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   הקדמה .א

ונפטרה באר� בשנת , 1885שזר נולדה בבוברויסק שברוסיה בשנת -רחל כצנלסו�

כרבות , היא נשלחה, א� שמשפחתה האמידה הקפידה על שמירת מצוות. 1975

היא עלתה ארצה בשנת . סדות חינו" רוסיי!למו, אירופה-מבנות מעמדה במזרח

לאחר שלמדה באוניברסיטה ובמכו� הגבוה ללימודי , ימי העלייה השנייה, 1912

לתנאי החיי! ולחברה , לאחר תקופת הסתגלות למקו!ו, היהדות בפטרבורג

בשנותיה הראשונות באר� הייתה מורה . החלה לפעול ג! למע� הזולת, החלוצית

בירושלי! , בכינרת, )לימי! תל עדשי!(עדש -ת ופועלת בתלבחוות העלמות בכינר

, היא הייתה פעילת ציבור בחברה החלוצית החל מימיה בכינרת. ישראל-ובמקווה

  . ישראל-ובי� המובילות לשינוי תרבותי בחברה החדשה באר�

  

מימיה הראשוני! באר� הייתה רחל כצנלסו� פעילה בחוגי הפועלות ודמות 

שבו הטביעה , מפעל חייה. 1921מיו! היווסדה בשנת ' ועלותתנועת הפ'מרכזית ב

שאותו ', תנועת הפועלות'של  דבר הפועלתהיה כתב העת , את חותמה יותר מכול

 בפעילותה 1961.1 ועד פרישתה בשנת 1934)ייסדה וערכה משנת היווסדו ב, יזמה

   

' מרגלית שילה ופרופ'  מתו� עבודת דוקטורט שנכתבה בהדרכת� של פרופמעובדהמאמר   *

 ,ביוגרפיה של מהפכנות תרבותית: שזר-רחל כצנלסון, תמר שכטר: ראו. משה רוסמ�

  .2004מת ג� ר, אוניברסיטת בר איל�

אדם  ,)עורכת(ל "הנ',  מהל� חייה–שזר -רחל כצנלסו�, 'הגתי' מ:  חייה ראותולדות פירוטל   1

 –רחל וזלמ� שזר , 'הגתי' מ; 23-21' עמ, 1989אביב -תל, פרקי יומנים ורשימות: כמו שהוא

ושלי� יר ,1963-1909 ,מכתבים, החופים השנים, רחל וזלמן שזר, )עורכת(ל "הנ', מהל� חייה�

 .xvii - xxiv' עמ, ט"תשנ
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בקרב הנשי! ולמע� הנשי! ביישוב ביקשה לחולל שינויי! בחברה המתחדשת 

כבר בשנותיה הראשונות באר� נוכחה לדעת שבחברה החלוצית . ישראל-באר�

לא חל שינוי מהותי בתפיסה המגדרית , שביקשה לשנות סדרי עול!

ג! . כנה ההבחנה המגדרית המסורתית-ובתחו! זה נותרה על, הסטריאוטיפית

 – ירושת הדורות –השונה 'טענה ש, במהל" שנות פעילותה הארוכות, בהמש"

לכ�  2.'אי� צור" שמי שהוא מבחו� יבוא להסביר לנו מה אנו חסרות. תוכנוהוא ב

שלא תיטמע , נרתמה בפעילותה הציבורית למע� עיצוב זהות נשית חדשה

א" ג! לא תאמ� את דמות , לחלוטי� בדמות הגברית של העברי החדש מצד אחד

  . מצד שני, האישה המסורתית

  

שכל אחד , לותה הקיפו מגוו� תחומי!שזר ומוקדי פעי-מהל" חייה של כצנלסו�

חלק! קשורי! בחייה הפרטיי! וחלק! בפעילותה . מה! הוא עול! ומלואו

במאמר זה לא אעסוק בכל הגותה החברתית ובכל . הציבורית והספרותית

אלא במוטיב מרכזי אחד השוזר את חייה האישיי! ע! פעילותה , מפעלותיה

על רקע כוונתה לחולל מהפכה בחברה נבח� זאת .  מוטיב האימה-ת–הציבורית 

כאשר קהל היעד של פעילותה היה החברה , העברית החדשה ובחיי הנשי! בה

מקובל לכלול את העולי! ' חלוצי!' בהגדרה 3.החלוצית שבתוכה חיה כל השני!

 אלה נבדלו 4.ציוניי! אשר ראו עצמ! אוונגרד-ארצה משיקולי! אידאולוגיי!

שקפת עולמ! הלאומית והחברתית ובנכונות! ישראל בה-משאר העולי! לאר�

 א� שההרכב האנושי של חלוצי העליות השונות לא היה 5.להגשימה הלכה למעשה

   

 .25' עמ, )ח"בסיוו� תרפ' ה] (יז[שלז , קונטרס, 'הפועלותעל חבורת ', כצנלסו�' ר   2
ישראל מימי העלייה השנייה -לחברה שהתהוותה באר&מתייחס ' חברה חלוצית'ושג המ   3

נכללי� בהגדרה זו . הרביעית והחמישית,  השלישית–ועד ימי העליות הבאות ) 1914-1904(

 ,ניר' ה: ראו. אל מפלגות הפועלי� ואל ההתיישבות, אנשי� בעלי זיקה אל ארגוני הפועלי�

 .395-388' עמ, ד"ירושלי� תשמ ,1933-1923 הקיבוץ והחברה
בתקופת העלייה השנייה השימוש בו היה . קיבל במהל� השני� תווי זיהוי שוני�' חלו&'המושג    4

מ� הימי� שלאחר מלחמת העול� . שמעות של ראשוניותחלקי למדי והוא בא בדר� כלל במ

, אלמוג' ש: ראו. ערכית-הוא עטה משמעות תרבותית, כאשר השימוש בו התרבה, הראשונה

ירושלי� , ציונות ודת, )עורכי�(שפירא ' ריינהר& וא' י, אלמוג' ש', ערכי דת בעלייה השנייה'

 . 156-118' עמ, ח"אביב תשמ- תל,ההליכה על קו האופק ,שפירא 'א; 300-285' עמ, 1994
- 1903 ,השניההעלייה  ,)עור�(נאור ' מ', כלכלה וחברה בתקופת העלייה השנייה, 'גלעדי' ד   5

ליטית ומציאות תרבות פו, 'ריינהר&' הלפר� וי' ב; 5' עמ, ה"ירושלי� תשמ, 4סדרת עיד� , 1914

' עמ, 1997ירושלי�  ,א, לייה השנייההע, )עורכי�(קניאל ' צחור וי' ז, ברטל' י', בעלייה השנייה

11 . 
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 הרי – 6מפעילות! טר! עליית! ומדר" התארגנות!, זהה והושפע ממקו! מוצא!

חייה! באר� החדשה אופיינו . שמבחינה אידאית הדמיו� ביניה! היה רב

 כשבראש� עמדה השאיפה ליצור אד! 7, שאיפותיה!בהתוויית דרכי! למימוש

החלוצי! עברו מהפכה אישית בחייה! תו" . שונה מדמות היהודי הגלותי, חדש

   8.חיפושי דר" מתמידי! בכל תחומי החיי! הציבוריי! והאישיי!

  

שזר ובמוקדי פעילותה הציבורית לעיצוב דמות -עיו� בתולדות חייה של כצנלסו�

ועל , מלמד על שורשי! בילדות ובגיל הנעורי!,  חדשהעברייה חדשה וֶחברה

אשר השפיע על המהפכה התרבותית , תהלי" אישי רגשי ואינטלקטואלי שעברה

חוויה זו הדריכה אותה בפעילותה הציבורית בקרב . והחברתית שרצתה לחולל

 על תפיסתה המגדרית השפיע אחד 9.חבריה החלוצי! ובעיקר בקרב חברותיה

.  שאיפתה להיות א!–א! לא החזק שבה! , י! ביותר בחייההמאוויי! החזק

חשיבות בגיבוש השקפתה החברתית -החוויה האישית נעשתה גור! רב

  .ובפעילותה הציבורית למע� הגשמתה בפועל

  

   השאיפה להיות אם  .ב

ובלעדיה חיי האישה נראו לה , האימה-ת נראתה לרחל כצנלסו� שיא הייעוד הנשי

-בהיותה בת תשע, ונותיה שנכתבו בראשית ימי בגרותהבזיכר. בלתי שלמי!

-בגיל שמונה, סיפרה כיצד התפתח בה רגש האימה-ת כבר בילדותה, עשרה

 כאשר הפנימה את התפקיד המיועד לה במשחקיה ובהשגחתה על אחיה 10,תשע

וה! התחזקו בשנות העשרה ,  היא כתבה12',אלה היו רגשות נעלי! '11.הצעירי!
   

 .8' עמ, ו"אביב תשט-תל ,א, תנועת הפועלים בארץ ישראל, ברסלבסקי ' מ   6
, גלעדי' ד; 1995ירושלי� , דימוי ומציאות: עיונים בעלייה השלישית ,ניר' ב� אבר� וה' ב   7

  .ג"אביב תשל- תל,בחינה כלכלית ופוליטית: )1929-1924 (היישוב בתקופת העלייה הרביעית
חברתיי� , ביטחוניי�, נוסדו מוסדות כלכליי�,  צורות התיישבות שונותעוצבובאות� שני�    8

מישוב , 'רובינשטיי�' א: ראו. ישראליות-ותרבותיי� והחלו להתגבש מפלגות פוליטיות אר&

,  ב,1917-1948 ,הישוב בימי הבית הלאומי, )עור�(אליאב ' ב', מוסדות ומפלגות: למדינה

ישראל בתקופת -יהודי ארץ, מישוב למדינה, ליסק' הורובי& ומ' ד; 280-131' עמ, 1976ירושלי� 

 .1977אביב - תל,המנדט הבריטי כקהילה פוליטית
 .A248 41165) כ,ארכיון גנזים. 28.11.1956, ליהודית הרריב שכתבה מכת     9

נית� לשער כי העובדות ,  כתיבתהמכיוו� שלא חל( זמ� רב מימי הילדות והנעורי� ועד לרגע   10

כפי שקורה לעתי� בכתיבת , והתחושות מתוארות כהוויית� ולא נפגמו בשל מרחק הזמ�

 .זיכרונות
, מבוא לסוציולוגיה: האדם בחברה, אנו�' י: על תהלי� הִחברות לתפקידי מי� ראו   11

 :L. Lindsey, Gender Roles;23-21'עמ, 1988אביב -תל, 4-3 יחידה, האוניברסיטה הפתוחה
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אחת התמונות שהשאירו עליה . מרכזיי! מאוד בחייה הבוגרי!ונעשו , המוקדמות

. לבי היה מלא קנאה אוכלת'. היה מראה ֵא! שרה לילדיה שיר ערש, את חותמ�

  13.'קנאה ואהבה לילדי!, כל הערב הכה לבי גלי![...] 

  

החלה מכרסמת בה הדאגה שמא תחמי� את , משלא נישאה, ע! חלו� השני!

וג! בבגרותה הייתה , ות עלומיה היא חיפשה אהבהבשנ. שאיפתה הגדולה ביותר

א! כי בכתיבתה האינטימית אי� כמעט שימוש במילה (זקוקה לה כמקור חיי! 

אבל . לאהוב ולהיות נאהבת, היא ביקשה ליצור קשר אינטימי ע! ב� זוג). 'אהבה'

  . ככל שחלפו השני! נעשה צור" זה משני לשאיפתה להספיק להרות וללדת

  

לילד הייתה גור! חשוב בניתוב מסלול חייה של רחל והיא ביקשה ההשתוקקות 

כדי לבנות משפחה ולממש את האימה-ת שכה נכספה , לקשור את חייה ע! ב� זוג

 זלמ� –אול! נפתולי קשריה ע! שתי דמויות משמעותיות ביותר בחייה . לה

 גרמו לכ" שהקמת המשפחה בוששה – 15 וברל כצנלסו�14)לימי! שזר(רובשוב 

   

A Sociological Perspective, New Jersey 1994, pp. 56-57; H.M. Lips, Sex and 
Gender: An Introduction, Mayfield 1990, p.34  . האימהות כתהלי� נלמד מקובל על

חלק� מדגישי� רק את גור� הלמידה בעוד אחרי� טועני� שתהלי� הלמידה , חוקרי� רבי�

תולדותיה של אהבת אם מן , וגם אהבה..., באדינטר' א: ראו. נקט האימהינשע� על האינסטי

' ק; 2001אביב -תל, א, המין השני, דה בבואר' ס; 1985אביב - תל,20- ועד המאה ה17-המאה ה

ילוד ', רי&' א; 1995אביב -תל, התאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האשה: בקול שונה, גיליג�

 :N. Chodorow., The Reproduction of  Mothering; 1989אביב -תל, אשה
Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkley & Los Angeles & 

London 1978 
 .35' עמ, )1הערה , לעיל(אד� כמו שהוא , בתו� הגתי', זיכרונות ילדות, 'כצנלסו�' ר   12
 בעת 1906 בשנתראתה אותה יא ה. A248 41391) כ,ארכיון גנזים, ז"חשו� תרע, יומנה מתו�   13

בה הרבתה לבקר מפני שהאמינה ששכבות , טיוליה לשכונת העוני סלודובה שבבוברויסק

: מראיי�, )חלק ראשו� (ראיון רחל כצנלסוןראו . ממשי� הגזע העתיק, העוני ה� הע� האמיתי

עברית פה של המכו� ליהדות זמננו באוניברסיטה ה-המדור לתיעוד בעל, 1961, ישראל קולת

 .A248 41176)כ ,ארכיון גנזיםנמצא א( ב; )1(16' תיק מס, בירושלי�
' פועלי ציו�'היה מפעילי מפלגת . נולד במיר שבפל� מינסק) 1974-1889(זלמ� רובשוב    14

למד מדעי היהדות במכו� ללימודי היהדות בפטרבורג וכ� . בגרמניה' החלו&'וממייסדי תנועת 

בביקורת , הוא עסק בחקר תולדות ע� ישראל. רסיטה בגרמניההיסטוריה ופילוסופיה באוניב

כל השני� הרבה בשליחויות . 1920ועלה ארצה בשנת , המקרא ובהתפתחות לשו� היידיש

נבחר לכנסת . דברהיה עיתונאי ושימש כעור� העיתו� . בעיקר מטע� ההסתדרות, ל"לחו

היה חבר . ראל הראשונהי והתמנה לשר החינו� והתרבות בממשלת יש"הראשונה מטע� מפא
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כאשר שניה! נמנו על ,  בפטרבורג1909קשריה ע! זלמ� החלו כבר בשנת . בואל

 אול! 16.ראשוני התלמידי! במכו� ללימודי היהדות שנוסד על ידי הברו� גינצבורג

את ברל הכירה . למורת רוחו של זלמ�, לאחר שלוש שני! יזמה רחל את הפרידה

הראשונות באר� ויחסיה! התהדקו בשנותיה , עוד בעיר הולדת! בוברויסק

א" ציפייתה שהקשר ימוסד וה! יקימו משפחה לא , 1918�1917ובמיוחד בשני! 

