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ליליה בסביץ על מתרסי המגדר, הפרט והשמירה בקיבוץ

רחל  עם   — פועלות'[  ]'דברי  הקובץ  על  שיחות  שתי  לי  היו  אחד  ביום 
תרבותי  גובה  לי:  אמרה  ]ב'[  רחל  ]לביא[.  זיסלה  רחל  ועם  בלובשטיין 
מוחלט, אין אף מילה אחת מחוסרת טעם, וכו'. ר"ז אמרה בתמימות: הספר 
בכל זאת קלוש. שמחתי לדברי ר"ז בכל לבי. לא שאני חושבת על הספר 
כמוה, אבל הרגשתי עידוד, כי כל עוד יש תביעות גדולות, מעניין לעבוד, 
גם כדאי להתאמץ. וחשבתי עוד, מה נותנים לאדם חיים חשובים. בחורה 
כשחיים חיי עין חרוד  ]ב'[.  כמו ר"ז ותביעותיה עולות על אלה של רחל 
מזמן.  ידעתי  אמנם  זאת  שלי[.  ]ההדגשה  לדברים  אחרת  במידה  ניגשים 
)רחל כצנלסון שז"ר, 7 בדצמבר 1929(1

מבוא  א. 
ליליה בסביץ, חברת קיבוץ עין־חרוד, בחרה להעמיד את 'שאלת הנשים' במוקד פעילותה הפוליטית 
והחברתית. במאמר זה אעסוק בשלושה מהמאבקים שניהלה: על ייצוגן של נשים בזירה הציבורית, 
על רמת חייו של הפרט ועל השתתפותן של נשים בשמירה. תחומים אלה נגזרו ישירות ממעורבות 
של  מעמדה  בעיצוב  השנייה,  העלייה  בימי  ופריחתה  הראשונה  העלייה  בימי  שניצניה  מתמשכת, 
האישה והמקום הראוי לה במפעל התחייה הלאומית, בחברה היישובית החדשה ובמחנה הפועלים 
המתגבש.2 טענתי העקרונית באשר לבסביץ נוגעת בראש ובראשונה לאופי פועלּה בחברה הקיבוצית. 
בסביץ הייתה להערכתי אחת הדמויות הנשיות הראשונות בתולדות 'הקיבוץ המאוחד' שראו בזירה 
ומעשיה  השקפותיה  את  לנתח  בכוונתי  כזאת  ובתור  ציבורית,  לפעילות  מועדף  שדה  הפוליטית 
מקביליה  בעיני  שנתפסו  בזירות  התנהלה  פעילותה  תנועה.  של  שליחה  או  נציגה  ציבור,  כפעילת 
הגברים בקיבוץ ובחברה הכלל־יישובית כשוִליות, אך אין היא בבחינת כרוניקה של כישלון מתמשך. 
כרוכים  הניעו תהליכים שהיו  בקיבוץ  נאמן התיאור שהמחלוקות על מקומן של הנשים  להערכתי 
בהתקדמות אטית ומלווים בנסיגות, ושהניבו הישגים חלקיים לפעמים ופעמים אחרות מהוססים. עם 
זאת הקו המנחה של הדיון שייפרש כאן הוא שהמסקנה מניתוח פעילותה של בסביץ היא שהמדובר 

בתהליכים מדורגים של התפתחות, צמיחה והצלחה.3

מאמר זה נכתב במסגרת מחקר )מס' 134/08( בראשותה של פרופ' אניטה שפירא, שבמימונו תומכת קרן לגסי הריטג' 
של הקרן הלאומית למדע.

רחל בלובשטיין היא רחל המשוררת. רחל זיסלה־לביא, רעייתו של שלמה לבקוביץ )לביא(, ממייסדי עין חרוד והוגה   1
'הקבוצה הגדולה'. ראו: ר' כצנלסון־שזר, אדם כמו שהוא: פרקי יומנים ורשימות, בעריכת מ' הגיתי, תל־אביב תש"ן, 

עמ' 322‑323.
ראו: מ' שילה, אתגר המיגדר: נשים בעליות הראשונות, תל־אביב 2007, עמ' 36‑64; ד' יזרעאלי, 'תנועת הפועלות   2

בארץ ישראל מראשיתה עד 1927', קתדרה, 32 )תמוז תשמ"ד(, עמ' 109‑140.
השוו בהקשריו העקרוניים של דיון זה: ד' ברנשטיין, אשה בארץ ישראל: השאיפה לשוויון בתקופת היישוב, תל־אביב   3
תשמ"ז, עמ' 69; ה' ניר, 'מה העיק עליהן? האישה בהתיישבות העובדת בתקופת היישוב', מ' שילה, ר' קרק וג' חזן־
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פניה  בעיצוב  העבודה  תנועת  עם  המזוהות  נשים  של  וייחודן  תרומתן  שעניינו  המחקר  שדה 
השונים של האישה הארץ־ישראלית, על מאבקיה, ייסוריה והישגיה, מצוי במגמת התרחבות מתמדת. 
כצנלסון־ רחל  מיזל,  חנה  מניה שוחט,  ינאית־בן־צבי,  רחל  על  חיבורים  נכתבו למשל  זו  במסגרת 
 שז"ר, מרים ברץ, עדה סרני ואחרות.4 המאמר הנוכחי מצטרף מבחינה מסוימת לקורפוס זה, אך דגשו 
מרכזיים  צמתים  כמסמנות  בסביץ  של  עמדותיה  בהבלטת  אלא  דווקא,  הביוגרפיים  בהיבטים  אינו 
בתהליכי היווצרותה של הזהות הנשית המגדרית בחברה הקיבוצית ובעיצוב הטיפוס האנושי של דמות 
האישה המתגבשת בקרבה. בתנועות הקיבוציות היו נשים מוכרות ומשפיעות ממנה, כגון חיותה בוסל 
ב'חבר הקבוצות', בת־שבע חייקין וחומה חיות ב'קיבוץ המאוחד' וֶאַמה לוין ב'קיבוץ הארצי'. ובכל 
זאת, אף שבסביץ לא הייתה פוליטיקאית בכירה בחיים הקיבוציים, היא הייתה האישיות הבולטת 
והמובהקת ביותר, שנשאה ברמה, בעקביות ובשיטתיות, את דגל המאבק על מעמדן ומעורבותן של 

הנשים בחברה הקיבוצית מאמצע שנות העשרים עד אמצע שנות הארבעים.5 
המחשה מסוימת למעמדה הפורמלי יש במקום שבו שובצה בסביץ ערב מערכות בחירות ארציות 
 ,1932 בראשית  שהתכנסה  הרביעית,  הפועלות  לוועידת  הבחירות  לקראת  הסתדרותיים.  למוסדות 
ינאית־בן־צבי  כצנלסון,  פישמן,  עדה  לה  קדמו  מפא"י.  ברשימת  החמישי  במקום  בסביץ   מוקמה 
ובוסל; משמע בסביץ הייתה הנציגה הבכירה של 'הקיבוץ המאוחד', וחשוב לא פחות מכך במושגי 
בבחירות שנערכו  זאת  לעומת  בעלייה השנייה.  עלו  הנשים שלא  — הראשונה מקרב  הימים  אותם 
השביעית  לוועידה  לבחירות  מפ"ם  ברשימת  ה־123  במקום  בסביץ  מוקמה  המדינה  הקמת  לאחר 
של ההסתדרות, וקדמו לה ברשימה ארבע־עשרה נשים.6 בסביץ, בדומה לדמויות פוליטיות אחרות 
המדינה,  והקמת  בריטניה  מול  המאבק  בימי  משלה  ייחודי  חותם  הותירה  לא  היישוב,   בתקופת 
ונדחקה אל השורות האחוריות של המערכת הפוליטית. מכאן נובעת הבחירה להתמקד במאמר זה 
בפרק הזמן בין 1926 ל־1946, שבו נודעה לבסביץ השפעה על עיצוב תהליכים חברתיים בקיבוצה 

ובתנועתה.

רוקם )עורכות(, העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר, ירושלים תשס"ב, עמ' 166‑168; ב' מלמן, 
'שוליים ומרכז: היסטוריה של נשים והיסטוריה של מגדר בישראל', ציון, עד )תשס"ט(, עמ' 253‑254.

א' כרמל־חכים, שלהבת  ירושלים תשע"ב;  ראו למשל: ת' שכטר, לכבוש את הלב: סיפורה של רחל כצנלסון שזר,   4
ירוקה: חנה מיזל — מפעל חיים, רמת־אפעל תשס"ח; ס' סיני, מרים ברץ: דיוקנה של חלוצה, רמת־אפעל תשס"ג; ל' 
רוזנברג־פרידמן, '"הגברת בשמלה השחורה": מאפייני מנהיגותה של עדה סרני כראש המוסד לעלייה ב' באיטליה', 

עלי זית וחרב, י )תש"ע(, עמ' 100‑130. 
לסוגיות מגוונות הנוגעות לאישה בחיים הקיבוציים ראו למשל: י' טלמון־גרבר, יחיד וחברה בקיבוץ, ירושלים תש"ל;   5
הקיבוץ, 3‑4 ]שוויון המינים בקיבוץ[ )תשל"ז(; נ' לשם, שירת הדשא: שיחות עם נשים — בנות הדור הראשון בקיבוץ, 
א'  רמת־אפעל תשנ"ט;  בקיבוץ,  בכירים  ניהול  בתפקידי  נשים  הזכוכית:  לתקרת  מבעד  זמיר,  א'  תל־אביב תשנ"ח; 
)עורכת(,  פוגל־ביזאוי  ס'  רמת־אפעל תשס"ד;  בקיבוץ,  אימהות  דורות של  לדיבור: שלושה  לזעקה  למדן, משתיקה 
באות משתיקה: נשים, קיבוץ ושינוי חברתי, תל־אביב 2009; א' בן־רפאל ומנחם טופל, הקיבוץ על דרכים מתפצלות, 
 E. Kafkafi, ‘The Psycho-Intellectual Aspect of Gender Inequality in Israel’s Labor Movement’, ;ירושלים תשס"ט

 Israel Studies, 4 (1999), pp. 188–211
'רשימות ארציות לועידת הפועלות הרביעית', דבר, 27 בנובמבר 1931; 'רשימות מועמדים ארציות לועידה השביעית   6
של ההסתדרות', שם, 10 בפברואר 1949. על ועידות הפועלות ראו: ב' מרגלית־שטרן, גאולה בכבלים: תנועת הפועלות 

הארץ־ישראלית, 1920‑1939, ירושלים תשס"ו, עמ' 120‑128. 
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האקדמית  השכלתה  את  רכשה  אמידה,  למשפחה  ובת   )1900( אוקראינה  ילידת  בסביץ,  ליליה 
בפקולטה לקואופרציה של 'המכון למשק המדינה' בחרקוב, והצטרפה בשנת 1920 למפלגת ה'ציונים־
סוציאליסטים' )צ"ס(. שם גם הכירה את בן זוגה לעתיד, ראובן )ויניה( כהן, ובשנת 1923 התחתנה 
עמו בנישואין אזרחיים. בני הזוג עלו ארצה ביולי 1924, בראשית ימי העלייה הרביעית.7 עם בואם 
יעצו אמנם לכהן, שהיה אגרונום, לרכוש 
תחילה ניסיון מעשי בבית הספר החקלאי 
'מקווה־ישראל', אך השניים החליטו בלי 
'עין  בסביץ:  זאת  שניסחה  כפי  פקפוק, 
חרוד זהו המרכז — לא תל־אביב'. בסביץ 
ראתה בעין־חרוד תא ציוני־סוציאליסטי, 

וכך שאפה לימים להורישו לדור הבא.8
השתמשה  שבו  העיקרי  האמצעי 
בסביץ לקידום יעדיה היה כלי התקשורת 
הפנים־קיבוציים, העלון וכתב־העת. היא 
הייתה אולי אינטליגנטית מדי במושגים 
שרווחו ב'רחוב הקיבוצי' באותם הימים. 
אבל בזכות כישוריה ומעורבותה בחיבור 
הפוליטית  בזירה  הראשונים  עם  בסביץ  נמנתה  בקייב,  צ"ס  מפלגת  סניף  של  המחתרתי  העלון 
מאבקים  והצלחת  הבלטת  החצנת,  לצורך  בעיתונות  הגלומים  ליתרונות  מודעים  שהיו  הקיבוצית 
'הכוהנת הגדולה' של תיעוד  ציבוריים. מתוקף אמונתה בכוחה של המילה הכתובה הייתה בסביץ 
התארגנויות ומאבקים של נשים בקיבוץ. התיעוד שימש מבחינתה כלי אקטואלי ואינטלקטואלי רב 
ערך לשם עיצוב התודעה. אגב ביצוע 'המשימה הקדושה' הזאת, כלשונה, שקיבלה עליה,9 יצרה לה 
בסביץ מסגרת נוחה למדי להנצחת תרומתה לחברה הקיבוצית בכלל ולטיפוח מעורבותה ומעמדה 

של האישה בזירה הציבורית בפרט.
בפתחו של מאמר מפתח להבנת גישתה העקרונית לחיים הקיבוציים, בקובץ 'דברי פועלות' שפורסם 
'איזה  בקיבוץ,  מבוגרים  של  הקבועה  התלונה  על  שבתגובה  ילד  על  בסביץ  סיפרה   ,1929  בשלהי 
ילדים רעים אתם', התמרמר: 'היכן יש ילדים טובים, היכן?', ובסביץ הזדרזה לפרש את הנמשל: כנגד 

ל' בסביץ, 'אשר סיפרתי לנכדי', הנ"ל, ולו רק הד..., תל־אביב תשמ"א, עמ' 9‑18; הנ"ל, במירוץ עם הזמן: חברת קיבוץ   7
מספרת, תל־אביב 1987, עמ' 9‑32.

בסביץ, במירוץ עם הזמן )שם(, עמ' 35; ליליה ]בסביץ[, 'עם הצטרפות הבנים לחברתנו', צרור מכתבים, 12 באוגוסט   8
1945. בחירתם של בסביץ וכהן ללכת להתיישבות העובדת עמדה בניגוד להחלטה שקיבלו בסיטואציה דומה חלק 
בפעילות  להשתלב  עירוניים,  בחיים  לדבוק  העדיפו  הללו  עת.  באותה  ארצה  צ"ס שעלו  נכבד מעמיתיהם ממפלגת 
פוליטית במסגרת סניף מפלגת 'אחדות העבודה' בתל־אביב ולמצוא את פרנסתם במחלקות הסתדרות העובדים. ראו: 

י' שפירא, אחדות העבודה ההיסטורית: עצמתו של ארגון פוליטי, תל־אביב תשל"ה, עמ' 136‑138.
בסביץ, במירוץ עם הזמן )שם(, עמ' 24, 37.  9

ליליה בסביץ, 
ראובן )ויניה( כהן 

והבת הבכורה עזה, 
עין־חרוד, 1929
 )ארכיון התצלומים, 

יד יצחק בן־צבי(
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דברי הביקורת המוטחים תדיר כלפי הקבוצה ואורחות חייה, היא, כמו אותו ילד, שואלת — 'והיכן 
ומהקבוצה,  בלי הרף מהיחיד  לנו דרישות  יש  הזמן, הבהירה,  כל  אנו מבקרים את עצמנו   הטוב?'. 
ולהודות  בהם  שקיים  הטוב  את  גם  ולדעת  לראות  חיוני  אבל  בחיינו,  הליקויים  אמנם  הם  ורבים 

בקיומו.10 

עמדתה הבסיסית של בסביץ, שהכרח תמיד להדגיש את הטוב הקיים בשפע בקיבוץ, הייתה לא רק 
גישה עקרונית אל החיים הקיבוציים, אלא גם נגזרה ממיקומה בזירה הפוליטית הקיבוצית. אין להבין 
היו מאבקים מבפנים.  להביא בחשבון שֵאלה  בלי  הקיבוצית  בזירה  בסביץ  נכונה את מאבקיה של 
עם בואם לעין־חרוד, ידועת הסכסוכים והעימותים האידאולוגיים, הארגוניים, הכוחניים והאישיים, 
הצטרפו כהן ובסביץ לחבורת 'נאמני עין־חרוד' בראשותו של יצחק טבנקין. השניים נמנו כל ימיהם 

עם הגרעין המוביל של מה שהיה עד מהרה להנהגת 'הקיבוץ המאוחד'.11 

ל' בסביץ, 'בקבוצה', ר' כצנלסון )עורכת(, דברי פועלות: מאסף, תל־אביב תר"ץ, עמ' 98‑101. המאמר פורסם לראשונה   10
בכותרת 'על השאלות החברותיות בקבוצה', מבפנים, ספטמבר 1928, עמ' 204‑207.

