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 'בנות אלוהים או בנות אדם?'1 
לשאלת זהותן של נשות היישוב 
בהעפלה

לילך רוזנברג־פרידמן

א. מבוא
ההעפלה היא אחת הפרשיות ההיסטוריות המרתקות בתולדות היישוב. סיפורם הדרמטי של 
ניצולי השואה ודרכם לארץ חרף התנגדות השלטון המנדטורי, הירתמות בני היישוב למפעל 
העלאתם ותפקידה של ההעפלה בהשגת היעדים המדיניים־הציוניים, היו בין הגורמים 
להפיכתה לאתוס. על ההעפלה נכתב רבות.2 עם זאת, סיפורן של כמאה נשות היישוב 
שמילאו תפקיד משמעותי במפעל לאומי זה, טרם סופר. בחברות המצויות בעתות מאבק 
נפתח חלון הזדמנויות לשינויים מגדריים הניכרים בזהות, בתפקוד ובמעמד של הנשים 
והגברים.3 הנשים שסיפוריהן מובאים במאמר מייצגות, להבנתי, אם טיפוס של זהות נשית 

שהתעצבה בשלהי שנות הארבעים בהשפעת המאבק הלאומי.
ם. הם  ד א ת  ו נ ב א  ל ו ם  י ה ו ל א ת  ו נ ב ו  נ ח נ א ו  ל י א 'הייתה להם תדמית, כ
היו אומרים: איך זה ייתכן שבחורה יכולה למלא תפקיד כזה?',4 אמרה חיה קוזלובסקי 

אני מודה לפרופ' מרגלית שילה ולד"ר יעל גוטר על עצותיהן הטובות.  *
יד  ארכיון  גדעוניות(,  פגישת  )להלן:   4.6.1984 גדעוניות',  'פגישת  קוזלובסקי,  חיה  מדברי  ציטוט   1

טבנקין )להלן: אי"ט(, 6/40/12-4, עמ' 13.
העפלה: מאסף לתולדות ההצלה, הבריחה, ההעפלה ושארית  )עורכת(,  ראו, למשל, אניטה שפירא   2
הפליטה, תל־אביב 1990; אביבה חלמיש, אקסודוס: הסיפור האמיתי, תל־אביב 1990 )להלן: חלמיש, 

אקסודוס(.
 Rosemary Ridd, ‘Powers of the Powerless’, in: Rosemary Ridd and Helen למשל,  ראו,   3
 Callaway (eds.), Women and Political Conflict: Portraits of Struggle in Times of Crisis,

New York 1987, pp. 1-4
ועליה 800 אנשים, שרויים  יצאה ממרסיי  'לא תפחידונו'  13. ההדגשה שלי.  גדעוניות, עמ'  פגישת   4

בצפיפות ובתנאים קשים.
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שליוותה בשנת 1947 את אניית המעפילים 'לא תפחידונו'. דבריה מבטאים את תחושת 
ההעצמה האישית והנשית שנלוותה לעשייתה הייחודית כפעילה בהעפלה; תחושה זו רווחה 
בקרב פעילות נוספות. אולם קיימים גם תיאורים אחרים: 'כשקיבלו אותי במרסיי, היו שם 
י  נ א ו ר  ו נ י ס י  ל ו  ש י לב ה ז  רק בחורים, ואני באתי רק להעביר את הכסף ולחזור. א
ת'.5 כך תיארה נעה חייקין  י ב ה ת  א י  ת פ צ ר ק ו י  ת ד מ ע ם  י מ י ש־3  ת  ב ש ו ח
סיטואציה אחת מעשייתה במסגרת ההעפלה, המשקפת את קיומה של הזהות המגדרית 

המסורתית במסגרת העשייה הנשית החדשה. 
יש מקום אפוא לשאול אם השתתפות במשימה לאומית מחוץ לתחומי ארץ ישראל, 
הכוללת חציית גבולות בינלאומיים, משמעה גם חציית גבולות מגדריים. יתרה מזאת, 
בהנחה ש'זהות' בכלל, וזהות מגדרית בפרט, מתעצבת גם בהשפעת הסביבה,6 נשאלת 
השאלה אם מילוי משימה לאומית מאפשר כינון זהות נשית חדשה או שמא מעצים את 
הזהות המסורתית. וכן, אם עשייה נשית יוצאת דופן במאבק לאומי מעידה על אימוץ זהות 

חדשה. שאלות אלה יידונו במאמר. 
'העפלה' )עלייה בלתי לגלית; עלייה ב'( היא מושג רחב הכולל בתוכו עשייה מגוונת 
שנועדה להביא עולים לארץ בשנות השלושים והארבעים ללא אישור הבריטים. המאמר 
מתמקד בשנים 1945 -1948, השנים המרכזיות במאבק הלאומי. הגוף המרכזי האמון על 
ההעפלה היה המוסד לעלייה ב' שנוסד רשמית בשנת 1939, ובראשו עמד שאול מאירוב־
אביגור. המוסד החזיק שלוחות במדינות רבות, שאוישו באחראי מרכזי ובחבר שליחים. 
הסגל המבצע של המוסד לעלייה ב' שעסק בהעפלה עם תום מלחמת העולם השנייה, 
כלל ימאים ומלווים שסייעו בארגון ניצולי השואה, ברכישת הספינות והכשרתן וליוו 
את ההפלגה, והיה מורכב בעיקר משליחים מהארץ, מחיילים ארצישראלים יוצאי הצבא 
הבריטי ומאנשי הפלי"ם — הפלוגה הימית של הפלמ"ח. הללו פעלו בחסות המוסד ועל 
פי הנחיותיו. הכשרתם כללה ידע מקצועי והיבטים אנושיים ומוסריים שנגעו לקליטת 

המעפילים וארגונם.7

שם, עמ' 14. ההדגשה שלי.  5
הישראלי,  בצבא  ונשיות  גבריות  במדים:  זהויות  ששון־לוי,  אורנה  למשל,  ראו,  ועיצובה  זהות  על   6
 Stuart Hall, ‘Introduction: Who  ;10- 9 זהויות במדים(, עמ'  )להלן: ששון־לוי,  ירושלים תשס"ו 
 Needs “Identity”?’ in: Stuart Hall and Paul Du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity,

London 1996, pp. 1-17
המחלקה הימית של הפלי"ם הוקמה בדצמבר 1943 וקיימה קורסים להשטה, לניווט ולתיאוריה ימית.   7
בינואר 1945 החלו קורסים לחובלים, שהכשירו מפקדים לפיקוד משני ולניהול ספינות מעפילים. עם 
תום מלחמת העולם השנייה נשלחו בוגרי קורס החובלים לאירופה במסגרת פעילות המוסד. המתגייסים 
לפלי"ם היו ברובם צעירים, אנשי קיבוצים, עירוניים הקרובים לים וחניכי תנועות הנוער הימיות. ראו, 
תשנ"ח  סביון  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  והרכש  ההעפלה  ספינות  תורן:  מטות  אהרוני,  ראובן 
תל־אביב  )פלי"ם(,  הימי  הפלמ"ח  פעיל,  ומאיר  זהר  אברהם   ;2- 1 עמ'  תורן(,  מטות  אהרוני,  )להלן: 
יומן המבצעים — פאריס  ב':  המוסד לעלייה  וניה הדרי,  זאב  ופעיל, הפלמ"ח(;  זהר  )להלן:  תשס"א 
1947, באר־שבע תשנ"א )להלן: הדרי, המוסד(, עמ' יד; עדית זרטל, זהבם של יהודים, תל־אביב תשנ"ו.
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מפעל ההעפלה התפרש בארצות רבות, שהמרכזיות שבהן היו איטליה וצרפת.8 בתקופה 
זו הפליגו 65 אניות שנשאו כ־75,000 עולים לכיוון הארץ. רובן נלכדו בידי הבריטים 
ונוסעיהן גורשו לקפריסין. בין 644 אנשי פלי"ם שליוו את המפעל בכל שלביו היו 43 
נשים שסווגו כימאיות )6.6 אחוזים(. נוסף עליהן פעלו באירופה ובאניות המעפילים 212 
'גדעונים' — מומחים לאלחוט ולקשר, ובהם בין 64 ל־67 'גדעוניות'.9 כאמור, היו סך 
הכול כמאה נשים פעילות. עשייתן במסגרת ההעפלה נגעה בתחומים רבים, החל בהכנת 
המעפילים למסע, המשך בהכשרת האניות, בליוּוָין, בארגון ההתנגדות לבריטים ובניהול 
מערכת קשר מסועפת בין אירופה לאניות ולחופי הארץ, וכלה בהורדת המעפילים או 
בליווים לקפריסין. לא אוכל לגעת כאן בכל תחומי העשייה הנשית בהעפלה.10 המאמר 

מתמקד בפעילוֹת שנטלו חלק בהעפלה הימית מאירופה.11
חציית גבולות, ממשית ומטפורית, עשויה להעצים את הזהות הנשית. כך במקרים של 
הגירה, של מלחמות ושל שינויים חברתיים.12 במחקרה של תמי רזי על ילדים עזובים בתל־
אביב המנדטורית הגבולות אינם רק גאוגרפיים אלא בעיקר חברתיים ותרבותיים. כך גם 
במחקרה של דבורה ברנשטיין, הטוענת כי התבוננות בשוליה המרחביים והחברתיים של 
תל־אביב מאתגרת את הנרטיב הלאומי בשל הרבגוניות החברתית הקיימת מחוץ לגבולות 
המרכז.13 ייחודה של התופעה הנבחנת במאמר הוא בהיותה מוקד לעיצוב זהות עברית 
ולהעצמת הנרטיב הלאומי כשהנשים הפעילות במרכזו, על אף, או דווקא בשל, התרחשותה 

מחוץ לגבולות הארץ ובהיותה מוגבלת בזמן. 

לסקירת האניות ראו, אהרוני, מטות תורן; הדרי, המוסד, עמ' ט; זהר ופעיל, הפלמ"ח, עמ' 43 -45.  8
שם. ראו גם שמואל ינאי ויוסף אלמוג )עורכים(, השערים פתוחים: אסופת זיכרונות: 1945 -1948,   9

תל־אביב תשס"א )להלן: ינאי ואלמוג ]עורכים[, השערים פתוחים(, עמ' 15.
חבס,  ברכה  למשל,  ראו,  שונה.  פעילות  דפוס  המציגה  ערב  מארצות  היבשתית  בהעפלה  אעסוק  לא   10
פורצי השערים ממזרח ומים, תל־אביב 1960 )להלן: חבס, פורצי השערים(, עמ' 43 -51. לא אדון כאן 
בזהותן המרתקת של מנהיגות כמו עדה סרני או רות קליגר־עליאב, שמילאו תפקידי מפתח בהעפלה 
ואינן מייצגות את רוב הנשים הפעילות. על עדה סרני ראו, לילך רוזנברג־פרידמן, '"הגברת בשמלה 
וחרב,  זית  עלי  באיטליה',  ב'  לעלייה  המוסד  כראש  סרני,  עדה  של  מנהיגותה  מאפייני  השחורה": 
כרך י )2010(, עמ' 130-100 ; הנ"ל, 'עדה סרני — גיבורה בלתי נשכחת?: לשאלת מקומה של עדה סרני 
בזיכרון הקיבוצי', קתדרה, חוב' 137 )תשע"א(, עמ' 178-147. לא אסקור כאן את פועלן של ניצולות 
ראו,  ובייצוגה.  ביישוב  שהתגבשה  העברית  בזהות  להתמקד  המטרה  שכן  ב',  עלייה  במסגרת  שואה 

למשל, סימה דנציגר, מראיינת: צביה בן־צבי, 30.5.1989, אי"ט, 5/45/12-4, עמ' 2 -9.
אביבה חלמיש, 'מ"מנוף לאגרוף": חלקה של ההעפלה במאבק על ארץ ישראל, 1945 -1948', עלי זית   11

וחרב, כרך ז )תשס"ז(, עמ' 63 -85.
רותי גליק, חווית ההגירה ועיצוב הזהות מחדש בכתיבתה האישית של חנה סנש, עבודת גמר לתואר   12
 Billie ,שני, אוניברסיטת בר־אילן תשס"ו. על המרחב שבו נשים מורשות לפעול בהקשר הלאומי ראו
 Melman, ‘Introduction’, in: idem (ed.), Borderlines: Gender and Identities in War and

