כיים המקובלים היו אברהם ,אהרן ,דוד,
שלמה ,משה ,ראובן ,ישעיהו וכדומה ,ואילו בתקופת התחייה הלאומית הופיעו השמות איתן ,בועז,
רם ,כרמי ,עובד ,ישי ,יאיר ,אורי ,אמנון ,אבשלום ,רחבעם ,אסא ,אסף ,זרובבל ,יגאל ,אהוד ,יפתח,
תמר ,אפרת ,חגית ,נוגה ,שלומית ועוד; 46אלו שמות עתיקים ,אך כאלה שלא היו בשימוש במשך
תקופה ארוכה.
שלושה סוגי שמות שימשו אפוא במקביל בקרב המתיישבים בארץ :שמות עבריים קדומים
ומסורתיים (לדוגמה :אברהם ,יצחק ,יעקב ,שרה) ,שמות עבריים עתיקים שלא היו מקובלים בגולה
(לדוגמה :בועז ,עובד ,אבשלום ,תמר) ושמות חדשים לגמרי (לדוגמה :בן־ציון ,עמירב ,בן־כרמי,
סגולה ,גאולה) .המאפיין הבולט של השמות העבריים העתיקים שבני המושבות חזרו להשתמש בהם
ושל השמות החדשים שיצרו ,הוא העצמאות והגבורה .מתוך שאיפה להתרחק מן התרבות היהודית
הגלותית וליצור בארץ תרבות עברית חדשה בחרו המתיישבים לילדיהם שמות של שופטים ,מלכים
ולוחמים או שמות שמשמעותם התאימה להם מפני שנקשרה לעבודת האדמה ,שתפסה מקום מרכזי
בחייהם .ועם זאת כאמור לא זנחו את השמות המסורתיים.
על פי המסורת היהודית על הוריו של הילד לתת לו שם ,ולא נכון שאחד מקרוביו או סנדקו
יעשה זאת 47.שרה מוניץ ,שבחנה את המשמעות של מתן שמות אנשים על פי ההלכה והמנהג ,ציינה
שהפקדת האחריות לבחירת השם בידי ההורים הושפעה מיסודות נסתרים ,מן התפיסה ש'השם הנבחר
בידי ההורים במועד המתאים הוא השם המשקף את שורש נשמתו של אותו ילד' 48.במציאות החדשה
44
45
46
47
48

ס' וייטמן' ,שמות פרטיים כמדדים תרבותיים :מגמות בזהותם הלאומית של ישראלים ,'1980–1882 ,נ' גרץ (עורכת),
נקודות תצפית :תרבות וחברה בארץ ישראל ,תל־אביב תשמ"ח ,עמ' .142
בית־הלחמי (לעיל הערה  ,)35עמ' .198
ארזי (לעיל הערה  ,)33עמ' .145
אופנהיימר (לעיל הערה  ,)34עמ' .18–17
מוניץ (לעיל הערה  ,)19עמ' .22
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המורה הוא שהציע
ֶ
שנוצרה במושבות ארץ־ישראל הלאמת הילדים באה לידי ביטוי גם בכך שלעתים
ונתן את השם לתינוק.
לאחר לידת בתם של שמואל יצחק ורבקה סגל מראשון־לציון ,בשנת  ,1896כתב המורה אריה ליב
הורביץ אל שמואל:
לידידי היקר האדון י"ש סגל ולאשתך היולדת שלום וברכת בסימן מזל טוב להולדת בתכם החדשה .תחיה
הבת לאורך ימים ברוב טוב וראיתם נחת בה .והיתה הבת מגדלת דור חוקרי עברית ודור דעה ,ובימי בניה
יעלו מושיעים בהר ציון .ועיננו אנו הזקנים רואות .תודיענו מה שם תקראו לבתכם ,ויהיה שם הגון למעמד
זמננו ותקופתינו ,ולא שם גלותי .בשבוע השני אברכך גם ברבים ב'הצבי' שכעת לא אוכל כי לא הודעתני מה
יהיה שם הילודה49 .