כשכל , תקופה הכי סוערת בחיי'כעבור שני! רבות הגדירה תקופה זו כ. התממשה

   17.'מאוויי אד! ואישה היו מתוחי! בי כמיתר

  

ו היו לי ל, לו הייתי יותר צעירה'. רחל התקשתה לוותר על קשר אינטימי משמעותי

 חלומותיה 18.'מה נפלא היה אז כוחי. בימי! אלה השליטה והקס! שבאשה צעירה

היא נפרדה . התגשמו ומעליה ריחפה עננת הזמ� האוזללמצוא ב� זוג כלבבה לא 

והחשש שמא תיאל� לוותר על , מברל כשהייתה כבר בת שלושי! ושלוש

ייכת כנראה לדור דכדכה אותה ההכרה שהיא ש. האימה-ת איי! על עצ! קיומה

דור מהפכני שיצא לבנות תרבות חיי! חדשה ; שהקריב את ההורות למע� הנצח

, למה תמיד התהו! הזאת בכל זאת לפני העיניי!, למה': ושיל! מחיר כבד מנשוא

לקראת הטבע ? לקראת מה. והרצו� לקפו� אליה בעיניי! עצומות ובמוח מעורפל

   19.'או לקראת המוות, הגואל

  

א" לעתי! עלתה זעקתה , יאוש בכתיבתה בדר" כלל הובלעו ורק נרמזוביטויי הי

 רחל אמנ! הוקיעה מקרי 20?' הלזה נולדנו–משוגעי הדור ': במלוא עוצמתה

   

, הגתי: ראו עליו.  היה נשיא מדינת ישראל השלישי1973 ועד 1963ומשנת , הנהלת הסוכנות

 ). 1הערה , לעיל(החופי� השני� 
עלה ארצה מבוברויסק שבבילורוסיה , מאנשי העלייה השנייה, )1944-1887 (ברל כצנלסו�   15

הוגה דעות . ישראל- העבודה באר&נועתתהיה ממנהיגיה הבולטי� והנערצי� של . 1909בשנת 

הוצאת , דברהעיתו� , עור� ובי� מקימי ההסתדרות, עיתונאי, של הציונות הסוציאליסטית

ראו . למרות ש� המשפחה הזהה אי� קרבת משפחה בינו לבי� רחל.  ועודעם עובדהספרי� 

 .1980אביב -תל, ברל, שפירא' א: עליו
אביב - תל,זכרונות ,כ&צ "ב: ראו על כ�' לידיעת המזרחהחברה 'הש� הרשמי של המכו� היה    16

 .101-98, 71-68' עמ, ג"תשכ
 .A248 41254) כ,ארכיון גנזים, 15.7.1961, מתו� יומנה   17
 . A248, ארכיון גנזים, ]1918כנראה , ללא ציו� תארי�[מתו� יומנה    18
 .ש�   19
 .ש�   20
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.  אבל תחושת הייאוש וחוסר המוצא לא הייתה זרה לה21,התאבדות של צעירי!

 א�, מפוכחהיא שנאה את הנטייה לשקוע בדמיונות שווא והעדיפה את המבט ה

לא אחת הביעה בכתיבתה האינטימית את תחושתה שאולי . א! הוביל לתהומות

 ואולי היא עצמה תוכל רק כ" למצוא ,רק המוות הוא הפתרו� לרוח המתייסרת

   22.'רק המחשבה על המוות נחמתי'. שלווה

  

, התחדשו קשריה ע! זלמ�, כאשר הבינה שיחסיה ע! ברל לא יגיעו לכלל מימוש

ה! , לאחר פרידה בת שמונה שני!, 1920בשנת .  באירופהששהה כל אות! ימי!

והייתה מודעת לסב" , רחל נכנסה לברית הנישואי� בעיניי! פקוחות. נישאו

 א" 23.'אומללה אתו ולא אוכל בלעדיו': 1918כפי שביטאה ביומנה בשנת , יחסיה!

לא : וחמור מכ", הבינה שא! לא תיענה להפצרותיו תיאל� להישאר בבדידותה

  . ל לממש את האימהות שכה נכספה להתוכ

  

הזוגיות . הק� שבנו לעצמ! רחל וזלמ� היה חסר תוכ� שיענה על ציפיות לב!

של הליכה בנתיבי! שלעתי! היו , שלה! הייתה מעטפת לחיי! של בדידות

בעיקר נוכח הדאגה , א" בחלו� השני! נוצרה ביניה! אחוות גורל. נפרדי!

וכ� בהתעניינות ההדדית של כל , 1921ראשית המשותפת לבת! היחידה שנולדה ב

רחל העריכה את . אחד מה! בפעילות הציבורית והאינטלקטואלית של זולתו

והוא מצדו ; כישוריו האינטלקטואלי! של זלמ� ונזקקה לעתי! לעזרתו ולעידודו

  . דבר הפועלת עריכת –הערי" את כתיבתה הספרותית ואת מפעלה 

  

  ערך האימהות בעיני רחל   ) האימהּות כקשת בענן  .ג

על הרגש , במסגרות פרטיות ובציבור, פה-רחל הרבתה להתבטא בכתב ובעל

האימהות נראתה לה שיא . יסוד בזהות הנשית-האימהי המהווה לדעתה נדב"

שאיננה בחזקת גורל , אינסטקטיבית וקמאית, מהות נשית ביולוגית, הייעוד הנשי

   

 41397) כ,ארכיון גנזים, שנה בוג�מתו� מכתב שכתבה לחנה כצנלסו� אחרי התאבדות שו   21

A248.תשרי תש(קיא , שדמות?', איי�, שושנה ילדת לפידות, ' נמצא א( אצל מוטי זעירא"� ;

הייתה בת למשפחה ) 1918,  ב� שמ�– 1898, רוסיה(שושנה בוג� . 70' עמ, )1989אוקטובר 

, 1913ארצה בשנת ואחר כ� בבית ספר עממי רוסי ועלתה לבדה ' מתוק�'למדה בחדר , ציונית

ואחר כ� , תקווה כשנתיי� כפועלת חקלאית וכעוזרת בית-עבדה בפתח. 15בהיותה בת 

-בשנה האחרונה לחייה שהתה בפתח. 'קבוצת העשרי�'הצטרפה לחוות העלמות בכינרת ול

 .היא שלחה יד בנפשה. תקווה
 ).18הערה , לעיל (1918, יומנה   22
 .ש�   23
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-ת לדידה היא הביטוי המוחשי ביותר האימה. אלא מתנת הטבע, ביולוגי כפוי

 התפקיד הביולוגי יוצר. המדגיש את ההבדלי! בי� המיני!, לייחודה של האישה

שונות שבאה לידי ,  שונות פסיכולוגית וחברתית בי� האישה לבי� הגברלדעתה

 אול! ההכרה בשונות זו לא גררה את 24.ביטוי בכל תחו! שבו האישה מעורבת

הות המעצימה של האימהות ולפקפק בהיותה התכונה רחל מעול! להתכחש למ

האימהות התפרשה אצלה כער" בפני . הנעלה והמשמעותית ביותר בדמות הנשית

היא הפרידה בי� רגש אינטימי ע! . ולכ� לא נתפסה בעיניה רק כפרי האהבה, עצמו

 אושר פיזית המעניקה-האימהות כחוויה רגשית. לבי� הרצו� להיות א!, ב� זוג

נעלה מכל , איננה רק תפקיד אלא תכונה נפשית,  לאישה ומעשירה את חייהמיוחד

 לכ� תמהה בערוב 25.'כמו קו שמש היוצרת הקשת בטיפות הגש!, 'הופעות אנוש

רבת עניי� ': וציינה, המין השניימיה על השקפתה של סימו� דה בבואר בספרה 

בי� הערכי! הקדוש , אבל התעלמותה הגמורה מער" האימה-ת, ]הסופרת[היא 

   26.'אולי פתלוגית, עושה אותה לתופעה זרה, האנושיי!

  

אלא , מוטיב האימהות היה מרכזי בחייה האישיי! של רחל לא רק לפני נישואיה

 כמעט בכל הרצאותיה ומאמריה שעסקו 27.א� לאחר הולדת בתה היחידה רודה

 מעשיה וכל, נגעה רחל בצורה כלשהי בנושא האימה-ת, בשאלות הקשורות בנשי!

המדד הראשוני לבחינת מעשי! במש" כל שנות חייה היה . היו טבועי! בחותמה

כפי שהתבטאה . בסגולת! לבטא רגש אימהי, ואירועי! אישיי! וא� ציבוריי!

ג! כשהיא , אשה': בעניי� השתתפות� של חברות הקיבוצי! בהגנת היישובי!

 מאשר גילויי והא! יש מקור שופע יופי יותר. אוחזת בכלי הגנה היא א!

  28?'האמהות

  

   

יסודות תנועת הפועלות והפעולה , 'כצנלסו�' ר: לדוגמה. שונותהיא ביטאה זאת בהזדמנויות    24

אוס( ליליה , ארכיון יד טבנקין, )25.6.1937הרצאה בסמינר הפועלות הראשו� (' התרבותית

ועידת הפועלות ', אוטוביוגרפיה של תנועה: דבר הפועלת, 'כצנלסו�' ר; 4/23/15בסבי& 

 . 16' עמ, )�"יג בטבת תש)י(השמינית 
 .41-40' עמ, )28.3.1939 (1חוברת , שנה ו, דבר הפועלת ',על מותה, 'כצנלסו�' ר   25
 .263 88098/1 ,ארכיון גנזים, 1.5.1967, מכתב שכתבה לרבקה גורפיי�   26
דברי , )עורכת(רחל כצנלסו� ', אחרי ועידה', ]רחל כצנלסו�. [כ. ר: ראו.  עצמה ציינהשהיאכפי    27

 .58' עמ, 1930אביב -תל, פועלות
חברות בחוזר לחברות ע� צאת המהדורה השלישית של הספר ', חברות בקבו&'על , כצנלסו�' ר   28

 .1/25/15אוס( ליליה בסבי& , ארכיון יד טבנקין. 1949 בקיבוץ
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במפגשי! אישיי! נהגה לבחו� נשי! בתפקוד� כאימהות והתעניינה בגידול 

בדברי הספד לידידתה ושותפתה לדר" מאז ימי העלייה ,  כ" לדוגמה29.ילדיה�

 היא ביכתה את אובדנה 30,אוה טבנקי�, השנייה ובמש" עשרות שני! אחר כ"

-אם'וכינתה אותה , על דמותה כא!ובמיוחד התעכבה , פעלי!-כאד! קרוב ורב

הגאה עליה� והחרד , כי יחסה לילד היה כיחס אמ� היוצר יצירות מושלמות, אמן

 אול! 31.'לגורל� והממשי" לטפל בה� ולשכלל� כל ימי חייו, לחשיבות�, ליופיי�, לה�

לגביה כל , כפי שראינו, שכ�, היא לא ייחסה חשיבות רק לעיסוק הישיר בנושא

  .  אימהירוויה ברגשעשייה נשית 

  

את יחסה לאימהות ואת נועזותה ג! ביחס לחברה המסורתית שממנה באה וג! 

יחסה , הראשו�: נית� להדגי! בשני מקרי!, ביחס לחברה החלוצית שבה חיה

 אשר ילדה שני ילדי! בתחילת שנות 32,למקרה של פסיה אברמסו� מכפר גלעדי

שה שאינה פסיה ח. לא עבדהובעקבות הלידות נחלשה וחלתה ולכ� , העשרי!