Peace, 1870-1930, New York and London 1998, pp. 1-5 )להלן: מלמן, קווי גבול(.
תמי רזי, ילדי ההפקר: החצר האחורית של תל־אביב המנדטורית, תל־אביב תשס"ט; דבורה ברנשטיין,   13

נשים בשוליים: מגדר ולאומיות בתל־אביב המנדטורית, ירושלים תשס"ח, עמ' 12 -14.
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מגדר, לאומיות והקשרים ביניהם מצויים במוקדם של מחקרים רבים. עיון בהם מעלה 
כי למרות הסוגים השונים של 'לאומיות' ועל אף תפיסותיהן האינדיבידואליות של נשים, יש 
דמיון רב בדרך שבה לאומיות מעצבת מגדר. השיח הלאומי מדגיש את האמהּות כתפקידה 
החשוב של האישה, בעוד הגברים מאמצים זהות חדשה.14 אולם עצם גיוסה של האישה 

למאבק הלאומי, גם אם בתפקוד מסורתי, עשוי לחולל שינוי בזהותה הנשית.
היישוב בארץ ישראל ששאף לכונן חברה חדשה, ביקש לעצב 'אדם חדש' שמאפייניו 
גבריים: חלוץ ולוחם, נאמן לארצו והיפוכו של היהודי הגלותי 'הנשי'.15 נשים ביישוב ביקשו 
להשתחרר מהתפיסות המסורתיות של החברה היהודית הפטריארכלית ולהיות 'עבריות 
חדשות'. אולם דווקא לתפקידן המסורתי, האמהּות, היה משנה תוקף בתחייה הלאומית. 
שתי זהויות סותרות כוננו במקביל את דמותן: הזהות הלאומית החדשה והזהות הנשית 
המסורתית. ביניהן שרר מתח.16 מתח זה התעצם משמוקמו נשים בחזית המאבק הלאומי. 

סוגיית מקומן של נשים בחזית צבאית מעוררת עניין רב במחקר ובציבוריות. שאלה 
מרכזית היא אם שיתוף נשים בצבא ובמלחמה הוא פתח לשינוי יחסי מגדר בחברה אזרחית. 
הקשר בין צבאיות לגבריות הוא הנחה תרבותית־חברתית מוכרת. צבאות במהלך ההיסטוריה 
התאפיינו בחלוקה מגדרית לפיה נשים מילאו תפקידי עזר, סיפקו ללוחמים צרכים לוגיסטיים 
ולרוב הודרו מלחימה בקו האש. נשים שמילאו תפקידים קרביים בצבא הסובייטי במלחמת 

העולם השנייה היו דגם לחיקוי בקרב תנועות נשים בעולם ונשות היישוב בארץ.17
גם בחברה היישובית, בניגוד למיתוס על השוויון המגדרי, לרוב נשים לא השתתפו 
בלחימה אלא מילאו תפקידי עזר.18 במקרה הנדון כאן נשים מוקמו בחזית. אולם נירה 

 Nira Yuval-Davis, Gender and Nation, London 1997, p. 626; George L. Mosse, The Image  14
of Man: The Creation of Modern Masculinity, New York 1996, pp. 101-102

דוד ביאל, ארוס והיהודים, תל־אביב תשנ"ה, עמ' 231 -232.   15
דבורה ברנשטיין, 'בין האישה האדם ובין אשת הבית: אישה ומשפחה בציבור הפועלים היהודי העירוני   16
החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, תל־אביב 1993,  )עורך(,  בתקופת היישוב', בתוך: אורי רם 

עמ' 88, 97 -98. 
הבריטיים במלחמת  בכוחות  היישוב  נשות  הדגל! שירותן של  אל  עברייה  אשה  גרנית־הכהן,  ענת   17
בפילוסופיה,  דוקטור  התואר  קבלת  לשם  עבודה  ומגדריים,  לאומיים  היבטים  השנייה:  העולם 
 Elisabetta אוניברסיטת בר־אילן תשס"ח )להלן: גרנית־הכהן, אשה עברייה(, עמ' 13 -14, 17. ראו גם
 Addis, Valeria E. Russo and Lorenza Sebesta, ‘Introduction’, in: idem (eds.), Women
Soldiers: Images and Realities, New York 1994, p. xi )להלן: אדיס, רוסו וסבטה )עורכים(, נשים 
 Gerard J. Degroot, ‘Introduction: Arms and the Woman’, in: Gerard J. Degroot חיילות(; 
 and Corrina Peniston-Bird (eds.), A Soldier and a Woman: Sexual Integration in the

Military, Harlow 2000, pp. 7-8 )להלן: דגרוט ופניסטון־בירד ]עורכים[, חיילת ואישה(.
 13 חוב'  ישראל,  מבט תקשורתית',  נקודת  הימים:  במלחמת ששת  'נשים  לחובר,  עינת  למשל,  ראו,   18
בישראל',  ומגדר  צבא  ביחסי  ותרבות  מבנה  יזרעאלי:  'דפנה  אורנה ששון־לוי,   ;38- 37 עמ'   ,)2008(

בתוך: דב שוורץ )עורך(, אוניברסיטת בר־אילן: מרעיון למעש, רמת־גן תשס"ו, כרך ב, עמ' 214.



'בנוא אלובינ או בנוא אדנב'  |  161

יובל־דיויס טוענת שגם בחזית אפשר לכונן את העורף.19 יש לבחון אפוא באיזו מידה חציית 
גבולות הארץ והשתתפות בהעפלה אפשרה שינוי מגדרי מהותי.

מאחר שתיעוד נשי בסוגיה הנדונה חסר, סיפוריהן האישיים של הנשים שנאספו ממרחק 
של זמן הם מקורות רבי ערך. זו תופעה אופיינית למחקר היסטורי־מגדרי, המתמודד לרוב 
עם מיעוט מקורות.20 מימצאי תיעוד זה מורכבים, שכן סיפור אישי אינו מספק רק עובדות 
היסטוריות אלא גם נותן להן משמעות. זה יתרונו של מקור זה אך זו גם נקודת התורפה שלו, 
כמו גם תעתועי זיכרון והשפעת המציאות העכשווית על הערכת העבר.21 בספר השערים 
פתוחים, אסופת זיכרונות של פעילי ההעפלה, הובהר כי 'המניע העיקרי בכתיבתם הוא 
הרגשת המחויבות של "והגדת לבניך"'.22 מחויבות זו, שהיא חלק בלתי נפרד גם מעדויות 
הנשים, מנעה מהן לעתים לבטא תחושות אישיות מורכבות. ובכל זאת ניתוח התיעוד במבט 
לאחור בשילוב עם תיעוד מן התקופה, תוך מיקומם בהקשר ההיסטורי והמחקרי, אפשר 

את תיאור הסיפור הנשי. 
מהמקורות עולה כי תהליך עיצוב הזהות הנשית היה מורכב משלושה שלבים עיקריים: 
הראשון התאפיין ביוזמה גברית שהניעה את פעילות הנשים, השני בתפקוד נשי שנשא 

מאפיינים חדשים, והשלישי — בשינויים בתפיסה הנשית בקרב הפעילוֹת ובסביבתן.

ב. שלב ראשון: יוזמה גברית
ברכה חבס הצביעה על ה'קורס' שנערך במקווה ישראל במאי 1942 כעל אבן יסוד בפעילות 
המוסד לעלייה ב', וכמאורע מכריע בחיי משתתפיו. בקורס זה, שארך ארבעים יום וכלל 
ארבעים משתתפים, עוצב לדעתה אב טיפוס של השליח העברי.23 למותר לציין כי בקורס 
זה השתתפו גברים בלבד. סביר כי לא יועד לנשים שכן בשונה מהגברים שהוכשרו במיוחד 

למשימה זו, הבחירה בנשים לא הייתה לכתחילה אלא בדיעבד. 
הנשים הפעילות בהעפלה היו רובן ככולן חברות פלמ"ח שעברו קורסים שונים והתנסו 
בפעילות בעיקר בתחום האלחוט והעזרה הראשונה.24 רובן קיבלו הוראה להשתתף בהעפלה. 

 Nira Yuval-Davis, ‘Front and Rear: The Sexual Division of Labor in Israeli Army’,  19
Feminist Studies, Vol. 11, No. 3 (1985), pp. 649-675

 Joanna Bornat and Hanna Diamond, ‘Women’s History and Oral History: Developments  20
and Debates’, Women’s History Review, Vol. 16, No. 1 (February 2007), pp. 19-39
Luisa Passerini, Memory and Utopia: The Primacy of Inter-subjectivity, UK 2007  21

ינאי ואלמוג )עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 9.  22
חבס, פורצי השערים, עמ' 11.  23

רשימת פרטים על החברות, אי"ט, 1/39/12-4; י"א, 'לזכר נעדרים', על המשמר, 17.2.1972 )להלן:   24
לוי,  גלעדה  עדות   ;10 עמ'   ,3/40/12-4 אי"ט,   ,13.10.1984 פינצ'ובר,  הדסה  עדות  נעדרים(;  לזכר 
 ;3- 2 לוי(, עמ'  )להלן: עדות גלעדה  וצביה בן־צבי, 1989, שם, 5/45/12-4  מראיינות: חנה ציזלינג 
עדות איה פינקרפלד )טל(, פרוטוקול הוועדה היוזמת לספר ההעפלה מאיטליה, 20.12.1955, ארכיון 

תולדות ההגנה )להלן: את"ה(, ב/1/עדכל/123, עמ' 2.
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היו מהן שהביעו התנגדות, כמו רות חייקין־עופר, שסירבה בתחילה מסיבות משפחתיות,25 
אך הפן הלאומי דחק לשוליים את ההיבטים האישיים. 

נשים אחרות, כמו האלחוטאית יוכי יהל, ביקשו לצאת מעבר לים מתוך תחושות של 
סולידריות עם הפליטים, של אחריות לאומית ושל אמון במנהיגות.26 מעדותה של יוכי יהל 
עולה כי אמנם היוזמה הייתה חיצונית, אך זו התפרצה לדלת פתוחה בשל נכונותה לפעול. 
רות עופר העלתה את ההשתייכות לקיבוץ )במקרה שלה, עין חרוד, שבו הייתה 'מסורת' 
של שליחות בחו"ל(, כגורם ממריץ. כך נאמר גם על מרים )מימי( בן־יעקב, חברת קיבוץ 
עין החורש, ש'את כוחותיה שאבה ממקור מחצבתה — מביתה הקיבוצי ומנאמנות לערכי 
התנועה הציוניים והסוציאליסטיים'.27 ההשתייכות לקיבוץ, שנתפס כחוד החנית בעשייה 
הלאומית ושהנהיג הסדרים מוסדיים ייחודיים שהקלו על ההירתמות למשימות למען הלאום, 

הניעה את חברותיו להצטרף למפעל.
החובשת מפלוגה ג' בפלמ"ח, סימקה שמוקלר, בת 25, שהתבקשה לעבור לפלי"ם 
ולצאת לצרפת, תהתה אז על התאמתה לתפקיד. לימים, כשניסתה לנתח מאין הייתה לה 
ההעזה לקבל על עצמה את האחריות הגדולה, היא סברה כי רוח ההתנדבות ש'שררה בלב 
כולם', כלשונה, הניעה אותה. בניתוח עדותה יש להפריד בין הקונטקסט ההיסטורי לבין 
ההיבט האידאליסטי של הדוברת. נראה ש'רוח התנדבות' לא הייתה בלב כולם בתקופה 
הנדונה.28 יתרה מזאת, מרבית הנשים )ואף מרבית הגברים( לא התגייסו לפעילות זו. אולם 
היא כנראה משקפת בדבריה את קבוצת ההתייחסות שלה, הקיבוץ, הפלמ"ח. כן יש לזכור 

כי דבריה אלה הולמים את אתוס התקופה ואת ההתייחסות הנוסטלגית אליה. 
חלק מהנשים הודו כי ההחלטה לצאת לא הייתה קלה עבורן מהפן הלאומי, שכן דובר 
על עזיבת הארץ בשעת מאבק,29 בעוד המניע האישי דחף דווקא לעשייה, כפי שהודתה שרה 
יפה: 'היה בזה איזה שהיא הילה. ליווי אוניות. לא כל כך המטרה, כמו שההרפתקאה'.30 
בעבור חנה ציזלינג הים היה חלומה הישן, ואילו יוכבד חרש־באום מספרת כי היה זה עבורה 

מפלט מהיותה 'חמור הדרכה' בפלמ"ח.31 

אי"ט, 3/40/12-4 )להלן:  לא רצתה לעזוב את אמה האלמנה. עדות רות חייקין־עופר, 13.10.1984,   25
עדות רות חייקין־עופר(, עמ' 23.