הורביץ ביטא במכתב את הציפיות מההורים שיעניקו לבתם שם הגון המתאים למעמד החשוב
ולתקופה המשמעותית שבהם הם חיים ,ולא שם גלותי 50.יש להניח שבבקשתו מההורים שלא יבחרו
בשם גלותי הוא התכוון לשם מסורתי ,מסוג השמות שהיו מקובלים כל השנים .עוד בולט במכתבו
של הורביץ מעמדה של הבת שנולדה; היא נחשבה לא בפני עצמה ,אלא בשל אימהותה לעתיד לבוא.
ההורים בחרו לבתם את השם קציעה ,על שם אחת מבנותיו של איוב .הם לא השאירו אחריהם
הסבר מדוע בחרו בשם זה .אני מניחה ,גם לאור ברכתו של הורביץ ,שבחירה זו נבעה מתוך שאיפה
להמשיך את החיים על אף כל הקשיים ,כפי שהמשיך איוב את חייו באמונה לאחר כל מה שעבר עליו.
ייתכן גם שבחרו בשם זה מפני שצלילו מצא חן בעיניהם .מכל מקום אף שמדובר בשם מסורתי ,כלומר
כזה המופיע בתנ"ך ,הורביץ מן הסתם ראה בו שם עברי חדש ,שכן הוא לא שימש בגלות.
יגאל סברדלוב מגדרה ,בנו של הביל"ויי אליהו סברדלוב ,נולד בשנת  .1899הוא סיפר כיצד קיבל
את שמו' :עד שנולד נתנו לילדים שמות תנ"כיים .כאשר נולד הגיעו שני מורים שלימדו בגדרה האחד
שמו ויתקין שעל שמו כפר ויתקין והשני שמו דוד וויסמאן ,הם דפקו לאבא בחלון ואמרו לו שהוא
מוכרח לקרוא לילד יגאל — כי באותה תקופה היו פרעות ברוסיה ואמרו שאולי השם הזה יעזור לגאול
את יהודי רוסיה מן הפרעות .כך ששמי היה שם חדש' 51.התחושה הייתה שרק ילדים ילידי הארץ
יוכלו לסייע לגאולת עם ישראל.
חרות אגוזי לבית גולדשטיין ,ילידת  ,1904סיפרה כי המורה יצחק אפשטיין היה זה שהציע להוריה
את שמה 52.מורה אחר שהציע שמות לתינוקות היה שמחה וילקומיץ ,מראשוני המורים העבריים
בגליל .הוא זה שהציע למשל את שמו של בניהו פריימן ,יליד מטולה  ,1902שעבר עם משפחתו
49