בסביץ, במירוץ עם הזמן )לעיל, הערה 7(, עמ' 38‑40.  11

מימין: בסביץ 
רושמת רשימות 
לעלוני עין־חרוד

)באדיבות ארכיון קיבוץ 
עין־חרוד(

משמאל: שער 
אחד מגיליונות 

'מבפנים' שנכתבו 
ושוכפלו בידיה, 

אדר תרפ"ה )1925(
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שם, עמ' 21‑23.  12
בסביץ, 'כאן ושם', הנ"ל, ולו רק הד )לעיל, הערה 7(, עמ' 30.  13

ב' כנרי, טבנקין בארץ ישראל, רמת־אפעל וקריית שדה־בוקר תשס"ג, עמ' 176, 470‑473 ועוד.  14
בסביץ, במירוץ עם הזמן )לעיל, הערה 7(, עמ' 37‑41.  15

'הבוקר באו למחלקת הפועלות שעל יד לשכת העבודה עשרות  כך למשל סּופר ב'דבר' חודשים אחדים קודם לכן:   16
אחדות נשים עובדות מבנות העדות המזרחיות והתאוננו שבזמן האחרון אין להן עבודה כי "הגבירות" אינן לוקחות 

על מתרס המגדר ב. 
גישתה של בסביץ בסוגיית הנשים בקיבוץ הייתה מהפכנית־רדיקלית בכל קנה מידה, פועל יוצא בין 
היתר מהחוויה המרכזית שעיצבה את אישיותה — המהפכה הבולשוויקית.12 היא נקלטה בעצלתיים 
בעבודה הפיזית בעין־חרוד, שהייתה ככלות הכול הערך הנשגב והמסד של ההוויה הקיבוצית דאז. 
כישוריה המוגבלים בחקלאות לבטח סייעו לה לבחור בפעילות ציבורית־פוליטית כתחום לתרום בו 
את תרומתה המעשית לרעיון ולהגשמה של הדרך הקיבוצית, שבה האמינה באדיקות המזכירה במידה 
מסוימת את דבקותם של חסידים ברבם. בסביץ, שהשכילה לעטות אצטלת הוד על מכאובי עבודתה 
הפיזית ופגמיה, ציינה כי ההרגשה הנפוצה בחוג מכריה המהפכנים בברית־המועצות הייתה שחטא 
זו ישקעו בחייהם הפרטיים בלבד. היא העלתה למדרגת  מחפיר יעשו כל צעיר וצעירה אם בשעה 
ערך את הלימוד האקדמי, שכן הוא הכשיר את המתמידים בו והקנה להם את הזכות להיחשב עובדי 
ציבור ראויים לשמם.13 מה שלבטח היה נכון בהוויה המהפכנית־הפועלית הסובייטית, הצטייר כנטל 
כבד עם העלייה לארץ והרצון להשתלב בחברה הקיבוצית, שידעה להעריך השכלה, אך ביכרה על 
פניה את העבודה והעניקה לה מידה של קדּושה. 'אינטליגנט' הייתה מילת גנאי בהוויה העין־חרודית. 
זכו להכרה גורפת כמי  וב'קיבוץ המאוחד' בראש ובראשונה — טבנקין,  ובעין־חרוד  רק מתי מעט, 
שראויים לייחד את עיקר עתותיהם לתחומי הרוח והציבור.14 בסביץ חתרה ללכת בדרכיו ולנהל את 
חייה הקיבוציים־הציבוריים כאישה באופן מקביל במידת מה לדפוסי התנהלותו, אולם בחצרּה של 
עין־חרוד התייחסו לכך ביותר מקורטוב של גינוי. כאשר התנהל תהליך קבלתה לחברּות בעין־חרוד, 
צריכים  'איננו  תשמע:  שבסביץ  מנת  על  רם,  בקול  הקיבוץ,  מראשונות  אחת  דנית,  רבקה  הכריזה 
חברים מלומדים, אנחנו צריכים אנשים מעשיים!'. לשיטתה של בסביץ מעשיּות לא התמצתה במטבח, 

בטיפול בילדים, במכבסה ובענפים החקלאיים שבהם עבדה בראשית ימיה בעין־חרוד.15 
בסביץ, בדומה לנשים אחרות בחוגי מחנה הפועלים שחתרו להשתלב במערכת הפוליטית הארץ־
ישראלית, מצאה בהכנות החוזרות לקראת ועידות הפועלות, שהתקיימו אחת לכמה שנים, כר נוח 
לראשית פועלה הציבורי. הימים היו ימי המשבר הכלכלי שפקד את ארץ־ישראל עם קטיעת העלייה 
הבערות,  לביעור  בברית־המועצות  סטודנטית  בעודה  שהתמסרה  בסביץ,   .1926 בשנת  הרביעית 
מאמריה,  מראשוני  באחד  ארצה.  בבואה  גם  בחברה  נחשלות  לקבוצות  לסייע  הצורך  את  הוקירה 
בתל־ העבודה'  'אחדות  מפלגת  של  בכינוס  כמרצה  חוויותיה  את  תיארה  'דבר',  בעיתון  שפורסם 
לקראת  העובדים,  הסתדרות  כחברות  להירשם  הקווקזית  מהעדה  נשים  לגייס  נועד  הכינוס  אביב. 
לב  תשומת  את  להסב  לכן  קודם  כבר  ניסו  המזרחיות  מהעדות  נשים  המתקרבת.  הפועלות  ועידת 
הסתדרות העובדים למצוקותיהן, ללא הצלחה יתרה.16 בסביץ, שהייתה רגישה לעוני ולעוול, חשה 
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אותן לעבודות בית, כביסה ועוד, ומוסרות את העבודות האלו לערביות מהכפרים הסמוכים "שהן בריאות יותר וחזקות"' 
)'תל־אביב: חוזרות אחרי עבודה', דבר, 25 בנובמבר 1925(.

הזדהות עמוקה עם מצוקתן ו'בדידותן הנוראה' של הנשים הקווקזיות מרובות הילדים מרחוב נווה־
שאנן, שטרודות מבוקר עד ערב בעבודות הכביסה, הניקוי, הטיפול בילדים וחינוכם ללא כל תמיכה 
אחת המשתתפות:  המפגש  בסיום  לה  מדברים שאמרה  במאמרה  ציטטה  אמפתיה  גדושת  מוסדית. 
'"אנחנו חיים כמו בעיניים סגורות, נחוץ שמישהו יבוא ויפתח את עינינו". הן אינן יודעות עברית 

מאמרה של בסביץ 
בעקבות פגישתה 
עם נשים מהעדה 

הקווקזית משכונת 
נוה־שאנן בתל־

 אביב, דבר, 
9 באפריל 1926
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]בסביץ[, 'אספה אחת', דבר, 9 באפריל 1926. לימים ציינה בסביץ בזיכרונותיה על אותה אספה רק שחבשה  ליליה   17
מטפחת לראשה, שכן המפגש התקיים בבית כנסת, ועניין יוצא דופן זה עבורה כחילונית מוצהרת נחרת בתודעתה. ראו: 
בסביץ, במירוץ עם הזמן )לעיל, הערה 7(, עמ' 137. על התוצרת הפוליטית המעשית של אספה זו נאמר בפרוטוקול 
קווקזית('  )דברה  המזרחיות  החברות  מאת  מכתב  מקריאה  ינאית  'רחל  הפועלות:  מועצת  של  השלישית  הוועידה 
)פרוטוקול הוועידה השלישית של מועצת הפועלות, אה"ע, 18‑24 באפריל IV‑230‑2‑2 ,1926, עמ' 154(. תמצית 
המכתב הובאה בדיווח של עיתון 'דבר' על הוועידה, כדלקמן: 'היחס מצד ההסתדרות לפועלים מהעדות המזרחיות 
נורא. ההסתדרות אינה נותנת להם עזרה. חוסר עבודה, מחלות, העדר עבודה תרבותית. חברה אחת דברה על ארגון 
הפועלים הערבים, אבל יש המון פועלים יהודים שמתיחסים אליהם כמו לערבים. שכונות עובדים ועוד צריך לסדר לא 

רק לאשכנזים, כי אם גם לחברים מהעדות המזרחיות' )'ועידת הפועלות', דבר, 29 באפריל 1926(.
בסביץ, במירוץ עם הזמן )שם(, עמ' 50.   18

מרגלית־שטרן )לעיל, הערה 6(, עמ' 152.  19
בסביץ אל טבנקין, ראשית 1926, ארכיון יד טבנקין )אי"ט(, 28/7/1‑15.  20

וזה מקשה עליהן את החיים. רוצות בשעורי ערב', וכל זאת הן אומרות 'בתוקף ובחום, בטמפרמנט 
מזרחי'. את מאמרה חתמה בתהייה: 'הנמצא את הדרך ללבותיהן והיקיף ארגוננו גם את כל הנשים 
עמיתיה  מרבית  כמו  בסביץ,  אך  הרטורית,  שאלתה  על  מענה  ניתן  לא  שבארץ?'.17   המזרחיות 
פנימית  ואידאולוגית  חברתית  לפעילות  ההתמסרות  את  לבכר  הייתה  עתידה  ובקיבוצה,  בתנועתה 
בחוגי עין־חרוד ודומיו. בשנים הבאות הייתה אוזנה כרויה פחות ופחות למתרחש מחוץ למעגליה 
המידיים של תנועת העבודה ולפתיחת עיניהם של מי שלדבריה קיבלוה בלבביות בפרוורי תל־אביב. 
המאוחד  בקיבוץ  במשק,  הציבור  בענייני  'פעילה  שהייתה  העובדה  את  לזכותה  זקפה  היא  לימים 
לניהול  או  בחירות  בימי  קצרים  לגיוסים  פרט  בעיר,  "פונקציונרית"  הייתי  לא  אולם  ובתנועה, 
בהתיישבות  אחרות  נשים  גם  שאפיין  זה,  התנהלות  דפוס  הפועלות'.18  מועצת  של   סמינריונים 
עירוניות מרכזיות בתנועת הפועלות.  הציבוריים, הדאיג פעילות  בחיים  העובדת שנטו למעורבות 
לתנועת  השראה  כמקור  הקיבוציים  החיים  מתפיסת  פישמן,  של  כדבריה  היתר,  בין  נבע   הוא 
שוק  מבחינת  עולות  בקליטת  יותר  גמישות  אחת  לא  הקיבוציות  המסגרות  של  ומהיותן  הפועלות 

העבודה.19
בפולין,  'החלוץ'  תנועת  בשליחות  ששהה  טבנקין,  אל   1926 בראשית  בסביץ  שכתבה  במכתב 
דיווחה לו על הצעות שקיבלה להשתלב בעבודת מועצת הפועלות ואגב זאת ציינה: 'אני התחלתי 
בזמן האחרון לעסוק בבעיית האישה. בחיי לא התעסקתי בזה ופה התחלתי'. היא סיפרה עוד למנהיג 
זוגה הצעות  ולבן  לה  כי מציעים  עין־חרוד, שבעצמו התלבט באותה עת באשר לעתידו הקיבוצי, 
עבודה מחוץ לקיבוץ, אך 'אנחנו עונים בשלילה. הלא זאת לא שאלה של העבודה שמציעים לנו, כי 

אם שאלת עזיבת עין־חרוד. רק כך יכולה לעמוד השאלה'.20 
יכולתה  למיצוי  בעיניה  שהתאים  חברתית  לפעולה  שדה  לה  בחרה  בסביץ  כי  זה  ממכתב  ניכר 
פעילותה  על  בדיעבד  שעטתה  ההילה  הארץ־ישראלית.  ובמציאות  בנסיבות  בהתחשב  וכישוריה 
בענייני נשים, כאילו ינקה פעילות זו מחוויות ימיה המהפכניים טרם עליית הבולשוויקים לשלטון, 
לא היה לה על מה לסמוך בכל הנוגע לפעילות ישירה למען נשים ובקרבן. ברובד אחר פעילותה 
ינקה וניזונה בהחלט מאורחות החיים המהפכניים, כפי שתיארה אותם לימים: 'לא תיארתי לעצמי 
שאשה בעלת הכרה יכולה להיות פסיבית בחיי הציבור. המציאות של ראשית המהפכה הפעילה את 
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ל' בסביץ, 'זכות ראשונים', ז' גלעד ונ' ציזלינג )עורכים(, עין חרוד: פרקי יובל, תל־אביב תשל"ג, עמ' 331.  21
ל' ]בסביץ[, 'מדוע שותקים' )אין תאריך(, אי"ט, 28/12/1‑15.   22

ס' פוגל־ביז'אוי, 'האמנם בדרך לשוויון? מאבקן של הנשים לזכות בחירה ביישוב היהודי בארץ ישראל: 1917‑1926',   23
מגמות, לד )תשנ"ב(, עמ' 277; מרגלית־שטרן )לעיל, הערה 6(, עמ' 17‑31.