יוכי יהל: סיפורה של גדעונית, כתבה: אילנה שובל, אי"ט, 6/40/12-4, עמ' 2 )להלן: יוכי יהל(.  26
לזכר נעדרים; עדות רות חייקין־עופר, עמ' 23. תשע נשים מעין חרוד היו פעילות בהעפלה. צביה כהן,   27

'נשים וילדים בהעפלה', ללא תאריך, שם, 5/45/12-4 )להלן: כהן, נשים וילדים בהעפלה(.
ראו, למשל, חיים פיירברג, 'דגמי בילוי בתל־אביב במלחמת העצמאות', בתוך: מרדכי בר־און ומאיר   28
ירושלים  העצמאות,  במלחמת  האזרחית  החברה  על  מחקרים  קובץ  במלחמה:  עם  )עורכים(,  חזן 

תשס"ז, עמ' 375 -398.
ראיון עם שושנה קיני ושושנה כרמלי, מארס 1989, מראיינת: צביה בן־צבי־כצנלסון, אי"ט, 5/45/12-4   29

)להלן: ראיון עם קיני וכרמלי(, עמ' 7; איה פינקרפלד, פגישת גדעוניות, עמ' 23.
עדות שרה יפה, ללא תאריך, אי"ט, 1/39/12-4, עמ' 2; האלחוטאית פנינה גרייף, בתוך: ינאי ואלמוג   30

)עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 172. 
איה גוזס־סבוראי, ספרי לי ספרי לי: חברות פלמ"ח מספרות, רמת אפעל 1993, עמ' 130; ינאי ואלמוג   31
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אפשר למצוא את המענה לשאלת המניע בדברי אסנת גולדנברג, המצביעים על שילוב 
של הפן האישי עם ההיבט הלאומי. גולדנברג ביקשה תפקיד בהעפלה כדי להתלוות לבן זוגה 
שלמד באיטליה. אולם היא הייתה גם ציונית נלהבת וביקשה לתרום לעלייה.32 הפקודה, צו 
השעה הלאומי והאופי האינדיבידואלי חברו יחדיו והיו כוח מניע ביציאת נשים לפעילות 
בהעפלה. עם זאת, יש לזכור כי הגורם המוציא מהכוח לפועל בהתגייסות הנשים היה 
הפקודה הגברית. עובדה זו אינה גורעת מחשיבות החוויה ומהשלכותיה על עיצוב הזהות 

הנשית, אך במקרים רבים הגברים הניעו את גלגלי השינוי המגדרי, לא בכוונה תחילה. 
גיוס הנשים לפעילות לא נעשה באופן גורף, אלא היה אינדיבידואלי. אולם, כפי שטוענת 
בילי מלמן, 'מלחמה' אינה רק מגייסת אינדיבידואלים, אלא מייצרת הזדמנויות למשא 
ומתן בדבר מעמדן ומקומן של נשים.33 לפיכך, למרות התגייסותן של נשים להעפלה, ולצד 
התפתחותן האישית עקב העשייה הלא שגרתית, השתתפותן במפעל הלאומי יכולה הייתה 

לשמש חלון הזדמנויות לקידומן המגדרי כקבוצה חברתית. 
לתפקידי הנשים נדרשו כמה כישורים. ראשית, מקצועיּות. יוכי יהל סבורה שנבחרה 
לתפקיד בגלל מקצועיותה בתחום הקשר והאלחוט, לצד ההנחה שהמתגייס לפלמ"ח הוא 
מטבע הדברים נאמן למולדת.34 מומחיות באלחוט, שהייתה הכרחית להעפלה, מיקמה את 
הנשים בחזית המאבק. במלחמת העולם השנייה איישו נשים בצבא הבריטי את תחום הקשר 
והאלחוט, ככל הנראה בשל מחסור בגברים שנשלחו לקרבות. מגויסות היישוב לווא"ף 
)חיל העזר של חיל התעופה בצבא הבריטי( הוכשרו אף הן במקצועות אלה וכן בהצפנה. 
ב'הגנה' ובפלמ"ח עברו נשים רבות הדרכה בקשר, במורס ובאלחוט, ותחום הקשר נחשב 
'נשי'. תפיסת הנשים כעורף וכמסייעות ללוחם המצוי במוקד הגוף הצבאי, כיוונה אותן 
לתחום זה.35 וכך, אף על פי שלאלחוט נדרש ידע טכני, היה זה תפקידן המרכזי של הנשים 

בהעפלה,36 אם כי גם גברים עסקו בזה. 
לאחר מלחמת העולם השנייה נוסדו באירופה תחנות אלחוט על ידי המוסד לעלייה 
ב' והוכנסו מכשירי אלחוט לספינות מעפילים. רשת הקשר בין תחנות ההעפלה בחו"ל 
לספינות ולארץ ישראל כונתה 'גדעון', ופעיליה כונו 'גדעונים'. חלקם נשלחו לבסיסים 
חשאיים ברחבי אירופה וניהלו מערכת קשר מסועפת. לכל אניית מעפילים צורף 'גדעוני' 
שהיה בקשר מתמיד עם אנשי היבשה, קיבל והעביר ידיעות והנחה את הצוות לכל אורך 

)עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 421.
אסנת  עדות  )להלן:   5/45/12-4 אי"ט,   ,15.9.1989 בן־צבי,  צביה  מראיינת  גולדנברג,  אסנת  עדות   32

גולדברג(, עמ' 33.
מלמן, קווי גבול, עמ' 9.  33

עדות יוכי יהל בראיון לרדיו, ללא תאריך, אי"ט, 6/40/12-4, עמ' 4 )להלן: עדות יוכי יהל(.  34
ראו, למשל, גרנית־הכהן, אשה עברייה, עמ' 15 -19; ששון־לוי, זהויות במדים, עמ' 41.   35

'זה היה הבית שלי: הקשר'. עדות שולה ארלוזורוב, מראיינת: ברכה אשל, ינואר 1983, אי"ט, 8/8/12-6,   36
עמ' 17; 'זו הייתה מסורת עין חרודית ]...[ ששלושת רבעי היו אלחוטאיות'. עדות רות חייקין־עופר, 

עמ' 21.
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המסע.37 מקצת ה'גדעוניות' פעלו בתחנות אלחוט נייחות באירופה, 11 מהן ליוו אניות 
מעפילים.38 היתר מילאו בארץ תפקידי קשר הקשורים בהעפלה. 

מלבד הגדעוניות נשים נוספות, חובשות בדרך כלל, ליוו את המעפילים במחנות 
ההכנה באירופה ובאניות המעפילים. כשחנה סרני ביקשה לצאת לחו"ל עוד בעיצומה 
של מלחמת העולם השנייה ויצרה קשר עם המוסד לעלייה ב', היא נענתה שעליה לרכוש 
הכשרה כאחות.39 השתתפותה בהעפלה הותנתה ברכישת מקצוע, במקרה זה בתחום העזרה 
ראשונה, שנתפס כנשי.40 שמירה על חשאיות הייתה תנאי הכרחי לפעילות. האלחוטאיות 
היו מורגלות בכך. חלקן סבר כי נבחרו לתפקיד משום שהיו נערות שקטות שלא הרבו 
לדבר.41 החשאיות התגלתה כאחד הקשיים הגדולים שהיו טמונים במשימה לאומית זו, 

בשל הבדידות שנגזרה עליהן.
הנשים נבחרו בשל מקצועיותן ולא בשל )ואולי למרות( מינן. עצם הבחירה בנשים על 
בסיס מקצועי ולא על בסיס מגדרי הייתה בגדר חידוש. אורנה ששון־לוי מציגה במחקרה 
על חיילות בצה"ל כי בתפקידים שבהם חיילות נמדדות על פי מקצועיותן חוויית השירות 
שלהן חיובית יותר מאשר בתפקידים שבהן הן נמדדות בהתאם להתאמתן לאמת מידה 
גברית )תפקידי פקידות למשל(.42 גם במקרה הנדון הייתה למקצועיותן השלכה על הערכתן 

העצמית.
ברשימת גדעונים שאינם פעילים, כנראה משנת 1947, מופיעים עשרות נשים וגברים 
שעברו הכשרה באלחוט אך אינם פעילים בהעפלה מסיבות מגוונות. טיעון אחד חוזר על 
עצמו רק ביחס לנשים — מצבן המשפחתי, קרי אמהותן. בכל הרשימה הארוכה לא הופיע 
ולו גבר אחד שלגביו צוין מצבו המשפחתי.43 אפשר להסיק מכך, על דרך השלילה, מה 

גבי שריג, הגדעונים באוניות ההעפלה, רמת אפעל 1988 )להלן: שריג, הגדעונים(, עמ' 7; יוכי יהל,   37
עמ' 3.

יהל  יוכבד  ב'הפורצים';  )גוטהלף(  גורן  מרגה  כן';  פי  על  ב'אף  )פיפנברג(  מאיר  בר  חיה  עמן  נמנו   38
ב'משמר העמק'; שושנה קיני ושושנה כרמלי על 'האומות המאוחדות'; איה פינקרפלד על 'כתריאל 
יפה'; מלכה רופא על 'יגור' ו'קיבוץ גלויות'; בתיה ריינס, עם בעלה מאיר שהיה גדעוני אף הוא, על 
'עלייה'. זהר ופעיל, הפלמ"ח, עמ' 110. לרשימת 213 הגדעונים, תפקידו המרכזי של כל אחד מהם, 

כינויו המחתרתי והספינות שבהן פעל ראו, שריג, הגדעונים, עמ' 27 -34.
את"ה,   ,27.2.1956 מאיטליה,  העפלה  ספר  ועדת  ישיבת  פרוטוקול  באלחוט.  הוכשרה  סרני  חנה   39 

ב/1/עדכל/123, עמ' 1.
גרנית־הכהן, אישה עברייה, עמ' 15 -16, 18; ששון־לוי, זהויות במדים, עמ' 41.  40

עדות דרורה מחניימי־מימון, 13.10.1984, אי"ט, 3/40/12-4, עמ' 14; עדות חוה סירבלה, מראיינות:   41
חנה ציזלינג וצביה בן־צבי, 1989, שם, 5/45/12-4 )להלן: עדות חוה סירבלה(, עמ' 5; חיה קוזלובסקי 
)אלון( שנשלחה לקורס אלחוט בשפיים בשנת 1945, ראו עדותה, מראיינת: חנה ציזלינג, 24.9.1989, 

שם, 5/45/12-4 )להלן: עדות חיה קוזלובסקי ]אלון[(, עמ' 3.
)חורף   4 חוב'  חידושים,  לנשים?',  טוב  זה  האם  חובה:  צבא  במקום  מקצועי  'צבא  אורנה ששון־לוי,   42

תשס"ט(, עמ' 63.
רשימת גדעונים לא פעילים, כנראה ב־1947, את"ה, 13/90.  43
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היו הכישורים שנדרשו מהגדעונית: בין היתר רווקּות. מצבי חירום היסטוריים השפיעו 
על הבניית תפיסות אמהּות חדשות, לפיהן בשעת מאבק לאומי האמהּות לעתים משנית 
לצורך הלאום.44 במקרה הנדון האמהות מנעה מנשים למלא משימה לאומית, מה שאין כן 
לגבי הגברים; אבהותם לא הייתה גורם משפיע בגיוסם למשימה. הרווקּות הביאה לתופעה 
מעניינת. אורי גורן הגדעוני טען כי בשל הסודיות והיעדר מעורבות של אנשים מבחוץ, 
ומשום שדובר באנשים ונשים צעירים, נרקמו יחסי זוגיות ביניהם, וזוגות רבים של גדעונים 
הקימו משפחות. לטענתו מדובר בתופעה ייחודית לגדעונים בשל ממדיה.45 התהליך הותנע 
אפוא ביוזמה גברית ומסיבות לאומיות, אך הנשים הרימו את הכפפה, התגייסו למפעל 

ההעפלה ומילאו את המשימה שהוטלה עליהן תוך גילוי יכולותיהן. 
 