 חברותיה –עומדת בציפיות החברה שהחרימה אותה כבר ע! לידת בנה הבכור 

שהרי בגללה התרחקה מהגשמת מטרות החברה , ראו בבחירתה באימהות בגידה

.  שלחה יד בנפשה1922 והיא התקשתה להתמודד ע! הלח� החברתי ובשנת –

א ויתרה על זכותה להיות א! משו! של, פסיה הייתה סמל גבורה, בעיני רחל

   

 .2002בריאיו� שערכתי עמה בפברואר , תיעוד בעל פה, דות�' ר   29
נולדה למשפחה חסידית וקיבלה ) 1947,  עי� חרוד– 1889, פולי�( אוה טבנקי� לבית סטשבסקי   30

למדה באוניברסיטה .  והוסמכה להוראה1908סיימה גימנסיה בשנת . פולני-חינו� רוסי

ש� נאסרה פעמיי� , והשתתפה בהגנה העצמית בוורשה' פועלי ציו�'הייתה פעילה ב, בקרקוב

 1920עבדה בחקלאות במקומות שוני� ומשנת , 1912עלתה ארצה בשנת . בגלל פעילותה

הייתה מהאמהות הראשונות והייתה . הצטרפה לגדוד העבודה והייתה ממייסדי עי� חרוד

, הייתה חברה באחדות העבודה. פעילה בעיצוב החינו� המשות( ובשיתו( החברות בשמירה

יומן עין : ראו. שני� רבות סבלה ממחלת לב שהגבילה את פעילותה. י ותנועת הפועלי�"מפא

 .563' עמ, )8.8.1947 (193חוברת , יא, צרור מכתבים ;)7.8.1947 (151; )11.7.1947 (147, חרוד
 .ההדגשה במקור. 23' עמ, 1969אביב -תל, שליווני ואינן ,כצנלסו�' ר   31
. 1905עלתה לאר& ע� משפחתה בשנת ). 1922,  כפר גלעדי– 1893, רוסיה (אברמסו�פסיה    32

' חוות העלמות'למדה ב.  לדגניה ואחרי שלוש שני� עברולציו�המשפחה התיישבה בראשו� 

' השומר'נישאה לחבר . ש� ניהלה את משק הבית והמטבח, בכינרת ואחר עברה למרחביה

בריאותה הרופפת וריחוקה מבעלה , בדידותה. מאיר ספקטור שנדד באר& ע� חברי קבוצתו

על המקרה . וכאשר הוחמר מעמדה החברתי ומצבה הרגשי היא שלחה יד בנפשה, הקשו עליה

  ' עמ)27הערה , לעיל (דברי פועלות, )עורכת(כצנלסו� ' ר ',פסיה אברמסו� ',גורדו�' י; אור

' עמ, ש�, 'מאגרות פסיה אברמסו�'; 209' עמ, ש�', לזכר פסיה אברמסו� ',כצנלסו�' ר; 208-206

 . 55-46' עמ, 1989אביב -תל, להתחיל מבראשית, בקי'  ר;218-210
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זאת בניגוד לתפיסה המקובלת בחברה החלוצית ', סב" האמה-ת'ולהתמודד ע! 

   33.בראשיתה

  

 מבטאת יותר מכול את – 34 תגובתה למותה של גאולה שרתוק–הדוגמה השנייה 

הייתה חברת קיבו� , הבת הצעירה לבית שרתוק, גאולה. יחסה של רחל לאימה-ת

. ללדת ילד, למרות שלא קשרה את חייה ע! ב� זוג, טה במודעוהחלי, גבעת ברנר

א" הייתה מוכנה , היא הכירה את יחס החברה לאמה6ת מחו� למסגרת הנישואי�

ובלבד שלא תחמי� את חוויית הלידה , לשל! את המחיר החברתי הכבד הצפוי לה

 א", גאולה מימשה את שאיפתה להרות וללדת. ובעיקר את חוויית גידול הילד

 רחל לא הכירה את גאולה 35.שבוע ימי! לאחר לידת בנה נפטרה כתוצאה מסיבו"

גרמו לה להזדהות עמה , 1939ובעיקר מותה בשנת , א" נסיבות חייה, אישית

-היא לא נרתעה מבחירתה של גאולה לגדל ילד במשפחה חד. וריגשוה מאוד

היא . ובלהביעה דעות שונות מהמק, כמו במקרי! אחרי!, ובעניי� זה, הורית

שזקוקה לדור , ראתה בכ" ביטוי ה� לעצמאותה של האישה ה� לתרומתה לחברה

 להגשי! תעוזתה לחרוג ממוסכמות החברה כדי,  בדידותה של גאולה36.המש"

  :הניעו את נימי נפשה של רחל, ובעיקר שאיפתה לילד, נפש-משאת

  

הולכים ונמתחים חוטים מהמוות הזה אלי ועושים אותו לדבר עיקרי 

הרמז על בדידותה עוד . אחד היסודות של החיים לגבי, וחשוב מאוד

רצתה בדבר מה הכי גדול : וכאילו היא ספרה לי את הכל. מוסיף עליו

היא מתה ? האם אין זה זיוף לבכות אותה. [...] באימהּות וניצחה, בשבילה

?האם אפשר לקרוא לזה מוות ולא נצחון החיים. מנצחת
37  

   

  .A248  41242 ) כ,ארכיון גנזים, ]ללא תארי�[כתב יד , או למאמרטיוטה להרצאה , כצנלסו�' ר   33
בימי מלחמת העול� . למדה בגימנסיה הרצליה) 1939, גבעת ברנר–1902, רוסיה( גאולה שרתוק   34

למדה מוזיקה בגרמניה והייתה מורה , הייתה חברת קיבו& גבעת ברנר. הראשונה הייתה בגליל

) 121 (56, צרור מכתבים: ראו. תו( החברות בהגנת המקו�הייתה בי� המובילות לשי. בקיבו&

; ט"ניס� תרצ)טבת(כר� ו , )ל)כט(ב )א, מבפנים; 94; 30 'עמ, )27.3.1939ט "באדר תרצ' ח(

  'מע, )28.3.1939 (1חוברת , שנה ו, דבר הפועלת ;121�111; 73�66' עמ, )1939מר& )ינואר

42-39 . 
א� ג� בגלל , בעיקר משו� אישיותה הייחודית, תהנראה שמכריה של גאולה זועזעו ממו   35

אחרי מותה הופיעו דברי הספד וכ� קטעי� מעיזבונה . הטרגיות של סיו� חיי� צעירי�

אוס( , ארכיון יד טבנקיןכמו כ� ראו . 34בהערה , ראו במקורות המפורטי� לעיל. וממכתביה

 .1/15אולה שרת אוס( ג, ארכיון יד טבנקין; 3/3/15יהודה שרת 
 ).33הערה , לעיל(טיוטה , כצנלסו�' ר   36
 .363' עמ) 1הערה , לעיל (אד� כמו שהוא, בתו� הגתי, כצנלסו�' ר   37
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'אני כבר רואהאת גבול כוחותי '  .ד
38
   התסכול באימהות� 

ש! שהו בני הזוג לרגל , א בווינה"בשבט תרפ' נולדה בה, בת! של הזוג שזר, רודה

ואכ� רחל ,  היא הייתה מושא האימהות שרחל כה נכספה לו39.שליחותו של זלמ�

כמוהו לא חשה , מבטאת ביומנה את אושרה העילאי בימי ההיריו� ולאחר הלידה

אח מה טוב הטבע ומה טובות , בעליל מרגישה. ררת תודה לטבעיש שמעו': מעול!

   40.'שלוות שמחה. דרכיו ומה קל ללכת בה�

  

אול! ימי האושר לא ארכו מפני שמיד לאחר לידתה התגלתה התינוקת כחלשה 

 א" ע! 42, בתחילה לא התגלו כל סימני! מדאיגי! באשר להתפתחותה41.וחולנית

 בתחילה אבחנת 44. נעה בי� תקווה לייאוש ורחל43,חלו� הזמ� התעוררו הספקות

א" לאחר שלוש שני! , משמעית-המומחי! שאליה! פנתה לא הייתה חד

   45.והיא אובחנה כילדה בעלת תסמונת דאו�, התאמתו חששות ההורי!

  

   

 .A248 ארכיון גנזים, 1949יוני , מכתבה של רחל  לזלמ�   38
וזלמ� נשלח להקי� בווינה את , העולמית' פועלי ציו�'פ חל פילוג במפלגת "בסו( שנת תר   39

ובאוגוסט אותה שנה שכרו , נסעו לווינה, בני הזוג שזה עתה נישאו. 'ימנית'משרד הברית ה

 .1הערה , 109'  עמ)1הערה , לעיל(החופי� השני�  ,ראו הגתי. דירה בשכונת זיברינג
' עמ, ש�]. 1921כנראה , ללא ציו� תארי�[מכתב שכתבה רחל בווינה לזלמ� ששהה בוורשה    40

112. 
כנראה ינואר , ללא ציו� תארי�[ווינה אל זלמ� בווינה מכתב שכתבה רחל מבית החולי� ב   41

ללא ציו� [חוברת א , לה'ספרה של רודה: ראו ג� ביומנה שכותרתו ;113' עמ, ש� ].1923

 .A248 41336) כארכיון גנזים, ]1921פברואר  כנראה, תארי�
ילדה לאחר שקיבל ממנה מכתב ובו תמונה של ה, שמואל יבניאלי ו"כ� כתב לה בפסח תרפ   42

. הדמיו� בי� שתיכ� מפליא. וג� תמונת� את. תמונת הילדה טובה מאוד': בהיותה כבת שנה

, תווי פניה של הילדה לא עוררו דאגה). A248 10/3226 ארכיון גנזים', רואי� את הא� והבת

 . אולי בגלל איכות הצילו�
יה הראשוני� שהסבו את תשומת לבה כבר בימ, כמה מהבעיות המתוארות ביומנה של רחל   43

חבל הטבור נקודת ניתוק , 'טינגיי' ק: ראו. אופייניות לילדי� בעלי תסמונת דאו�, של התינוקת

, 1993ירושלי� , הדרך לעצמאות: לגדול עם תסמונת דאון, )עור�(מ פושל "ז', ראות ההורי�

 .14' עמ
 ]. 1922ת כנראה שנ, ללא ציו� תארי�[ ב חוברת, )41רה הע, לעיל(לה 'ספרה של רודה   44
נכות , )עורכי�(שטנגר ' מאיר וו' א, רימרמ�' א: על הסממני� לתסמונת דאו� ואבחונה ראו   45

 Smith D., Recognizable, Patterns of;1986אביב -תל, קובץ מונחים: התפתחותית
Human Malformation Genetic: Embriologic and Clinical Aspects, London 

1982, pp. 10-13 
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החלו , הטיפול בה וחינוכה, ההתמודדות ע! צורכי גידולה המיוחדי! של רודה

רחל וזלמ� קיבלו על עצמ! את התפקיד . המרגע לידתה ונמשכו כל ימי חיי הורי

והיא אמנ! זכתה , הקשה המוטל על הורי! לילדה אשר לעול! תהיה זקוקה לה!

, 1924במהל" כל השני! מאז שבו ארצה בשנת . תשומת לב ואהבה, לטיפול מסור

היו , ההשכלה והמיומנויות שהקנו לה, והטיפול, לא היה מי שידריכ! כיצד לקדמה

היה , ל" הייעו� המועט שהוענק לה! עוד בהיות! בחו46.וזמת!פרי הבנת! וי

 ג! הורי! 47.ולא ליווה אות! בהתמודדות היומיומית הנדרשת, עקרוני ומכליל

ואי� , לא מוזכרי!, שיהוו מקור תמיכה וידע, לילדי! נוספי! בעלי תסמונת דאו�

רכה ההד,  בגלל היעדר התמיכה48.צור" לומר שספרות הדרכה לא הייתה בנמצא

נאלצו ההורי! לקבוע בעצמ! את סביבת , המקצועית ותכניות חינו" מיוחדות

להחליט על דרכי חינוכה , לדאוג לה למסגרת חברתית מתאימה, החיי! של בת!

,  ה! התחבטו והתלבטו פעמי! רבות בסוגיות עקרוניות49.ועל תוכני הלימוד

לחנכה במסגרת הא! : שקיבלו הדגשי! שוני! בהתא! לגיל הילדה ולהתפתחותה

 הא! להעדי� חינו" קבוצתי או טיפול 50?חינוכית רגילה או בתנאי! מיוחדי!

 הא! 52? הא! ראוי שתשהה בבית או עדיפה לה מסגרת פנימייתית51?יחידני

   

 וביומניה של רחל לא מוזכרי� אנשי מקצוע כמו רופאי� או פסיכולוגי� המכתביה� זה לזב   46

 :ראו. להציע דרכי פעילות ולתמו� בקבלת ההחלטות, שמסוגלי� לסייע בהבנת המציאות

 ).10.4.1924( חוברת ב ,)41הערה , לעיל(לה 'ספרה של רודה
, בנוס(.  באר&החינו�א הכיר את תנאי א� הוא ל, רני מברלי� הדריכ� כיצד לקדמה'צ' פרופ   47

אלא התייחס אליה על פי אמות מידה שהיו , הוא לא התמקד בבעיותיה הייחודיות של רודה

 . מקובלות לכלל הילדי� בעלי תסמונת דאו�
,  בתו� הגתי6.8.1926, אביב- של זלמ� השוהה בברלי� לרחל בתלמכתבוראו . ל"ג� לא בחו   48

 .162-161'  עמ,)1ה רהע, לעיל(החופי� השני� 
להערי� את תרומת� של העובדי� , שני� רבות מאוחר יותר, אולי משו� כ� ידע זלמ�   49

הוא האמי� שהעובד הסוציאלי מייצג . שבימי� שבה� נזקק לה� לא היו בנמצא, הסוציאליי�

את כל המשאבי� והעזרה שהחברה מסוגלת , בעבור הילד או המשפחה הנתוני� במצוקה

 . 140' עמ, )1958 (5', כר� ב, סעד', העובד הסוציאלי, 'שזר' ו זרא. לגייס
 אגודת ילדי –' .ד.ת.י, ''יפה' דות� ונ' ר: ראו על שאלה זאת היו�. רודה התחנכה בחינו� רגיל   50

 . 250-249' עמ, 1995חדרה , מאחורי הפסנתר, )עור�(אהרוני ' ח', תסמונת דאו�
בהכיר� בחשיבות הקבוצה ). 10.4.1924( ב חוברת, )41הערה , לעיל(לה 'ספרה של רודה   51

נטו להעניק לרודה מסגרת חינוכית ה� , החברתית לקידומה של בת� ולשילובה בחברה

  .ובמסגרת בית ילדי� כמו בקיבוצי�רצוי בכפר . קבוצתית ולא להסתפק בחינו� אינדיבידואלי

באשר לדר� הרצויה משקפת עד היו� נמש� הדיו� בסוגיות חינוכיות אלו וההתלבטות    52

יש הטועני� שבכל מקרה עדיפה . תאוריות חינוכיות שונות המתבססות על מחקרי שטח

 E.M. Kaufman, 'The Effects of: ראו. הישארות מוגבלי� שכלית בבית
Institutionalization on Development of Stereotyped and Social Behaviors in 
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המאמ� המושקע בקידומה למע� חיי העתיד אינו מקריב את אושרה ואת רווחתה 

י� השאר בהשפעת  התשובות השונות לשאלות אלה התקבלו ב53?העכשוויי!