50

51
52

עיתון עמותת הידידים ומוזיאון ראשון לציון( 13 ,סיוון תשס"ט) ,עמ'  .40במודעה שפרסם בעיתון בירך הורביץ את
משפחת סגל' :להולדת בת לידידי יצחק שמואל סגל נ"י שקרא שמה קציעה לאמר :נרדו של הישוב נתן ריחו בימים
האלה בין החיים במפלגותינו השונות כמו "מור ואהלות קציעות" ולרגלי היִ לודה החדשה תתברך נא גם אחריה אבותיה
מראשיתם כאיוב אבי קציעה ,כי חיו חיי צער ועוני כרוב בני ציון היקרים [ ]...נדבתי לזכרון השם העבר היפה החדש
לגמרה במחננו ,ששמחתי לקראתו ,פרוטות כמספרו' (הצבי ,ה' בתמוז תרנ"ו ,עמ' קמ).
הורביץ עצמו ,שהיה קנאי לעבודת המולדת ולשפה העברית ,קרא לארבעת ילדיו בשמות רוממתי־עזר ,שאר־ישוב,
לביאה ועברית־חיה ,שמות המשקפים את דעותיו ועקרונותיו .ראו :מ' נאור ,ספר למזכרת :מזכרת בתיה — עקרון:
 100השנים הראשונות ,ירושלים תשע"א ,עמ' .94
ריאיון עם חנה ויגאל סברדלוב ,ראיין ה' פינקלבג 18 ,במאי  ,1984מתג"ב.
ריאיון עם חרות אגוזי לבית גולדשטיין ,ראיין ע' ארבל 6 ,במאי  ,1982אמר"ל ,תיעוד בעל־פה.
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לראשון־לציון' :אבא ספר לי שווילקומיץ המורה הציע את השם ואבא ֵקבל .ווילקומיץ נתן הרבה
שמות יפים לילדי מטולה' 53.מן העדויות לא ברור אם ההורים פנו למורים ,אך בכל מקרה לא הייתה
זו כפייה של המורים על ההורים.
המורים עצמם נתנו דוגמה אישית והעניקו לילדיהם שמות עבריים בעלי משמעות לאומית
ברורה .לדוגמה המורה דוד יודלביץ מראשון־לציון קרא לשמונת ילדיו בשמות יפת (יליד ,)1895
יָ ׁ ָשבעם ( ,)1897עמוס ( ,)1897חובב ( ,)1902חירם (ֵ ׁ ,)1903שם ( ,)1905חשובה ( 54)1909ויושבעת
(.)1914
 53ריאיון עם בניהו פריימן ,ראיין ע' ארבל 30 ,ביולי  ,1984אמר"ל ,תיעוד בעל־פה .ילדיו של וילקומיץ נקראו
עבריה ועמיאסף ,וקלוזנר כתב עליהם כי 'הם שונים כל כך מילדי הגולה! אלה היו ילדים עבריים שלמים בלשונם
ומושרשים במולדת' (י' קלוזנר' ,הזו ולקומיץ [זכרונות]' ,ל"י ריקליס ,המורה [לזכר ש"ח ולקומיץ ז"ל] ,ירושלים תשי"ט,
עמ' .)12
 54חשובה סיפרה על שמה' :אני נולדתי אחרי ששה בנים ואבא חיפש שם שיתאים .אבא היה נוהג לפתוח את התנ"ך והשם
הראשון בו נתקל היה השם המתאים .במקרה כנראה ,כך אני מבינה ,הוא פתח את הספר על המלך דוד ושם מצא את
השם חשובה' (ריאיון עם חשובה פרנקל לבית יודילוביץ ,ראיינה ר' גיסין ,ללא תאריך ,אמר"ל ,תיעוד בעל־פה).
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הענקת השמות על ידי המורים מלמדת על מקומם של אלו בחברה ועל הטשטוש בין הציבורי
לפרטי .בעיני רבים — ובהם מורים — היו המורים ממנהיגי החברה ,ובשל כך אפשר להבין את
הפנייה של ההורים אליהם בבקשה שיסייעו במציאת שם הולם לילדם 55.מכתבו של המורה הורביץ
לידידו מראשון־לציון ודפיקתם של המורים ויתקין וויסמן על חלון בית משפחת סברדלוב מעידים על
החשיבות שייחסו המורים לשמות הילדים ,אולי משום שראו בשם שניתן לילד חלק מתהליך החינוך
הכללי של בני הארץ.
את שמות הילדים אפשר לחלק על פי משמעויותיהם ,הקשורות כולן לרצון ליצור בארץ תרבות
חדשה .משמעות אחת היא שמות סמליים ,כמו שמו של בן־ציון בן־יהודה ,ילדם הבכור של אליעזר
ודבורה בן־יהודה; בן־ציון נולד באב תרמ"ב ( ,)1882וכונה 'הילד העברי הראשון' (אמנם משפחת
בן־יהודה לא חייתה במושבה אלא בירושלים ,אולם בן־יהודה היה ממנהיגי התנועה הלאומית והיה
בקשר עמוק עם בני המושבות) .לימים החליף בן־ציון את שמו לאיתמר ,השם שרצתה דבורה להעניק
 55באספת היסוד של הסתדרות המורים שהתקיימה בזיכרון־יעקב בשנת תרס"ג ( )1903אמר מנחם אוסישקין'ֻּ :כלכם
בודאי תבינו ,שתעודת המורים והמורות בארץ רבת ערך היא בחיי עמנו ,ואם אמת הדבר שהמורים הגרמנים מחיים
את עמם החי ,על אחת כמה וכמה המורה העברי שכל עתידות עמנו מסורים בידיו' (ד' קמחי ,ספר היובל של הסתדרות
המורים תרס"ג–תרפ"ח ,ירושלים תרפ"ט ,עמ' .)384
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לילדה (על שם עץ התמר שהיה בחצר ביתם) .איתמר תיאר בזיכרונותיו את ההתרחשויות בברית
ּ
המילה שלו ,כפי ששמע מאביו .כאשר פנה המוהל אל בן־יהודה בשאלה מה שמו של הילד ,ענה לו
בן־יהודהֵ :ע ֵבר .המוהל סירב לקבל את השם הזה ,על אף הסבריו של בן־יהודה כי עבר הוא 'אבי כל
בני עבר' .איתמר לא הסביר מדוע התנגד המוהל לשם שבחר אביו (על פי המתואר בספר בראשית,
עבר היה בנו של שלח; אבי סבו היה שם ,בנו של נח ,ואברהם אבינו היה מצאצאיו) .הסבר אפשרי
הוא שהמוהל התנגד לצליל העברי של השם .מכל מקום מהומה פרצה בקהל ,ולבסוף החליט בן־
יהודה שבנו ייקרא בן־ציון 56.שתי הבחירות של בן־יהודה ממחישות את תחושתו ואת המטען שביקש
להעניק לבנו .מאירה רוטשילד לבית פרימן מראשון־לציון סיפרה כי אחותה בת־שבע נולדה ביום
שבו נולד בן־ציון .הוריה רצו לקרוא לה בת־ציון ,אבל מכיוון שהייתה הבת השביעית החליטו לבסוף
לקרוא לה בת־שבע57.
סוג אחר של שמות ילדים היו על שם המקום שנולדו בו .המתיישבים שייסדו את מטולה חשבו
בתחילה לקרוא למושבה עם־סגולה ,ולפיכך קראו לבת שנולדה אז לר' אייזק בקמן ,מהמתיישבים
הראשונים במקום ,בשם סגולה ,והיא 'אם כל הסגולות בארץ ובתפוצות' 58.בנם של ניסן ושימקה
קנטרוביץ ,ממייסדי רחובות ,שהיה התינוק הראשון במושבה ,נקרא בשם רחביה 59.כאמור הבן
הראשון במושבה גדרה נקרא אביגדור (אבי גדרה) .עקיבא אריה ויס ביקש לקרוא לבתו ,שהייתה
הבת הראשונה שנולדה בשכונה אחוזת־בית ( ,)1910כשם השכונה .אך אשתו ,חוה שרה ,סירבה
מכיוון שחשבה שהשם אינו מתאים לילדה .לבסוף ,כפשרה ,החליטו לקרוא לה אחוזבית ,על משקל
אליזבט60.
משמעות אחרת לשמות קשורה להתיישבות בארץ ולעבודת האדמה .בנם הבכור של ביילה ואהרן
אייזנברג ,שהיה התינוק הראשון שנולד בנחלת־ראובן (יליד  ,)1891נקרא בן־כרמי .על שם זה כתב
משה סמילנסקי כי היה 'אחד השמות הראשונים בישוב ,אשר ריח קרקע ומולדת להם' 61.על פי גרשון
גרא ,ששמע את הסיפור מהוריו ומסבו ,איש לא שאל את אייזנברג מהיכן שאב את ההשראה לשם זה;
'כולם ידעו מהי הסיבה — הוא החל נוטע את כרמו באותו יום'62.
גם בניהם הבאים של ביילה ואהרן קיבלו שמות בעלי משמעות לאומית ברורה .בשנת תרנ"ד
( )1893נולד בנם אמציה .במודעה שפרסם אייזנברג בעיתון 'הצבי' הסביר את בחירת השם' :ואשר
קראתי את שמו "אמציהו" ,לאמֹר" :נאמץ כח ונוסיף אמץ בעד עמנו ואל יפול לבנו עלינו ואל יחסר
כחנו!"' 63.משמעות שמו של אמציהו נקשרה גם לרצון ליצור דמות של עברי חדש ,חזק ,אמיץ.
56
57
58
59
60
61
62
63