ג. שלב שני: עשייה נשית ייחודית וחדירה לתחומים גבריים
ההגעה לאירופה נעשתה בדרכי עורמה, ולעתים קרובות לוותה בתלאות.46 הנשים התמודדו 
עם 'תת־תנאים' כלשונה של רחל טוק )בק(, שבגלל חוסר מקום באנייה ישנה יחד עם 
האלחוטאים, עם יחסם של הנוסעים, שסברו כי אין זה מוסרי שצעירה תיסע באנייה לבדה 
עם עשרה בחורים, כפי שתיארה חנה סירני שיצאה לצ'כוסלובקיה ביולי 1946, ועם חששות 
ותחושת בדידות.47 בארצות ההעפלה, בעיקר באיטליה ובצרפת, הוקמו מחנות פליטים שבהם 
הוכשרו המעפילים למסע. במחנות אלה נוצר המפגש בין אנשי הפלי"ם למעפילים.48 היו 
תחומים שבהם עסקו נשים וגברים כאחד, כגון טיפול באנשים, הבאתם לאנייה ועוד. נושאי 

ימאות, לעומת זאת, היו נחלת הגברים.49
נשות היישוב ערכו רשימות של מעפילים, מלאכה שלוותה בתחושת אחריות כבדה 
וקושי נפשי. ביומן אישי תיארה מרים מאיר באוקטובר 1946 תור ארוך של אנשים שהשתרך 
בפתח משרדה, שכל אחד מהם ניסה בכל כוחו לשכנעה מדוע עליו להיכלל ברשימת 

 Lilach Rosenberg, ‘Nationalization of Motherhood and the Stretching of its Boundaries:  44
 Shelihot Aliyah and Evacuees in Eretz Israel in the 1940s’, Women’s History Review, Vol.

 17, No. 5 (November 2008), pp. 767 -785
למשל  כך   http://www.palyam.org/Gidhonim/Uri_Goren/njvHG הפלי"ם.  באתר  עדותו  ראו   45
נישאו חוה הגדעונית וויטוריו־עמנואל סירבלה, שהכירו על ספינת הרכש 'אביוניה'. ראו עדותו של פיני 
www.palyam.org/HaverimMesaprim/Pini_Ashuach/Pini_Ashuach_my_story. :אשוח, בתוך

pdf
יוכי יהל, עמ' 4 -5; איה פינקרפלד, פגישת גדעוניות, עמ' 18; עדות חוה סירבלה, עמ' 8.  46

ההעפלה  לספר  היוזמת  הוועדה  פרוטוקול  סרני,  חנה   ;15 עמ'  גדעוניות,  פגישת  )בק(,  טוק  רחל   47
עדות חיה   ;25 עדות רות חייקין־עופר, עמ'   ;2 את"ה, ב/1/עדכל/123, עמ'  מאיטליה, 27.2.1956, 

קוזלובסקי )אלון(, עמ' 8.
זהר ופעיל, הפלמ"ח, עמ' 66.  48

זכרונות(,  ארגוב,  )להלן:  )תשס"ז(  ז  כרך  וחרב,  זית  עלי  במרסיי',  משליחות  'זכרונות  ארגוב,  לוי   49
עמ' 136. 
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היוצאים. מאיר ביטאה את התסכול שחשה, שכן באה כדי 'לעשות משהו ממשי',50 אך לא 
יכלה באותה שעה לממש את התקווה שתלו בה. 

נשים עסקו גם בזיוף אשרות ותעודות, פעלו אצל השלטונות המקומיים להקל על 
מעבר עולים ועל יציאת אניות, היו אחראיות לתנאים הסניטריים ולאספקת מצרכים לאניות 
המעפילים והעלו את המעפילים על האניות תוך מתן עזרה בנשיאת ילדים וחפצים.51 הזהות 
הנשית סייעה בחלק מהמקרים, כפי שהעידה בתיה ריינס, שסייעה בהעלאת מעפילי 'יציאת 
אירופה תש"ז' )'אקסודוס'( לאנייה, בתארה את האופן שבו הערימה על השוטר והצליחה 
להוציא מהאנייה את הניירות שהיו נחוצים לפליטים.52 מחד גיסא 'סקס אפיל' עשוי היה 
להועיל למימוש המטרה הלאומית, מאידך גיסא הוא עלול היה להיראות בלתי מקצועי, 
בלתי מוסרי ואף להנציח את אי־השוויון המגדרי. במקרה הנדון תרומתו לביצוע המשימה 
הכריעה. לפיכך הוא נוצל בהזדמנויות נוספות. כך, למשל, סייעה הזהות הנשית ביצירת 
הסוואה לפעילים כשהתהלכו לעתים במסווה של 'זוג רומנטי',53 ואף להעברת כספים וחומרי 

נפץ מתוך הנחה שבחיפושים על אישה יקפידו פחות.54 

הגדעוניות
בעוד  אולם  שווה.55  הייתה  לגברים  הנשים  בין  המספרית  החלוקה  הגדעונים,  בקרב 
תפקיד הגדעוניות בתחנות האלחוט באירופה הוגדר בפשטות 'אלחוטנית', חלק מהגברים 
האלחוטנים מילאו פונקציות נוספות, חלקן פיקודיות, כגון 'ראש שירות הקשר הארצי', 

'אחראי לגדעונים באירופה' ועוד.56 ההיררכיה המגדרית נותרה על כנה.
הגדעוניות באירופה איישו תחנות אלחוט )שכונו בשמות נשיים כמו 'מרים', תחנת 
האלחוט באיטליה, או 'שושנה', תחנת האלחוט בארץ(. הן עבדו שעות רבות. במהלך 
הפלגתה של אניית מעפילים הקשר היה משולש, בין האנייה, התחנה בנקודת המוצא והארץ, 
ונשמר עד שהחלה הורדת המעפילים. האלחוטאיות קיבלו שדרים מוצפנים, פענחו אותם, 

יומנה של מרים מאיר, מחנה 'לודנדורף קסרנה' ב'נוי אולם' גרמניה, אוקטובר 1946, בתוך: 'מעפילים:   50
מיומנה של שליחה', דפי פעולה, חוב' יט, אלול תשכ"ד, עמ' 14 -15.

עדות בתיה ריינס, מראיינת: צביה בן־צבי־כצנלסון, 10.7.1989, אי"ט, /5/45/12-4 )להלן: עדות בתיה   51
ריינס(, עמ' 17; לזכר נעדרים; סימה דנציגר, מראיינת: צביה בן־צבי, 30.5.1989, אי"ט, 5/45/12-4, 
עמ' 15; ש' דיין, 'פרקים מתולדות חייה' ]של מרים בן־יעקב[, שם, ט/1/39/12-4; עדות גלעדה לוי, 

עמ' 9.
עדות בתיה ריינס, עמ' 18.  52

עדות גלעדה לוי, עמ' 10; חיה קוזלובסקי )אלון(, פגישת גדעוניות, עמ' 5.  53
דינה מינצברג, למשל, נשאה חומר נפץ שנקשר אל בטנה, ועלתה לאניית גירוש בריטית )'אושין ויגר'(   54
כאישה 'הרה'. בצלאל דרורי, בתוך: ינאי ואלמוג )עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 195; ראיון עם קיני 

וכרמלי, עמ' 22 -23.
באמצע שנת 1946 פעלו באירופה 18 אלחוטאים, מהם תשע נשים. רשימת אלחוטנים בחו"ל )פריס,   55

מרסיי, רומא, מינכן, פראג, יוגוסלביה(, ללא תאריך מדויק, כנראה 1946, את"ה, 13/90.
שריג, הגדעונים, עמ' 27 -34.  56
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הצפינו שדרים ושלחו בחזרה. בשנת 1948 פעלו הגדעוניות גם בתחום הרכש )רכישת נשק 
לצורכי מדינת ישראל הצעירה(, לעתים אף לא ידעו בוודאות במה מדובר.57 

הגדעוניות מתארות את הקשיים שהיו נחלתן: הבדידות, 'לאף אחד לא יכולתי לספר 
בבוקר כמה נורא היה לי באותו לילה',58 שחזרה איה פינקרפלד, והוסיפה שעבודת הקשר 
שנעשתה בלילה הצריכה ריכוז ומאמץ גבוהים. היא הודתה כי לעתים קראה את המברקים 
בהיותה ישנה למחצה. תנאי המחיה היו קשים: עבודה 'סביב השעון', מתח רב וחיים 
סגורים ומובדלים.59 'ישבנו שם ]...[ שתי בחורות ושני בחורים. את החדרים שלנו סידרנו 
בעצמנו. לכלוך היה במידה שלא תשוער. לבחורים זה לא היה אכפת ]...[ צריך היה אומץ 
לב גדול בשביל להחזיק שם מעמד הרבה זמן ]...[ היו תנאים קשים ביותר',60 תיארה חנה 
סרני. בד בבד אימצו הגדעוניות את דמות החלוצה הלוחמת החזקה והקשוחה, המתמודדת 

עם הקשיים מבלי להתלונן.61 
זיכרונות הגדעוניות הם מגוונים. 'אני לא זוכרת סיוט יותר גדול של עבודה, בשום 
עבודה ובשום תפקיד ובשום משימה, כמו בעבודה ההיא',62 העידה איה פינקרפלד. גם רות 
חייקין־עופר הודתה ממרחק של זמן כי שנאה את עבודת האלחוט וכי ראתה בה עבודה 
פקידותית אף על פי שחיי אדם היו תלויים בכך. היא תיארה את השנתיים שבהן פעלה 
בחו"ל כקשות מאוד. שתי בנות היו צריכות 'לכסות' 24 שעות עבודה. 'הגענו לטמטום 

מוחלט. ממש כבר לא ידענו מה נעשה איתנו מרוב עבודה'.63 
ובכל זאת, הזירה שבה מוקמה הפעילות והיותה חלק בלתי נפרד ממפעל לאומי שהיה 
בקונסנזוס ומוערך מאוד, תרמה להעצמת הפעילּות ומתוך כך העצימה את הזהות הנשית. 
כפי שמעידה האלחוטאית שושנה קיני, שראתה עצמה במוקד רשת עצבים: 'אנחנו יודעים 
את כל מה שנעשה, אנחנו יודעים על הכספים שצריכים לעבור ]...[ אנחנו יודעים על הרכש, 
רכישה של נשק ]...[ אנחנו יודעים על מה שנקרא "הבריחה" ]...[ אנחנו מהווים מן רשת 
עצבים החולשת על כל האינפורמציה'.64 באמצעות תפקידן השתלבו הנשים בחזית המאבק 

הלאומי ותפיסתן העצמית התחזקה. משהופנו לליווי אניות, נתקלו בקשיים מסוג חדש.