לילה ]בסביץ[, '8.6%', קונטרס, י"ט באדר תרפ"ו, עמ' 21‑22.  24

הנשים בכל השטחים ]ההדגשה שלי['.21 המאבק בפסיוויות, שנשללה מכוח הגישה האקטיוויסטית 
המהפכנית אל חיי הציבור שבה דגלה, הוא המפתח להבנת האופן שבו חפצה בסביץ להטביע את 
בו,  לפעול  שבחרה  הקונקרטי  שהתחום  פלא  אין  כן  אם  והקיבוצי.  הציוני  במפעל  האישי  חותמה 
ייצוגן של נשים בזירה ציבורית המתנהלת על פי כללים דמוקרטיים, היה בעל זיקה רופפת אל דפוסי 
המשטר האוטוריטרי שהלך והתגבש בברית־המועצות בשנות העשרים. את ניסיון הבכורה למעורבות 
באוקטובר  הלאומי  הוועד  החלטת  רקע  על  לכן,  קודם  מה  זמן  בסביץ  עשתה  זה  בתחום  פוליטית 
רשימה  הנבחרים.  לאספת  בבחירות  להשתתף  הנשים  של  זכותן  בסוגיית  עם  משאל  לקיים   1925
שחיברה ושייעדה לפרסום ב'דבר', לא הודפסה עקב סירוב המערכת. בסביץ זעקה בה נגד השקט 
נטול התרעומת והמלווה לפעמים בבת צחוק, שבו מתייחסים הכול למשאל העם האמור להיערך על 
זכות הבחירה לאישה. היא השוותה זאת לדיון שהתקיים בימי הביניים 'אם יש נשמה לאשה או לא?', 
וטענה כי במאה העשרים פירוש הדבר 'להעמיד שאלה אם בכלל האשה זה בן־אדם'.22 משאל העם 
לא התקיים לבסוף, אך נשמע כאן רמז ראשוני לשדה שעתידה הייתה בסביץ לבחור כאחד ממוקדי 
למגמה  מנוגדת  הייתה  גישתה  הפוליטית.  במערכת  הנשי  הייצוג  קרי  המגדרי,  בתחום  פעילותה 
הדומיננטית בתנועת הפועלות הארץ־ישראלית, שראתה את העיקר בשילוב האישה בשוק העבודה, 

בעוד שהשגת זכות הבחירה לנשים נתפסה כיעד משני.23
הארץ־ישראלי.  הפועלים  למחנה  חמור  אתגר  בסביץ  זיהתה  הֲחברה  של  הפוליטית  בפסיוויות 
בתגובה על נתונים שפורסמו בראשית 1926, ושלפיהם בסניף 'אחדות העבודה' בתל־אביב, הגדול 
בסניפי המפלגה, החברות הן 8.6 אחוזים מכלל החברים, היא טענה כי טמונה בכך סכנה משולשת: 
)'פועלי ציון שמאל' והקומוניסטים(, הן  נשים עלולות להיות טרף קל לתעמולת מפלגות השמאל 
ולפגוע בתנאי החיים של הפועל עקב היעדר הכרה  עלולות להוריד את השכר במקומות העבודה 
בשותפות אינטרסים מעמדית, והן עלולות להשפיע על בני זוגן להינתק מהחיים הציבוריים משום 
שאינן מעריכות ומוקירות מעורבות רציפה בהם. בסביץ תבעה ממפלגתה לנקוט צעדים 'כדי לשנות 
פרופורציה מחפירה זו של אחוז החברות במפלגה'. כתימוכין להשקפתה בחרה להיתלות במשורר 
אורי צבי גרינברג — שהיה מקורב ל'אחדות העבודה' באותה שעה — שאמר כי 'החלוץ הנהו גם הבן, 
שצריך להיות האב לבן העברי החדש'. 'בן עברי חדש זה', הדגישה בסביץ, 'לא יקום אם לא תהיה 

האם החלוצה, אשר תדע למלא את התפקיד החברתי הגדול בחייה ובחנוך ילדיה'.24 
לא  המגדרי  מאבקן  את  למקד  הנשים  על  כזירה שבה  בעבודה  ולא  בייצוג  בסביץ  הבחירה של 
נעשתה בהיסח דעת. שבועות אחדים לאחר מכן טענה מעל גבי אותה במה עמיתתה בת־שבע חייקין 
כי 'שאלת השאלות כיום לנו היא: עבודה לפועלת!'. הן הסכימו כי בהנעת האישה לאקטיוויזציה טמון 
המפתח לפתרון מעמדן של הנשים בחברה הקיבוצית, בתנועת העבודה וביישוב. עמדתן הייתה זהה 
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בת־שבע ]חייקין[, 'לועידת הפועלות', קונטרס, י"א בניסן תרפ"ו, עמ' 5‑8.  25
)אי"ט,  יד טבנקין, ארכיון הקיבוץ המאוחד  פרוטוקול מועצת קיבוץ רחבה רביעית, 8‑11 באוקטובר 1926, ארכיון   26
אק"מ(, 3/1/5‑1. 'קיבוץ עין־חרוד', להבדיל מנקודת היישוב הקיבוצית בעין־חרוד, היה בשנים 1923‑1927 מסגרת גג 

ארגונית של קיבוצים, שעל בסיסה נוסדה תנועת 'הקיבוץ המאוחד' באוגוסט 1927. 
'נעילת ועידת הפועלות', דבר, 25 באפריל 1926; פרוטוקול הוועידה החמישית של אחדות העבודה, י"ח‑כ"ו בחשוון   27

תרפ"ז, תל־אביב תרפ"ז, עמ' 165.
.IV‑230‑5‑12 ,פרוטוקול מזכירות מועצת הפועלות, מאי 1927, אה"ע  28

בסביץ, במירוץ עם הזמן )לעיל, הערה 7(, עמ' 44.  29

גם באשר ליעד של פועלן הציבורי: לא פיתוחה של תנועת נשים רדיקלית הנושאת את דגל הפמיניזם 
בארץ־ישראל, אלא הנחת מסד לשיתופה הפעיל של האישה 'ביצירת חברת עובדים עברית חופשית 
בארץ', כניסוחה של חייקין.25 ואולם הן נחלקו באופן מהותי בהגדרת זירת המאבק העיקרית. בעוד 
לחולל שינוי במצבן של  כי הדרך  גרסה בסביץ  חייקין תבעה למקד את המאמץ בתחום העבודה, 

הנשים היא הגברה דרמטית של ייצוגן ומעורבותן במוסדות ובחיי הציבור. 
לדעתה של בסביץ בעיית הפסיוויות של הֲחברה לא הייתה דווקא בעייתן של הנשים, אלא בראש 
ובראשונה וככלות הכול בעייתו של הציבור הכללי. הציבור הוא שצריך ליצור תנאים שיאלצו את 
האישה להיחלץ מהפסיוויות שלה. 'הֲחברה תמיד מסתלקת מלקבל עליה תפקידים', קבעה בסביץ 
בדיוני מועצת 'קיבוץ עין־חרוד' בנובמבר 1926. משמע הבעיה נעוצה לא רק או בהכרח בדחיקתה 
זמנה  את  לתעל  מרצונה  שלה  בבחירתה  אלא  גבריים,  מגדריים  ממניעים  האישה  של  האקטיווית 
ופועלה לתחומים שבהם קל ונוח לה יותר לתפקד. מכאן הסיקה בסביץ כי חיוני לחזק את כוחה של 
הֲחברה כדי שתוכל 'לשאת בעול העבודה הציבורית', כשם שהיא משתתפת בעול העבודה. הדרך 
באופן  כופה שיסדיר  מנגנון  חוקים שייצרו  בסביץ באמצעות חקיקת  הייתה לדעת  לחיזוק האישה 
חיצוני את השתתפות החברה במוסדות הציבור הקיבוציים. 'אחרת', הזהירה, האישה 'תמיד תעמוד 

בצד'.26
בסביץ, שמיאנה לעמוד ולהשקיף מן הצד, נבחרה באותה מועצה לאחת משלושת חברי מזכירות 
הסתדרות  שליד  הפועלות  במועצת  לחברה  נבחרה  אפריל  בחודש  שכבר  לאחר  עין־חרוד',  'קיבוץ 
העובדים הכללית. עד מהרה היא אימצה את דפוס ההתבטאות השגור בקרב פעילות הנשים, והלינה 
על מפלגתה, 'אחדות העבודה', שאין בה הבנה לסוגיית האישה.27 בישיבת מועצת הפועלות במאי 
1927 טענה בסביץ שפעילּות מועצת הפועלות אינה זוכה לתהודה ציבורית משום שחברות המזכירות 
פעילות  אל  בסביץ  של  הפוליטית  גישתה  לדפוס  מובהק  ביטוי  זה  היה  ערך.  לכך  מייחסות  אינן 
ציבורית, שכדברי המימרה השגורה אם אינה מדווחת ַלכלל, הרי כאילו לא נעשתה. קריאתה לפרסם 
אך  בישיבה,  אמנם  אומצה  לכן,  קודם  שנה  שהתקיימה  השלישית,  הפועלות  ועידת  פרוטוקול  את 
מעולם לא בוצעה, עדות לסדר העדיפות שהדריך את מזכירֹות מועצת הפועלות באותה עת, פישמן 
'הקיבוץ המאוחד', באוגוסט 1927, נבחרה בסביץ להימנות עם שלושת חברי  ייסוד  וחייקין.28 עם 
המזכירות המצומצמת של התנועה. מעבר למעלותיה האישיות, בחירתה שלוש שנים לאחר עלייתה 
ארצה הייתה עדות להכרה חלקית שהגברת מעורבות ַהֲחברה בחיים החברתיים והמשקיים מחייבת 

לשלב נשים במוסדות הציבור הקיבוציים.29 



קתדרה99ליליה בסביץ על מתרסי המגדר, הפרט והשמירה בקיבוץ

פרוטוקול אספת חברות, 21 באוגוסט 1930, ארכיון קיבוץ עין־חרוד מאוחד, תיק 4.7.3; פרוטוקול האספה הכללית של   30
קיבוץ עין־חרוד, 26 באוגוסט 1930, שם, תיק אספות כלליות.

פרוטוקול מועצת 'הקיבוץ המאוחד' בגבעת־השלושה, 22‑25 בספטמבר 1930, אי"ט, אק"מ, 1/1/8‑2.  31

הייתה  המאוחד'  וב'קיבוץ  בעין־חרוד  המגדרי  בתחום  בסביץ  של  פעילותה  של  הכותרת  גולת 
המאבק שניהלה עם חברתה יוכבד בת־רחל, ובגיבוי חברות נוספות בעין־חרוד, למען קביעת מכסה 
מוגדרת של נציגות נשית בגופים הציבוריים. באספה של חברות עין־חרוד שכונסה ב־21 באוגוסט 
1930 העלתה בסביץ את התביעה שהקיבוץ יהיה החלוץ שיוביל את יישום ההבטחה למכסת ייצוג 
מינימלית לנשים, כפי שהיה חלוץ בתחומי חיים אחרים בארץ־ישראל. התביעה הועלתה על רקע 
מאורעות הדמים באוגוסט 1929, שבהם נאסר על נשים להשתתף בהגנת עין־חרוד, וועידת היסוד של 
מפא"י בראשית 1930, שבה לא נמנתה שום אישה מעין־חרוד עם צירי הקיבוץ לוועידה. 'החברות', 
פסקה בסביץ, 'על פי רוב הן בעצמן אשמות בחוסר האקטיביות שלהן. החברות אינן רוצות להיבחר 
כי פוחדות לקבל על עצמן אחריות'. היא טענה שבמועצת המשק, המוסד הנבחר שניהל את חיי היום־
יום בקיבוץ, לא נדונים נושאים המעסיקים את הנשים רק עקב היעדר נוכחות נשית ראויה במוסד זה, 
וקראה לתקן את הדבר באמצעות קביעת מכסה מחייבת — הקצאת שליש מהמקומות במועצה לנשים. 
לאספת החברות באו עשר חברות בלבד, עובדה המעידה במידה מסוימת על דלות הנכונות בקרב 

נשות עין־חרוד להירתם למען שינוי. 
ימים אחדים הציגה בסביץ שוב את התביעה  באספה הכללית של עין־חרוד שהתקיימה כעבור 
לקבוע אחוז מסוים של חברות במועצת המשק. לעומת הדיון שהתקיים בפורום הנשי, שבו גרסה כי 
אי שיתוף החברות נובע מהפסיוויות שלהן, באספה הכללית היא הבליטה דווקא את היעדר האמון של 
החברים בחברות וביכולותיהן כסיבה המרכזית למיעוט החברות המעורבות בחיי הציבור. בסביץ אף 
הודתה שלא סוגיית הייצוג אלא תחומי העבודה ומסלול ההתקדמות במקומות העבודה הם הבעיות 
המהותיות יותר בחיי האישה בקיבוץ, אך גרסה כי הדרך להתמודד עם מציאות זו אינה התעלמות 
מסקנתה  הפנים־קיבוציים.  הציבור  בחיי  האישה  של  המועטה  במעורבותה  הכרוכה  מהבעייתיות 
נותרה אחת: חיוני לכונן מנגנון פורמלי מלאכותי וחיצוני שייצור מציאות שבה נשים נוטלות חלק 
פעיל במוסדות שבהם מתקבלות ההחלטות בענייני הציבור. כנגדה טענה רבקה דנית כי היא ורבות 
'ויודעים  הבהירה,  מבוגרים',  'אנו  קבועה'.  לפרופורציה  'מתנגדות  עין־חרוד  חברות  מקרב  כמותה 
לשקול'. אם החברות מעדיפות להיות פסיוויות לא צריך לבחור בהן למועצה, שתפקידה הוא מעשי, 
רק מפני שהן נשים, חרצה. בסיום הדיון התקבלה ברוב של תשעה־עשר נגד תשעה ההצעה שהנשים 

יהיו באופן קבוע שליש מחברי מועצת הקיבוץ.30 
'הקיבוץ המאוחד',  במועצת  דומה  ובת־רחל החלטה  בסביץ  ביזמתן של  חודש התקבלה  בחלוף 
ולקיבוצי התנועה הוצע לאמצה במוסדותיהם הפנימיים. בדיון שהתנהל לפני אישור ההצעה הדגישה 
בסביץ כי אי השתתפותה של האישה בחיים הציבוריים, שעומדת בניגוד למידת השתתפותה בחיי 
היצירה והמשק בקיבוץ, יוצרת בתחום זה הווי חיים שמתבטא ב'שעבוד האשה'. השאלה מבחינתה 
לא הייתה אם מצב זה נובע מאי שיתופה של האישה או מאי השתתפותה, התוצאה היא אחת, וחיוני 

ליצור מציאות עובדתית שתגרום לשינויה.31 
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כנוס חברות של קיבוצי הפועלים במושבות, מתוך הפרטי־כל של מושב מועצת הפועלות בהשתתפות חברות הקבוצים   32
במושבות, תל־אביב, 18 בדצמבר 1930. 

שם.  33
ליליה ]בסביץ[, 'החברה במשק הקיבוצי', מבפנים, 23 בנובמבר 1931, עמ' 653‑660.  34

אף לאחר קבלת ההחלטה לא חדלה התסיסה בשאלת תקפותה וחיוניותה. למשל כעבור חודשים 
בטענה  המכסה  לשיטת  מוחלטת  התנגדות  גבעת־השלושה  מקיבוץ  גוריליק  פסיה  הביעה  ספורים 
פיה.  על  הנוהגים  לגופים  להיבחר  מלנסות  תימנע  כי  בבוטות  והכריזה  כבודנו',  את  משפיל  ש'זה 
מרים שלימוביץ מעין־חרוד, ממובילות המהלך לקביעת המכסה, דיווחה כי 'ישנן חברות שאומרות: 
הציבוריים'.  בחיים  משתתפת  אינני  אם  כליות,  מוסר  שום  לי  ואין  במשק,  בעבודה  משתתפת  אני 
הולכת  כזאת  'הכרה  כי  הוסיפה  גלוי  בצער 
לרגע  זאת  עם  שלנו'.32  בצבור  ומשתרשת 
קצר נראה היה כי נפל דבר בחיים החברתיים 
ומתחולל  העובדת  בהתיישבות  והפוליטיים 
והשיתוף  השוויון  בתחום  מהותי  חידוש  בה 
שהשתתפות  העריכה  בסביץ  המינים.  בין 
והתנועתיים  הקיבוציים  במוסדות  הנשים 
הקיבוצית,  בחברה  מצבן  לשינוי  תנאי  היא 
הייתה  מטרתה  העבודה.  בתחום  ובמיוחד 
החברה  כאשר  גם  שבה  מציאות  ליצור 
'תעמוד בקבוץ ותבחוש את סיר המרק', היא 
תרגיש שזהו חלק מהגשמת ייעודה. לשיטתה בלא שילוב האישה בחיים הציבוריים והידוק מעורבותה 
הישירה בחיי מעמד הפועלים ותנועת העבודה, תחושת 'האפסות' של האישה, הנובעת מהשתקעות 

סתמית 'בעבודות הבית', תיוותר בעינה.33 
העבודה  בתנועת  הרחב  לציבור  חדשנית  בשורה  גם  בו  שיש  הישג  תחושת  של  זה  בסיס  על 
ביטאונה  'מבפנים',  כתב־העת  של  מיוחדת  נושא  חוברת  הוצאת  ובסביץ  בת־רחל  יזמו  בכללותה, 
'הקיבוץ המאוחד', שהוקדשה לסוגיית האישה בתנועה הקיבוצית. החוברת, שפורסמה  של תנועת 
בנובמבר 1931, הייתה אחת מחוברות הנושא הראשונות של כתב־העת הזה, שהחל לצאת לאור בשנת 
1923. העילה הפורמלית להופעת החוברת הייתה ההכנות לקראת ועידת הפועלות הרביעית, שעתידה 
הייתה להתכנס בינואר 1932. בחוברת פורסמו שני מאמרים של בסביץ. האחד סקר את עבודתה של 
הֲחברה בענפי המשק השונים, ובסביץ חתרה לכרסם בו במוסכמה שהעבודה החקלאית נחשבת פסגת 
חלומותיה של האישה בקיבוץ. היא סברה שנכון לראות בכל תעסוקות הנשים עבודה 'יוצרת' שראוי 
להתגאות בה, ובכללן עבודת המטבח, הטיפול בילדים והכביסה.34 אין לטעות ולפרש את עמדתה 
כאילו התנכרה, שמא בשל קשייה בעבודה פיזית, לעבודת נשים בחקלאות. זמן מה קודם לכן היא 
התנצחה בלהט עם אנצו סרני מגבעת־ברנר, שתיאר את שאיפת הנשים לעבוד בחקלאות כ'חלומות, 

בסביץ עם בני 
מהרשק במועצת 

'הקיבוץ המאוחד', 
יגור 1936 
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'על השאלות החברותיות בקבוצה )קיצור דברים מתוך שיחה בפלוגת רחובות(', מבפנים, 1 ביולי 1929, עמ' 344‑346.   35
בפרוטוקול שהובא ב'מבפנים' זוהתה בסביץ באותיות ל‑ה, וסרני זוהה באות ס'.