א' בן אב"י ,עם שחר עצמאותנו :זכרונות חייו של הילד העברי הראשון ,תל־אביב תשכ"ב ,עמ' .12–11
ריאיון עם מאירה רוטשילד לבית פרימן ,ראיינה ר' גיסין ,ללא תאריך ,אמר"ל ,תיעוד בעל־פה.
י' הרוזן ,מטולה ,ירושלים תשל"ח ,עמ' .29
'ניסן קנטרוביץ' ,תדהר (לעיל ,הערה  ,)13ז ,עמ' .2940
ע' יקותיאלי־כהן ,עיר מראשיתה :סיפורה של תל אביב ,סיפורו של מייסדה ,עקיבא אריה ויס ,תל־אביב תשס"ט ,עמ'
.34
מ' סמילנסקי ,פרקים בתולדות היישוב ,ב ,תל־אביב תש"ך ,עמ' .6
ג' גרא ,כל ההתחלות ,תל־אביב  ,1984עמ' .100
הצבי ,ד' בכסלו תרנ"ד ,עמ' לב.
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הולדת אמציה ,בנם השני
של אהרן ובלהה אייזנברג
בעיתון 'הצבי'
ברכת מזל טוב של
חברי המושבה רחובות
לרגל הולדת אמציה,
 13בנובמבר ▼ 1893

▼

אהרן אייזנברג מודה למברכיו
לרגל הולדת בנו אמציה ומסביר
מדוע העניק לבנו שם זה,
 13בנובמבר ▼ 1893