עדות יוכי יהל, עמ' 4 -5; פגישת גדעוניות, עמ' 11.  57
שם, עמ' 24.  58

השערים פתוחים, עמ' 170; איה פינקרפלד  ינאי ואלמוג )עורכים(,  ראו, למשל, תמר גרואג, בתוך:   59
וחנה סרני, פרוטוקול הוועדה היוזמת לספר ההעפלה מאיטליה, 20.12.1955, את"ה, ב/1/עדכל/123, 

עמ' 14; שם, 27.2.1956, עמ' 4.
עדות חנה סרני, שם, עמ' 3.  60

שם, עמ' 5.  61
פגישת גדעוניות, עמ' 24.  62

עדות רות חייקין־עופר, עמ' 26.  63
ראיון עם קיני וכרמלי, עמ' 29 -30.  64
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ליווי אניות
ספינות המעפילים הופעלו בידי צוותים זרים, איטלקים או מתנדבים יהודים אמריקנים 
וקנדים.65 מלבדם על כל ספינה היו מלווים ארצישראליים, אנשי פלי"ם )אחד מהם מפקד 
האנייה(, לעתים אנשי המוסד לעלייה ב', וגדעוני. כן היו אמורים להיות רופא, אחיות 

וחובשות. אולם מספר המלווים לא היה קבוע.66 
תפקיד המלווה היה מגוון והתייחס לצוות האנייה ולמעפילים כאחד. היה עליהם לקבל 
את המעפילים ולארגנם בספינה, להבטיח סדר ומשמעת, לקבוע סידורי לינה, אכילה וניקיון, 
ועוד. בתחילת הגירוש לקפריסין, בקיץ 1946, המלווים היו אמורים לארגן את המעפילים 
גם לקראת המאבק בבריטים וללוותם לקפריסין. ממלווי האניות נתבעה הפגנת מנהיגות 

במהלך ההפלגה, למרות גילם הצעיר.67 
פרק ליווי האניות היה קצר יחסית )כשבוע עד חודש(, למעט פרשיות יוצאות דופן כמו 
'יציאת אירופה תש"ז' )'אקסודוס'( שמסעה היה ייחודי וארוך.68 המגע של המעפילים עם 
המלווה לא היה ממושך. ובכל זאת, די היה בפרק זמן קצר זה כדי להשפיע עמוקות על 
המלווה, ומתוך כך להשליך על עיצוב זהותה. במקרים רבים ליווי האניות היה שלב שהגיע 
לאחר עבודה מאומצת וממושכת באלחוט או בארגון הפליטים. לפיכך אפשר לראות בליווי 

את שיאו של תהליך עיצוב הזהות החדשה, למרות האפיזודה הקצרה.

משנת 1946 פעלו כ־250 יהודים אמריקנים וקנדים בליווי מעפילים בספינות שנרכשו בארצות הברית.   65
ראו, אהרוני, מטות תורן, עמ' 2.

ננה נוסינוב, ההולכים על הים: ההעפלה מאיטליה, 1948-1945, ירושלים ]חש"ד[, עמ' 92  -93.   66
זהר ופעיל, הפלמ"ח, עמ' 73.  67

להרחבה ראו, חלמיש, אקסודוס.  68

התמונות כאן ובעמודים הבאים הן של נשים שהשתתפו במפעל ההעפלה מאירופה ושנאסרו במחנה המעצר 
בקפריסין בשנים 1948-1945, באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח
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'מלווה — פרושה להיות מוכן לכל שירות ולכל עבודה: מטפלת ורופאה וטבחית וחובשת 
ובשעת הצורך — גם לוחמת',69 ביטאה חנה ציזלינג את תפיסת התפקיד, החוצה על פי 
הגדרה זו את גבולות המגדר. במבט לאחור שרטטה רות חייקין־עופר מציאות שלפיה בנים 
ובנות כאחד ליוו אניות וכי חובשת ואלחוטאית היו כמעט בכל אנייה.70 אולם המימצאים 
מצביעים על מציאות שונה. בין 65 הגדעונים ששירתו על ספינות מעפילים כאלחוטנים 
ומלווי אניות היו 11 נשים בלבד.71 נשים ספורות נוספות, בעיקר חובשות, ליוו אניות. בסך 

הכול עסקו בכך כעשרים נשים. הללו היו מיעוט בין המלווים. 

כהן, נשים וילדים בהעפלה.  69
עדות רות חייקין־עופר, עמ' 24.  70

על  הנתונים   .20 עמ'  פתוחים,  השערים  )עורכים(,  ואלמוג  ינאי  ראו,  הגדעונים  כלל  על  לנתונים   71
הנשים — על סמך רשימות הגדעונים ואנשי הפלי"ם, המופיעות באתר הפלי"ם ובספרות על הגדעונים 

כגון, שריג, הגדעונים, עמ' 27 -34.
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המלוות הצביעו על הקשיים הרבים שהיו כרוכים בתפקיד: סערות, מחלות ים, חששות 
מהיתפסות, מעצרים ועוד. 'אינני מאמינה שאני עשיתי את מה שעשיתי. כיצד העזתי ללכת 
להרפתקה מסוכנת זו',72 הודתה במבט לאחור סימקה שמוקלר, מלוות 'אקסודוס', שהייתה 
אחראית לעזרה ראשונה וטיפול בילדים. בשונה מהגברים שליוו אנייה זו, סימקה לא נקראה 
בשם מחתרתי אלא בשמה.73 אפשר לראות בכך פועל יוצא של הגדרת תפקידה, שלא נתפס 
כחלק מן הזירה הביטחונית, אלא בשטח ההומניטרי־טיפולי. ובכל זאת, גם בליווי האניות 

אפשר להבחין בשינויים מגדריים שמקורם במציאות חירום.

סימקה שמוקלר, אוקטובר 1987, אי"ט, 5/45/12-4, עמ' 8. ראו גם, למשל, נעה חן )חייקין(, יוכי יהל,   72
פגישת גדעוניות, עמ' 2; מכתביה של מירה קוקסו, בתוך: 'מירה, חום, אדמה', אי"ט )להלן: מירה, חום, 

אדמה(, עמ' 48; עדות רות חייקין־עופר, עמ' 26; ראיון עם קיני וכרמלי, עמ' 56.
ראו, חלמיש, אקסודוס, עמ' 72.  73
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אסנת גולדנברג )שטרן( הייתה מלווה ראשית של ספינת המעפילים 'טירת צבי' )הפליגה 
מאיטליה באפריל 1948 כשעל סיפונה 798 מעפילים(. לאחר ששהתה שנתיים במחנה 
מעבר באיטליה כקצינת סעד ראשית מטעם אונרר"א, ביקשה לשוב לארץ. באונרר"א הכינו 
בעבורה כרטיס טיסה, אולם המוסד לעלייה ב' הבהיר שיש מחסור במלווים ולפיכך עליה 

לעלות על אנייה ולקבל את הפיקוד עליה. דרכה חזרה לארץ השתנתה.74 
לא היה לכך תקדים, שאישה תשמש מלווה ראשית. המלווה, לרוב איש הפלי"ם, היה 
צריך להיות בעל ידע ימי, ולכך הוכשר בקורס החובלים של הפלי"ם. בעתות משבר היה 
עליו לקבל החלטות מקצועיות.75 אך אסנת לא התפלאה על ההחלטה. היא חשה שהפנייה 
נבעה מהערכה לניסיונה במחנות הפליטים, וכן 'לא ראיתי בזה העזה. להיפך, הבנתי שהם 
באמת צודקים. מה זה אני סתם אעלה על אווירון כשאני יכולה לחסוך ולעשות תפקיד של 
ליווי ולחסוך הבאת איזה בחור שיכול להילחם בארץ ישראל'.76 דברי אסנת מוכרים לנו גם 
מחברות לאומיות אחרות, שבעת מלחמה קיומית כל אחד בהן נדרש לעשות את המרב.77 כך 
גם התפיסה שהגברים נמצאים בקו החזית הקדמי ביותר ושעל הנשים למלא את מקומם. 
אף על פי שאסנת מוקמה בחזית, בתפקיד פיקודי, תחושתה הייתה כי היא מסייעת בשחרור 
גברים ללחימה. תפקודה של אסנת וניסיונה הביאו לשינוי בתפיסתה העצמית ובהכרת 

יכולתה, אך לא בהכרח הובילו לשינוי תפיסת המגדר הכללית שלה. 

עדות אסנת גולדנברג, עמ' 34.  74
זהר ופעיל, הפלמ"ח, עמ' 99.  75

עדות אסנת גולדנברג, עמ' 35.  76
 Joshua Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa,  77
 Cambridge 2001; Lilach Rosenberg-Friedman, ‘Religious Women Fighters in Isrsel’s War
 of Independence: A New Gender Perception or A Passing Episode’, Nashim, 6 (Fall 2003),
 pp. 119-147; Mary Nash, Defying Male Civilization: Women in the Spanish Civil War,

Denver, Colorado 1995 )Women and Modern Revolution Series(
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תפקידה של אסנת כמלווה הראשית של 'טירת צבי' היה לפקח על המעפילים, לטפל 
בהם ולדאוג לסדר, אולם לתקלות הרבות שליוו את המסע מראשיתו נדרשה לגלות תכונות 
של מנהיגות. על האנייה היה צוות איטלקי, שלושה פלי"מניקים וגדעוני. הים סער והצוות 
הישראלי היה משותק: 'הגדעוני והפלי"מניק היו "אאוט" באופן מוחלט. ]...[ אני בכלל 
מהרגע שעליתי על האוניה הזו, כל כך התפשטתי מעצמי, שממש לא חשתי בשום דבר. ]...[ 
נאחזתי במעקה ]...[ עם הגלים האלה שהיכו, עמדתי לבד, והם זרקו לי את הארגזים האלה'.78 
היוצרות התהפכו לא רק מבחינה היררכית. אסנת מילאה תפקידים קשים גם מההיבט הפיזי. 
תפקודה של אסנת גולדנברג, או 'סניורה קפיטנה' בלשון רב החובל האיטלקי, התפרש 
על פני תחומים רבים, חלקם בגדר ימאות מובהקת. בין הדברים שעמם התמודדה הייתה 
העובדה שהם שייטו באזור ממוקש ללא מצפן: 'אני לא הייתי ימאית. לי אמרו לעלות על 
האנייה ולטפל באנשים ולדאוג שיהיה סדר. לא אמרו לי שאני צריכה לדאוג למצפן. ]...[ 
אני נשארתי ללא רוח חיים. ]...[ האחריות הזו, כל כך הרבה אנשים היו שם. האחריות הזו 
רבצה עליי כל הדרך. ]...[ אז מה נותר לי לעשות? רק לבקש אותו ]את הקפטן האיטלקי[ 
שיהיה מאוד זהיר'.79 עול האחריות חוזר ונשנה בעדותה: 'לא חשבתי לא על עצמי ולא על 
המשפחה ]...[ רק על העולים האלה. על האחריות הזו של כל כך הרבה נפשות אומללות 

]...[ אחריות שקשה לתאר אותה'.80 
לאחר מסע של שבועיים התקרבו למים הטריטוריאליים של הארץ והתגלו בידי הבריטים. 
ההוראות שקיבלה אסנת היו להכניס את הבחורים הארצישראליים ל'סליק' באנייה, לקבל 
לבדה את הבריטים תוך ארגון התנגדות פסיבית, ולהוביל את האנשים לקפריסין. הקושי 
הגדול שלה היה העובדה כי נותרה לבד.81 ה'לבד' והקושי הטמון בו עובר כחוט השני 
לאורך הסיפור הנשי. לבדה הנהיגה אסנת את הציבור הגדול בהתמודדות עם הבריטים. על 
אניית הגירוש ארגנה את האנשים וקראה להם להסתדר, להתרחץ ולהתלבש. הגנרל האנגלי 
שקיבל את פניהם בקפריסין התפעל מהסדר והניקיון. אסנת רואה בזה יותר מאשר אסתטיקה 
בלבד: 'זו הייתה התשובה שלי. לעשות אותם בני אדם מחדש. פשוט לעשות אותם בני אדם 
מחדש'.82 אסנת התייחסה למשימה הלאומית כאל משימה אנושית. היא אמנם פיקדה על 
האנייה, אך הייתה גם קצינת הסעד שלה. ייתכן שאפשר לראות בכך ביטוי לזהותה הנשית. 
תפקודה של אסנת היה חריג ואינו מייצג את הנשים בהעפלה, שרובן מילאו את 
תפקידיהן המסורתיים מקדמת דנא. כך למשל הן דאגו למזון, גם אם לא ידעו לבשל. חנה 
ציזלינג, שלא ידעה את מלאכת הבישול, הכינה את המזון על פי החוש מתוך הפרודוקטים 

עדות אסנת גולדנברג, עמ' 37 -38.  78
שם, עמ' 39.  79
שם, עמ' 41.  80
שם, עמ' 42.  81
שם, עמ' 46.  82
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שמצאה במחסן;83 מירה קוקסו, שליוותה את אניית המעפילים 'עצמאות' )דצמבר 1947(, 
הייתה אחראית למטבח וניהלה אותו מתוך אחריות לאומית, ובהתחשב במצב הכלכלי הקשה 
היא הסתפקה בשימורים.84 מעדותה עולה שהתפקיד הנשי הוותיק קיבל צביון חדש־לאומי. 