שהכיר את הילדה בשנותיה הראשונות ועמו ) רני מברלי�'צ' פרופ(ל "מומחה מחו

ה! פעלו לאור ,  בנוס�54. אותהשראהמבלי , ה! התייעצו מפע! לפע! כיצד לנהוג

 ובהתא! למגבלות שהיו קיימות 56, לפי האינטואיציה55,תפיסת! החינוכית

     57.באותה עת באר� בחינו" ילדי! חריגי!

  

, לא שררה תמיד תמימות דעי! בי� זלמ� לרחל, בגישת! לגבי חינוכה של רודה

ובשו! שלב לא השלתה , רחל הייתה מפוכחת. לפחות לא בשני! הראשונות

עמדתה האמיצה נוכח חשיפת . ולא הסתירה זאת, עצמה באשר למוגבלות בתה

לותה הבת בציבור מלמדת על יכולתה להתמודד כנגד דעות מקובלות ג! בפעי

. וניכר שהתבייש במוגבלותה, נמנע מלחשו� את הילדה, זלמ� לעומתה. הציבורית

הוא האמי� כי השקעת מאמצי! בחינוכה תוביל להישגי! המיוחלי! ותהפו" 

יש לי הרגשה ברורה כי הרבנו לחטוא על אשר התייאשנו וג! '. 'רגילה'אותה ל

ובשקט וסבלנות אפשר ובאהבה , נחמדה הילדה. האמנו לעלילות המרובות עליה

, ה'רחל, היא איננה לקויה. נחו� רק לשכוח לגמרי שהיא לקויה. לפעול הרבה מאוד

,  אי� ספק שאופיו האופטימי של שזר השפיע ג! הוא על מראה עיניו58.'האמיני לי

   

Mental Defectives', American Journal of Mental Deficiency, 71 (1966), pp. 
ילדים , וינר' א: ראו. א� יש הסוברי� שמסגרות שונות כמו מעו� משפחתי עדיפות. 581-585

, השמת ילדים במסגרת אומנה משפחתיות, יפה' א; 1990אביב -ירושלי� ותל, בחסות אנוש

 .1991ירושלי� 
בתו� , אביב לזלמ� השוהה בארצות הברית- מתל1932 ראו לדוגמה במכתבה של רחל בשנת   53

אביב - מתל1932 ביולי 13ומכתבה מתארי� ; 232 'עמ, )1רה הע, לעיל( החופי� השני� ,הגתי

 . 235' עמ, ש�, לזלמ� שבארצות הברית
, ללא ציו� תארי�[ וראו מכתבו לרחל בצירי� ;)48ה הער, לעיל(מכתבו של זלמ� לרחל ראו    54

 .181-180' עמ, ש�, החופי� השני�, הגתי, ]1927כנראה 
צרי� , עיקר הדגש לדעת זלמ�). 10.4.1924(חוברת ב , )41הערה , לעיל(לה 'ראו ספרה של רודה   55

א� יש . והכול במסגרת חינו� רגיל,  ביטחו� עצמילהיות על בניית דימוי עצמי חיובי ורכישת

 ).48הערה , לעיל(ראו מכתבו . אזי ע� ילדי� צעירי� ממנה, צור�
, בתו� הגתי 23.6.1927, אביב לזלמ� השוהה בארצות הברית-ראו לדוגמה מכתבה של רחל בתל   56

 .173' עמ, )1הערה , לעיל(החופי� השני� 
ואוכלוסיות מיוחדות כמו ילדי� , צורכי החינו� ביישוב היו גדולי� מכפי שנית� היה לספק   57

  .ר מחוסר משאבי� כספיי�מפגרי� נזנחו מחוסר אפשרות מקצועית ובעיק
, לעיל(החופי� השני�  , בתו� הגתי15.10.1927,מכתבו של זלמ� השוהה בברלי� לרחל שבצירי�   58

 .181' עמ, )1ה הער
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. א" כנראה שהיה זה ביטוי לשאיפות לבו ולאמונתו שרודה היא ילדה ככל הילדי!

סייעו לו להתמודד רגשית , והאמונה שהכול בר שינויייתכ� שהכחשת העובדות 

אולי תר! לכ" ג! החשש שחשיפת הילדה בפומבי תתייג אותה . ע! המציאות

ומהקושי להתייחס , זלמ� הושפע מיחס החברה לילדי! חריגי!. כילדה חריגה

  59.מלהתמודד ע! המציאות ושגה בחלומות ועל כ� נרתע, לאחר ולשונה כראוי

  

ילדה נפל א! כ� על כתפי ההורי! ושחק את כוחותיה! הפיזיי! עול הטיפול ב

והיא החלה , שנשאה בעיקר הנטל, במיוחד ניכרה העייפות אצל רחל. והנפשיי!

למה עלי רק נופל המשא : שקמה בי תלונה'לגלות סימני התקוממות והודתה 

 רחל נזקקה לרשת תמיכה 60.'הגדול הזה של אחריות שאי� בכוחותי לשאת אותו

, ומכיוו� ששירותי עזר מתאימי!, ברתית שתסייע לה ליצור יציבות בחיי הילדהח

 ובעיקר 61היא נעזרה בקרובי משפחה, לא היו בנמצא, קהילתיי! או מוסדיי!

 רצונה שלא להפסיק את פעילותה הציבורית ואת שאיפותיה מחו� .בחברותיה

גרמו לעימות , ודרישתו של זלמ� שתקדיש זמ� ומאמצי! לטיפול בילדה, למשפחה

רק כשחלתה חשה שנקרתה . פנימי בי� שאיפותיה האישיות לבי� תפקידיה כא!

ממעמסת החיי! ובעיקר ממטלות , ולו לימי! אחדי!, בפניה הזדמנות לברוח

 הניסיו� לחיות בשני העולמות לא תמיד עלה יפה וגר! לה 62.הטיפול ברודה

  :לתסכול

   

בתקופת נשיאותו בשנת . עד ערוב ימיו התקשה שזר לחשו( בציבור את מגבלותיה של רודה   59

רחל ציינה ביומנה . 'ארזה'ההבראה אל ההורי� ששהו בבית , שלא כנהוג,  הצטרפה רודה1966

אבל כל זה לא היה מסתדר לולא ההחלטה הפנימית של זלמ� . [...] היה זה שבוע אנושי וטוב'

 ).A248 41255) כארכיון גנזים, 28.3.1966יומנה (' להופיע ע� רודה ג� בציבור גדול וזר
החופי� השני�  ,� הגתיבתו. 11.9.1930, אביב לזלמ� השוהה בברלי�-מכתב שכתבה רחל בתל   60

 .215'  עמ,)1ה לעיל הער(
טיפלה בילדה ובמשק הבית בעת שליחותה של רחל לארצות הברית , בת אחיה שמואל, אסתר   61

ה הער, לעיל(החופי� השני� ,  בתו� הגתי27.11.1932, ראו מכתבו של זלמ� לרחל. 1932בשנת 

; 27.1.1936, כתבי זלמ� לרחלראו מ,  שהתה אמה של רחל בביתה1936בשנת ; 238'  עמ)1

; 181' עמ, ש� ,16.5.1936, יורק-מכתבה של רחל לזלמ� בניו; 280, 277' עמ, ש� ,18.2.1936

עברה אמה של רחל להתגורר בבית� וסייעה לה בטיפול , ה"ז בניס� תרצ"לאחר מות אביה בכ

 .בבת ובבית
רו לה ימי מחלה להשתחרר בעבר אפשג� . A248 41269) כארכיון גנזים 1.3.1929יומנה    62

, הגתי לעיל. 28.10.1916, מכתבה מכינרת לזלמ� בברלי�: ראו. לתקופה מוגבלת מעול מכביד

תופעת הבריחה לימי מחלה כהזדמנות לחשבו� נפש נזכרת ג� בכתיבה אינטימית של . 87' עמ

מנית  שההתפנות הז1930אווה טבנקי� שכתבה ביומנה בשנת כמו למשל אצל , חלוצות אחרות

קטעי� , 'טבנקי�' א: ראו. ממעמסת החיי� מעניקה לה שלווה ויכולת להתבוננות פנימית
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שני הפכים אלה של הרגשה קשה לתאר . הלב מתמלא מרירות על גדותיו

, את הנאתו מהחיים, את כוחותיו, כשאדם מרגיש את יכולתו: עצמית

את שעבודו לחולשות , את אי יכולתו, וכשאדם מרגיש רק את חולשתו

.עצמו ולדרך חייו
63   

  

החלוקה הבלתי שוויונית שלפיה זלמ� ממשי" בפעילותו המגוונת הכרוכה 

ורחל כורעת תחת נטל הטיפול ,  מהביתבנסיעות רבות ובהיעדרויות ממושכות

שלפיה האב אינו מפתח קשר רגשי ,  ג! מהתפיסה בת הזמ� נבעה כמוב�64,בילדה

 ג! הבדלי האישיות ביניה! 65.עמוק ע! ילדיו בשנות חייה! הראשונות

בהתמודדות! ע! חריגות הבת וההבדלי! בתפיסת! החינוכית גרמו לכ" שרחל 

היא התייחסה בחוסר אמו� . עורבותו המלאהלא ביקשה בשני! הראשונות את מ

א� שהייתה מודעת ג! , וסברה שהוא טועה, לדעתו בעניי� החינו" המתאי! לילדה

  66.למוגבלות הידע שלה בנושא

  

, היא חשה שעיסוקיה בבית ובחו� נחותי! ביחס לעיסוקיו של זלמ�, יחד ע! זאת

 הזנחת הילדה בשל ותמיד ליווה אותה מוסר כליות על, ה� בעיניו ה� בעיניה

 רחל נאלצה לפצל 68.'ויתור, ויתור, ויתור':  מכא� פרצה הזעקה67.ענייניה המגווני!
   

ארכיון יד , 1977נובמבר )אוקטובר, )רחל-י יוכבד בת"מתורגמי� מרוסית ע(' מיומני� אישיי�

בעיקר כאשר היא , מחקר ב� ימינו קובע שמחלהואכ� ה. 1/15אוס( אוה טבנקי� , טבנקין

' ס: ראו. מאפיינת נשי� המתקשות להתמודד ע� מטלות החיי�, נפשיותקשורה למצוקות 

' עמ, 1991אביב -תל, מעבר לעוצמה, פרנ&' מ; 1980אביב -תל, המחלה כמטאפורה, סונטאג

325. 
 .A248 41269) כארכיון גנזים. 3.4.1929, יומנה   63
מ� טיפל בילדה והקדיש סיפרה בזיכרונותיה כי זל, קרובת משפחה של זלמ�, א� כי מיכל זמורה   64

אביב -תל, רפרטואר אישי ,זמורה כה�' מ: ראו). בעיקר בשני� מאוחרות יותר(לה זמ� רב 

 .140-138' עמ, ז"תשנ
כל לא וטוע� ש, במובנו של הארכיטיפוס של יונג, ארי� פרו� מתייחס לטיפוסי� האידאליי�   65

 ,פרו�' א: ראו(לתי מותנית אהבה אימהית שונה מאהבת אב בהיותה ב. אב וא� מתנהגי� כ�

, האבהות היא מושג חמקני, שלא כמו האימה.ת). 44' עמ, 1975אביב -תל, אמנות האהבה

יש המספקי� ). 11הערה , לעיל(' רי&. 'דרמטי ביותר, האימה.ת הגופנית היא מחזה גלוי לעי�'

 M. O`brien, Politics of: ראו. הסבר ביולוגי ַלשוני בי� הגבר לאישה ביחס� לילד
Reproduction, Boston 1981 

 .291' עמ, )1ה הער, לעיל(אד� כמו שהוא  ,בתו� הגתי, ו"כסלו תרפ, יומנה   66
, 29.7.1938. ש� שהתה רודה,  ראו למשל במכתבה משליחותה בוורשה לדבורה דיי� בנהלל67

 .262'  מכתב מסA248 ארכיון גנזים
 .A248 41269) כארכיון גנזים, ]ללא ציו� תארי�[ יומנה 68
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ולמצוא זמ� וכוח ג! לעיסוקי! הקשורי! בחינו" , את משאביה הפיזיי! והנפשיי!

זאת כאשר זלמ� מדרבנה כל העת במכתביו שלא להרפות , ובטיפול בילדה

� לה להגדיל את התקציב שייעדו למורה הוא המלי. ממאמצי הטיפול והחינו"

 דרש ממנה לחגוג במועד את יו! הולדתה של 69;פרטית כדי להוסי� שעות חינו"

ולהכי� , לשחק עמה משחקי חשיבה,  לתק� את שגיאות הכתיב שלה70,רודה

,  מעבר לשאלות העקרוניות של חינוכה ולדרישות הללו71.במשות� אוס� בולי!