בסביץ )לעיל, הערה 34(.  36
ליליה ]בסביץ[, 'החברה במשק הקיבוצי )מתוך הנסיון של עין חרוד(', דבר, 30 בדצמבר 1931.  37

מעשי ילדות', והטיחה כלפיו בפתוס כי בעמדתו, המכוונת 'לסגור במטבח בלבד' את האישה, הוא 
'פוגע בנפש התנועה' ו'מעמיד בסכנה את הקבוצה כולה'.35 

מאמרה הנזכר של בסביץ בחוברת 'מבפנים', שנשא את הכותרת 'החברה במשק הקיבוצי',36 פורסם 
בתיקונים קלים גם בעיתון 'דבר', אלא ששם נוספה לו כותרת משנה — 'מתוך הניסיון של עין חרוד'.37 
זו, הרצון לבאר את תוכנו המדויק של המאמר, היא הציגה את עין־ לבד מהטעם הטכני לתוספת 

חרוד כמיקרוקוסמוס של המתרחש בתחום עבודת 
אחד  בקנה  עלה  הדבר  העבודה.  בתנועת  האישה 
ונאמניו  טבנקין  שטיפחו  העקרונית  התפיסה  עם 
והראוי  הנכון  לתפקיד  באשר  המאוחד'  ב'קיבוץ 
שעל עין־חרוד למלא בראייתה הכוללת של תנועת 
העבודה, כמעבדה האנושית והקולקטיבית וכמצפן 
הפועלים  מחנה  של  והמשימתי  המוסרי  הערכי, 

הארץ־ישראלי בכל תחומי החיים. 
הקיבוצי',  במשק  'החברה  כותרת,  אותה  תחת 
נשאה בסביץ את הרצאתה, שהייתה אחת ההרצאות 
הזכות  הרביעית.  הפועלות  בוועידת  הפותחות, 
לשאת את ההרצאה בנושא זה בפורום הנשי הבכיר 
מעמד  את  היטב  שיקפה  העבודה  בתנועת  ביותר 
ושבדיעבד  עת,  באותה  העפילה  שאליו  הבכורה 
הפוליטית  בקריירה  השיא  מעמד  היה  כי  התברר 
שלה. בנאומה היא פיתחה את השקפתה שעל אף 
השאיפה לעבוד בחקלאות, העובדה 'שרק מחצית 
או שליש או רבע מהחברות' עובדות בפועל בתחום 
זה, מחייבת לשנות את הגישה בנושא: 'זוהי שגיאה 
המציאות,  את  עכשיו  עד  הכירה  לא  שהֶחברה 
חברות  של  גדול  מספר  מחייב  הילדים  שריבוי 
עובדות מחוץ לחקלאות. אי אפשר שיהיה יחס לא 

שווה לעבודות שונות בקבוצה'. משמע חלק מנטל האחריות לדימוי השלילי של עבודות השירות 
בקיבוץ נבע מחלומות שווא שטיפחה הֶחברה הנשית בקיבוץ, שראתה בחקלאות עבודה נעלה. היא 
קראה לחדול מלהתייחס ב'אי סיפוק' ל'עבודת הבית' )טיפול בילדים, כביסה ועבודת המטבח( ולטפח 

רשימת מועמדות 
מפא"י לוועידת 

הפועלות הרביעית 
בשנת 1932. בסביץ 

במקום החמישי

➙
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ל' בסביץ, 'החברה במשק הקבוצתי', דבר, 27 בינואר 1932.  38
ליליה ]בסביץ[, 'השתתפות החברה בחיים הציבוריים בקיבוץ', מבפנים, 23 בנובמבר 1931, עמ' 665‑668. תופעה זו   39
רווחה גם בתנועות קיבוציות אחרות. ראו למשל: ל' רוזנברג־פרידמן, מהפכניות בעל כורחן: נשים ומגדר בציונות 

הדתית בתקופת היישוב, ירושלים תשס"ה, עמ' 226‑231.

את מעלותיה כעבודה פרודוקטיווית. לשיטתה משכבר, הפתרון לבעיית מצבה של האישה בחברה 
ובהצטרפותה של האישה לפעילות  בין הנשים לבין עצמן  נעוץ במקום אחר: בפגישות  הקיבוצית 

ציבורית באופן ש'השתתפותה תהיה לא זכות אלא חובה'.38 
ציינה  לכאורה,  'מבפנים'.  של  הנזכרת  בחוברת  בסביץ  של  השני  מאמרה  עסק  ממש  זו  בסוגיה 
בסביץ באותו מאמר, ניתן לאישה בקיבוץ שוויון גמור. התנאים הפורמליים והמקובלים מאפשרים לה 
השתתפות מלאה בחיים הציבוריים. בפועל, הודתה, החברים והחברות כאחד טרם השתחררו מהרבה 
'אין אנו אוהבים אותה' כעסקנית,  'אין אנו רגילים לראות אישה עסקנית',  'בעלי ביתיים':  מושגים 
'ונוטים אנו ללוות את עסקנותה בלעג. יש גם הרגשה שבמשפחה אין הגבר מרוצה אם האישה מתמסרת 
לצרכי הכלל'. היו אלה קביעות חושפניות בדבר המתרחש בחדרי חדרים של הבית הקיבוצי, מעבר 
ל'חומת הזכוכית' המתגדרת בחזות של שוויון, שאינו מושג עקב פסיוויות האישה, חששּה להתבטא 
בציבור ושלל טענות טריוויאליות מסוג זה, ששימשו תדיר תירוצים לנוכחות הדלילה של הנשים בזירה 
הציבורית הקיבוצית. לכך צירפה בסביץ אזהרה מוחשית, שילדי הקיבוץ סופגים את רשמי היעדרות 
האישה מחיי הציבור וחורתים זאת בנפשם. הדבר ניכר במשפטים הנשמעים מעת לעת מפי הילדים, 
כגון '"אישות" )נשים( לא מדברות באסיפה, בשביל מה הן הולכות לאסיפה? או: "אמא לא במועצה, רק 

אבא". וילדה אחת ביושבה באסיפה, הציקה לאמה: "אמא, מתי כבר תדברנה האמהות?!"'.39 

קציר החיטה בשדות 
עין־חרוד, 1938
)צילום: זולטן קלוגר(
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בוועידת הפועלות הרביעית, בשנת 1932, כפרה חברת קיבוץ מרחביה צביה נגלר בערכו של עקרון השליש ואמרה:   40
'קיבוץ זה אשר קבע תקנה כזו — כנראה שאצלו לא הכל בסדר'. ראו: ל' בסביץ, 'שאלת החברה במועצת הקיבוץ הארצי 
"השומר הצעיר"', צרור מכתבים, 25 בנובמבר 1945. בסביץ לא שכחה לציין לימים כי כעבור זמן קצר נבחרו רק שתי 

חברות כצירות במועצת 'השומר הצעיר', וכי ברבות השנים גם בתנועה זו אימצו את עקרון המכסה המחייבת.
ה' ניר, הקיבוץ והחברה: הקיבוץ המאוחד 1923‑1933, ירושלים תשמ"ד, עמ' 220‑222.  41
ליליה ]בסביץ[, 'על פעולה תרבותית ועל הוי תרבותי', מבפנים, יוני 1933, עמ' 66‑72.  42

כנרי )לעיל, הערה 14(, עמ' 374. להיבטים שונים הנוגעים ל'קיבוץ המאוחד' באותה תקופה ראו: א' קדר, 'התפתחותו   43
הפוליטית והרעיונית של הקיבוץ המאוחד, 1933‑1942', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ד.

בהתמודדות עם אלם החברות ראתה בסביץ יותר ויותר בשנים הבאות את ייעודה העיקרי בחיים 
הקיבוציים. אולם היזמה להמרצת נשים ליטול חלק פעיל בחיים הציבוריים חלחלה באטיות ובמשורה, 
ועוררה לא מעט תמיהה ולגלוג בשורות 'הקיבוץ המאוחד' וגם מצד תנועות אחיות, כגון 'הקיבוץ 
הארצי'.40 במרוצת המחצית הראשונה של שנות השלושים הסיטה בסביץ את מעייניה אל כמה מן 

המובהקים שבפגמי החיים הקיבוציים של אותם הימים. 

על מתרס מקומו של הפרט בחברה הקיבוצית ג. 
באידאולוגיה  החיים  רמת  סוגיית  הייתה  ימיו  מראשית  בהן  התחבט  שהקיבוץ  הסוגיות   אחת 
ובהוויה הקיבוצית. בהתלבטות המתמשכת בנוגע לסיפוק צרכיו של הפרט נדחתה אמנם הסגפנות 
כעיקרון, כפי שציין ההיסטוריון הנרי ניר, אך שררה מעין הסכמה שבשתיקה בדבר הצורך בסגפנות 
סרני  אנצו  'הקיבוץ המאוחד', בשלהי שנות העשרים, התייצבו  בימי בראשית של  עוד  לעת עתה. 
של  לגיטימי  כצורך  הן  החיים,  רמת  העלאת  בזכות  בתנועה  הדוברים  מבכירי  כשניים  ובסביץ 
העזיבה.41  את  ומפחית  חדשים  חברים  בקליטת  המסייע  חיובי  חברתי  כגורם  והן  בקיבוץ   הפרט 
גישה עקרונית זו אל המציאות הקיבוצית לא תמיד עלתה בקנה אחד עם ההתגייסות והמשימתיות, 
היתר  בין  שהושתתו  המאוחד',  'הקיבוץ  של  עולמו  תמונת  בעיצוב  היסודיים  מהמרכיבים   שניים 
על השתקעות חבריו בעבודה וביצירת המשק הקיבוצי והציוני־סוציאליסטי בארץ־ישראל. האישה 
סבלה במיוחד מהיעדר תנאים פיזיים סבירים, עקב שלל סיבות בריאותיות, חברתיות ועוד. להערכתה 
התרבותית  הפעילות  של  ערכה  את  עמעמה  המשק  וביצירת  בעבודה  ההשתקעות  בסביץ,   של 
בקיבוץ ובייחוד טשטשה את ערכו של הפרט השרוי לא רק במערכות חיים קולקטיביות, קיבוציות 
בולט  הדבר  ופרטיים.  אישיים  חיים  גם  הללו  המקיפות  המסגרות  בתוך  מקיים  אלא   וכלליות, 
במדים  מתהלכים  כאילו  כולנו  'אנחנו  העבודה  שעות  לאחר  כאשר  ציינה,  חיצונית,  מבחינה  לעין 
לבנה  וחולצה  חקי  מכנסי  לבחורות,  "סרפן"  או  "חלוצקה"  שלנו:  בנוסח  הם  אם  גם   —  )מדים 

לבחור('.42 
עם בוא העלייה החמישית הפך 'הקיבוץ המאוחד' ל'מחנה גדול, מפולש לנכנסים לתוכו וליוצאים 
המתמיד  השינוי  אווירת  קצר.  זמן  פרק  לאחר  עזבו  רבות  מאות  ומנגד  הצטרפו,  אלפים   — ממנו' 
ששררה בו הכבידה על מי שביקש למצוא לו את מנוחת הקבע ואת הבית החלופי לזה שהושאר מאחור 
במזרח אירופה.43 בשרטטה את קלסתרו של המפעל הציוני־סוציאליסטי באותה עת, הגדירה אותו 
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ליליה ]בסביץ[, 'במסכת ההגשמה', דבר הפועלת, 3 בדצמבר 1936.  44
פרוטוקול המועצה האחת־עשרה של 'הקיבוץ המאוחד' ביגור, 2‑7 באוקטובר 1936, עין־חרוד 1937, עמ' 69.  45

ב' כצנלסון, 'לקראת הימים הבאים' )פורים תרע"ח(, הנ"ל, כתבים, א, תל־אביב תש"ה, עמ' 76‑77.  46
ל' בסביץ, 'על רשימתי "שלישי"', אי"ט, 28/25/3‑15.   47

ש' קשת, המחתרת הנפשית: על ראשית הרומן הקיבוצי, תל־אביב 1995, עמ' 63‑64.  48
רחל ]ל' בסביץ[, 'שלישי', מבפנים, אוקטובר 1934, עמ' 69‑73.  49

ראו למשל: מ' בילינסון, 'נקמת "השלישי"', דבר, 15 בנובמבר 1934; ד"ר פ' לנדר, 'המצב הסניטרי בקבוצים', שם, 25   50
בפברואר 1935. לנדר ציין, בקשר למאמר 'שלישי', כי 'ל‑5,469 האנשים הצעירים והמפותחים התפתחות גופנית יפה 
אשר ב־65 הקיבוצים — רק 667 ילדים ל־902 משפחות! ב־42 קיבוצים שביהודה, השומרון והשרון 3,947 בוגרים — 

צעירים ומפותחים — רק 292 ילדים ל־608 משפחות!' )שם(. 

בסביץ 'מפעל אלמוני', שמתבצע בידי המוני בני אדם אלמונים. 'האדם המגשים, אם כי הוא משקיע 
כוחות נפשיים רבים כדי לעשות בחייו ובנפשו את המהפכה הגדולה — להיות פועל עברי, וחוויות 
עמוקות עוברות עליו, — הוא עצמו נשאר בצל. המפעל בכוחו הרב, הלאומי והאנושי, ֵמֵצל על הפרט 
ולעתים כאילו מטשטש את ערכו. וגדולה החרדה: בל יהיה האדם לחייל אלמוני'.44 חוסר ההתייחסות 
אל חייו של הפרט בקיבוץ עמד לדעתה בניגוד מוחלט לעובדה שהקיבוץ כֶחברה שאף ליצור חיים 
חדשים בכל המובנים ובכל תחומי החיים: 'אנו אומרים לאדם כיצד עליו לחיות, כיצד עליו להתנהג 
אחד  נחות.45  למעמד  נדחק  הפרטיים  החיים  תחום  ורק  ותרבות',  עבודה  חיי  לחיות  כיצד  בחיים, 
היה  הקיבוציים  בחיים  בהווייתו של הפרט  העיקה האדישות למתרחש  התחומים המרכזיים שבהם 
תחום השיכון. בנאום הפרוגרמטי 'לקראת הימים הבאים', שנשא בשנת 1918, הצביע ברל כצנלסון 
ביותר  הרדיקלי  הקימוץ  'את  הארץ־ישראלי:  הפועלים  מחנה  בחיי  ומשתגרת  ההולכת  תופעה  על 
עושים תמיד במעונות אדם. אותם דוחים תמיד ל"כשירחיב". ולפי שעה מסתדרים "איך שהוא"'. 
הידועה  את  לכך  הקדישה  בסביץ  בארץ'.46  החיים  כל  על  הקשה  חותמו  את  'מטיל  גרס,  זה,  מצב 
שברשימותיה, שהיא לבטח מן הרשימות המסעירות ומכמירות הלב שנכתבו לאורך מאה שנות קיומו 
של הקיבוץ — 'שלישי'. בהתייעצות פנימית שקדמה להופעתה של רשימה זו בדפוס, הביע טבנקין 

חשש כי פרסומה יזיק לקיבוץ.47
סוגת הרשימה הייתה נפוצה באותם הימים כאמצעי לחשיפת חוויה פרטית וסובייקטיווית שנתפסה 
עיקר רשימתה של  'הנפש הקולקטיבית' במערכת הקיבוצית.48  וכמייצגת את  בה בשעה כמבטאת 
בחברה  זוג  בני  על  נגזר  שבה  האנושית  הסיטואציה  של  וחמלה  כאב  גדוש  לתיאור  יוחד  בסביץ 
הקיבוצית לקיים חיי אישות אינטימיים, כשהם נאלצים להתגורר בחדר אחד עם אדם נוסף, 'שלישי', 
והגדלת האוכלוסייה  זאת בשירות מצוות קליטת העלייה  וכל  וכשרק מחיצת בד מבדילה ביניהם, 
הפרט  שנתבע  הקרבן  הוא  האהבה  חילול  בקיבוץ.  ושוויוניים  ציוניים־סוציאליסטיים  חיים  החיה 
להקריב למען קיום 'המצווה הקדושה' של קליטת העלייה, ובסביץ התריסה נגד חציית גבול האפשרי 
בחיי אנוש וטענה: 'ארצי, קיבוצי — הן לא אבגוד בכם לעולם, הן חיי כאן — בהם שגב אמונתי, האם 
את סבלי זה רציתם ממני?! הן אחיה רק פעם אחת, גם אוהב רק פעם אחת. האם תמיד, לעולם, תהיה 
אהבתי מרוסקת כל כך, פגומה כל כך? האם תמיד אחיה במועקה זו? אני אינני "אני"'.49 הרשימה 

פורסמה בשם בדוי ועוררה הדים רבים.50 
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ר' כהן, 'דירה לחבר', מבפנים, נובמבר 1934, עמ' 29‑32. לדילמות המורכבות שנכרכו בסיטואציה אנושית זו מנקודת   51
מבטו של מי שבחר בחיי רווקות בקיבוץ ראו: מ"ל נו', 'בשולי "השלישי"', שם, ינואר 1935, עמ' 129‑131.