סביר שגם הערכתה העצמית הועצמה בשל כך.
נשים תפקדו כחובשות. גלעדה לוי יצאה במאי 1948 עם שיירת המעפילים האחרונה 
במסגרת עלייה ב' על הספינה 'הקרב בעמק איילון'. כ־700 איש היו על הספינה, בצפיפות 
רבה. גלעדה הייתה חובשת שעברה קורס מיילדות לפני שעזבה את הארץ. היא טיפלה 
22 בלבד, תוך תחושה טובה, כלשונה, של עשייה.85 חיה  בחולים הרבים בהיותה בת 
קוזלובסקי הגדעונית ליוותה את אניית המעפילים 'כתריאל יפה' )מאיטליה, יולי 1946, 604 
מעפילים(. בזמנה הפנוי מעבודת הקשר ריכזה את חלוקת המים והאוכל וטיפלה בעולים. 
כנשים אחרות הביעה את התפעמותה מכך שבגיל צעיר הוטלה עליה אחריות כה כבדה.86 
במלאכת הטיפול במעפילים באמצעים דלים נדרשה יצירתיות, כפי שמתארת שושנה 

קיני: 

התפקיד שלי היחידי הוא להיות כמו 'פלורנס נייטינגל'. ]...[ במה ציידו 
אותי? פתחתי את הארון הקטן של עזרה ראשונה ]...[ ומצאתי שם שני 
בקבוקים גדולים מאוד ]...[ עם בושם זול. ואני לא הבנתי למה נתנו לי 
פתאום את זה. ועכשיו הבנתי כבר. לקחתי את הבקבוק, נכנסתי למטה, 
והייתי עוברת מאחד לשני עם ממחטה או צמר גפן ומנסה לשים לו קצת 
בושם, קצת כוהל, זה קצת יהיה קריר, זה ייתן ריח, זה קצת ישיב את נפשו. 

]...[ אני עוברת ואני קצת מעודדת את הרוחות.87 

סימקה שמוקלר, חובשת על 'אקסודוס', הדריכה נשים בעזרה ראשונה וטיפלה במעפילים. 
כשהחל הקרב חצתה את גבולות המגדר של תפקידה והשתתפה במאבק בבריטים. עם 
החלטת הבריטים על העברת המעפילים לאניות גירוש מתוך כוונה להחזירן לנמל המוצא, 
וכשהמלווים הארצישראלים והאמריקנים התבקשו להסתתר במקומות מחבוא באנייה, 
החליטה סימקה על דעת עצמה להישאר עם המעפילים, ומסרה תינוק יתום שהופקד בידה 

כהן, נשים וילדים בהעפלה.  83
הברית,  בארצות  נרכשה  קרשנט'(,  )'פאן  'עצמאות'  המעפילים  אניית   .46 עמ'  אדמה,  חום,  מירה,   84
הועברה לבולגריה והפליגה לארץ כשעל סיפונה 7,736 מעפילים. הבריטים עקבו אחר ההפלגה, ולאחר 
הסכם של הסוכנות עמם 'הסגירה' עצמה הספינה והופנתה לקפריסין, שם ירדו המעפילים בלא פגע. 

להרחבה ראו, אהרוני, מטות תורן, עמ' 137 -139. 
עדות גלעדה לוי, עמ' 11.  85

זיכרונות חיה קוזלובסקי, 2.6.1965, אי"ט, 5/45/12-4; פגישת גדעוניות, עמ' 23.  86
ראיון עם קיני וכרמלי, עמ' 66.  87
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בידי מעפילה שירדה מהאנייה.88 הבעת החמלה וההזדהות עם המעפילה גברה על הפקודה 
שקיבלה. 

בהעפלה, כבמקרי חירום אחרים, גבולות המגדר נחצו בידי שני המינים. כך למשל 
גברים תפקדו בתחום הקשר, ואף בשטח החובשות והמיילדּות. מנחם כהן פיקד על אניית 
המעפילים 'שאר ישוב' )622 מעפילים( שיצאה מאיטליה באפריל 1947, כשבעיצומו של 
המסע החלה לידה. כהן, שרכש בארץ מעט ידיעות על סיוע בשעת לידה, הכין את הדרוש 
וסייע בהבאת תינוק לעולם. כמוהו גם משה דפני שתפקד כמיילד באנייה 'ירושלים הנצורה' 
)680 מעפילים(. אורי הורוביץ, שהיה אחראי למעפילים, תיאר שלוש לידות על אניית 
המעפילים שאותה ליווה ושבהן סייע.89 חציית הגבולות הבינארציים הביאה להיפוך היוצרות 
וטשטשה גבולות מגדריים. תופעה זו מוכרת מאירועים היסטוריים־לאומיים אחרים.90 
מלכתחילה הנשים הופנו לתפקידים שלא אתגרו את חלוקת התפקידים המסורתית, כגון 
אלחוט ועזרה ראשונה. עם זאת, ההעפלה אפשרה עשייה נשית בזירה גברית מובהקת, 

ומתוך כך הביאה לשינוי בתפיסתן העצמית הן בעיני עצמן הן בעיני סביבתן.

ד. שלב שלישי: הערכת הסביבה והעצמה אישית 
חיה קוזלובסקי זכרה את הרושם שעשה תפקודה כאישה על הצוות האיטלקי של אניית 
. הם בכלל  ה ד י ח י ה  ר ו ח ב המעפילים שליוותה: 'זכיתי לתשומת לב יוצאת מן הכלל כ
הסתכלו עלינו, על הגדעוניות, כאילו זה משהו שלא ייתכן שבחורה מסוגלת לעשות דבר 
כזה בכלל'.91 היותה הבחורה היחידה הבליטה את ייחודיות התופעה, וסביר להניח שהיחס 

הזה הביא להעצמת זהותה האישית.
הנשים הועצמו גם ממה שפירשו כיחס המעפילים אליהן, שכן ההיררכיה הייתה ברורה. 
נשות היישוב, למרות גילן הצעיר, היו במעמד שונה משל המעפילים. מעדויותיהן עולה 
כי הן חשו 'אחרות'; הן ייצגו זהות נשית־עברית חדשה. יוכי יהל העידה כי למרות גילם 

הצעיר, היו המלווים כתובת לכל מצוקה, שאלה וסכסוך שהתעוררו בדרך: 

הטילו עלינו אחריות עצומה, ואנחנו לקחנו אותה. לא יודעת מאיפה היה 
לנו האומץ או החוצפה לקחת אחריות כזו. אולי הגיל הצעיר שלנו אפשר 

שניצחה,  הספינה  חבס,  גם  ראו   .9 עמ'   ,5/45/12-4 אי"ט,   ,1987 אוקטובר  סימקה שמוקלר,  עדות   88
עמ' 52, בתוך: חלמיש, אקסודוס, עמ' 105.

http://www.palyam. ;205 ,189 'ראו עדויותיהם אצל ינאי ואלמוג )עורכים(, השערים פתוחים, עמ  89
org/Hahapala/Teur_haflagot/Shear_Yeshuv/ujvSY

כלוחם  פעילותו  את  שהחל  גריבלדי,  ג'וזפה  של  בהנהגתו  באיטליה  הלאומית  בתחייה  למשל  כמו   90
בין  גבולות  זיקה לגבולות לאום, ושבמעורבותו בתחייה האיטלקית היטשטשו  בינלאומי ללא  חופש 
 Marjan Schwegman, ‘In Love with Garibaldi: .מרכז לפריפריה, ובין זכר לנקבה בקרב לוחמיו
 Romancing the Italian Risorgimento’, European Review of History, Vol. 12 ,No. 2 (2005),

pp. 383-401
פגישת גדעוניות, עמ' 13. ההדגשה שלי.  91
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זאת ואולי המצב שנוצר. ולגבי אותם אנשים הרי היינו הכתובת היחידה 
]...[ ואנחנו היינו האלוהים והאורים והתומים שלהם. הם היו באים אלינו 
לכל סוג של ייעוץ ]...[ ואנחנו היינו מקסימום בני 22, ומלאנו תפקיד של 
ם.  י ה ו ל א ש  מ מ ו  נ י י הורים ותפקיד של ממשלה, ותפקיד של שופט. ה

מה שאמרנו היה פסק דין. קיבלו את זה.92 

עדויות נוספות מצביעות על תחושה דומה.93 סביר שהתפקיד המנהיגותי העצים את תחושות 
המסוגלּות והאחריות שלהן והרחיב את גבולות תפקודן.94 לפיכך, למרות גילן הצעיר ובשל 
האחריות העצומה שהוטלה עליהן, כלשונה של יוכי, מילאו תפקידים מכריעים במסע. 
יוכי הודתה כי הייתה בזה גם העצמה אישית עבורה: 'אני זוכרת שבהתחלה נדהמתי 
ו  נ ח נ א  , ו נ ב ו  נ י מ א ה ם  ה ע ש רג מהעוצמה שלי פתאום. אבל זה היה דבר מדהים. ב
ו ]...[ והעזנו לעשות דברים בחוצפה אדירה שכיום אני  נ מ צ ע ב ן  י מ א ה ל ו  נ ל ח ת ה
לא חושבת שמישהו היה מעיז לעשות את זה'.95 במבט לאחור ובהשוואה להיום, יוכי אף 

העצימה את פועלן. 
מכתב בן התקופה מאשש עדויות מאוחרות אלה. סימקה שמוקלר כתבה לאחותה מאחת 
מאניות הגירוש הבריטיות שנשאו את מעפילי 'אקסודוס', על התנאים הבלתי אנושיים ועל 
הצפיפות האיומה שבה שרויים המעפילים. 'אין את יכולה לתאר מה אנו כאן בשבילם', 
כתבה,96 וביטאה את משמעות העשייה בעיניה. שושנה, בתיה, יוכי, גלעדה, סימקה ויתר 
המלוות ייצגו בפני הפליטים את הזהות הנשית הארצישראלית החדשה, הצעירה והחזקה. 
'אני הייתי בשבילו משהו גדול', תיארה גלעדה לוי את יחס הנוער הפליט אליה, 'כי אני 
קודם כל ישראלית ]...[ מפני שרוב המדריכים שלהם היו עצמם מהגולה, ואני הטיפוס הצברי, 
ואני באמת סברה, אז זה מאוד הרשים אותם'.97 'היינו אלוהים בשבילם', הוא ביטוי שכיח 

בשחזור תחושת המלוות. תחושה זו הייתה גם נחלת חלק מהגברים המלווים.98 
נראה כי בתפיסת יחס המעפילים אל המלווים לא הייתה הבחנה בין המינים. הנשים 
והגברים כאחד הועצמו בשל כך. העצמה זו הייתה משמעותית במיוחד לנשים, שכן היה בזה 

שם, עמ' 8. ההדגשה שלי. יוכי יהל אמרה: 'אנחנו היינו גם העובדת הסוציאלית, וגם היועצת לנישואין,   92
וגם השופט וגם בורר בריבים'. עדות יוכי יהל, עמ' 5.

ראו, למשל, עדות בתיה ריינס )שליוותה את האנייה 'עלייה', צרפת, נובמבר 1947(, עמ' 21.  93
גישה זו עולה במחקרים העוסקים במנהיגות. ראו, למשל, איציק גונן ואליאב זכאי )עורכים(, מנהיגות   94

ופיתוח מנהיגות: מהלכה למעשה, תל־אביב 1999.
פגישת גדעוניות, קלטת שנייה, עמ' 8. ההדגשה שלי.  95

מכתב סימקה שמוקלר לאחותה רחל, 16.8.1947, פורט דה־בוק, צרפת, אי"ט )להלן: מכתב שמוקלר   96
לרחל(, 5/45/12-4.