זאיות כמו מי ישגיח על הבת ויטפל בה בימי הוטרדה רחל ג! משאלות פרו

 מכתביה 72.חופשת הקי� או בימי היעדרותה מהבית לרגל עיסוקיה ועבודתה

חושפי! את טרדותיה , בעיקר בעשור הראשו� לחייה! המשותפי!, הרבי! לזלמ�

  . טיפול ודאגה לרודה�היומיומיות שעיקר

  

פלה של האישה על מעמדה המו תחושת הקיפוח הקצינה את דעתה של רחל

היא התמרמרה על שחייה כא! . הנשואה והא! בהשוואה לזה של הבעל והאב

הקשיי! היומיומיי! , הבדידות. וכרעיה כה שוני! מחייה בעבר כאישה עצמאית

 והיא 73,והוויתור על חיי תרבות וחברה שבה! הייתה מורגלת נתנו בה אותותיה!

, ש ובראשונה בדפוסי המשפחהוברא, הבינה שכל עוד לא יחולו שינויי! בחברה

  .לא תתחולל תמורה אמיתית בחיי האישה

  

ותסיסה פנימית , שאיפות רדומות ניעורו, מסגרת חייה של רחל נעשתה צרה לה

 אמנ! ג! בעבר היו תקופות שבה� ביקשה 74.תבעה ממנה לחולל שינוי בחייה

   

 .196' עמ, )1הערה , לעיל(החופי� השני� , בתו� הגתי, 26.10.1928)במכתבו מברלי� ב   69
, ש�]. 1932כנראה , ללא ציו� תארי�[מכתבו מקנדה : ראו. ג� כשהתארי� לא היה נוח לרחל   70

 .229' עמ
 .A248 ארכיון גנזים, ]1932כנראה , ללא ציו� תארי�[במכתבו מניו יורק    71
  לבזל כצירה בקונגרס1927בי� השאר היא נסעה בשנת . ל בשליחויות שונות"רחל נסעה לחו   72

 היא נסעה באופ� פרטי 1930בשנת ;  ולקחה עמה את רודה שנשארה בבית ידידי�15)הציוני ה

והייתה אמורה לשלב זאת בקונגרס האינטרנציונל המקצועי בסטוקהול� א� לבסו( לא הגיעה 

; ו העולמית"בזל ע� עדה פישמ� כנציגת מועצת הפועלי� בוועידת ויצ נסעה ל1931)ב; לש�

 נסעה 1936)ב;  נסעה לשמונה חודשי� כשליחה בליגת החברות בארצות הברית1932)ב

לפולי� לשלושה ' החלו&' נסעה כשליחה מטע� 1938)ב; ו העולמית"לצירי� למועצת ויצ

לפני נסיעה זו השתתפה .  הפליטה נסעה בשליחות לגרמניה לסייע לשארית1947)ב; חודשי�

 .1946בדצמבר , הקונגרס הראשו� אחרי השואה,  בבזל22)בקונגרס הציוני ה
 .  A248 41269) כארכיון גנזים, 31.1.1929,יומנה   73
 .  ש�. 24.9.1929,  יומנה74
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ימינו מחקר ב� .  אבל כעת המציאות הגבילה את צעדיה75,לחולל תמורה בחייה

כפי שעוצב על ידי החברה , טוע� שבתפיסת האימה-ת יש שילוב בי� התפקיד

לבי� הפ� האישי של האישה , )בהתא! לתפקידי המיני! באותה חברה(המסוימת 

עיסוקיה וקשריה החברתיי! , ההיסטוריה האישית שלה, הכולל את תכונותיה

כוחות הנפש ,  ואמנ!76.מחו� למשפחה ובתו" המשפחה הגרעינית והמורחבת

והגו� שנדרשו מרחל לקיו! חיי המשפחה לא הותירו לה מספיק מרחב כאד! 

לאחר , וכעת, עמדתה הגורפת כלפי האימה-ת כמהות האישה התרככה. אוטונומי

היא הבינה שצורכי האמה6ת לא תואמי! , שהתנסתה בעצמה בתפקיד תובעני זה

א� א! היא , האימה-ת.  בקונפליקט!אלא נמצאי! עמ, תמיד את צורכי ילדיה�

לפיה , גישה זו. היא רק חלק מזהותה הנשית, מרכזית ביותר בחיי האישה

רווחת מאוד , האימה-ת היא רק חלק מ� הזהות הנשית ולא חופפת לה לחלוטי�

ובמבנה החברתי הקיי! , האמה6ת והילדי! ה! בעלי צרכי! נפרדי!. בימינו

   77. האמה6תמתמלאי! צורכי הילדי! תו" דיכוי צורכי

  

התקוממה , א" מעבר להבנה מורכבת יותר של תפקיד האימהות בזהות הנשית

רחל כנגד חלוקת העבודה המסורתית המטילה על האישה את הדאגה הבלעדית 

היא ביקשה מזלמ� שישנה את אופי . א� א! היא אינה מוכשרת לכ", למשק הבית

עיקר מתוכה וא� מנתה א" הבינה שהשינוי צרי" לבוא ב, עבודתו ואורח חייו

, ביניה! א� מעבר לקיבו�, לאחר ששקלה כיווני! אחדי!. באופ� ממשי את צעדיה

פתרו� זה לא חולל . נמצא הפתרו� בשכירת פועלת שתשחררה מהמטלות הללו

אלא הוציא חלק מתפקידיה של רחל לגור! , שינוי מהותי בחלוקת התפקידי!

והבנה כי אי� ביכולתה לשנות את , רחל פתרו� זה מבטא חוסר אוני! של 78.חיצוני

לא ויתרה על , שכמו משפחות רבות בחברה החדשה, תפקידיה במשפחתה

  .הדפוסי! המסורתיי!

  

  

   

 .1918 ,1917, 1916, 1914, 1912, 1905 ) זאת בהזכירההיא    75
 .L. Braverman, 'Beyond the Myth of Motherhood', Mc M. Golddrick., C:ראו   76

M. Anderson, F. Walsh (eds.), Women in Families: A Framework for Family 
Therapy, New York 1989 

 1994London - New Haven,Paradoxes of Gender, Lorber .J : ראו   77
'  עמ,)1הערה , לעיל( אד� כמו שהוא, תיוראו בתו� הג; ]1937כנראה , ללא ציו� תארי�[יומנה    78

348. 
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'ת קוראת והמושגים המקובלים גודרים את הדרך בפניההאמהּו ' .ה
79

מאבק  � 

  נגד אפליית האימהות

ל מקו! נכבד הקדישה רח, מתחילת פעילותה הציבורית ובמש" כל חייה, כאמור

, מתו" כוונה לתמו" בנשי! ולעודד� שלא לוותר על לידת ילד, לנושא האימה-ת

הכלכליי! והנפשיי! הכרוכי! , ולסייע לה� להתמודד ע! הקשיי! החברתיי!

בתו" ' ארגו� אימהות עובדות'לצור" כ" היא הייתה מעורבת בהקמת . בגידולו

, בית וג! בנשי! עובדות-קרות ארגו� שנועד לתמו" ג! בע)' תנועת הפועלות'

אול! את . והקי! מוסדות טיפול וחינו" לתינוקות ולילדי! שישחררו את האמה6ת

ובעיקר לחינוכ� של הנשי! , עיקר מרצ8 הקדישה להעלאת מודע-ת החברה לנושא

באותה . להכיר בערכה של האימהות ולא לציית לנורמות החברתיות הנפסדות

א" , מרבית הנשי! ביישוב החדש נישאו, רבעי!שנות השלושי! והא, תקופה

 א! בשל מניעת היריו� וא! בביצוע הפלות 80,שיעור הלידות היה מצומצ!

 אבל ג! בשל שאיפת 81,בדר" כלל היה זה עקב קשיי! כלכליי!. מלאכותיות

, )עבודה יצרנית וחיי קולקטיב, התיישבות(הנשי! להגשי! את ערכי החלוציות 

רחל התרעמה על כ" . קנה אחד ע! טיפול בילדי!וחשש� שה! לא יעלו ב

א! לא , שהאימה-ת לא הוצגה כאחד הערכי! החשובי! ביותר בחברה החלוצית

ושבדיוני! הציבוריי! הרבו לעסוק בענייני עבודה והתיישבות , החשוב מכול!

במיוחד הפנתה אצבע מאשימה כלפי החברות . והזניחו את נושא המשפחה

ומדוע מחנכות אנו את בנותינו , מדוע ככה חינכו אותנו ':שהפנימו תפיסות אלה

   82?'שלא תדענה את הער" העצו! הזה, אחרינו

  

והיא הבינה את , א� כי יחסה של רחל כלפי ער" האימהות נעשה מורכב יותר

, באיבוד עצמיותה ויכולתה ליצור ולממש עצמההמחיר האישי שמשלמת האישה 

בהגדרתה , א! כי כבר לא בלעדי, מרכזי מאוד להיות "האימה-ת המשיער" עדיי� 

המשיכה להאמי� שאי� האישה מגיעה לשלמות מבלי  היא 83.את הזהות הנשית

   

 .15' עמ, )31הערה , לעיל(שליווני ואינ�  ,ציטוט מתו� כצנלסו�   79
' ד', הנוהג בנשואי� ובילודה בקרב השכבות השונות של הישוב והשפעתו על עתידנו, 'בקי 'ר   80

-וכלוסייה בארץהיישוב והתנועה הטבעית של הא, העליה, )עורכי�(בקי ' גר& ור' א, גורבי&

 . 243; 205' עמ, ה"ירושלי� תש, ישראל
בו היא מספרת על חששה לאבד את , 7.2.1946,  ג� במכתבה של גיטל לליליה בסבי&ראו. ש�   81

 .5/25/15אוס( ליליה בסבי& , ארכיון יד טבנקין ,הריונהמקו� עבודתה בגלל 
 .15' עמ, )31הערה , לעיל(שליווני ואינ� , כצנלסו�   82
פי שהפמיניז� המודרני של שנות השבעי� והשמוני� בארצות הברית ובשנות התשעי� כ   83

 מודרני-העול� המודרני והפוסט. נאבק כנגד הגדרה מצמצמת של הנשיות, ואיל� בישראל
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קושי . אבל התרעמה על המגבלות שהיא מטילה על הנשי!, להגשי! את האימה-ת

הנשי! לשלב בי� אימהות לעבודה גרמו לדחיקת� של האמה6ת לפעילות במשק 

טערה על אובד� הישגיה� מ� הימי! שעדיי� לא היו מחויבות ורחל הצ, בית� בלבד

שבו לאחר שהקימו ,  חלוצות שבימי רווקות� פרצו דר" חדשה84.לצורכי המשפחה

בעוד , בית לתפקידיה� המסורתיי! וכוננו את זהות� לפי תפקיד� המשפחתי

 מבנה 85.הגברי! המשיכו להגדיר עצמ! קוד! כול דר" מקצוע! ותפקיד! החברתי

א" במיוחד לאישה שצריכה , פחתי זה גור! לדעת רחל עוול לשני המיני!מש

  :לעבור שינוי קיצוני בזהותה ע! נישואיה

  

חושבת , כשהיא נכנסת לחיי משפחה, האם לא מגוחך יהיה שנערה כזאת

שהיא תשרת , [...]ברצינות גמורה שהיא תארגן את חייה כאמה וכסבתה 

מדוע הוא חי את חייו . [...] ושרתאת הילדים ואת הבעל ושהיא תהיה מא

, אחרי סיפוק צרכי הבית, בחייו והיא את חייה חיה ברגעים ובהפסקות

על , נעדר ערך, מדוע נחל חייה הוא רק נחל צדדי. צרכי הילד וצרכיו שלו

?במה הוא עולה עליה, יד שטף החיים העיקרי שלו
 86 

  

 בה� אחראיות רחל התאכזבה מהנשי! שהפנימו את התפיסה הגברית הרואה

 למרות הטפתה 87.והצניעו את שאיפותיה� האחרות, בלעדיות לצורכי המשפחה

לאימהות היא לא הסכינה ע! התפיסה הגברית הסטריאוטיפית הרואה את 

שבוית ' וכינתה את הא! 88,אושרה של האישה בהיותה אשת איש וא! לילדי!

! רבות טענו שכ� כעבור שני,  ג! תפיסה זו הקדימה את זמנה89.'האימה-ת

וערכי המשפחה , פמיניסטיות רדיקליות שהאימה-ת פוגעת ומגבילה את הנשי!
   

אלא יש ריבוי זהויות של , טוע� שהאימה.ת כבר איננה המגדיר המרכזי של הזהות הנשית

טוענת למשל שהאימהות אינה אלא ממד ' אדריא� רי&. �הפרט ונית� לו חופש בחירה ביניה

והנשי� מנסות להתגבר על ניסיו� הדורות לקבע את התפיסה שאישיות� . אחד בישות הנשית

 . 323; 9' עמ, )11ה הער, לעיל(' רי&: ראו. מתבטאת רק דר� האימהות
, ט"ו בחשוו� תרפ"ט, יומנה: כמו כ�;  )24הערה , לעיל(יסודות תנועת הפועלות , כצנלסו�' ר   84

 .A248 41269) כ,ארכיון גנזים
, 1997אביב -תל, אינטימיות וכוח בזהות הנשית: באה מאהבה ,פרידמ�' א: ראו.  כ�בימינוג�    85

 .15' עמ
 .A248 41269) כארכיון גנזים, 1.3.1929יומנה    86
 ].1923כנראה , ללא ציו� תארי�[חוברת ב , )41הערה , לעיל(לה 'ספרה של רודה   87
 שהבעל חושב שאשתו מאושרת בפעילותה בתחו� המשפחה ורואה את מצבה ציינההיא    88

 . 226' עמ, )27הערה , לעיל (דברי פועלותב צוטט א(. 30.12.1928, ראו יומנה. לטבעי
 . A248 41269) כארכיון גנזים, ט"ו בחשוו� תרפ"ט, יומנה   89
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והאימה-ת משמשי! כלי שליטה בידי הגברי! לשעבוד הנשי! לאינטרסי! 