חגיגת ברית
המילה לאמציה,
 17בנובמבר 1893
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בשנת תרנ"ה ( )1895נולד בנם עובד ,ובדיווח על ברית המילה שלו בכתבה בעיתון 'הצבי' הסביר
המחבר ,שחתם בראשי התיבות מ"ר ,את השם עובד' :ויקראו שמו בישראל "עובד" לאמֹר :הימים ימי
עובדים ועבודה' .בהמשך התייחס לשינויים שחלו בבחירת השמות לילדים שנולדו בארץ' :והימים
בחנוך הדור הצעיר ,היורש את כל עמלנו ורכושנו בחֹמר וברוח ,כל יקרותינו,
ימי עבודה ועובדים גם ִ
מורשתנו' ,כלומר המחבר ראה בשמות הילדים שנולדו חלק מן המורשת שעל ההורים להנחיל לדור
הצעיר .ועוד כתב:
והנה עוד שם אחד ,קדום ,היסטורי ,תנכי ,נכנס לגבול שמות בני הישוב החדש ,ומשבח אני את השמות
החדשים הישנים האלה שיש בהם משום זכרון קדמוניותנו ומשום תעודת הקדמה בחיי עממותנו .השמות
כאביגדור (הבן היתר בכור בילודי גדרה) ,אלישיב ,יהוירים ,רחביה (ברחובות) ,אמציה ,עמנואל ,עמרם,
עמינדב ,אסף ואהוד ועוד רבים ,יזכירו את עברנו הקדום ,את העתים שקראו לילודים על שום מאורעות
היולדים או מאורעות החברה ,האומה64 .

גם משפחת כהן מהמושבה מוצא העניקה לילדיה שמות סמליים שביטאו הזדהות עם הארץ ועם
תקופת התחייה .כשנולד בנם הבכור חיפשו כל בני המקום יחד עם בני הזוג שם שיהיה סמל .יחיאל
מיכל פינס הציע לקרוא לו בשם המקום ,אך האם שרה סירבה ,שכן לא רצתה להטיל אחריות כזו על
הילד .הפשרה הייתה לקרוא לו בשם אמוץ ,שכרוך בו גם שם המקום וגם שם הנביא 65.בנם השני
נקרא עמירב' :נקרא לבן עמירב — אמרה ליוסף — ירב עמי בהר .עד מתי נהיה בודדים כאן?' 66.בנם
השלישי נקרא עזריה ,והרביעי — אמציה67.
על פי המסופר בספרה של אלפר על משפחת כהן ,בברית המילה של הבן אמציה נכחו בבית
המשפחה הוריה של שרה ,והם ביקשו לקרוא לרך הנולד פייבל ,על שם סבה של שרה 68.שרה
סירבה' ,אין צלצולו נאה לה' .האם התקשתה מאוד להבין את בתה' :אמוץ — שם נאה בעיניהם; וכן
עמירב ועזריה ועמרם ואמציה — שמות אלה שנגרסים בחצץ בפיה ,שאין היא יכולה לבטאם כהוגן,
ופייבל — לא נאה להם .סבא פייבל אינו מוצא חן בעיניהם .אוי ואבוי!' 69.זוהי דוגמה הממחישה
את הגישות שהוזכרו לעיל באשר למתן שמות לילדים בעם היהודי לאורך הדורות :כששררה שכינה
בישראל קראו לילדים על שם אירועים ,וכשעזבה שכינה את ישראל קראו להם על שם אבותיהם
המתים 70.נראה כי מבחינתם של שרה ויוסף כהן חזרה שכינה לישראל ,ולכן אפשר ורצוי היה לקרוא
לילדיהם על שם אירועים ומקומות ,ואילו הוריה של שרה ,שעדיין חיו באווירה 'גלותית' ,סברו כי יש
להמשיך ולקרוא לילדים על שם האבות המתים .ייתכן גם ששרה לא רצתה שם לא עברי ,ושאילו היה
לבנה.
ּ
לתתו
שם סבה בעל משמעות עברית לאומית ,לא הייתה מתנגדת ִ
64
65
66
67
68