פרוטוקול הוועידה השלוש־עשרה של 'הקיבוץ המאוחד' באשדות־יעקב, 3‑8 באוקטובר 1941, עמ' 83.  52

בחוברת העוקבת של כתב־העת 'מבפנים' פורסמה רשימה באותו נושא מאת ראובן כהן, בעלה 
של בסביץ, שהיה אז מזכיר 'הקיבוץ המאוחד'. בהיותו איש מקצוע מנוסה בתחום הכלכלה הוא סקר 
בפתח רשימתו את המציאות העובדתית השוררת בקיבוץ בתחום הדיור. מתוך כ־3,600 חברי התנועה 
אורוות  של  גג  בעליות  דגירה,  בחדרי  בלולים,  מתגוררים  והם  אנושית'  'דירה  אין  חברים  ל־400 
ורפתות, בסוכות ממחצלות ובתור 'שלישיים' בחדרי משפחות. מתוך 780 משפחות ב'קיבוץ המאוחד' 
מאכסנות 80 משפחות בחדריהן 'שלישי'. כלומר לכל משפחה עשירית ב'קיבוץ המאוחד' היה 'דייר' 
בחדרּה, שגודלו הממוצע 12 מ"ר. כהן דרש התגייסות להקמת צריפים בקיבוצים באופן מידי, שכן 
בני  עיני  לנגד  לבסוף'.51  ומתרחק  לחינם  סובל  בתוכנו,  החדש  האדם  'נהרס  הדירות  מצוקת  עקב 
הזוג ברשימותיהם עמדו כיסופים פשוטים לתנאי קיום המאפשרים לתת גם לאינטימיות את מקומה 

האנושי הראוי בחיי הקולקטיב. 
 1941 בשנת  המאוחד'  'הקיבוץ  בוועידת  השיכון  תנאי  לפרשת  בסביץ  שבה  שנים  שבע  בחלוף 
ופסקה כי בתחום זה ירד הקיבוץ 'למטה מהמינימום האנושי'. תופעת ה'שלישי' וההסתגלות למצב 
וזהו  בזעם, משפילים את האדם,  בקיבוץ, חרצה  נאלצות להתגורר בחדר אחד  שבו שתי משפחות 
כישלון של הקיבוץ, ואפילו קליטת העלייה אינה מצדיקה אותו.52 באותו מעמד היא נזכרה כי בעת 
לרוב במטעים. בפלחה לא עבדו  ועבד  'תרבותניק'  כל בחור שהרכיב משקפיים  כונה  בואה ארצה 

קיבוץ עין־חרוד, 
1934

)צילום: זולטן קלוגר(
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שם.  53
בסביץ )לעיל, הערה 42(; הנ"ל, 'חינוך לראיית האדם', שם, דצמבר 1933, עמ' 49‑52.  54

פרוטוקול המועצה השתים־עשרה של 'הקיבוץ־המאוחד' בנען, 14‑21 ביולי 1939, עמ' 159.  55

בחורים שהרכיבו משקפיים, שם לא היו 'תרבותניקים'.53 לא בהיסח הדעת קישרה בסביץ בין מצוקת 
השיכון למקומם של חיי הנפש והרגש בחברה הקיבוצית. מנקודת מבטה היו אלה רכיבים באותה 
מסכת, שממריצה התמקדות בעבודה וביצירת המשק בד בבד עם דחיקה והזנחה של כל מה שאינו 
תורם ישירות לייעוד נעלה זה. הבוז ל'תרבותניק' ולעבודה במטע שימשו דימויים סמליים למקום 
הנחות של הביטוי האמנותי והביטוי הספרותי־השירי הרכים בחיי הקיבוץ לעומת 'הפרוזה האוכלת 
אותנו בכל פה' בדמות החוסן והָעצמה הנדרשים לעבודה היוקרתית בפלחה. כתוצאה מכך נקלע לא 
אחת הפרט בקיבוץ לבדידות רבה כל כך עד שהוא חש 'כאילו מהלך הוא בחוצות עיר גדולה וזרה'.54 
לשיטתה פן אחר של אותה מציאות היה העובדה שמוסדות 'הקיבוץ המאוחד' יכלו להכריח קיבוץ 
היכולת לכפות על הקיבוצים להנהיג  הייתה להם  או להקים מאפייה, אבל לא  מסוים לנטוע כרם 
 1933 בשנת  זו.  הוויה  בעיניה  האירה  אחת שחוותה  מקרית  אפיזודה  החברים.55  לכל  שנתי  חופש 
פגשה בתחנת הרכבת בחיפה שני חברים מיישוב של 'הקיבוץ המאוחד' באזור יהודה, שהיו בדרכם 
הביתה מחופשה קצרה שבילו בקיבוץ יגור. השניים הלכו ברגל מיגור, נרטבו בגשם הסוחף וישבו 
רועדים מקור, יחפים ופיתה בידם, בהמתנה לרכבת לתל־אביב. בסביץ, שהייתה אז פעילה במזכירות 
'הקיבוץ המאוחד', רכשה להם ב'כספי הציבור' שהיו בכיסה כוס תה וסרדינים, ובתמורה סיפרו לה על 
עוללותיהם: אחד מהם, שכבר נמצא שנים אחדות בארץ, זכה לראשונה ל'חופשה' וקיבל להוצאותיו 

ענף הפלחה מציג 
את יבוליו, טקס 
הבאת הביכורים 

 בחג השבועות, 
עין־חרוד 1938

)צילום: זולטן קלוגר(
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בסביץ, ולו רק הד )לעיל, הערה 7(, עמ' 32.  56
בסביץ )לעיל, הערה 47(.  57

ידי  על  שנערך  סימפוסיון  בארץ־ישראל:  העברי  הכפר  של  החברתית  לדמותו  השתופי',  הכפר  של  'דרכו  בובר,  מ'   58
 11‑8( תש"ה  בניסן  כ"ה‑כ"ח  בימים  החקלאיים  הפועלים  הסתדרות  עם  בשתוף  בירושלים  העברית  האוניברסיטה 

באפריל 1945(, ירושלים תש"ו, עמ' 53‑54.
ל' בסביץ, 'הפועלת ובטויה', דבר הפועלת, מרס 1935. בסביץ הייתה שנים ארוכות חברת מערכת 'דבר הפועלת' ואחת   59

מידידותיה הקרובות של העורכת, כצנלסון־שז"ר.
דברי בסביץ ב'פגישת חברים בעניני מבפנים', 8‑9 ביוני 1934, אי"ט, 2/10/1‑2.  60

ל' בסביץ, 'בעיניה של חברת מערכת', דבר הפועלת, מרס‑אפריל 1974.  61

עשרים גרוש, שבהם היה עליו לממן את נסיעותיהם ומזונם בדרכם לחופשה וממנה. החברים אמנם 
עלזו על הטרמפים שהצליחו לתפוס בדרכם ליגור, אך בסביץ ציינה לעצמה ושיתפה בכך את קוראי 
עלון עין־חרוד, 'הם היו כל כך עלובים בשמחתם זו, ואני איתם ביחד. נדמה היה לי שאלוהי הקבוצה 

כובש פניו בקרקע מבושה...'.56
מרחק רב שרר בין חזון יצירת 'החברה החדשה' ו'היהודי החדש' והזיקה הנמלצת לכלל הציוני 
לבין שמחת החיים הקטנה של הפרט ספוג המים, שגם לעת חופשה והנאה נקלע למציאות חומרית 
שלא שיקפה את היכולת הכלכלית של יישובי 'הקיבוץ המאוחד' כהווייתה. מציאות זו נבעה בעיקרה 
מהאידאולוגיה של 'מתיחות' ומשימתיות שבה האמינה התנועה, ושאחת הנגזרות שלה הייתה קליטת 
החשבת  ואי  ייצור  בענפי  להשקעה  המשאבים  מרבית  הפניית  מתוך  מבוקרת,  ובלתי  רחבה  עלייה 
צורכי הפרט וצריכה. בשוליה של הגישה העקרונית הנדונה דבקה לפרקים זילות כלפי האדם בחייו 
הפרטיים, אלה שמתנהלים בנפרד מהרעיונות ומהערכים ומהעקרונות היפים, הצודקים והנשגבים. 
לא במקרה אפוא ציינה לימים בסביץ כי טבנקין חשש שמא מאמרה 'שלישי' על בעיית הדיור ביישובי 

'הקיבוץ המאוחד' 'יזיק לקיבוץ'.57 
תביעתה של בסביץ בוועידת 'הקיבוץ המאוחד' באשדות־יעקב בשנת 1941 שהקיבוץ יגלה 'חלוציות 
מחודשת' ויתחיל לתת את הדעת לשאלות חברתיות, הועלתה על נס בידי מרטין בובר בשלהי מלחמת 
העולם השנייה. היא שימשה לו מסד ומופת להתנבאותו הנודעת ש'אי־הכישלון' יהיה נחלתם של החיים 
השיתופיים בקיבוץ.58 התקווה שהביע בובר נשענה גם על ההערכה שחלה הבשלה בתהליך התגבשותה 
של החברה הקיבוצית, ושהיא נחלצה משלביה הזמניים והניסיוניים. תוקפה הראלי של מגמה זו סומן 
'דבר  מנקודת מבטה של בסביץ כבר באמצע שנות השלושים, בחיּותו של ביטאון מועצת הפועלות 
הפועלת'. 'כל אחת מאיתנו', כתבה לרגל סיום שנת קיומו הראשונה של הביטאון במרס 1935, 'עם 
בחיי  גם  החברה,  בחיי  במשק,  בעבודה,  מעורה  יותר  נעשית  שהיא  במידה  בה  בארץ,  חייה  המשכת 
הולכת  ההתבגרות  ועם  אשה.  של  חדשה  דמות  בה  ומתרקמת  שהולכת  מרגישה   — והילד  המשפחה 
ומתגברת הכמיהה לדמות הזו בנפשך את ובנפש חברותייך ]...[ אנחנו מצפים לראות את אותה האשה 
בחיי  האדם  על  נושאת המהפכה שעוברת  היא  בקיבוץ  'האשה  כי  גרסה  בסביץ  העבריה החדשה'.59 
הקבוצה והיא הסמל של אותה השלמות של טיפוס אנושי חדש, שלעת עתה מלא סתירות כרימון'.60 
טיפוס אנושי חדש זה של יהודייה ופועלת לא היה לדעתה טיפוס אישה השואפת להידמות לגבר או 

מתכחשת לאימהותה בגלל פעילותה הציבורית, הזונחת את חיצוניותה ומתנכרת לנשיותה.61 
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ליליה ]בסביץ[, 'מיטב הקרבן', דבר הפועלת, 22 באוגוסט 1938.  62
על ההתיישבות העובדת בעת הגל הראשון של המרד הערבי ראו: י' סלוצקי, ספר תולדות ההגנה, ב, חלק שני, תל־אביב   63
תשל"ג, עמ' 676‑688; א' ברנר, הקיבוץ המאוחד בהגנה, 1923‑1939, תל־אביב תש"ם, עמ' 118‑131. על היישוב 

בתקופה זו ראו: א' שפירא, חרב היונה: הציונות והכוח 1881‑1948, תל־אביב תשנ"ב, עמ' 299‑376. 
ס' פוגל־ביז'אוי, 'אמהּות ומהפכה: המקרה של נשים בקיבוץ )1910‑1948(', שורשים, ו )תשנ"א(, עמ' 144.  64

'הקיבוץ בטבלאות: מספר החברים בקיבוץ וחלוקתם לפלוגותיהם', מבפנים, יוני 1933, עמ' 54; הקיבוץ במספרים, 12   65
)יוני 1936(, עמ' 7; שם, 21 )נובמבר 1939(, עמ' 22.

על מתרס השתתפות האישה בשמירה ד. 
ב'קיבוץ המאוחד',  הציבורית  הפעילות  לתחומי  אל מחוץ  נשים  דחיקתן של  מהותי בשגרת  מפנה 
התחולל עם פרוץ המרד הערבי, באפריל 1936. יריות מן הגלבוע, הצתת שדות וגדיעת עצים במטעים 
הפכו עד מהרה למראות יום־יומיים באזור עמק יזרעאל. בסביץ תיעדה את אחד המחזות מראשית 

תקופת המרד, שסיפר לה עליו אחד מחברי קיבוצה: 

בימים ההם והוא נתון כולו בסידור כף בוחשת חשמלית לדוד בישול של ריבה, למען ְמנוע עמידת אדם על 
]המשק[,  זחילה בחצר  יריות חזקות. תוך כדי  יד הדוד החם ולקמץ בימי עבודה. באחד הערבים ההם החלו 
ביום,  בסידורה  הבוחשת שהוא מטפל  הכף  אותה  זה,  ברגע  ודווקא  להעסיק את מחשבתו,  התחילה פתאום 
וכמו להכעיס אין היא מרפה ממנו. והוא מתחיל בדיאלוג עם עצמו: נאר דו איינער, וועגן וואס טראכסט דו? 

מ'שיסט דאך )טיפש שכמותך, על מה אתה חושב? הם יורים(!