לא יד זדונית מתעללת ' רחל לא הרחיקה לכת והסתייגה כי , ואול!90.שלה!

ילה לסייע לאמה6ת שלא השכ,  היא הפנתה אצבע מאשימה כלפי הֶחברה91.'באשה

בעיקר בהקמת מוסדות , לנתב את כוח� ואת כישוריה� ג! לתחומי פעילות נוספי!

היא ) 1926(כבר בוועידת הפועלות השלישית . עזרה לטיפול בתינוקות ובילדי!

', לשחרור האשה מחיי הבית והדאגה לילד'הביעה את אמונתה שזו הדר" הנכונה 

 תחושת הקיפוח 92.'לעבודה, ! הצבוריי!להפנות את זמנה לחיי'שתסייע לה 

  :  בחייה האישיי! תועלה למאבק ציבורי למע� הנשי! כול�

  

אני רואה . אני מזמן חדלתי לראות את האידיליה בחיי משפחת הפועל

הֵאם הצעירה כולה שקועה בחייה הפרטיים והיא עיוורת . [...] את הסבל

רגישה האשה תמיד איזה מתוך הרגל דורות מ. [...] וחרשת לענייני חיינו

היא . לרצפות, לבית, לילד: כל אשה מרגישה שהיא חוטאת. נטל של חטא

האשה היא רק הד של . עובדת הרבה מאד והיא תמיד מונה את חטאיה

  93.חיי החבר

  

אויבי! 'ה! , העבודה והמשפחה, היא לא היססה לקבוע כי שני יסודות החיי!

יי הפועל אי� התנגשות בי� שני  והתרעמה על כ" שבח94',בנפש חיי הפועלת

היא חששה . בעוד אצל הנשי! התמקדות ביסוד אחד פוגעת בשני, היסודות הללו

, מכ" שהמוצא להתנגשות זו יהיה בוויתור על יסוד האימה-ת למע� צו החברה

היא ביקשה לעודד� שלא לוותר . מפני שהחלוצות אינ� מבינות שזהו מקור האושר

 רחל הבינה 95'!איזה תפקיד נעלה מחכה ל".  תהיי א!את'על האימה-ת וכתבה 

ודאגה להעלות כל העת את הנושא למרכז , שיש לסייע לה� לחולל את השינוי

   

הערה , לעיל(בבואר : הראו לדוגמ. ה העשרי� אלו פעלו בשנות השישי� של המאפמיניסטיות   90

 A. Oakly, Woman`s Work: The Housewife, Past; )11הערה , לעיל(באדינטר ;  )11
and Present, New York 1974 

 ). 24הערה , לעיל(יסודות תנועת הפועלות , כצנלסו�   91
 בועידת הפועלות הרצאה(' היסודות התרבותיי� של תנועת הפועלות באר&, 'כצנלסו�' ר   92

תשובת 'ראו ש� ג� את . IV-2-2-230, ארכיון העבודה, בתו� דוח הועידה, )1926, השלישית

 .'רחל כצנלסו� על הוכוחי�
 .IV-2367-1-72-250א, ארכיון העבודה, '1929, אביב-הרצאה באספת פועלות בתל, 'כצנלסו�' ר   93
 ).  24הערה , לעיל(יסודות תנועת הפועלות , כצנלסו�' ר   94
 .  ש�   95
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. [...] זמ� רב וזה יוצר התרוששות פנימית האמהות נגזל מהבחורה חזו�': הדיו�

   96.'להעמיד במרכז הדברים צריכים את ענין האמהות והילד אנחנו

  

וראתה בה גור! המחבל , אופייה הגברי של המהפכה הציוניתרחל עמדה על 

. בהשתלבות הנשי! בה ומעכב את השינוי שייחלה לו בדמותה של האישה

קיי! קיפוח של הנשי! מצד ציבור , ולא רק בגולה, קשה לקבל שג! באר�, לדבריה

   97:ה� בחיי במשפחה ה� בחיי! הציבוריי!, הפועלי!

  

-אי, ק של האישה מסדרי עולם ומנהגיוהסיפו- נימת אי$נימה הזאת 

גם בעולם המתוקן והחדש של , הסיפוק מעמדתה בעולם זה

, דוקא' שוַת זכויות'ו' יוצרת'אותו משהו בלבה של אישה ; ההתיישבות

   98.שלא מצא עדיין את תיקונו

  

א" בעוד . כמו חלוצות אחרות ג! היא נאבקה על השתלבותה בחברה החלוצית

והסתפקו בהאשמת חבריה� , ליטת� החברתית והמקצועיתרוב� נאבקו למע� ק

 הרי שרחל 99,החלוצי! על יחס! מבלי להתקומ! כנגד אופייה הגברי של החברה

היא . הבינה כי המכשול האמיתי להשתלבות� טמו� באופייה הגברי של המהפכה

ולחולל שינויי! , קיוותה שהנשי! תוכלנה להעניק צביו� חדש למהפכה הציונית

שיביאו לתמורה , ! בתפיסה המגדרית של הנשי! ושל הגברי! ג! יחדמפליגי

שחשו , ראוי לציי� שקולות אלה נשמעו ג! מפי חברות נוספות. מהותית בחברה

מפני שהעול! היש� , שהישגי החלוצי! בתחומי העבודה והשמירה אינ! מספקי!

 הוא  וזה– הוא חי וקיי! בתוכנו רק בשינוי צורות –הוא לגמרי לא נהרס '

   100.'התהו!

  

  

   

פרוטוקול מהתיעצות ',  בורשה1938דברי� בסמנריו� של חברות שנער� בשנת , 'כצנלסו�' ר   96

מחלקת , המרכז, בפולי�' החלו&'הוצאת הסתדרות  (1938 באוקטובר 17-16ורשה , החברות

 .ההדגשה במקור. 4-3' עמ, 1938ורשה דצמבר , )החברות
, תקוה-� מטע� מועצת הפועלות במשק הפועלות בפתחהרצאה בשבוע לימודי, כצנלסו�' ר   97

 .2' עמ, A248 41159) כארכיון גנזים. 24.10.1945
 .265-264' עמ, 1946אביב -תל, מסות ורשימות, ל"בתו� הנ, )1938(' שיחות, 'כצנלסו�' ר   98
 נלעג ועלוב הוא, בלתי צנוע, בלתי חברי':  חברה על יחס הגברי� אל הנשי�שהתלוננהכפי    99

 .144' עמ, )25.10.1936 (8' חוב', שנה ג, דבר הפועלת ,]ללא ציו� ש�. ['הלעג
 . A248 59164/1 ארכיון גנזים]. 1933כנראה משנת , ללא ציו� תארי�[אוה טבנקי� במכתב לרחל  100
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   החינוך כמסלול להחלת שינויים מגדריים .ו

ומצד שני כגור! , מצד אחד כער" נעלה וייחודי, הראייה המורכבת של האימהות

לא נעלמו מעיניה קשיי . הובילה את רחל בפעילותה בקרב הנשי!, מגביל

וחוסר השוויו� המגדרי שרווח ג! בחברה החלוצית אשר חרטה על , האימהות

היא הבינה שלא רק בחברה המסורתית נופלות המטלות . לה ער" זהדג

ולכ� הבינה את ההתנגשות המתמדת בי� העבודה , המשפחתיות בעיקר על הנשי!

שיש , מכא� היא הגיעה למסקנה המתבקשת. מחו� למשק הבית לבי� האימהות

. ליצור דפוס אימה-ת חדש שמצרי" שינוי בדפוסי המשפחה והמבנה החברתי

אי המקדי! להחלת שוויו� בי� גברי! לנשי! הוא במודעות להבדלי! בי� התנ

היא הבינה שנדרש לכ" תהלי" איטי . אשר יוצגו כשונ-ת ולא כניגוד, המיני!

א" . מפני שקשה לשרש מכשולי! בני דורות רבי!, וממוש" הכרו" בטעויות ובכאב

  .סברה כי תהלי" זה הכרחי

  

חינו" , תמה-יהקשה לשילוב בי� עבודה וארחל האמינה בנחיצותו של המאבק 

 מתו" מודעות 101.וביטוי נשי מקורי, יצירת יחסי! הוגני! בי� המיני!, הילדי!

מושג הנשואי� 'הבינה כי , לשינויי! החלי! במבנה המשפחה בעיד� המודרני

המושגי! של הדורות הקודמי! חדלו להיות עבורנו מושגי! . בסימ� של תנודה

וכוחה ,  אבל נוכחה לדעת שהשינויי! לא מספקי! דיי!102.'!מקובלי! ומוסכמי

ג! במחקר ב� ימינו נמצא . המהפכני של התנועה החלוצית נעצר על ס� הבית

ממשי" דפוסי! מסורתיי! ויוצר , על השלכותיו המקפחות, שמוסד האימה-ת

   103.קונפליקט בי� שאיפות הנשי! לשחרור לבי� תפקידיה� כרעיות וכאימה6ת

  

אנחנו . בדרכים הרגילות, שר להמשיך ללכת בדרכים המקובלותאי אפ

איך עלינו , מה מותר ומה אסור. צריכים ליצור נורמות אחרות של חיים

אבל הכרחי , עלינו לגשת לפתרון השאלה בדרכים חיוביות. לחיות

. להתחיל להתעניין מה נעשה בבית החבר.  הזה בידהאזמללגשת עם 

   104. אבל אנחנו מוכרחים לעשות זאת,זה לא נעים ביותר. הכרחי

   

ארכיון . 6.6.1937, הרצאת הפתיחה בסמינר הפועלות הראשו�', תפקידי הסמינר, 'כצנלסו�' ר 101

  .A 42508) כגנזים

 ).24הערה , לעיל( תנועת הפועלות יסודות, כצנלסו� 102
 .  182' עמ, 1994אביב -תל, ארוס והיהודים, ביאל' ראו ד 103
פרוטוקול הועד , ארכיון העבודה, 1.10.1939, דבריה בישיבת הועד הפועל של ההסתדרות 104

 .6' עמ, 40כר� , הפועל של ההסתדרות
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רק בכינו� יחסי! שוויוניי! בי� בני הזוג טמונה האפשרות לשחרור האישה 

חלוקת תפקידי! שוויונית . מהמאבק התמידי בי� יסוד העבודה ויסוד המשפחה

 בעל תומ" הדוגל ) במשפחה תחולל שינוי לא רק בחיי בני הזוג אלא א� בֶחברה 

 105.יסייע לאישה לשלב בי� עבודה ומשפחה, משפחתיבשוויו� בחלוקת הנטל ה

הבנה ועזרה , שוויו�, הקשר בי� בני הזוג חייב להיות מושתת על יחסי חברות

וימצא את , לצור" כ" נחו� חינו" שיוביל לגיבוש תפיסה חדשה זו. הדדית

החינו" צרי" להתחיל בראש ובראשונה . ההרמוניה בי� שני היסודות בחיי האישה

לחולל ומטרתו , רות שהפנימו את התפיסה המסורתית הסטריאוטיפיתבקרב החב

להבי� את ער" האהבה ולהדרי" אות� לחיי ללמד� , שינוי בתודעת� העצמית

יתאפשר לה� לעצב מחדש את חיי המשפחה ולהשתלב בחיי!  כ" .משפחה ראויי!

 יא" לא רק לנשי! יכ-ָו� החינו" לחי. הציבוריי! בעבודה ובפעילות חברתית

 בסופו של דבר 106.שלה! תפקיד חשוב בשחרור הנשי!, משפחה אלא ג! לגברי!

אלא ג! לעיצוב , תוביל הפעילות החינוכית לא רק לעיצוב דמות אישה חדשה

אנו יודעות את ההתנגשות הנצחית בי� המיני! ואת ': דמות חברה חדשה

ת לנו ברי-ההתחרות ביניה! בכל שדות החיי! ואנו ג! יודעות שהגבר הוא ב�

  107.'ושבלי עזרתו ועידודו לא נשחרר את עצמנו

  

  ' תנועת הפועלות' המאבק על חשיבות החינוך ב .ז

טענה רחל , בהתא! לתפיסתה שחינו" הנשי! הוא תנאי מקדי! לכל שינוי

היא . 'תנועת הפועלות'שהתפקיד החינוכי צרי" להיות מטרתה העיקרית של 

ופעלה , בות החינו" לפועלותהשקיעה את מאמציה בהעלאת המודעות לחשי

איזו פעולה ? מה עלינו לעשות': לייסוד� של מסגרות חינוכיות נפרדות לנשי!