69
70

מ"ר (לעיל ,הערה .)12
אלפר (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .94
שם ,עמ' .116
שם ,עמ' .179 ,127
כאמור מתן שם של קרובי משפחה שנפטרו היה מקובל בקהילות יהודיות בכל התקופות ,וגם בתקופת העליות
הראשונות קראו הורים לילדיהם בשמות הוריהם .למשל רחל ויחזקאל דנין ,ממייסדי אחוזת־בית ,קראו לבתם ,שנולדה
בסוף העשור הראשון של המאה העשרים ,שרח ,על שם אמה של רחל.
אלפר (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .179
ראו לעיל ,עמ' .67
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ביטוי נוסף להבדל שחשו בני המושבות בין מה שהיה נהוג באירופה ובין מה שהם הנהיגו במושבות
מצוי בכתבה שפורסמה בעיתון 'המגיד' בשנת :1889
בי"א לחדש השביעי ,מבחר בני המושבות גמרו אֹמר להקים גם שם ושארית לשמות אבות אבותינו אשר
נשכחו בימי הגלות הארוך וזכרם לא יבוא בקהל ולשרש את השמות הלועזים הנשחתים והנפתלים .וכבר החלו
לקרֹא לבניהם יוצאי חלציהם בשמות עתיקים .אזנינו שומעות עתה :אמנון ,אביחיל ,אלישיב ,יואב ,נעמן
וכאלה לזכרים; ימימה ,עטרה ,פנינה ושושנה ,שולמית וכאלה לבנות .בשבוע שעבר שמחנו לקראת השם
ברורה אשר קרא האדון אברהם זאב מראשון לציון לבתו .צלצול השמות העתיקים האלה נעים לאזן השומע
מצלצול שמות טוני ,מוני ,בוני ,שוני ,גיטל ,אייטול ,וויטול וטרייטול71 .

'המגיד' יצא לאור בברלין ,בקרקוב ובווינה ,כלומר התופעה של הענקת שמות לאומיים זכתה לפרסום
בעולם היהודי .הכתבה תיארה את המתרחש במושבות ,ויש להניח שנשלחה מארץ־ישראל ,אולם עצם
הפרסום מלמד על חשיבות התופעה.
הורים לא מעטים אימצו את הרעיון לקרוא לילדיהם על שם מאורע היסטורי שהיה קשור למפעל
הלאומי .למשל במושבה יבנאל נולדו בשבוע אחד בשנת  1901שתי בנות ,ואחד האבות ,אברהם
קוסטיצקי ,הציע לחברו' :כיון שבאנו אל סף הגאולה ואנחנו חורשים וזורעים שדות בגליל ונקרא
לבנותינו "תקוה" ו"גאולה" — וכך שלבו אמונה בתקוה וגאולה'72.
בבחירת השמות לילדים הלכו המתיישבים צעד נוסף בשלילת הגולה ובדחיית היהודי מפני
העברי .ההורים ביטאו בשמות ילדיהם ציפיות אישיות וציפיות לאומיות וכלליות מן החברה שרצו
לייסד .מסיבה זו ביקשו ההורים גם לשמר את שמות מנהיגי הציונות .לאחר מותו של חוזה המדינה
בנימין זאב הרצל ,בשנת  ,1904פורסם בעיתון 'השקפה' מכתב של חברי הוועד הציוני של המושבה
יבנאל ובו הציעו 'לעשות זיכרון לכבוד הנשיא המנוח ,לקרוא את כל הילדים בשנה הזאת במושבה
בשם מתתיהו הרצל'73.
השמות סימלו גם את יצירתם של עברי חדש ועברייה חדשה ,שייצגו באמצעות שמם את התחייה
הלאומית .ילד שנקרא בן־כרמי או אמציה נשא את ציפיות הוריו שיגשים את רעיון התחייה הלאומית,
ושיהיה שותף במפעל הלאומי .ילדה שנקראה תקווה או גאולה אמורה הייתה על פי ציפיות הוריה
לסמל תקווה וגאולה לכל העם.
הענקת שמות לאומיים לילדים באה לידי ביטוי גם בשמות שנתנו סופרי ארץ־ישראל לגיבורי
סיפוריהם .הסופרים השתדלו להשתמש בסיפוריהם בשמות עבריים .בשמת אבן־זהר ציינה כי
הבחירה בשמות עבריים ,שלרוב היו תנ"כיים ,נבעה הן מהחשיבות שהוקנתה לעברית והן מהחשיבות
שהוקנתה להיסטוריה .לדבריה 'כל פריט גלותי מובהק ,כגון השם ,חייב לעבור ִעברוּ ת'74.
71
72
73
74