עדות גלעדה לוי, עמ' 13.  97
כך למשל תיאר זאת זאב הדרי: 'המפגש של המעפילים עם הצוות הישראלי על הספינות היה למקור   98
התרגשות עבורם. כל הוראה של המפקדים ושל המלווים הייתה עבורם בבחינת צו, והם קיבלוהו מתוך 

רצון או הכרח'. הדרי, המוסד, עמ' יח.
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אישור לתפקודן החדש. הראיה לכך היא שההערכה הביאה לשינוי בתפיסתן העצמית. כפי 
שתיארה יוכי, ברגע שהאמינו בהן הן החלו להאמין בעצמן. עיון בסוגיית 'נתינה ומשמעותה' 
מעלה כי התופעה שבה הנותן שואב סיפוק עצמי מעצם הנתינה, מוכרת: 'ערכו העצמי 
עולה בעיניו וגוברת הערכת האחרים כלפיו. הנתינה משמשת לנותן כלי ביטוי להגשמתו 
האישית ומסייעת לו בהתוויית דרך חיים שתורמת נדבך חשוב למשמעות חייו'.99 לנשים 
בהעפלה הנתינה לאֵחר הייתה בגדר מימוש עצמי בעל משמעות רבה, והן לקחו עמן משהו 
הלאה מהחוויה המכוננת. 'זו הייתה חוויה שמילאה אותי ]...[ זה הפך לפרק כל כך משמעותי 

וחוויתי בחיים שלי, שזה מלווה לכל החיים',100 העידה אסנת גולדנברג. 
עם זאת, היו גם תחושות אחרות. רות חייקין־עופר הצביעה על ימים קשים על האנייה, 
כשעול רב הוטל על המלווים. המעפילים היו רוב הזמן מתחת לסיפון בתנאים קשים 
שהזכירו להם את מחנות הריכוז; בתא האלחוט היה מעט יותר מרווח. 'זה הרגיז אותם 
מאוד', היא שחזרה, והוסיפה כי בפעם הראשונה שירדה למטה אמרו המעפילים: 'הנה 
'.101 אמירה  י ת ו א ו  ח צ ר י ם  ה ם  ע פ ש י  ת ב ש הגברת הזו הואילה לרדת למטה. ח
קשה זו יכולה להעיד על ריחוק ששרר לעתים בין אנשי היישוב למעפילים,102 ועל תפיסת 
המלווים הארצישראליים אותם. עם זאת רות העידה כי הבינה ללבם.103 העמדת עדותה של 
רות חייקין־עופר מול עדות יוכי יהל מצביעה על מציאות שככל הנראה הייתה מורכבת 
מאוד. היה כנראה שוני בין האניות והרכב המעפילים עליהן, כמו גם פער בין תחושות 

המלווים לתחושות המעפילים.
אי אפשר לתאר את מפעל ההעפלה בלי להתייחס לפן הרגשי שהניע את הפעילּות ואת 
קבלת ההחלטות, וליווה את יישומן. אסנת גולדנברג התייחסה בעדותה לתיאור מצבם 

הקשה של המעפילים על 'טירת צבי': 

ירדתי למטה ונהיה לי חושך בעיניים. זה גם כן מאותם הדברים שכמה שלא 
מספרים על זה אי אפשר לתאר את זה. אני אז, באותו הרגע, אמרתי — מזל 
שהמנהיגּות אף פעם לא נסעה בעלייה ב'. כי אחרת לא הייתה עלייה ב'. 
זה היה זוועה כזו ]...[ הם שכבו על הדרגשים האלה, צפופים ]...[ מקיאים 

אחד על השני ]...[ ריח איום ונורא.104 

מדבריה עולה ביקורת על המנהיגות שניתבה את המפעל 'מלמעלה' אך לא הייתה שותפה 
לתחושות המעפילים ולסבל שהיה נחלתם. אולם היא, שהזדהתה עם סבלם של המעפילים, 

אבי צפרוני, 'ערך הנתינה למען הזולת והקהילה', קשר עין, חוב' 14 )2002(, עמ' 2.  99
עדות אסנת גולדנברג, עמ' 34.  100

עדות רות חייקין־עופר, עמ' 27.  101
על היחס המורכב של שליחי היישוב לניצולי השואה ראו, למשל, עירית קינן, לא נרגע הרעב: ניצולי   102

השואה ושליחי ארץ ישראל, גרמניה, 1948-1945, תל־אביב תשנ"ז.
עדות רות חייקין־עופר, עמ' 27 -28.  103

עדות אסנת גולדנברג, עמ' 38.  104
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מצאה עצמה במרכזה של 'היאבקות איומה' כלשונה. מחד גיסא הפן הלאומי: 'לי יש אידיאה 
אחת פיקס — אנחנו רוצים לפרוץ את המצור. ובשביל לפרוץ את המצור צריך להסוות 
את האונייה. וזה מעל הכל. שהיא לא תתגלה'. מאידך גיסא הפן האנושי, 'האנשים רוצים 
לעלות למעלה, מתים לעלות למעלה. למטה צחנה איומה'.105 אסנת השתדלה לאפשר להם 

לעלות לסיפון. 
גם סימקה שמוקלר, שכתבה לאחותה מאניית הגירוש של מעפילי 'אקסודוס' ביולי 
1947, ביטאה את הזדהותה עם המעפילים והביעה את תסכולה מחוסר האונים ומהקושי 
לעזור: באמצע הלילה ירד גשם עז וכל האנשים ירדו לסיפון התחתון. 'המילה "גיהינום" 
לא תמצה את התמונה. אמהות וילדים בכו, הביטו אלינו וביקשו עזרה, ואנו לא יכולנו 

לעזור במאומה',106 כתבה.
מצד שני, ישנם גם תיאורים אחרים. חנה סרני שנפגשה לראשונה עם המעפילים במרסיי, 
תיארה אותם: 'הם עשו עליי רושם מדכא מאוד ]...[ הלכלוך שם היה עד קצה גבול הלכלוך 
שיכול להיות ]...[ היה לך רושם שאתה נפגש עם אנשים שהם אינם אנשים'.107 גלעדה לוי 
וחוה סירבלה הודו כי התקשו לתפוס את המושג 'ניצולי שואה'; הן לא קלטו את ממדי 
השואה שכן הגיעו מרקע אחר, טענו. רק במשך הזמן נפקחו עיניהן.108 שושנה קיני תיארה 
כי העולים היו אסירי תודה, אך לא נוצר קשר של ממש בינה לבינם. התקשורת ביניהם 
הייתה דלה שכן היא לא דיברה יידיש. לטענתה לא היה ניכור, אך הייתה תחושה כי הם 
אנשים אחרים. קיני אף הודתה מפורשות כי 'לא התערבתי עם העולים ולא הרגשתי אמפטיה 
אליהם. באמת לא'.109 לעומת זאת, לצעירים שבחבורה התחברה: 'אלה היו אנשים צעירים 

עם הרבה תקווה, עם להט'.110 
השפעת רגשות על מהלכים היסטוריים מצויה היום בעין המחקר.111 אוטה פרוורט סבורה 
כי רגשות והבעתם מעוצבים על ידי תרבות ונרכשים בקונטקסט חברתי. במילים אחרות, 
מה שאדם חש ומביע בסיטואציה מסוימת לגבי אנשים מסוימים או דברים, מותנה בנורמות 
חברתיות ובחוקים.112 בחברה הציונית, המודל של האדם החדש היה ה'צבר' הממעט להפגין 

שם.  105
מכתב שמוקלר לרחל.  106

את"ה,   ,27.2.1956 מאיטליה,  ההעפלה  לספר  היוזמת  הועדה  ישיבת  פרוטוקול  סרני,  חנה   107 
ב/1/עדכל/123, עמ' 2.

גלעדה לוי וחוה סירבלה, מראיינות: חנה ציזלינג וצביה בן־צבי, 1989, אי"ט, 5/45/12-4, עמ' 12 -13.  108
ראיון עם קיני וכרמלי, עמ' 78.  109

שם, עמ' 68.  110
 Ute Frevert, Men of Honour: A Social and  ;401-383 עמ'  גריבלדי,  שווגמן,  למשל,  ראו,   111

Cultural History of the Duel, Oxford 1995
 Ute Frevert, ‘How to Become a Good European Citizen: Present Challenges ;ראו, למשל, שם  112
 and Past Experiences’, in: Viola B. Georgi (ed.), The Making of Citizens in Europe: New

Perspectives on Citizenship Education, Bonn 2008, pp. 37-51
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רגשות.113 אנשי הפלי"ם היו הביטוי המובהק של דגם אנושי זה, גברים ונשים כאחד. הם 
ייצגו את דמות 'העברי החדש', שנתפס כניגודה של דמות היהודי הגלותי. אולם ביטוי 
התחושות והרגשות של חלק מהנשים לנוכח מצוקת המעפילים יכול להצביע על סדקים 
בדגם זה. על אף תחושת הריחוק שעולה מהדברים, ישנם גם סימני הזדהות עם הפליטים 
ואמפטיה אליהם. העובדה שההעפלה הייתה ועודנה אתוס בולט בחברה הישראלית, ייתכן 
שהשפיעה על עדויות הנשים שנאמרו ממרחק הזמן. אולי משום כך האדירו את פועלן, 
ובמיוחד את היחס אליהן. אולם קשה לאמת את תחושותיהן עם מקורות בקרב המעפילים 

עצמם, שכן העדויות שבדקתי כמעט אינן נותנות מענה לכך. 
בזיכרונות מעפילי 'אקסודוס' אין כמעט אזכור של דמות המלווה.114 עדויות ספורות 
מצביעות על כך שהמלווה ייצג בעיני המעפילים את הזהות הארצישראלית.115 עדות יחידה 
של אברהם אביאל, ממעפילי 'כתריאל יפה', משרטטת את דיוקנה של איה פינקרפלד 
הגדעונית: 'דרך עיניה השחורות ומיתרי קולה הגרוני השקיפו ]המעפילים[ על הנוף האנושי 
של הנוער הארצישראלי'.116 אולם הטענה שהמעפילים אינם מזכירים במבט לאחור את 
המלווה לא מעידה בהכרח שזו הייתה תחושתם ברגעי המסע עצמו. ייתכן שבשעת המסע 
המעפילים ראו את המלווה ככתובת לכול. היא הייתה ה'מצילה', 'אלוהים' בעבורם. ייתכן 
שאת מה שבעיני המלווה הייתה חוויה ייחודית ומשמעותית חוו המעפילים באופן אחר. 
מנקודת המבט הלאומית הייתה זו תקופה סוערת ומרכזית במאמץ להקמת המדינה. בעבור 
המעפילים, לעומת זאת, ההעפלה הייתה חוויה אחת מני רבות שהותירו בהם חותם. לנוכח 
השואה, המסע לארץ והשהות במחנות בקפריסין היו משניים בחשיבותם. סביר אפוא כי 

המגע ההיררכי בין המלוות למעפילים הטביע את חותמו בעיקר על המלוות. 

המלוות בעיני המלווים הגברים
יוכי יהל העידה על יחס מזלזל של המלווים המקצועיים כלפיה בשעה ששהתה על הספינה 
'משמר העמק' בדרכה לאיטליה: 'כל העניין הזה של אלחוט נראה לאנשי המקצוע האלה 
כמשהו פוטוריסטי כזה. היא לוחצת, היא מקשקשת ואין שום תגובה'.117 עדות זו נדירה. 
הנשים לא ביטאו את יחס הגברים כלפיהן. סקירת עשרות עדויות של אנשי פלי"ם מעלה כי 
הללו מיעטו לציין בעדויותיהם נשים פעילות או היבט מגדרי כלשהו של פעילותם, למעט 

עוז אלמוג, הצבר: דיוקן, תל־אביב 1997, עמ' 334 -338.  113
תשס"ז,  ירושלים  תש"ז,  אירופה  יציאת   :1947 אקסודוס  מעפילי  שורץ,  מאיר  למשל,  ראו,   114

עמ' 120 -146.
תש"ז,  ירושלים  המעפילים,  ספר  )עורך(,  בסוק  משה  בתוך:  סנש',  'חנה  מהספינה  כנראה  מעפילה,   115

עמ' 417-416.
הארץ,  מות',  'אחרי  דרומי,  אורי  אצל  מצוטט   ,1988 תל־אביב  והבדידות,  החופש  אביאל,  אברהם   116

.22.6.2008
פגישת גדעוניות, עמ' 2.  117
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אזכורים אינפורמטיביים, כגון שמה של מזכירת הפלוגה או האחות.118 האם נוכחות נשים 
במשימה לאומית ותפקודן היו מובנים מאליהם לגברים או שמא להפך? אנשי הפלי"ם תפסו 
את הגוף הצבאי שבו השתתפו כבעל תדמית גברית. לפיכך יש בעדויותיהם תיאורים כגון: 
'בערבי שבת, שעה ששרנו כשברקע מזמזם הפרימוס ]...[ קרקרו סביב נערות ארצישראליות 
חמודות שאין דומה להן כיום'.119 ההשתייכות לפלי"ם וההנגדה לזהות הנשית העצימו את 
תחושת הגבריות שלהם. ייתכן שהימצאות הנשים עמם בחזית ותפקודן איימו על גבריות 

הארגון, תופעה המוכרת מצבאות בעולם.120 אולי משום כך מיעטו לציין את התופעה. 