אי" לחנ" : השאלה היא למעשה. [...] טובה עלינו לעשות בכדי להזיז את העגלה

מה , כשכל אחת מאתנו תשוב הביתה והיא מלאת תסיסה? את הפועלת באר�

  108?'תגיד לפועלת

   

 ). 24הערה , לעיל(לות יסודות תנועת הפוע, כצנלסו� 105

 ג� במחקר ב� ימינו נטע� שהשינוי בתפקידי� מגדריי� יחול כאשר תתקיי� הפרדה בי� הא� 106

 .E.N. Glenn, G. Chang, L.R :ראו. וכ� תתאפשר כניסת הגברי� לתחו� הטיפול, לילד1
Forcey (eds.), Mothering, Ideology, Experince and Agency, New York & 

London 1994 

 .44 'עמ, )29.5.1938( 3-2' חוב', שנה ה, דבר הפועלת', על הפרק בתנועת הפועלות, 'כצנלסו�' ר 107

 ).24הערה , לעיל(יסודות תנועת הפועלות , כצנלסו� 108
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 1926.109נושא חינו" הפועלות בוועידת הפועלות השלישית בשנת לראשונה נידו� 

עד . והיא נשאה בה את ההרצאה המרכזית, הודות לרחל נקבעה ישיבה בעניי� זה

בעיקר (אז התייחסו הדיוני! בנושא חינו" הפועלות להכשרה מקצועית בלבד 

סו�  וג! עתה לא נית� לנושא זה מקו! מרכזי ויעיד על כ" שיבוצו ב110,)חקלאית

ג! כא� ייחדה הוועידה בדיוניה והחלטותיה מקו! רב , כמו בעבר. ימי הוועידה

ואול! בעבור , יותר לבעיות העבודה החקלאית ולהכשרת הפועלת להתיישבות

משו! שלראשונה הודגש בה באופ� , רחל ועידה זו סימנה ציו� דר" חשוב

 לא רק הכשרה שתדגיש, משמעותי הצור" בפעילות חינוכית ותרבותית לפועלות

  . אלא ג! חינו" ערכי, חקלאית והכנה לחיי! בקיבו� ובמושב

  

כיוו� שבמהל" השני! הבאות תחו! חינו" הנשי! היה , א" בהישג זה לא היה די

ורחל שבה ודנה בצור" לקיי! , מלבד הכשרה מקצועית חקלאית ולימוד עברית, דל

והתריעה על , בדרישתהלא אחת עמדה יחידה . פעילויות חינוכיות בקרב החברות

אוזלת היד בפעילות התרבותית בקרב הפועלות ועל העדפת מטרות אחרות של 

תו" התעלמות מצרכיה התרבותיי! ' תנועת הפועלות'ההסתדרות ושל 

תנועת הפועלות היא קוד! כל ',  לטענתה111.והחינוכיי! המיוחדי! של הפועלת

שומה של השקפת העול! בינה שיי א� שה112.'זה טעמה העיקרי. תנועה חינוכית

לא רק , בחיי המציאות אינה פשוטה והיא מושפעת מגורמי! כלכליי! ופוליטיי!

חוסר כיוו� 'אלא ג! , הסיבות הללו גרמו לדעתה להיק� המצומצ! של הפעילות

) לא רק לנשי!(מרבית העוסקי! בחינו" ובפעולות תרבותיות :  היינו113.'מתאי!

כשלו בהבנת מטרותיה של העבודה החינוכית ונ, לא העניקו לכ" חשיבות ראויה

ולא ,  ה! הסתפקו בהכשרה מקצועית ובפיתוח הכרה מעמדית114.בקרב נשי!
   

 .IV -2-2-230 ארכיון העבודה, פרוטוקולי� של הועידה 109
 הצור� בחינו� בדרישה להקי� נכלל, 1921כ� בניסוח מגמות התנועה בוועידת הייסוד בשנת  110

הפועל ', החלטות ועידת הפועלות הכללית':  ראו.בעיקר להכשרה חקלאית, חוות לימוד

: ראו. 1922וכ� א( בוועידה השניה בשנת . 20-19' עמ, )א"תרפ' ט באדר ב"כ (23, יד, הצעיר

 .13-10' עמ, )ב"ו באלול תרפ"ט (37, טו, הפועל הצעיר ',ועידת הפועלות'
פנקס הסתדרות העובדים העבריים  ',הכנוס לפעולתנו התרבותית במושבה': או לדוגמהר 111

כל ישיבת המזכירות של מפלגת -פרטי; 14' עמ, )1937יוני )מאי; ז"תמוז תרצ)סיו� (6-5, י"בא

 . 14-1930-7-4 ארכיון מפלגת העבודה 13.2.1930פ מיו� "י ע� חברות מועה"מפא
 2 -1דברי� במושב העשירי של מועצת הפועלות (' דבר הפועלת'על מתו� הדיו� , 'כצנלסו�' ר 112

 .92' עמ, )26.6.1934 (4' חוב',  שנה א, דבר הפועלת ,)1934ביוני 
 ).101הערה , לעיל(תפקידי הסמינר , כצנלסו� 113
 פברואר', י"הרצאה בכינוס חברות מפלגת מפא(' על הפרק בתנועת הפועלות, 'כצנלסו�' ר 114

 . 6-1940-15-2 ון מפלגת העבודהארכי, )1940
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השלמת הידע : הבינו את חשיבות המוקדי! הנוספי! ההכרחיי! לדעת רחל

כבסיס עיקרי לשינויי! בדמות , בתרבות העברית ופיתוח מודעות מגדרית

היו פעילי! ' תנועת הפועלות'דרות ובראוי לציי� שבהסת. העברייה החדשה

   115.א" חר� הכרזותיה! המאבק לא נשא פרי, שהכירו בחשיבות דרישותיה

  

המדבר על 'שציינו בזלזול ש, אלא ג! חברות, לא רק חברי! התעלמו מקולה

בחזקת אד! תלוש ] הוא בעינינו[נחיצות עבודה תרבותית בי� החברות 

, ל פעולה תרבותית ייחודית בקרב נשי! ה� לא הכירו בנחיצותה ש116.'המציאות

הדאגה לתרבות ולחינו" . וטענו שעל מועצת הפועלות להתפנות למשימות אחרות

   117.מוטלת על ועדת התרבות של ההסתדרות, כ" סברו, של כל החברי!

  

, בתור תנועה מחנכת, בתנועת הפועלות'כנגד טענות אלה ענתה רחל שא� ש

היא .  לא הוגש! העניי� כראוי118',חד היסודותצריכה הפעולה התרבותית להיות א

הקמת כתב : מנתה את הנדרש כדי לקיי! פעולה חינוכית אינטנסיבית ומעמיקה

פעילויות לימודיות , )בולטי�(ידיעו� , לפועלות' קלובי!, 'ספרייה לחברות, עת

היא לא התעלמה מגורמי! נוספי! . ומסגרות חינוכיות נפרדות לנשי!, שיטתיות

ולכ� הדגישה את חשיבות יצירת , כמו עזרה ארגונית, הפעילויות הללולהצלחת 

פיזית , שתשחררנה את הנשי!, מסגרות חלופיות לחלק מהמטלות המשפחתיות

בכ" באה לידי ביטוי ג! תפיסתה שאי . ותעביר חלק מתפקידיה� לקהילה, ונפשית

הגברי! תו" הדגשת הניגודי! בי� ', רשימת קניות'אפשר לחולל שינויי! ע! 

הנשי! תעוררנה . אלא חשובה ההדדיות ויצירת האינטראקציה ביניה!, לנשי!

, אבל הֶחברה כולה צריכה להכיר בחשיבות השינויי! במשפחה ובחברה, לפעילות

  . ולסייע בכ"

  

, את כל שנות פעילותה במועצת הפועלות הקדישה רחל למימוש השקפתה זו

 שבתות תרבות ושיעורי ערב לנשי!, עיו�בארגו� ימי , בכתיבה, בדיוני!, בהרצאות
   

יומ� הסמינר  :ראו. 1937)בסמינר הפועלות הראשו� ב, כמו למשל פעיל התרבות יעקב זנדבנק 115

: ראו ג�. IV-56-407-230 ארכיון תנועת העבודה. הוצאת מועצת הפועלות, ]ללא ציו� המחבר[

 .16-9' עמ, )1942 (מבפנים ',ועידת הפועלות החמישית, 'רחל-בת' י
 ).28.10.1931 (דבר', העבודה התרבותית, 'רבקה 116
 קוד� חשוב לדאוג ) י"בישיבת המזכירות של מפלגת מפאטענה גולדה מאירסו� כ� למשל  117

כל ישיבת המזכירות של -פרטי : ראו.להכשרה מקצועית לפועלות ואספקת מקומות עבודה

 .14-1930-7-4, פלגת העבודהארכיון מ. 13.2.1930מיו� , פ"י ע� חברות מועה"מפלגת מפא
 ).114הערה , לעיל (הרצאתהב 118



  תמר שכטר
 

53 

התבטאה אחת כ" . ""מרצה לתנכשבה! לעתי! השתתפה כמורה לעברית ו

הרצאה מיוחדת במינה ובגישתה על חיי ] רחל נשאה[': החברות לאחר הרצאתה

 אחד ממפעליה החינוכיי! שבו 119.' דברי! מַיסרי! ומעלי! ג! יחד–משפחה 

 ימי לימוד מרוכזי! בני –מינרי! לנשי! היה קיו! ס, השקיעה מאמצי! רבי!

דר" פעולותיה אלה היא . בהשתתפות עשרות חברות, שבוע או שבועות אחדי!

ביטחונ� העצמי וחיזקה את שיפרה את , הגבירה את מודעות הנשי! למקומ�

חזרה ' אחת החברות ציינה שאחרי הסמינר היא 120.אמונת� שנית� לחולל שינוי

אחרת . אמי� בנחיצותו של ארגו� נשי! ותרבות נשי!החלה לה, כלומר', בתשובה

 אחת המשקיפות על עבודת 121.' לחשובאיך, הסמינר נת� דחיפה לחשוב'אמרה כי 

 שחוללה מהפכה בחייה האישיי! והייתה חלוצה 122,פועה רקובסקי, הסמינר

את� . הסמינריו� הצליח': אמרה, בפעילותה למע� חינו" נשי! יהודיות בגולה

 אזי יש צור" בפעולה –כל זמ� ששאלת הנשי! עוד לא נפתרה . דזקוקות ללמו

מונופוליה על העבודה או ] לבחורי![אי� לה! . למדו לחוד והלחמו יחד. מיוחדת

  123.'על התרבות

  

  כמחולל שינויים' דבר הפועלת ' .ח

תנועת 'פגעה בתפקודה ב בחירתה של רחל להתמקד בחינו", חר� הצלחת מפעליה

שהיו ברוב� בעלות אוריינטציה , ו פעילות אחרות בתנועהשלא כמ. 'הפועלות

היא לא חיפשה פתרונות תעסוקה לפועלות ולא הייתה מעורבת בהקמה , חקלאית

מועצת ' מפעליה היוקרתיי! של )ובניהול משקי פועלות וחבורות פועלות 

   

מסות ע� צאת ספרה של רחל , ו"באב תש'  בטדבר הפועלתבמכתב למערכת , לאה ליכטנטל 119

 . A248 3261/10 ארכיון גנזים, 1934 היא מתייחסת להרצאה משנת .ורשימות
. הוצאת מועצת הפועלות, ]המחברללא ציו� [יומ� הסמינר ', השיחה המסכמת': ראו לדוגמה 120

 .IV-56-407-230 ארכיון תנועת העבודה
ההדגשה . 12/4/15אוס( ליליה בסבי& , ארכיון יד טבנקין, 1937,  סמינר הפועלותפרוטוקול 121

 .במקור
 למדה. נולדה למשפחה מסורתית מיוחסת, )1955, אביב- תל– 1865, ליטא(פועה רקובסקי  122

התמרדה כנגד קיו� מצוות הדת . רוסי ואחר כ� בגימנסיה רוסיתבחדר מעורב ובבית ספר 

למדה הוראה וייסדה בית ספר לילדות שלמדו בו ג� . 16וכנגד נישואי� שנכפו עליה בגיל 

ומאוחר יותר ', בנות ציו�'ייסדה את ארגו� . כל שנותיה עסקה בהוראה לבנות יהודיות. עברית

שעסקה בהקניית מקצוע לנשי� ' � ארגאניזציאיידישע פרויע'את תנועת הנשי� היהודיות 

בעיקר , עת ביידיש ובעברית-תרגמה כעשרי� ספרי� וכתבה בכתבי. ונלחמה למע� זכויותיה�

 בשנת –עלתה ארצה פעמיי� . בחייה עברה תלאות רבות וסבל אישי רב. על מעמד� הנשי�

 .ב"אביב תשי-תל, לא נכנעתי ,רקובסקי' פ: ראו עליה. 1935 ובשנת 1920
 ).121הערה , לעיל(פרוטוקול סמינר הפועלות  123
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 תחו! החינו" שבו ראתה את עיקר מטרתה היה משני בחשיבותו 124.'הפועלות

 125.לאחר בעיות פרנסה ומטרות אחרות של התנועה, של התנועהבסדר יומה 

חוסר ההבנה מצד חברותיה ומגבלות נוספות גרמו לכ" שפעלתנות וחוסר אוני! 

,  האכזבה126.והיא נתנה לה! ביטוי ביומנה ובמכתביה, פקדו אותה חליפות

הייאוש וחוסר התכליתיות הובילו אותה להחלטה שעליה למצוא נתיב נוס� 

נתיב זה היה . שבו תבטא את כישוריה ותממש את חזונה החברתי, הלפעילות

  .התמסרותה לעריכת כתב עת של תנועת הפועלות

  

 11)ראה אור ב', תנועת הפועלות'ביטאונה של , דבר הפועלתהגיליו� הראשו� של 

, מיו! ייסודו מיקדה רחל את ענייניה ופעילותה סביב עריכתו. 1934במארס 

נית� לומר שלמרות היותו רשמית . משלב איסו� החומר ועד הדאגה להדפסתו

חיי! של רחל -היה זה מפעל, ולמרות שהיו חברות מערכת נוספות' עיתו� מטע!'

שייכת לאותו ] רחל[': דבר כדברי דוד זכאי עיתונאי .ובמש" שני! היה מזוהה עמה

י! וע! כל הרצו� שע! כל חופש הדיבור שה! נוהג, סוג עורכי! שה! מעטי!

אי� ה! עושי! את במת! פרוצה לכל וה! מטביעי! על הכל , לשת� רבי! את!