'לא ראשון ולא אחרון' ,המגיד ,כ"ט בתשרי תר"ן ,עמ' .327
מ' הראובני (עורך) ,כפר תבור (מסחה) ,כפר־תבור תשל"ו ,עמ' .32
'יבנאל ,ו אב' ,השקפה ,י"ז באב תרס"ד ,עמ' .443–442
ב' אבן־זהר' ,יצירת המערכת של ספרות הילדים בתהליך בנייתה של התרבות העברית בארץ ישראל' ,עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,1999 ,עמ'  .127על השמות העבריים שניתנו לגיבורי סיפורי ילדים ראו :שם,
עמ' .129–126
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דוגמה לכך אפשר למצוא בסיפוריה של חמדה בן־יהודה 75,שעם גיבוריהם נמנים אליעזרה
(בסיפור 'מסֹרת' ,)76אמונה (בסיפור 'לא במקומם' ,)77אמציה ויהודית (גיבורי הסיפור 'במולדת')78
ונחמה וילדיה :עדה ,צילה ,גדעון ועמיהוד (בסיפור 'אותן הציפורים' .)79לולו ,גיבורת אחד מסיפוריה
של בן־יהודה ,שינתה את שמה — במסגרת תהליך ארוך של לידה מחדש — לפנינה ,ולילדיה קראה
בצירה (כי נולדה בימי הבציר) ועובד 80.בן־יהודה עצמה הכירה בחשיבותו של השם כמסמל לידה
מחדש .לפני בואה לארץ להינשא לאליעזר שינתה את שמה מביילה לחמדה .היא כתבה אל אליעזר
וביקשה שישלח לה הצעות לשם חדש ,ובמכתב התשובה הציע לה כעשרים שמות והוסיף את תרגומם
לרוסית; היא בחרה את השם חמדה ,מפני שתרגום השם קסם לה81.

סיכום
הפילוסוף היווני אנטיסתנס ( 365–445לפסה"נ) ,שהיה מבית מדרשו של סוקרטס ,ראה בשם סמל
לאדם הפרטי' :לרובנו שם הוא הרבה יותר מאשר רק סימון .זהו סמל לשילוב הייחודי של תכונות
ומאפיינים המגדירים אותנו כפרטים .זהו הדבר הקרוב ביותר להגדרה עצמית שלנו' 82.אמירה זו
חלה במיוחד על שם פרטי ,שם השייך לפרט ,והמסמל אותו ומייחד אותו מאנשים אחרים .בפסק
דין בשאלת זכותה של ידועה בציבור להוסיף לשמה את שם משפחתו של הידוע בציבור קבע בית
המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק כי 'שמו של אדם הוא חלק מאישיותו .הוא האני
החברתי שלו .הוא המפתח באמצעותו הוא צועד בשבילי החברה .אין הוא קוד זיהוי בלבד .הוא ביטוי
לאישיות ,לרגש ,לחובה ,למסורת ,לייעוד' 83.כלומר השם הוא פרטי ומייצג את היחיד; הוא הביטוי
לכל מה שקיים באדם הפרטי .בחברה היהודית המסורתית הדברים האלה היו נכונים ברובם ,אך לא
כן בחברה שקמה ביישוב החדש בארץ .השם הפרטי של היחיד הופקע לטובת הקולקטיב הלאומי ,אף
שבמושבות לא הייתה חברת קולקטיב קלסית כמו זו שנוצרה לימים בקבוצות ובקיבוצים 84.השמות
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84