ליצירה,  לבנין,  כולו  נתון  מוחנו  אותנו.  מבטא  המזעזעת,  בפשטותו  הזה  'הסיפור  חתמה:  בסביץ 
לזו ה"כף הבוחשת" הסמלית'.62 תחושת יסוד זו הפכה לתסיסה הולכת וגוברת בקרב ההתיישבות 
העובדת, לנוכח מה שהצטייר כהפקרת ביטחונם האישי ורכושם המשקי של המתיישבים לתקיפות 
הערבים בחודשים הראשונים של המרד. תסיסה זו הייתה הגורם שהאיץ את התארגנותן של הנשים 

בעין־חרוד להשתתף בשמירה.63 
בחברה  המינים  בין  התפקידים  חלוקת  התקבעות  עם  להתמודד  עין־חרוד  נשות  חפצו  בעת  בה 
הקיבוצית, התקבעות שנבעה בין היתר, כפי שציינה סילביה פוגל־ביז'אוי במאמר פורץ דרך בחקר 
הנשים בקיבוץ, מהעובדה שמספר החברות נשאר תמיד קטן ממספר החברים.64 ניסיונות משמעותיים 
לשינוי מעמדן האישי והחברתי בקיבוץ יכלו להתרחש, על בסיס הנחה מחקרית זו של פוגל־ביז'אוי, 
בעין־חרוד שררה  ואמנם  לגברים.  הנשים  בין  יותר  או  פחות  שוויוני  יחס מספרי  בו  במקום שהיה 
היו   1931 בדצמבר  ב־1  החברות.  למספר  החברים  מספר  בין  השלושים  בשנות  מתמשכת  התאמה 
ב־1 באפריל  ו־134 חברות;  — 136 חברים  ביוני 1933  ב־1  ו־122 חברות;  בעין־חרוד 125 חברים 
1936 — 191 חברים ו־190 חברות; ב־1 באוקטובר 1938 — 216 חברים ו־219 חברות; וב־1 באוקטובר 
בעין־חרוד  ההקפדה המתמשכת  על  מלמדים  הללו  הנתונים  חברות.65  ו־214  חברים   216  —  1939

לקיים מאזן מספרי שוויוני בין נשים לגברים.
בישיבה של פעילי 'הקיבוץ המאוחד' שהתקיימה ימים ספורים לפני פרוץ המרד הערבי, הביעה 
בסביץ 'בטחון גמור שנקטנו בדרך הנכונה — הפעלה "מלאכותית" של החברה בקיבוץ. זוהי הדרך 
הטבעית בשביל תנועתנו, החותרת ליצירת חיים חדשים. קביעת נורמה מחיבת בהשתתפות החברה 
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פרוטוקול 'פגישה ביגור לקראת מועצת הקיבוץ המאוחד', 14 באפריל 1936, אי"ט, אק"מ, 2/4‑5.  66
שם.  67

זו ראו גם: מ' חזן,  ל' בסביץ, 'מאבק החברות על שיתוף בשמירה', דבר הפועלת, מאי 1956. על פרשה היסטורית   68
'מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד על השתתפותן בשמירה', מ' שילה וג' כ"ץ )עורכים(, מגדר בישראל )עיונים בתקומת 

ישראל, סדרת נושא(, קריית שדה־בוקר תשע"א, 50‑81.
ל' בסביץ, 'ביגון ביתנו', צרור מכתבים, 8 באוגוסט 1947; הנ"ל )לעיל, הערה 68(.  69

פרוטוקול )לעיל, הערה 55(, עמ' 159.  70

בראש  העידה  השליש  מכסת  עקרון  על  להגן  נחלצה  שבסביץ  העובדה  הנבחרים'.66  במוסדות 
ובמיוחד  המאוחד'  'הקיבוץ  במוסדות  זה  עיקרון  יישומו של  היה  ומגומגם  מהוסס  כמה  ובראשונה 
בתנועה  'טבעית'?  דרך  על  כשדיברה  התכוונה  למה  וקיבוץ.  קיבוץ  כל  של  הפנימיים  במוסדות 
שהייתה נתונה במגמת גידול מואץ, ושחתרה להפוך לגוף המוני, כפי שרצו ראשי 'הקיבוץ המאוחד', 
מופרזת,  דמוקרטית  בדרך  לנקוט  'אין  כי  לתנועתה,  המוני  אופי  בהקניית  שצידדה  בסביץ,  דרשה 
יגיעו להכרה שזו היא הדרך להפעלת  ולחכות עד אשר ההמונים  ולהוסיף לשאול, לחכות  לשאול 
החברה ]...[ רק עובדות חיים מחנכות. עם התפקיד, עם הטלת האחריות, עולה האיש, מתגלים כוחותיו 
הרוח  הלך  המאוחד'.67  ב'קיבוץ  לחברות  שנוגע  במה  הוא  כך  הניחה,  שכן,  כל  לא  בו'.   הצפונים 
השנים  ברבות  גם  הציבורית  באישיותה  דומיננטיים  יסודות  נותרו  מתברר,  המהפכניים,  והמזג 
ובהשתנות הנסיבות. עם זאת דבריה העידו שמאבקן של הנשים על מעמדן ומקומן בחברה הקיבוצית 
בין היתר משום שהמחסור  ומתוקפו בשנות הגאות של העלייה החמישית —  איבד הרבה מעצמתו 
בידיים עובדות חלף — ונדרש זעזוע חיצוני על מנת לתת לו חזות רלוונטית ועדכנית. הזיק שעתיד 
כתוצאה  הוצת  ומוגדרים  מוחשיים  ויעד  להט  לו  ולהקנות  למאבקן  מחודשת  תנופה  להעניק  היה 
יותר  תקופה  באותה   .1936 אפריל‑מאי  בחודשים  עין־חרוד  בקיבוץ  השמירה  ממטלות  מדחיקתן 
מארבעים חברים היו עסוקים מדי לילה בנטל השמירה, בעוד שלנשים לא ניתן להשתתף במטלה זו 

בתואנות שונות.68
הראשונה שהעלתה בעין־חרוד את התביעה לשיתוף החברה בשמירה הייתה אוה טבנקין, רעייתו 
של יצחק טבנקין. בני הזוג היו פרודים באותה עת. יזמתה של טבנקין נתקלה בהתנגדות תקיפה מצד 
 החברים שהיו מופקדים על השמירה בקיבוץ, ואחד מהם אמר לה: 'כשם שתצמחנה שערות על כף 
 היד — כך תוגשם תביעה זו'.69 בסביץ, שנמנתה עם חברותיה הקרובות של טבנקין, אשר הייתה מן הנשים 
'הקיבוץ המאוחד'  מזכיר  דומה. בעלה,  אישי  גורל  בקיבוצּה, חלקה עמה באותה עת  הדומיננטיות 
והדמות המרכזית בו בתחום הכלכלי, נפרד ממנה בשנת 1936 לטובת אישה אחרת. שני הבעלים בחרו 
להוסיף לחיות בעין־חרוד ולנהל מערכות זוגיות גלויות לעין כול עם נשים אחרות. ברמז עבה על 
מציאות חייה אמרה בסביץ לימים במועצת 'הקיבוץ המאוחד' בשנת 1939 כי האדם בקומונה 'צריך 
לאהוב כאיש הקומונה וגם לדעת להיפרד כאיש הקומונה'.70 בסביץ וטבנקין התייסרו שתיהן במועקת 
הְּפרדה, אגב המשך הקיום היום־יומי בחברה קולקטיבית, כשמנגד מטפחים בקרבתן בני הזוג לשעבר 
את הקריירה הציבורית־הפוליטית שלהם ומפתחים חיי אישּות חלופיים, ובעודן נאבקות על עקרונות 

היסוד בעיצוב דמותה של הֶחברה הקיבוצית הציונית־סוציאליסטית, שבה האמינו בכל מאודן. 
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ראו למשל: 'שילובי דברים )מדברי חברות בשורה של אספות בעין חרוד, שהיו מוקדשות לבירור שאלת שיתופה של   71
החברה בהגנה(', מבפנים, יוני 1936, עמ' 80‑87.

ל' בסביץ, 'החברה בקבוץ', לדמותו החברתית של הכפר )לעיל, הערה 58(, עמ' 174.  72
'הדרך החינוכית של  'להגנה עצמית' )דצמבר 1929(, הנ"ל, דברים, תל־אביב 1967, א, עמ' 368; הנ"ל,  י' טבנקין,   73

תנועתנו' )מאי 1931(, שם, עמ' 431; הנ"ל, 'הקיבוץ בבניינו' )דצמבר 1931(, שם, עמ' 268.

לחברה,  השמירה  זכות  מימוש  למען  המאבק  של  ברקעו  עמדה  זו  מורכבת  אנושית  מציאות 
מאבק שהן היו דמויות מובילות בו — אוה טבנקין במישור החברתי־פוליטי וליליה בסביץ במישור 
התקשורתי־תעמולתי. בעול המאבק הציבורי הפנימי בעין־חרוד בסוגיית השמירה נשאו אחרות, כגון 
שושנה קוגל, רבקה דנית, שולמית ז'רנובסקיה, טובה שופמן ושושנה פינקלשטיין.71 לא במקרה ולא 
מתוך התבטלות עצמית, אלא כשיקוף נאמן של המציאות, הדגישה בסביץ לימים כי היא באה ארצה 
בעלייה הרביעית, תיארה את קודמותיה, נשות העלייה השנייה והשלישית, כסוללות הדרך ומניחות 
היסוד 'לעבודת האשה ולתנועת הפועלות', והבהירה כי פיעמה בקרב הנשים שבאו בעליות מאוחרות 
יותר ההרגשה שכאשר 'אנו מדברות על הֲחברה, מדברות אנו יותר עליהן מאשר על עצמנו'.72 עיקר 
תפקידה של בסביץ במאבק על מימוש הזכות והחובה לשמירה היה מאחורי הקלעים — בארגון מפגשי 
החברות שהיו בסיס לשימור וליבוי של גחלת המאבק ובעריכה מוכוונת של העלון הקיבוצי. עלון 
עין־חרוד הפך תחת ידיה במרוצת 1936 לכלי שהיה רתום כל כולו להטמעת ההכרה בלגיטימיות 
מאבקן של הנשים ולהאדרת חיוניותו ותרומתו לכלל הקיבוצי בעין־חרוד ובתנועת העבודה. הפור 
לזכות שמירת הנשים נפל באספה הכללית שהתקיימה בעין־חרוד ב־1 ביולי, וכעבור שלושה ימים 
וחמישה שומרים. בסביץ  רק שתיים מתוך ארבעים  היו  הן  יצאו שתי החברות הראשונות לשמור. 
ואחרות לא יכלו בשל מגבלות פיזיות שונות )במקרה של בסביץ למשל עקב בעיות בריאות בגבה( 

לממש בפועל את היעד שלהשגתו נאבקו. 
יצחק טבנקין, מנהיגּה של תנועת 'הקיבוץ המאוחד' והאישיות הבולטת בקיבוץ עין־חרוד, הביע 
עוד בעקבות מאורעות 1929 את דעתו שעל הֲחברה השותפה לחיי המשק והֶחברה לא להיוותר 'תלויה 
הקיבוצי.  הבית  על  בהגנה  מלאה  שותפה  להיות  אלא  סכנה,  בעת  ה"גברית"'  אנו  בהגנתנו  לגמרי 
'החינוך  לחיוניות  בנוגע  הרעיונית  גישתו  את  בפולין  'החלוץ'  חניכי  בפני  הציג  הוא  רוח  באותה 
ליחסי איש ואישה על יסודות השוויון, על יסוד הֵערּות האקטיבית של האישה', משמע מעורבותה 
'הקיבוץ המאוחד' שהתקיימה בדצמבר 1931,  זו תבע במועצת  יוצא מגישה  בחיי הציבור. כפועל 
חודש לאחר הופעת חוברת הנושא של 'מבפנים' על הנשים בקיבוץ, כי מועצה מיוחדת של תנועתו 
תוקדש לסוגיה זו במהלך 73.1932 אבל על אף עמדתו הברורה והגלויה בעניין הנדון, רק בעקבות 
'מרד השמירה' של חברות עין־חרוד הצליח טבנקין להוביל את תנועתו לקיים דיון שיטתי ומשמעותי 
ראשון בנושא האישה בקיבוץ. הכינוס התמקד אמנם בסוגיית עבודת הֲחברה, אך טבנקין בחר לחתום 
את דבריו בהתייחסו למעורבותה בפעילות ציבורית ובהגנה. הוא כפר בראיית האישה כ'אשת איש' 
וגרס כי צריך לחייבה לשאת 'במידה שווה בעול חיי הציבור'. בהקשר האמור גונן טבנקין על יישום 
והבהיר כי לדעתו אי שילובה של האישה  עקרון הייצוג בהתאם למכסת השליש לנשים במוסדות 
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י' טבנקין, 'לשאלת החברה בקיבוץ' )יולי 1936(, שם, תל־אביב 1972, ב, עמ' 90‑91.  74

באותן  ממש  הביניים,74  בימי  שמקורו  האישה  אל  היחס  משיירי  נובע  מתאימים  שמירה  בתפקידי 
לאספת  בבחירות  להצביע  לנשים  לאפשר  שלא  הכוונה  את  בשעתה  בסביץ  תיארה  שבהן  מילים 

הנבחרים בשנת 1925. 

 דיווחים בעלון 
עין־חרוד על 

האספה שדנה 
בסוגיית הנשים 

בשמירה )28 ביוני 
 1936( ויציאת 
שתי החברות 

 הראשונות לשמירה 
)5 ביולי 1936( 

 ברקע: קיבוץ 
עין־חרוד, 1937
 )ארכיון התצלומים, 

יד יצחק בן־צבי(  
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דברי בסביץ ב'כינוס לשאלות העבודה של החברה בקיבוץ', 13 ביולי 1936, אי"ט, 28/23/6‑15.  75
'סיכומי הכינוס לשאלות העבודה של החברה', צרור מכתבים, 20 באוגוסט 1936.  76

ח' הדרי )עריכה, סקירות והערות(, הקיבוץ המאוחד: החלטות ותעודות, ב, תל־אביב תשמ"א, עמ' 183.  77
ב' ]בסביץ[, 'החברה במועצת הקיבוץ המאוחד', דבר הפועלת, 3 בדצמבר 1936.  78

שילובי דברים )לעיל, הערה 71(, עמ' 86.   79
'פעילות ַהֲחֵברה ַּבֶחְבָרה )אספת חברות בעין חרוד, 8.11.1936(', יומן משק עין־חרוד, 12 בנובמבר 1936, ארכיון קיבוץ   80

עין־חרוד מאוחד. 