הערכת מפעלן בעיני עצמן: מבט לאחור
יתרון, בהציעו מבט לעיצוב הזהות  לתיאור האירועים ההיסטוריים ממרחק הזמן יש 
מפרספקטיבה של שנות חיים. כשהנשים התבוננו על עשייתן במבט לאחור, לעתים קרובות 
הן תמהו על העזתן. הן העלו את עובדת היותן צעירות מאוד, רובן בנות 18 -22, כדי להבהיר 
כי הן 'לא חשבו יותר מדי' ולא סברו בשעת מעשה כי עשייתן מיוחדת. פעילותן נבעה 
מתוך תחושה שזו העבודה המוטלת עליהן בשעת חירום. נעה חן )חייקין( סיכמה לימים: 
'אנחנו היינו באמת נערות צעירות. לפעמים היינו לבד והיינו צריכות להחליט כל דבר, לא 
לשבת ברחוב על כסא ולהתחיל לבכות, כי ידעת שזה לא יעזור. ]...[ נפגשתי בהרבה בחורות 
שעכשיו אפילו קשה להן להבין איך עשו זאת. האופטימיות בתקופה ההיא הייתה לגמרי 
אחרת'.121 אופטימיות ותמימות שמקורן בגיל, האופי האינדיבידואלי של כל אחת מהן, צו 
השעה הלאומי ואימוץ הערכים החלוציים הביאו לפעילותן הייחודית. במבט לאחור הן 
הבחינו בהרואיות שהייתה טמונה בזה.122 הן ראו את מה שעשו כהזדמנות חד פעמית; הן 
היו חלק מההיסטוריה בהתהוותה. 'עשינו היסטוריה. לכמה אנשים יש הזדמנות כזו? כמה 
אנשים מביטים לאחור ויכולים לראות את חייהם כהזדמנות שלא הוחמצה?',123 אמרה לימים 
יוכי יהל. דבריה יכולים להסביר את המניע, את הדחף לעשייה, את ההסתכלות על המפעל 
במבחן התוצאה. אין תשובה חד משמעית לשאלה אם בעיצומה של ההתרחשות ליוותה את 

]רופא[ כבר היה ניסיון רב במחתרת'. ישראל אוירבך, בתוך: ינאי ואלמוג )עורכים(,  למשל: 'למלכה   118
השערים פתוחים( והן  52. עדויות הגברים נבחנו הן בספרות )למשל, בספר  השערים פתוחים, עמ' 
באתר האינטרנט של הפלי"ם, המאגד עשרות עדויות. www.palyam.org. ראו גם עדויות של חנוך 
בלצן ודוד בן־חורין, בתוך: ינאי ואלמוג )עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 113, 123; ארגוב, זיכרונות, 

עמ' 137, 144.
 www.palyam.org/Havaii/Meirke_Havaii.pdf ,'אברהם מאיר, 'אירועים מהווי הפלי"ם  119

.xi 'אדיס, רוסו וסבטה )עורכים(, נשים חיילות, עמ  120
נעה חן )חייקין(, פגישת גדעוניות, עמ' 6.  121

ראיון עם קיני וכרמלי, עמ' 30; איה פינקרפלד, פרוטוקול הוועדה היוזמת לספר ההעפלה מאיטליה,   122
20.12.1955, את"ה, ב/1/עדכל/123, עמ' 24; עדות גלעדה לוי, עמ' 21 -22.

יוכי יהל, עמ' 7.  123
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פעילותן מודעות היסטורית. כך או כך, ניתוח הפרשה שלפנינו מעלה כי השתתפות הנשים 
בפעילות מבצעית בעלת חשיבות לאומית הייתה בעבורן חוויה מעצימה.

ו. סיכום 
סיפורן של הנשים במאמר זה הוא דוגמה להגשמה אישית־נשית תוך מילוי משימה לאומית. 
מהמימצאים עולה כי השהייה מחוץ לגבולות הארץ, שמשמעה גם ריחוק מהתפיסות 
המגדריות השמרניות של חברת היישוב, הייתה מנוף להעצמת העשייה של נשות היישוב 
מבחינת מהות תפקודן והיקפו. מחקרים הדנים בזהות נשית ובתפיסות מגדר בעתות 
שינוי מציגים עמדות עקרוניות מנוגדות. מצד אחד קיימת טענה כי השינוי בזהות הנשית 
וביחסים המגדריים הוא בגדר אשליה בשל היותו מוגבל בזמן. על פי גישה זו, מצבי חירום, 
כמו מלחמות, היו נסיבות היסטוריות חריגות שלא שינו מהותית את החלוקה המגדרית 

המסורתית. אחריהן שבו הנשים לבתיהן ויחסי המגדר שבו לקדמותם.124 
 מצד שני ישנה טענה כי במצבי חירום ובמלחמות נשים מגלות את יכולותיהן ואת ערכן 
בשל תרומתן למאבק הלאומי. לפיכך אין לבחון הבניית זהות חדשה רק לנוכח התפקוד 
הנשי שחוזר לאחר מכן לקדמותו, אלא יש להתייחס לתפיסות מגדר ולתפיסה נשית עצמית 
של נשים העוברות שינוי במהלך המלחמה בשל עצמאותן, בשל הריחוק ובשל האחריות 
שנלוות לתפקודן במאבק הלאומי. מחקרים הנשענים על גישה זו מצביעים על מקרים 
שבהם השתתפות פעילה של נשים במאבק לעצמאות תרמה לקידומן של נשים באזרחות.125 
בהעפלה הגיעו נשים מספר להישגים יוצאי דופן בעשייה ובמנהיגות. עם זאת לא 
הייתה זו יוזמה שלהן, והן נקלעו לסיטואציה כמעט בעל כורחן. זאת ועוד, חלק מהנשים 
לא המשיכו בדרך של שינוי, אלא שבו לבתיהן או לאפיקי פעילות 'נשיים'. אסנת גולדנברג 

 T. Stone, ‘Creating a (Gendered?) Military Identity: The Women’s Auxiliary Air Force in  124
 Great Britain in the Second World War’, Women’s History Review, Vol. 8, No. 4 (1999),
 p. 606; Penny Summerfield, ‘“They Didn’t Want Women Back in the Job!”: The Second
 World War and the Construction of Gendered Work Histories’, Labour History Review,
 Vol. 63, No. 1 (1998), pp. 83-104; Reina Pennington, ‘“Do Not Speak of the Services You
 ’Rendered”: Women Veterans of Aviation in the Soviet Union, בתוך: דגרוט ופניסטון־בירד 

)עורכים(, חיילת ואישה, עמ' 171.
 Marilyn Lake, ‘Female Desires, The Meaning of World War II’, in: Gordon Martel (ed.),  125
 The World War Two Reader, New York 2004, pp. 359-360; Gretchen Bauer, ‘“The Hand
 that Stirs the Pot Can Also Run the Country”: Electing Women to Parliament in Namibia’,
 Journal of Modern African Studies, Vol. 42, No. 4 (2004), pp. 479-509; Theresa O’keefe,
 ‘Trading Aprons for Arms: Feminist Resistance in the North of Ireland’, Resources for

Feminist Research, Vol. 30, No. 3-4 (2003), pp. 39-64
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הצטרפה למלחמת העצמאות כקצינת תרבות בחטיבת אלכסנדרוני.126 תפקודה ה'גברי' 
במאבק הלאומי בא אל סופו. 'זו לא גולת הכותרת של חיי',127 הודתה שושנה קיני.

אולם חלק מהנשים הפעילות פנו לעשייה מקצועית מגוונת. איה מאיר־פינקרפלד 
הגדעונית הייתה לרופאה פסיכיאטרית. תמר אשל כיהנה כדירקטורית בחברה הלאומית 
לאספקת פחם והייתה יושבת ראש הוועדה לספנות.128 לאחר שליוותה את ספינת המעפילים 
'הקרב בעמק איילון', התגייסה גלעדה לוי לחיל הים ומילאה תפקיד של קצינת סעד. לאחר 
השירות שבה לפעילות במוסד, ולימים עבדה כמפקחת בעליית הנוער.129 תחום החינוך 
קלט פעילות נוספות. היו מהן שהעידו כי חוויותיהן בהעפלה כיוונו אותן לראות בחינוך 
את ייעודן.130 אחרות הוסיפו לעסוק באלחוט, כמו חוה סורבולה ויוכי יהל, שניהלה במשך 
שנים רבות תחנת דיג ביפו של משרד החקלאות. רחל טוק )בק( תיארה כי היותה גדעונית 
סיפק לה פתח למקצוע לכל ימי חייה, 'ויש לי איזה הרגשת תודה למקצוע הזה שהוא מקיים 

אותי ממש גם היום'.131 
כל אחת מהנשים בחרה להמשיך את חייה באופן אחר. חלקן פנו לעשייה מנהיגותית 
והוציאו את זהותן החדשה מן הכוח אל הפועל. אחרות שבו לביתן לתפקוד מסורתי. אולם 
הבניית זהות אינה ניכרת בתפקוד בלבד. המונח 'זהות' מתייחס גם לתפיסה העצמית של 
האדם בהיבטים השונים של חייו לנוכח יחסיו עם העולם.132 הנשים הפעילות, הן אלה ששבו 
לביתן הן אלה שפנו לעסוק בתחומים חדשים, מעידות במבט לאחור על כך שהייתה זו חוויה 
מכוננת בעבורן, שליוותה אותן כל חייהן.133 נראה כי גם לעשייה קצרת מועד ישנה חשיבות 

בהצביעה, לנשים עצמן ולסביבתן, על האופקים החדשים שנשים יכולות לחתור אליהם.
הליך של עיצוב זהות הוא הדרגתי. עוד בשנים שקדמו לעשייתן בהעפלה בחרו נשים 
אלה להתנדב ולהיות חלק מתנועה חלוצית לוחמת. בתנאים יוצאי הדופן של ההעפלה הן 
הוכיחו מסוגלּות למתיחת יכולתן וסמכותן. יתר על כן, תפקודן החדש היה במרכזו של 
אתוס לאומי שרווח במשך שנים, מה שתרם להעצמה האישית והנשית שחוו. מסיפוריהן 
של נשות היישוב בהעפלה אפשר לשער ששילוב משולש, הכולל תפקוד נשי חדש, תחושות 
מעצימות לאורך זמן, וחוויה מכוננת המתרחשת בעיצומו של הליך שהחל על ידן עוד קודם 

לכן, עשוי לטמון בחובו הבניית זהות מגדרית חדשה. 

עדות אסנת גולדנברג, עמ' 50, 53.  126
ראיון עם קיני וכרמלי, עמ' 77 -78; מירה, חום, אדמה, עמ' 46.  127

ראו עדותה בתוך: ינאי ואלמוג )עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 100.  128
עדות גלעדה לוי, עמ' 12, 20; ינאי ואלמוג )עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 303.  129

פנינה גרייף, בתוך: ינאי ואלמוג )עורכים(, השערים פתוחים, עמ' 172.  130
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