על חמדה בן־יהודה ראו :ר' גרין' ,חמדה בן יהודה כמגלמת העברייה החדשה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן,
תשס"ז.
ח' בן־יהודה' ,מסרת' ,אצ"מ .A43/97 ,הסיפור לא פורסם ולא ידוע באיזו שנה נכתב.
ח' בן־יהודה' ,לא במקומם' ,אצ"מ .A43/97 ,הסיפור לא פורסם ולא ידוע באיזו שנה נכתב.
ח' בן־יהודה' ,במולדת'' ,העברי' ,י"ג בניסן תרע"ז 6 ,באפריל  ,1917גיליון י"ד ,עמ' .12
ח' בן־יהודה' ,אותן הציפורים' ,הצבי ,ט' בניסן תרס"א ,עמ' .3–2
ח' בן־יהודה' ,לולו' ,השקפה ,י"ד באדר א' תרס"ב ,עמ' .45
ר' סנט ג'והן ,אהבה כפולה ,תרגמו ר' גלעדי וש' גלעדי ,ירושלים תש"ן ,עמ'  .112עוד על כך ראו :גרין (לעיל ,הערה
 ,)75עמ' .32–31
על פי O. Morgenstern Leissner, ‘The Problem That Has No Name’, Cardozo Women’s Law Journal, 4 (1998), p.
 .329הדברים הובאו בתוך :מ' רום"' ,אז איך קוראים לך עכשיו?" :איתגור וניכוס בתהליך הבחירה של נשים ישראליות
בשאלת שם המשפחה לאחר הנישואין' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ח.
בג"ץ  ,693/91אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין במשרד הפנים ,פ"ד מז ( ,)1עמ' .771 ,749
יוסף בוסל ,ממייסדי קבוצת דגניה ,אמר כי 'הילדים הם רכוש כללי וחינוך כללי אנחנו צריכים לתת להם' (י' בוסל,
'על החינוך והאשה העובדת' ,ש' וורום [עורך] ,ספר בוסל ,תל־אביב תשכ"א ,עמ'  .)236על החברה הקיבוצית ראו:
י' טלמון־גרבר ,יחיד וחברה בקיבוץ ,ירושלים תש"ל.
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הפרטיים שניתנו לילדי המושבות בעליות הראשונות לא היו רק שמות פרטיים שלהם; הם היו גם
שמות לאומיים ציבוריים85.
במאמר זה ביקשתי לשפוך אור על תפיסתם של המתיישבים במושבות את הילדים ,בני הדור הבא.
במחקר מקובל לבחון את תפיסת המפעל הלאומי את הדור הבא דרך תחום החינוך ,וכאן ביקשתי
לבחון תפיסה זו דרך יחס ההורים ובני המושבה .מן הדוגמאות שהובאו במאמר אפשר להסיק כמה
מסקנות .ראשית ,כל בני המושבה חשו שהם שותפים ביצירת הדור הבא .אמנם ההורים הם שהרו
וילדו את הילדים ,אולם מרגע היוולדם נוצרה תחושה שהם שייכים לכל החברה .תחושה זו באה לידי
ביטוי בנאומים בעלי אופי לאומי־ציוני שנישאו בטקסי ברית מילה ,בהשתתפות כל בני המושבה
בטקסים אלה ובהענקת שמות בעלי משמעות לאומית.
שנית ,העובדה שלא פעם מי שהציע להורים שם לילד היה המורה מעידה על מקומו המרכזי
בחברה המתפתחת בארץ־ישראל .המורים ראו עצמם כמי שממלאים תפקיד מהותי בחינוך הילדים,
ומעניין לראות שהקשר שלהם אל הדור הבא התחיל לא בבית הספר אלא כבר בשלב הינקות.
ולבסוף ,בשמות שניתנו לילדים במושבות בולט המטען הרב שהועמס על שמות אלו .ההורים
ביקשו להטמיע בילדיהם באמצעות השם רגשות קרבה למפעל הלאומי והזדהות עמו ,וממילא יש
בשמות שהעניקו לילדים ביטוי לחזונם הלאומי ,נושא שאנשי העלייה הראשונה מיעטו לכתוב עליו.
הבחירה בשמות עבריים בעלי משמעות לאומית שיקפה גם את חדשנותם של אנשי העלייה הראשונה,
שביקשו להלאים את המשפחה במושבה .מתן שם לאומי לילד לא רק שייך אותו למפעל הלאומי אלא
אף הטיל עליו אחריות לאומית .ילד שנקרא בשם הקשור לשיבת העם לארצו ,כגון בן־ציון ,עובד,
בן־כרמי ,יגאל ,תקווה או גאולה ,צפוי היה לחוש הזדהות עם המפעל הלאומי המתהווה 86,או בלשונו
של ליפשיץ ,ששירו פותח מאמר זה ,שמותיהם של הילדים יעידו מהו גזע מחצבתם.

 85למשל לאחר טקס ברית המילה של עובד ,בנו של אהרן אייזנברג ואחיהם של בן־כרמי ואמציה ,נכתב בעיתון 'הצבי':
'וידידנו זה ,שעסקנו עתה בהכנסת בנו לבריתו של אאע"ה [אברהם אבינו עליו השלום] הוא מאותם מטובי בני עמנו
ה"קוראים לבניהם ובנותיהם ע"ש המאורע" של הכלל ,ובניו :כרמי ואמציה ,הם לאותות זכרון ולסמני ציונים בדברי ימי
הישוב החדש' (מ"ר [לעיל ,הערה .)]12
 86כך למשל נכתב בעיתון לאחר טקס ברית המילה של עובד אייזנברג' :עובד זה הקטן גדול יהיה ולאות ולמופת בישראל
האכר ִגבור החיל מבית לחם יהודה העובד אדמת הזרע ,העושה עם הקוצרים ביום ו"זֹרה את גֹרן
יהיה :וכעובד בן בעזִ ,
השעורים הלילה" [רות ג ,ב] יהיה עובד בן אהרן' (שם).
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