'הקיבוץ המאוחד' בגבעת־השלושה ב־13 ביולי  ַהֲחֵבָרה', שקיים  'כינוס לשאלות עבודת  באותו 
1936, שבה בסביץ אל חוברת 'מבפנים' בנושא האישה בקיבוץ שהופיעה חמש שנים קודם לכן ואמרה 
כי הבעיות שעליהן הצביעו מחברות המאמרים באותה חוברת שרירות וקיימות גם היום. 'גם אז ידענו 
לקבוע את המחלה וגם לציין את התרופות, ולא רק לשם ריפוי כי אם גם להקדים את המכה, אבל 
כמו ביתר השטחים ישנם בתוכנו הרבה פרופסורים ויודעים אנו את התרופות, אבל אינן החובשות 
לרפא'.75  יודעים  איננו  אבל  דיאגנוזה,  לקבוע  יודעים  אנו  היום־יומית.  העבודה  את  שתעשינה 
בַדברּה על 'הקדמת המכה' רימזה בסביץ למשנתה משכבר בדבר הצורך לכפות מעורבות ציבורית 
שנאמר  כפי  עבודה,  בענייני  עסקו  אמנם  הכינוס  דיוני  הקיבוץ.  מוסדות  חיי  בניהול  החברות  של 
בכותרתו, אך הבשורה החדשנית שיצאה ממנו, ושפורסמה בסיכום דיוניו, הייתה הקביעה ש'הכשרת 
החברה בהגנה היתה בלתי מספקת ]...[ רק אחרי דרישה נמרצת מצד החברות, כבשה החברה באי־אלה 
ישובים את זכותה ואת אפשרות מילוי חובתה בהגנה. הכינוס מטיל על מזכירות הקיבוץ ]המאוחד[ 
לדרוש מאת הפלוגות ]כך כונו קיבוצי 'הקיבוץ המאוחד'[ להגשים למעשה את הזכות ואת החובה 
השווה לחברה כלחבר בהגנה'. לכך הצטרפה תביעה ממוסדות הסתדרות העובדים לתקן את העוול 
שנעשה לֲחברה מפאת אי שיתופה בשמירה.76 החלטות אלה עוגנו באופן רשמי כעמדות המוכרות של 
'הקיבוץ המאוחד' במועצת התנועה שהתכנסה ביגור באוקטובר 1936. הרכב חברי המועצה בכינוס 
זה נקבע מתוך שאיפה מוצהרת ומודגשת, שכמעט עלתה יפה, לקיים כהלכתה את חוקת השליש. 
מקרב 144 צירי המועצה היו 44 חברות.77 'חלק בלתי נפרד היא בקיבוץ — אזרחית ]ההדגשה שלי[ 
במלוא מובן המילה' — בניסוח חד ובהיר זה סיכמה בסביץ את השינוי במעמדה של האישה בתנועתה 
בעקבות מסכת האירועים שהתחוללו בקיבוצה ובתנועתה מאז שפרץ המרד הערבי.78 ברוח זו ציינה 
פינקלשטיין, אף היא ממנהיגות מאבק הנשים בעין־חרוד, בעוד המאבק בעיצומו, כי 'עיקר השאלה 
ניתנות, לא לעם לא למעמד.  אינן  כידוע,  זכויות בכלל,  איך להפוך את התביעות למעשים.  הוא: 

זכויות נכבשות'.79
הנימה המהפכנית המובהקת )מימי המהפכה הצרפתית ואילך( שנשזרה בשימוש במושג אזרחית 
ובתביעה לכיבוש זכויות, העידה יותר מכול על התמורה המהותית שהתחוללה בתוך פרק זמן קצר 
ורצוף עימותים נוקבים על לגיטימיות תביעתן של הנשים לחולל שינוי באורחות קיומן והתנהלותן 
בחברה הקולקטיבית. היטיבה להעניק מבע למגמה זו אוה טבנקין, שפסקה נחרצות: 'מרגישה אני 
ובטוחה אני, שאין שקט בנשמת החברה בעין־חרוד. עם מלחמתנו על פעילותנו בהגנה ראינו פתאום 
באור חדש את כל חיינו'.80 היא הסבירה בחרדה עמוקה מה מקורו של אי השקט כפי שראו אותו 
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הן נשות עין־חרוד, הן החברה העין־חרודית בכללותה, הן 'הקיבוץ המאוחד' על יישוביו והן תנועת 
נתפס לשעה המאבק למען השתתפות בשמירה למחולל שינוי דרמטי  העבודה, אי שקט שבזכותו 

במעמדה ובמצבה של האישה:

מדוע קמה חרדה גדולה כזו בלב, למה פתאום נפקחו העיניים? הבנות שלנו גדלו, נכנסו לֶחברה, אבל היא 
היא  הֲחברה.  של  השתתפותה  לאי  בינתיים  התרגלו  החברים  בהיוולדן.  היתה  אשר  הֶחברה  אותה  לא  כבר 
כבר אינה נחוצה להם, היא גם מפריעה, במקרה שהיא מביעה את דעתה העצמאית ויודעת לעמוד על שלה. 
ובינתיים — וזהו העיקר — מקומנו נשאר ריק בלא כלום. נוצרה כעין חברה גברית עם כל הסימנים של ירידה, 
אשר ישנם בכל חברה ממין אחד. פרוצס ]תהליך[ זה מורגש בכל פינות חיינו בארץ. מפני זה הגענו לאסיפות 

כאלו בעין חרוד.81

דבריה של טבנקין נאמרו במסגרת מפגש כפול של חברות עין־חרוד בראשית נובמבר, לאחר ששכך 
הגל הראשון של המרד הערבי באוקטובר 1936. המפגשים התקיימו ביזמתה של בסביץ, והיא דאגה 
לכך שבמפגשים אלה, להבדיל מן הנוהג הרווח לחזור ולדוש בהקשר של מעמד האישה בשאלות 
העבודה והמשפחה, עמדה במוקד הדיון סוגיית פעילותה הציבורית של הֲחברה בֶחברה. הדבר היה 
לכלל מעורבות שיטתית מתמשכת  ולפתחם  על השמירה  הישגי המאבק  למנף את  ברוח שאיפתה 
של נשים בתחומים כלליים הנוגעים לציבור חברי הקיבוץ והתנועה. היא כמובן גם הקפידה לפרסם 
פרוטוקול מפורט של הדיונים הללו בעלון עין־חרוד וכן בביטאון הפנימי של פעילי הציבור ב'קיבוץ 

המאוחד', 'צרור מכתבים'.82
כאשר התנהל המאבק על השמירה בעין־חרוד, נתונה הייתה בסביץ כאמור בתהליך פרדה פתלתל 
וסבוך מבן זוגה. טבנקין, שנתן גיבוי פומבי ומוחלט למאבק הנשים להשתתף בשמירה, עסק באותם 
ימים מאחורי הקלעים באישור מועמדותה של ברוריה, בת הזוג החדשה של כהן, לחברות בעין־חרוד. 
בסביץ הביטה בעיניים כלות ובייסורי נפש כבדים מנשוא כיצד בשעה שמאבקה הציבורי המתמשך 
ו'סוף סוף  'פוליטיקה מאחורי הגב'  לשיתוף האישה בחיי הציבור קרב לרום פסגתו, טבנקין מנהל 
במקום לראות בו את טבנקין מנהיג הקיבוץ, יש לראות בו גבר שנפרד מאשתו ושצריך להגן "על 
אהבה ואוהבים"'. טבנקין מיאן לאפשר לראובן כהן לעזוב את עין־חרוד. הוא חשש כי בכך ייהרס 
שיתוף הפעולה הפוליטי־הכלכלי ההדוק ביניהם בהנהגת תנועתם, שתובע שהייה צמודה, אינטימית 
ומתמשכת זה בחברת זה. לכן דחק בבסביץ להשלים עם מציאות שבה צרתה תהיה ֲחברה בקיבוצה.83

בסביץ כדרכה בחרה לשטוח את ייסוריה מעל הבמה הכלל־קיבוצית. במועצה האחת־עשרה של 
'הקיבוץ המאוחד', שהתקיימה בראשית אוקטובר 1936 ביגור, ייחדה את דבריה לא רק למקומו של 
הפרט בחיים הקיבוציים ולמעמדה של הֲחברה בֶחברה, אלא גם לגורלם של ילדי הקיבוץ שהוריהם 
מתגרשים, ותהתה בקול: 'כמה מהם יהיו יתומים או מיותמים למחצה על ידי ההורים עצמם?'. הילד, 

שם.  81
שם; 'פעילות ַהֲחֵברה ַּבֶחְבָרה )אספת חברות בעין חרוד, 4.11.1936(', יומן משק עין־חרוד, 6 בנובמבר 1936, ארכיון   82

קיבוץ עין־חרוד מאוחד; 'לפעילות ַהֲחֵברה )משיחת חברות בעין חרוד(', צרור מכתבים, 1 בדצמבר 1936. 
בסביץ אל בת־רחל, 23 בספטמבר 1936, אי"ט, 28/8/3‑15. ברוריה הייתה עד אז חברה בקיבוץ יגור. ראו גם: בסביץ,   83

במירוץ עם הזמן )לעיל, הערה 7(, עמ' 62‑65.
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פרוטוקול )לעיל, הערה 45(, עמ' 70‑71.  84
ב' כצנלסון, 'פרקים לתולדות תנועת הפועלים', הנ"ל )לעיל, הערה 46(, יא, תל־אביב תש"ט, עמ' 19.  85

ע' ליבליך, 'מאה שנה של ילדות, של הורות ושל משפחה בקיבוץ', ישראל, 17 )תשע"א(, עמ' 17. ראו גם: כנרי )לעיל,   86
הערה 14(, עמ' 276.

ל' בסביץ, 'הרהורים ב"יום הפועלת" — בין הילדים', 1937, אי"ט, 28/12/1‑15.  87
מועצת הפועלות, 'ליום הפועלת הבין־לאומי', דבר, 11 במרס 1937.  88

ציינה, מפחד מפרדת הוריו כמו ממוות. האם המסקנה היא שאסור להיפרד? לא, השיבה, אבל 'הילד 
נפשית  נחיתות  בעל  לאדם  הופך  והוא  אימה  מלאת  תהום  לפניו  נפערת  מלאכותי',  באופן  מיותם 
'אנו  היא התריסה בכאב:  בניה־בוניה'.  יהיו  זקוקה חברתנו. לא הם  'לא לאנשים כאלה  ומשועבד. 
נותנים לילד טבע, מולדת, כפר עברי, עבודה, השכלה, שוויון ו... תוקעים סכין בנפשו. ועל ילד כזה 
להיות האזרח של החברה החדשה העתידה!'.84 בהקשר של שאלת המשפחה בקיבוץ ובקבוצה העיר 
ברל כצנלסון כי 'אין לשכוח שתנועת הפועלים בארץ התחילה כתנועה של רווקים. גם כתנועה של 
יתומים ]ההדגשה שלי[. כלומר: אנשים בלי משפחה, בלי הורים, בלי חיי משפחה, בלי ילדים'. מושגי 
החיים החלוציים, שנבעו בראש ובראשונה מחוסר היכולת להעניק ביטחון קיומי בסיסי, הפכו את 
ההווי הרווקי לחלק מן המציאות הפועלית הארץ־ישראלית.85 לימים עתיד היה הדימוי של גדילה 
בבית יתומים לשמש דווקא לתיאור החיים במסגרת הלינה המשותפת בקיבוץ,86 אבל בתקופה הנדונה 
כאן נשחקה עד דק יכולתה של בסביץ להוסיף לפעול בזירה הציבורית בשעה שקרס התא המשפחתי 
שלה. במחצית הראשונה של 1937 היא פרשה מעריכת עלון הקיבוץ, וכעבור זמן קצר יצאה לחופשת 

התאווררות בת כמה חודשים במערב אירופה. 
טרם נסיעתה סיכמה לעצמה בסביץ את רשמיה מ'יום הפועלת הבין־לאומי' שנחגג ביזמת מועצת 
הפועלות ב־12 במרס 1937. רשמים אלה מוקדו ביחסם של הילדים לשאיפתה של תנועת הפועלות 
'ליצירת טיפוס חדש של אישה עבריה בעתיד'. בסביץ תיארה כיצד בחברת הילדים בקיבוץ הבנים 
בכלל.  בביטול־מה לאישה  גם  בחיינו בהתיישבות,  ביותר  'ומה שמפליא  לבנות,  בביטול  מתייחסים 
בעיני הילד מקום עבודתו של האב הוא תמיד יותר חשוב, יותר בעל ערך מאשר של האם, אפילו ִאם 
היא עובדת בענף חקלאי'. לא פעם אפשר לשמוע את הילדים אומרים: '"הפלחים יותר חשובים" או 
"אינני רוצה להיות דומה לאישה, כי אני רוצה להיות יותר חזק מאישה" וכו''. בסביץ הדגישה כי ב'דבר 
לילדים' וב'במעלה', ביטאוניה של תנועת העבודה לילדים ולנוער, לא צוין כלל 'יום הפועלת', והסיקה 
עבודת  האדם:  בחינוך  המכרעת  חשיבותן  כל  'עם  העובדת,  בהתיישבות  נשים  של  חייהן  שמציאות 
הגיבור  של  דמותו  את  לשנות  לילד  גורמת  אינה  הציבוריים',  ובחיים  בשמירה  השתתפות  האישה, 
'יד מדריכה, מחנכת ומתערבת בסדרי הטבע הללו' על  שאליו הוא שואף להידמות. מכאן שנחוצה 
מנת ש'הישגי האישה וערכה המיוחד בחיים בתור אישה' יזכו להערכה בקרב הבנים והבנות כאחת.87 
מרחק רב הבדיל בין ההוויה האנושית ששררה בפועל בחיים הקיבוציים בגילים הצעירים לבין 
הכרזתה הרמה של מועצת הפועלות לרגל יום חגן כי 'ממבחן ימי המאורעות יצאה החברה חדורת 
הכרת אחריות ורצון של שיתוף מלא בשמירה ובעמדות של סכנה. גברה הכרתה הפוליטית והרגשת 
ערכה בימי שלום ובזמנים של נסיון'.88 לבטח הייתה מידה של אמת בדברים הללו ואף סיבה מוצדקת 
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החברה בשמירה: תוספת ליומן עין־חרוד ותל־יוסף ביום הפועלת הבין־לאומי, 20 במרס 1937. טופול־ציזלינג הייתה   89
שימשה  לתוספת  כמוטו  המאוחד'.  'הקיבוץ  ושל  עין־חרוד  של  הבכירים  המנהיגים  אחד  ציזלינג,  אהרן  של  רעייתו 

ציטטה משירה של רחל 'אויר פסגות' )חורף תר"ץ(: 'ִּבְבִרית ַהְעָּפָלה — ַחֵּיי ֱאנֹוׁש — ֻקַּדְׁשנּו — ָאח, ָאחֹות'.
ליליה ]בסביץ[, 'רשמי ביקור: לילה אחד בנקודת ההתיישבות בפלוגת הים', אוגוסט 1939, צרור מכתבים, 25 בספטמבר   90

.1939

לגאווה במשתמע מהם מנקודת מבטה של בסביץ, אבל הרהוריה בעקבות 'יום הפועלת' לימדו עד 
כמה ארוכה ורבת מכשולים עדיין הדרך למימוש השאיפה לשוויון בין המינים בחברה הקיבוצית. 
'יום הפועלת הבין־לאומי' תוספת מיוחדת לעלוני הקיבוצים עין־ היא מצדה דאגה להכין לקראת 
חרוד ותל־יוסף, שיוחדה למאמרים של נשים שנטלו חלק פעיל בשמירה. במאמר שפתח את התוספת 
תיארה רחל רוזנפלד במילים מרטיטות את הרהוריה ערב ליל השמירה הראשון: 'כל אותו אותו יום 
הייתי אחוזה מחשבה אחת: ואם יכשילו? ואם אכשל? האוכל קום? האוכל להמשיך ביתר מרץ בכדי 
להסיר את כבלי המסורת של דורות? וקול מרחוק עונה: כן!'. אווירת הקדּושה העולה מן הרשימות 
שירת  על  בפרפרזה  כתבה  אשר  טופול־ציזלינג,  שרה  של  במילותיה  שנחתמה  בתוספת,   שנכללו 
יותר מכול כי לתחושתן של נשות עין־חרוד  אחות', העידה  אח,  'בברית ההגנה קודשנו —  רחל — 

התחוללה ביזמתן ולנגד עיניהן פריצת דרך של ממש ביחסים המגדריים בין המינים בקיבוץ.89 
מקצת המורכבות של החתירה לשוויון נגלה לעיני בסביץ בביקור שערכה בפלוגת הים )נקודת 
היישוב שהפכה לימים לקיבוץ שדות־ים( באוגוסט 1939. היא נוכחה לדעת כי ביישוב חדש זה שעלה 
לא מכבר על הקרקע החברות חולקות את עול השמירה והתצפית בלילה עם הגברים. לכאורה הנה 
התגשמה לה תכלית מאבקן של נשות עין־חרוד בראשית ימי המרד הערבי. אך בסביץ מצאה בכך 
לא רק סיבה לנחת, שכן החברות 'משתתפות מהרגע הראשון בעליה לקרקע, בשמירה ובעיצוב דמות 
החיים — ישנה הרגשה כנה של שותפות, אולם בהמשך הזמן ישנה סכנה שהרגשה מרמה זו תביא 
להרגעה'. משמע על האישה להיות כל העת דרוכה לבל תקופח זכותה לשאת בעול החובות בקיבוץ, 
שולי  אל  אותה  להוביל  אוטומטי  כמעט  באורח  עלולות  החולפות  שהנסיבות  לכך  מודעת  ולהיות 
החיים המקצועיים והחברתיים בקיבוץ. 'המבחן הוא — איך יכוונו החיים בעתיד, עם הנחת היסוד 
לענפי המשק. זה הרגע המכריע', ציינה בסביץ, ופיללה: 'התדענה החברות לא להחמיצו?'. הנימה 
המיואשת מעט שהשֹתרגה אל בין דבריה מורה שהניסיון שנצבר במרוצת שנות השלושים לימד אותה 
כי ראוי להתנהל בהתבסס על ההערכה שהכול נתון לשינוי בחיים הקיבוציים, וכי בלי משים אפשר 
להטות את סדרי הקיום בהם לרעת האישה. 'המרגישות החברות בנקודותינו שלרגע זה יש להתכונן 
כל החיים',90 התריסה, וכמו פסקה שמעמדה השביר של האישה הוא עובדה קיומית ומובנית בחברה 

הקיבוצית. 
בגיל ארבעים ולנוכח מלחמת העולם השנייה התריעה בסביץ ביולי 1940 כי שב והשתלט האלם 
על ציבור החברות בהתיישבות העובדת ובתנועת העבודה. החברות הוותיקות הן שנשאו בראשית 
ימי המרד הערבי בעיקר עול המאבק הציבורי למען שיתופן בשמירה והיו גם הראשונות 'שנטלו את 
הרובה בידיהן', ובסביץ קבעה כי כעת מוטל עיקר עול ההתגייסות על החברות הצעירות. הן אלה 
שצריכות לאייש את מקומות העבודה שהתפנו עקב גיוסי החברים לצבא הבריטי. בכך, ולא בתביעה 
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חברה ]ל' בסביץ[, 'בסימן האלם', צרור מכתבים, 12 ביולי 1940; דברי בסביץ בכינוס 'הֲחברה בשעת חירום', שהתקיים   91
ב־17‑18 ביולי 1940 בתל־יוסף, שם, 2 באוגוסט 1940.