  127.'אבל היא תמיד לברכה, יד! לא קלה. טעמ! ורוח!, את רצונ!

  

', תנועת הפועלות'חינוכית של -יצירה תרבותית ראתה רחל דבר הפועלתב

ותורמת , הסברה והקניית מושגי חיי!, ערוצי! של סיפוק מידעהמשפיעה ב

עיצובה של ישות עצמאית ונפרדת של האישה שאינה נתפסת עוד רק כרעיה ל

היא ראתה את תפקידו ,  השני! שבה� ערכה את העיתו�27 במהל" 128.וכא!

וכמקו! שבו תתבצע העבודה החינוכית , כממלא יעדי! חברתיי! חשובי!

ידי ביטוי  באו ל130)וג! לפועלי!( בעיתו� המיועד לפועלות 129.המשמעותית ביותר

  : דעותיה בדבר חשיבות הפעילות החינוכית הנפרדת לנשי!

   

עדה פישמ� את משק הפועלות ; רחל ינאית הקימה וניהלה את משק הפועלות בירושלי� 124

; חנה מייזל את משק הפועלות בנהלל; תקווה ומאוחר יותר את משק הפועלות עיינות-בפתח

 . וצת הטבקוטובה יפה את קב; אביב-יזיק את חבורת הפועלות בתל'חנה צ
. 'צרי� הכיוו� החקלאי להישאר הקו היסודי המסמל את מהות התנועה': כדברי רחל ינאית 125

 .95' עמ, )27הערה , לעיל (דברי פועלותבתו� ', שלבי�, 'ינאית
 ).1הערה , לעיל(החופי� השני� ; )1הערה , לעיל(אד� כמו שהוא , ראו הגתי 126
 ).1955 (דבר ',)דברי� שנאמרו במסיבת חברי�(ת ע� עשרי� כרכי דבר הפועל, 'זכאי' ד 127
 .1' עמ, )11.3.1934 (1'  חוב', שנה א, דבר הפועלת ',דבר הפועלת, 'כצנלסו�' ר 128
 .24-20' עמ, ב"אביב תש-תל, ב, מפעליה ושאיפותיה,תנועת הפועלות, כצנלסו�' ר 129
 ).128הערה , לעיל(כפי שציינה בדבר העורכת בפתח הגיליו� הראשו�  130
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ועל [י "וע] לדבר הפועלת[פ "מה ריתק אותי לדה, כאשר אשאל את עצמי

זה למועצת הפועלות בשעה שיכולתי למצוא סיפוק בתפקידים ] ידי

 הרי אחד הנימוקים הוא בודאי הקשר לעולמה –אחרים ובעבודה אחרת 

  131.הפועלת הארצישראליתהנפשי המיוחד של 

  

- בהתא! להשקפת עולמה הציוניתדבר הפועלתרחל התוותה את דרכו של 

מסקירת תוכני העיתו� נית� לשרטט את דמות העברייה . חברתית והמגדרית

אישה עצמאית המשלבת עבודה ופעילות ציבורית מבלי : החדשה המעוצבת בו

אישה בעלת השקפת ; תלהתכחש לתכונותיה הנשיות ובמיוחד לתפקידי האימה-

הנוטלת אחריות על חייה , המוכנה להיאבק נגד דעות קדומות, עול! איתנה

  .ונאבקת על מקומה בחברה הגברית

  

דבר ומותר להגיד שא! תקראו ב': בסיפוקלאחר שנות פעילות רבות ציינה רחל 

את המאמרי! הפוליטיי! של החברות וג! של חברות בעמדות אחראיות  הפועלת

בסקירת הישגיו , ובמקו! אחר 132.'תמצאו בה! נימה עמוקה של אימה-ת, מאוד

היא כתבה שעיקר חשיבותו היה בכ" שחינ" את הקוראות לחיי! , של העיתו�

, בשמירה, בעבודה,  הגשמת האידאולוגיה הציונית והנשית בהתיישבות–נועזי! 

 עד בנכונות לעשות מעשי! אשר מותחי! את האד!': היינו. בהתנדבות לצבא

   133.'קצה גבול היכולת

  

'יש לנו פריבילגיה עצומה של אמהּות ועלינו להשתמש בה':  סיכום .ט
134
   

שזר ניצבו שתי מטרות ארוכות טווח -ביסוד פעילותה הציבורית של רחל כצנלסו�

עיצוב דמות אישה עברייה חדשה ועיצוב של החברה : שהיו קשורות זו בזו

אמציה נועדו לחולל שינוי בדמות� מכל . ישראל-היהודית המתחדשת באר�

שלמרות נועזות� וחלוציות� שימרו את הבדלי המגדר , ובאורח חייה� של הנשי!

אישה עברייה היא אישה דעתנית ועצמאית ,  פי תפיסתה של רחלעל. המסורתיי!

המשלבת עבודה ופעילות ציבורית מבלי להתכחש לתכונותיה הנשיות ובמיוחד 

 מעייניה של רחל עמד המאבק למע� עיצוב מודל של בראש. לתפקידי האימה-ת

   

 .201 93065) אארכיון גנזים]. ללא ציו� תארי�[מכתבה של רחל כצנלסו� לרבקה גובר  131
 .)25הערה , לעיל( אוטוביוגרפיה של תנועה –' דבר הפועלת', כצנלסו�' ר 132
 ארכיון גנזים]. 1944כנראה , ללא כותרת וללא תארי�[טיוטה למאמר או הרצאה , כצנלסו�' ר 133

 .A248 41198)כ
 ).24הערה , לעיל(יסודות תנועת הפועלות ,  כצנלסו�'ר 134
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א" ג! לא , שלא תוציא מידי האישה את התפקיד הנעלה ביותר, אימה-ת חדשה

, היא קיוותה לעצב יחס חיובי לאימהות. תשאירו כמכונ� בלעדי של אישיותה

) כמו כיבוש העבודה והשמירה(שלא יסכ� את הישגי החלוצות בטר! ילדו ילדי! 

  135.היו נדב" חשוב בדמותה של העברייה החדשההישגי! ש

  

 הטפה לשוויו� מחד ודרישות ההורות –המסר הסותר של החברה החלוצית 

 יצר קונפליקט בי� תפקידי הא! לבי� רצונה להתמסר לפעילויות מחו� –מאיד" 

קונפליקט שהיה שמור לנשי! בלבד שכ� הגברי! היו , למסגרת המשפחתית

ל ציפתה לשנות מ� היסוד את חלוקת התפקידי! ולכונ� רח. משוחררי! מבחירה זו

שתסייע לנשי! להפנות את , מערכת יחסי! חדשה המושתתת על שוויו� מגדרי

שלא כמו סימו� . כישוריה� לפעילויות נוספות מבלי ליטול מה� את זכות האימה-ת

דה בבואר שטענה מאוחר יותר שאי� אפשרות להשיג שחרור פמיניסטי יחד ע! 

היא ביקשה .  האמינה רחל בכל לבה שהדבר אפשרי136,י תפקידי האימה-תמילו

למנוע מנשי! לוותר על הקמת משפחה או על ילדי! כדי לא לחבל במימוש 

והטיפה לה� לעסוק במגוו� תחומי! כולל ג! תפקידי! נשיי! כמו , שאיפותיה�

ר לכ" תכונות האימהות שלה� עושות אות� מתאימות יות, לדעתה. חינו" וסיעוד

 בכ" 137.חמלה ואהבה, וה� מסוגלות להעשיר את החברה בערכי! של סובלנות

שבדומה לזו של , באה לידי ביטוי תפיסתה המגדרית המורכבת של רחל

מדגישה את הייחוד הנשי ורואה בה מקור , תאורטיקניות פמיניסטיות בנות ימינו

יש טבע . לשכוחלא צרי" . אי אפשר לשכוח שאנחנו נשי! וה! גברי! '138.לעוצמה

על הדור הזה הוטל . פסיכיקה אחרת, לחברה גו� אחר. שקובע את הדברי! האלה

 רחל מעול! לא מחתה נגד השונות של 139.'ליצור את הצורה ההוגנת של היחסי!

והתנגדה בתוק� לנטיית� לאמ� לעצמ� תכונות גבריות כדי להשיג שוויו� , הנשי!

שלא [שלא תשמע ג! מבינינו , לעצמנושלא נתכחש , נזהר רק': תעסוקתי וחברתי

רצו�  '): התשובה…ביחס לכל רצו� נאמ� של האישה ] תחשובנה ג! הנשי!

   

 .ש� 135
 .356-354; 246-243' עמ, )11הערה , לעיל( דה בבואר 136
בעוד חברות אחרות התנגדו לכ� ,  היא תמכה בפעילות סוציאלית בתנועת הפועלותלכ� 137

 .  לדאוג לכ�צריכהבטענה שהֶחברה המעורבת 
דר� הפרשניות שלה ועד , החל מסימו� דה בבואר, עבר גלגולי� רבי�' שונות'המושג  138

ערכי� , כמו רחל, לתאורטיקניות צרפתיות שהסירו ממנו את משמעותו השלילית והעניקו לו

מגדר : ללא חדר משלהן, פלדמ�' י: התאורטיתראו סקירה ממצה של ההתפתחות . מועדפי�

 .73-57' עמ, 2002בני ברק , ולאומיות ביצירתן של סופרות ישראליות
 ).24הערה , לעיל(יסודות תנועת הפועלות , כצנלסו� 139
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מודעות הנשי! לייחוד� תחזק בה� :  היא פעלה בכיוו� ההפו"140.''להדמות לגבר

ותסייע לה� לחולל שינויי! בחייה� , את התכונות הנשיות ואת ערכ� העצמי

  .  תו" הכרה בהבדלי! מגדריי!, ומלאולהשתלב בחברה באופ� שווה 

  

 עיצוב הֶחברה בעזרת התכונות –המטרה השנייה של רחל נגזרה מהראשונה 

היא פעלה למע� שינוי תפיסת , מעבר למאבקה להשגת יעדי! מיידיי!. האימהיות

וחוסר , לא היה מקובל עליה) הגברי(הסדר החברתי הקיי! . עול! חברתית מקיפה

בעיקר (ה לא רק כחוסר צדק והיעדר שוויו� הזדמנות השוויו� נתפס בעיני

אלא ג! כמבנה חברתי לקוי הסובל מגישה , )בתעסוקה ובאפשרות למימוש עצמי

היא ביקשה להאציל על החברה החלוצית הגברית תכונות . מגדרית מסורתית

, רגש האימה-ת ':התחשבות ותמיכה בזולת, הקרבה, חמלה, אימהיות כאהדה

 הדגשת התכונות 141.'הנו נשק עצו! לעליית הפרט והכלל, בשבילי! חדשי!

מפני , סיס חשוב לחברה כולה ה� ב,האימהיות הנעלות מכל שאר תכונות האד!

 היא 142.'שהננו מגיבות אחרת, שהננו צדקניות יותר, שהננו רחמניות יותר'

  .האמינה כי באמצעות החינו" יחולו שינויי! בדפוסי המשפחה והחברה כולה

  

 של רחל בדבר האימהות בחברה החדשה ופעילותה להגשמת יעדיה השקפתה

היא . החברתיי! הושפעו ממהל" חייה האישיי! וקורותיה כאשת איש וכא!

-עצמה ייצגה מודל חדשני ומקורי ביחס לדמות שייעדה לעבריות החדשות באר�

היא , למרות שהייתה חלק מהממסד החברתי. ובדרכי עיצוב אותה דמות, ישראל

ג! הדר" שבחרה . ה לחולל שינויי! ערכיי! שלא תמיד הובנה כוונת!ניסת

מסגרות התמיכה והחינו" שהקימה : להגשמת! לא זכתה תמיד לתמיכה הראויה

דאגתה לעקרות הבית והבלטת , עת הנפרד לה� שהקימה וערכההכתב , לנשי!

 –כמו המרכזיות שהעניקה לאימהות בהוויה הנשית , ייחודה של הכתיבה הנשית

לכ� נתפסה . שהיה גברי בעיקרו, כל אלה היו רחוקי! מסדר היו! הציבורי

במבט לאחור נית� לקבוע , ע! זאת. פעילותה לא אחת כשולית וכבלתי חשובה

את תרומתה החשובה והחלוצית לפיתוח מודעות נשית בחברה המתגבשת 

  . שכיו! השתרשו בשיח הציבורי, ובהשמעת הקול הנשי

  

   

 .2' עמ, )ח"סיוו� תרפ' ה(ז "של,  יז,קונטרס', על חבורת הפועלות, 'כצנלסו�' ר 140
 ). 24הערה , לעיל(יסודות תנועת הפועלות , כצנלסו� 141
 ). 114הערה , לעיל (הרצאתה 142
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ה� בחייה האישיי! , של רחל לא הושגו בסופו של דבר בימיהאמנ! רבי! מיעדיה 

א" היא הצליחה להניח את היסודות למהפכה שאותה , ה� בפעילותה הציבורית

באלול ' בד(א� שהחברה הישראלית המשיכה עד יו! מותה . הקדימה לבשר

רבות מדעותיה חלחלו לאיט� , לנהוג על פי ההבדלה המגדרית המפלה) ה"תשל

על כ� אי� לבחו� את חזונה ואת מפעלה החינוכי . שביתה בדור האחרו�וקנו לה� 

עיקר תרומתה הוא בהגותה המהפכנית . של רחל רק על פי הישגיה! המיידיי!

פיתוח מודעות נשית חדשה וחתירה לשינויי! במשפחה : ובהצבת המטרות

מוכיח כי בדעותיה , הציבורי והאקדמי, השיח המגדרי של היו!. ובחברה

  .מרעיונותיה ניצבי! היו! במרכזוורבי! , ילותה הקדימה רחל את זמנהובפע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