להתגייס אל שורות הצבא הבריטי, ראתה את הייעוד העיקרי של נשות ההתיישבות העובדת. היא 
מצאה במשבר הפוקד את מערכות כוח האדם בקיבוצים הזדמנות להשתלבות החברות במגוון סוגי 
עבודות ומקצועות שעד אז נפקד מקומן מהם בחברה הקיבוצית, ובכללם תפקידי ניהול ביישובים: 
'כמו תמיד בחיי החברות — ֵערּות בשטח הזה תגרום גם לערות בכל שטחי החיים. בזאת נוכחנו בימי 
עם  בקשר  החברות  בקרב  תקום  אשר  התסיסה  תוצאות  שאת  ספק  אין  הערבי[.  ]המרד  המאורעות 
העבודה, נרגיש גם בשטח הציבורי'.91 כבעבר דבקה אם כן בדעתה כי זהו העיקר והמפתח להבטחת 

מעמד הולם לאישה לאורך ימים. 
בסביץ השתקעה באותה שעה עם ידידתה הקרובה בת־רחל באיסוף חומר עבור הקובץ 'ַהֲחֵבָרה 
בקיבוץ'. באוקטובר 1940 הן פרסמו 'קול קורא', ובו נומקה הכנת הספר בצורך לתת ביטוי להתהוות 

שער הספר 'חברות בקיבוץ' 
ומכתב של עדה סרני אל 

בסביץ בנוגע לאי יכולתה 
לכתוב מאמר לספר, ארכיון 

יד־טבנקין 15-28/25/5
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המערכת ]ל' בסביץ וי' בת־רחל[, 'על הקובץ "החֵברה בקיבוץ"', צרור מכתבים, 15 באוקטובר 1940.  92
שוחט אל בסביץ, 4 ביולי 1942, אי"ט, 28/25/5‑15.  93

ל"ב ]בסביץ[, 'בשולי הספר', ל' בסביץ וי' בת־רחל )עורכות(, חברות בקיבוץ, עין־חרוד תש"ד, עמ' 419.  94
על גיוס הנשים לצבא הבריטי ראו למשל: ע' גרנית־הכהן, '"כל תפקיד במלחמה חשוב": מגויסות היישוב במלחמת   95
העולם השנייה', עלי זית וחרב, י )תש"ע(, עמ' 38‑81. על עבודת הנשים בתעשייה ראו למשל: ז' פילניאק, 'פועלת 
התעשיה', דבר, 22 בפברואר 1942. על עבודת נשים בתעשייה בעשורים קודמים ראו: ברנשטיין )לעיל, הערה 3(, עמ' 

75‑79, 115‑118; מרגלית־שטרן )לעיל, הערה 6(, עמ' 288‑323. 
י' טבנקין, 'אל מול האימה' )מועצת 'הקיבוץ המאוחד' בגבעת־ברנר, אפריל 1942(, הנ"ל )לעיל, הערה 73(, ג, תל־אביב   96

1974, עמ' 61.

החיים החדשים בקיבוץ, 'ואם החיים האלה חדשים הם לחבר, הרי לחֵברה זאת היא התחדשות בכל 
שלביהם; ואם כיבוש הארץ ובנין החברה החדשה ניתן לאדם היהודי בכלל במאמצי גוף ונפש עצומים, 
הרי כפול ומכופל הוא המחיר אשר שולם על ידי האישה ביחוד'.92 הספר יצא לאור בדצמבר 1943 
והודפס באלפי  ומחוצה לה  זכה לתהודה רבה בהתיישבות העובדת  'חברות בקבוץ'; הוא  וכותרתו 
עותקים ובכמה מהדורות. מנקודת מבטה של בסביץ ספר זה היה שלב נוסף במאבק ארוך ימים למען 
הציונית־סוציאליסטית  המהפכה  להגשמת  האישה  של  הייחודית  בתרומתה  הולמת  ציבורית  הכרה 
בארץ־ישראל. בדגשים שונים באו בו לידי ביטוי שלושת המתרסים שדנתי בהם במאמר זה בהתבסס 
על השקפותיה של בסביץ, אלא שבספר הוצגו הדברים במגוון קולות רחב מאוד ובהישען על שלל 
סיפורי חיים שקובצו לכלל מסכת אחת. מכתב אחד, המספר כ'אלף פניות עקרות' על קשיי עריכתו 
בארץ־ישראל  אחרת  עברייה  מכל  יותר  מחויבת  שהייתה  האישה  שוחט,  מניה  כתבה  הספר,  של 
ציבורית. שוחט השיבה במכתבה  ופעילות  לענייני שמירה  במחצית הראשונה של המאה העשרים 
על פנייתה של בסביץ כי תתרום משלה להעשרת הקובץ: 'תסלחי לי שאינני עוזרת לך בתפקידך 
החשוב, שאני מעריכה מאוד, אבל אינני מסוגלה להתמסר לכתיבה. וזאת היא מחלת רוב החברים 
]החברות[ בארץ, ולכן כל כך קשה לך להפעיל אותנו'.93 את העילה לעיסוקה דווקא בעריכת הקובץ 
בעת שאימת מלחמת העולם מרחפת מסביב תיארה בסביץ במילים אלה: 'כל זמן ששותלים וזורעים 
אצלנו ודואגים לאדם ולבהמה צריכות אנחנו לעשות את שלנו גם בפינה זו, בספר'.94 זו הייתה כעת 

משימתה העיקרית.
מאבקי  של  היום־יום  בזירות  במתרחש  בסביץ  של  מעורבותה  בהתמדה  ופחתה  הלכה  בבד  בד 
אלה  מאבקים  של  הבולטים  הביטויים  השפעתה.  נחלשה  וממילא  הארץ־ישראלית  בחברה  הנשים 
בימי מלחמת העולם השנייה היו הגידול החד בהשתלבותן של נשים בתעשייה והתגייסותן של אלפי 
נשים לשורות הצבא הבריטי בארץ־ישראל.95 בשעה שטבנקין תבע בעוז מעל במת מועצת 'הקיבוץ 
המאוחד' באפריל 1942 להטיל את תפקידי השמירה בקיבוץ על החברות ולהיאבק עם השלטונות 
הבריטיים 'על הכרת זכותנו ַלנוטרת העברית',96 נאלמה בסביץ. היא חדלה להיות גורם יוזם, מארגן, 
דומיננטי ואקטיווי, והשתקעה בהדרגה במשימת הדיווח, התיעוד וההנצחה של הפעילות הנשית. הד 
לדעיכת הרלוונטיות שלה בהקשרים הנזכרים, שעמדו בראש סדר היום הנשי בתקופה הנדונה, נשמע 
באופן האנקדוטלי והארכאי שבו תיארה את חוויית האימון הצבאי שזכתה לו בעיצומם של ימי החרדה 
המעיקים שפקדו את היישוב לנוכח התקדמות הצבא הגרמני בפיקודו של רומל במדבר הערבי באמצע 
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ל"ב ]בסביץ[, 'בבציר בימים אלה', דבר הפועלת, 31 באוגוסט 1942.  97
ליליה ב' ]בסביץ[, 'ממושב מועצת הפועלות', צרור מכתבים, 19 בפברואר 1943.   98

שם.  99

1942. החשש מפני התקרבות החזית אל ארץ־ישראל הניע את ה'הגנה' להקנות לנשים בהתיישבות 
זו השתתפה  והמוסרי. במסגרת  העובדת הכשרה צבאית מינימלית, שעיקרה היה בתחום החווייתי 
בסביץ בקבוצה בת עשר חברות שקיבלה אימון צבאי במשך שלושה ימים. לדבריה 'עשינו תרגילי 
מקומות  חיפשנו  הלילה,  לקולות  הקשבנו  ורצנו,  זחלנו  למרחקים,  בזריקה  התאמנו  למטרה,  כיוון 
מחבוא וכו' ]...[ למרות כובד הגוף, הכאב בידיים וברגלים והקושי הפיזי, הרגשנו את עצמנו צעירות 

ולצחוק'.97  להתלוצץ  והרבינו  יותר 
מרחק רב הפריד בין האמירות הנשגבות 
ויכולתן  זכותן  על  הערבי  המרד  בימי 
וביתר  בשמירה  להשתתף  הנשים  של 
נשאו  שבהן  הביטחוניות  המטלות 
הגברים ביישוב לבין סיפורה האישי של 
בסביץ כעת. עם זאת סיטואציה נלעגת 
משהו זו שיקפה רק רכיב אחד בתמונה 
השתתפה  שנה  כחצי  כעבור  מורכבת. 
בסביץ כנציגת מועצת הפועלות בביקור 
במחנה  נשים  ארגוני  של  משלחת 

אימונים לחיילות עבריות ששירתו בצבא הבריטי. ואלה היו רשמיה: 'ראיתי לפני, בפעם הראשונה 
בחיי, מאות חברות־חיילות, אשר תלבושתן האחידה מכסה על הדמות האינדיווידואלית של כל אחת 
ואחת ]...[ ראיתי את כולן ביחד כחטיבה שלמה, כנצר של הגזע הארצישראלי החלוצי. את היכולת 
הנפשית הזו לקום ולשנות בבת אחת את אורח החיים המקובל בכוח הרצון וההכרה הנחילה לעם 
היהודי התנועה החלוצית'.98 בסביץ, שניצבה שנים ארוכות על מתרסים שונים כדי שברגע מבחן 
תוכל להיגלות לעיניה תמונה זו של נשים הנמצאות לא בחלון הראווה ולא כנספחות להוויה הארץ־

ישראלית, אלא משולבות בה במלואה, 'הוצפה' כדבריה 'רגש חם'.99 

סיכום ה. 
במועצה השתים־עשרה של 'הקיבוץ המאוחד', שנפתחה ב־14 ביולי 1939, במלאות 150 שנה למהפכה 
הצרפתית, הביעו דוברים לא מעטים תהיות על קיומה של תנועתם הקיבוצית במתכונתה הנוכחית, 
ובמיוחד הושמעו דברי כפירה נגד מנהיגותה ותורתה, שדגלו ב'קיבוץ גדול וגדל בלי תנאי וגבולות' 
)ברוח המימרה שהייתה שגורה בפיו של ראובן כהן(, ובכלל זה כלפי הוויית חיי היום־יום בעין־חרוד. 
במענה למלעיזים על הנהגת 'הקיבוץ המאוחד', על תורתה ועל קיבוצה, הטיחה בסביץ בלהט: 'אל־נא 

חברות מערכת 'דבר 
הפועלת', מימין 

ליליה בסביץ, רחל 
כצנלסון, רבקה 

גורפין ודבורה דיין
)ארכיון משפחת הגתי(
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תאמינו בתיאורים האלה, עין חרוד איננה כזאת! קיימת גם עין חרוד אחרת, עין חרוד שבחזון, עין 
חרוד עילאית, וזו אינה פחות "מציאותית" מאשר זו שהביאוה לפניכם הפעם. יש עין חרוד המתגלית 
לכולנו ברגעים ידועים בכל גדלה, זו שלאורה ועל ידה חונכו רבים ]...[ עין חרוד מחייבת את חבריה 

לרמה אנושית גבוהה, משום שהיא צריכה לסלול דרכים ולהיות הראשונה בהרבה שטחים'.100 
הכפר  של  החברתית  'דמותו  על  כנס  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  התקיים   1945 באפריל 
העברי', ביזמתו של בובר. בובר הזמין את בסביץ לשאת בכנס דברים בנושא הנשים בקיבוץ, משום 
שבעקבות עיון בנאומיה בכינוסים שונים של 'הקיבוץ המאוחד' הסיק כי היא מייצגת במלוא טהרתה 
את גישתו העקרונית בנוגע לטיבם הראוי של אורחות החיים הקיבוציים. בפועלּה ובדבריה מעל במות 
אין־ספור לאורך קריירה ציבורית בת שני עשורים, שמרום הוקרתם היה פרסום דבריה בסימפוזיון 
זה בכתב־העת 'מבפנים',101 כאות ועדות להיותה הדוברת המוסמכת של 'הקיבוץ המאוחד' בנושא 
של  הצירוף  הפוליטית:  בזירה  הציבורי  פועלה  של  המצפן  את  ושוב  שוב  בסביץ  הציגה  הֲחברה, 
ונטולת  אורגנית  ודבקות  בקיבוץ  הנשים  של  מצבן  את  מחמירה  ביקורתית  בעין  לראות  הנכונות 
החברה  בבניית  ולערכן  לעצמן  המּודעות  נשים  בתור  להשתתף  במטרה  זו,  חיים  במסגרת  פשרות 
הוקרה  בסביץ  הגתה  אם  אף  ימים.  לאורך  קיומה  ובהבטחת  ציונית־סוציאליסטית  ברוח  היישובית 
'הד', שחובר בעין־חרוד בשנת 1925, בחרה  עמוקה למשוררת רחל, שבשורה המסיימת את שירה 
ככותרת לספר מאמריה, 'ולו רק הד', הרי בפרספקטיבה היסטורית היא הזדהתה כל כולה עם דרכה 
של רחל זיסלה, כאמור במוטו למאמר זה בניסוחה של כצנלסון־שז"ר: 'כשחיים חיי עין חרוד ניגשים 

במידה אחרת לדברים'.

פרוטוקול )לעיל, הערה 55(, עמ' 158. לדברי הביקורת ראו למשל: שם, עמ' 72‑73, 85, 106‑107, 117. בתגובה על   100
דבריה של בסביץ אמר דוד מלץ, חבר קיבוצּה וסופר לעתיד, כי לּו היה 'מדבר על אהבה, הייתי מדבר על עין חרוד 
זאת הממשית', אך לאחר שלוש־עשרה שנה בקיבוץ הגיע למסקנה שההנחה ש'גודל הקיבוץ נקבע על ידי האפשרויות 
'גבולות  בהצבת  דוגלים  בעין־חרוד  לדעה  ועמיתיו  שהוא  ציין  הוא  במציאות'.  נתערערה   — בלבד  האובייקטיביות 
חברתיים' למספר החברים בקיבוץ, והוסיף: 'אל תפחדו — הם ]הוא ועמיתיו[ לא יחלקו את עין חרוד. לא ירצו לחלק את 

עין חרוד'. ראו: שם, עמ' 189‑191. הבטחתו של מלץ עתידה הייתה להתבדות בראשית שנות החמישים.
ל' בסביץ, 'החברה בקיבוץ', מבפנים, ינואר 1946, עמ' 344‑350.  101


