
םירפס תרוקיב ןייטשנרב הרובד 206 

 Kathie Friedman-Kasaba Memories of Migration: Gender,
 Ethnicity and Work in the Lives of Jewish and Italian

 Women in New York, 1870-1924.
 Albany, N.Y.: State University of New York Press. 242 pages.

רגתא ביצה ,וניתובא לש םמלוע (Howe, 1967)ואה גניווריא לש םסרופמה ורפס 

ורציש םלועה םג ,קפס לכ אלל ,היה וניתובא לש םלועה דצל .תויטסינימפה תורקוחל 

םישנה לש ןמלוע תא ודעיתש תונוש תודובע ועיפוה םינומשה תונש תליחתמ .וניתומיא 

שדחה םלועה לא - הקירמא לא "בשומה םוחת"מ האמה רבעמב ורגיהש תוידוהיה 

 (1988 ,Chernin, 1983; Kramer and Masur, 1976; Weinberg). הלאה תודובעה בור

תאו הריגה םרטב ןהייח תא ורכזש םישנ לש ןהירופיס לע - הפ־לעב דועית לע וססבתה 

,הריגהה תויושר לש םיכמסמ םג ואצמנ .תירבה־תוצראל ןאוב םע ןהיתוחפשמ ייחו ןהייח 

תא תויחהל ורשפיאש ,הפי תורפסו תויפרגויבוטוא ,תונורכז ירפס ןכו ,םידקפמו םירקס 

תודובעה .תידוהיה הליהקה לש הירוטסיהב ובלשל תוסנלו תוידוהיה םישנה לש ןמלוע 
לש התחימצ :םינורחאה םירושעה לש הביתכב תומגמ המכ ירפ ויה תורומאה 

תונוש תוינתא תוצובקמ םישנ לש היפרגוירוטסיהו ,ללכב תיטסינימפ היפרגוירוטסיה 

תועונתו םילעופה דמעמ לש הירוטסיהה לשו תיתרבחה הירוטסיהה לש התחימצ ;טרפב 

הלעמ אוה ךא ,הלא תודובע לש ךשמה אוה הבסק־ןמדירפ יתק לש הרפס .םילעופה 

.אשונה רקחל הברהב תובכרומ תויטרואית תושיג גיצמו תושדח תולאש 

ועיגהש תורגהמה םישגה םלוע לש הראהבו רוזחשב תקפתסמ הניא הבסקךמדירפ 

תא קר אל הז רבעמ הניש המכ דע ןוחבל איה התנווכ ;"ןשיה םלועה"מ תירבה־תוצראל 

רבעמה םצע ררחש םנמואה .יתרבחה ןמוקימ תא - לכל לעמ אלא ,יסיפה ןמוקימ 
לא ,תכרעמה זכרמ לא ,המורדמו הפוריא חרזממ ,תימלועה תכרעמה ילושמ ,הירפירפהמ 

תויסורה־תוידוהיה םישנה ורפיש םאה ?ןתוילושמ םישנה תא ,"ינרדומה םלועה" זכרמ 

תא תוילכראירטפו תויתרוסמ תורבחמ תירבה־תוצראל ועיגהש תויקלטיאה םישנהו 

תא בצעלו ןלרוגב טולשל ןתלוכי תא ,ןהלש הימונוטואה תא וריבגה ןה םאה ?ןדמעמ 

?הנידמהו הרבחה ,הליהקה ,החפשמה לש תולבגמה ןותימ ךות וא ,תולבגמ אלל ןהייח 

רתוי דמעמ־תוושו תוישפוח ,תואבנמ היצזינרדומה תוירואיתש יפכ ,ושענ ןה םנמואה 

?םינוש םייוטיבב ,שדחמ םינוסירהו תולבגמה ועיפוה אמש וא ,ןכל־מדוק ויהשמ 

לע תונעלו תוסנל אבה קתרמו בכרומ חותינ םיארוקה ינפל הגיצמ הבסקךמדירפ יתק 

םיטעמש תיטרואית־תיגולודותמ המישמ המצע לע תלטונ תרקוחה ,החותינב .וז הלאש 

ילבמ ,ורקימ לשו ורקמ לש ,תירוטסיהו תיגולויצוס השיג לש בוליש :הב דומעל םיסנמ 

תכרעמב היתואצותו הריגהה תא תנגעמ איה .תרחאה תבוטל תחאה המרה תא שוטנל 

המרב תקפתסמ איה ןיא םלוא ,וז תכרעמ לש זכרמה לא הירפירפהמ רבעמב ,תימלועה 

התלוכיב ןומט וז הדובע לש החוכ .ידמ תינכימו תינבומ תויהל הטונה ,וז תיתרבח־ורקמ 

:םישנא לש םלרוג לע תועיפשמה תופסונה תומרה תא וז תיטרואית־לע תרגסמב בלשל 

תא חוכשל ילבמ תאז לכו ,החפשמהו הליהקה ,(דעיה־תנידמו אצומה־תנידמ) הנידמה 

וקינעה ןהש תועמשמה תאו ,ןתודדומתהו ןתוסנתה ,ןהילוקיש תא - תולעופה תושפנה 

הגיצהש הלאשה לע תונעל ידכ .תרקוחה הקפתסה אל ךכב ףאו .ןתוא תורוקה לכל 
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תוימואל־תוינתא תוצובק ןיב ,םירבגל םישנ ןיב ןיחבהל ,הירבדל ,יחרכה ,הרפס תליחתב 

הנבמ ,רוציקב .םיגוש םייח יבלשבו םיאליגב םישנ ןיבו םינוש תודמעממ םישנ ןיב ,תונוש 

חותינב .ןתויח אולמב וכותב תובלושמ תולעופה תושפנהש ,בכרומו ףיקמ יטרואית 
םישנה לעו תויסורה־תוידוהיה םישנה לע ולעפוהש םיצחלה תא שיחממה ,טרופמ 

תובושתל תוארוקהו םיארוקה תא הליבומ הבסק־ןמדירפ ,ןהיניב האוושה ךותו תויקלטיאה 

.הרקחמב איה העיגה ןהילא 

ןיב והשלכ ימונוטוא בחרמ ןמצעל םוחתל םישנה וסינ ,תנעוט איה ,רבד לש ומוכיסב 

ןיבל ,אסיג דחמ ,ןהיתוחפשמ תסנרפב רוזעל ךרוצה ןיב :ןהילע ולעפוהש םינושה םיצחלה 

ןדמעמל ןריזחהל ולעפש ,החפשמהו הליהקה ימרוגו היצזינקירמאה ינכוס לש תושירד 

,הבסק־ןמדירפ תנעוט ,הלא םימרוג ןיב ןורמתב .אסיג ךדיאמ ,החפשמה ךותב יתולתה 

ןהייחב רתוי הבר הטילשל עיגהלו ןמצע תא םדקל תוריעצה תוקוורה םישנה וחילצה 

.תיתרבחה ןתופיפכ תא הבר הדימב וקתעש ,תוהמיאה ,תואושנה םישנה דועב ,ןלדוגבו 

םילדבה םג ואצמנ ,יתחפשמה ןבצמו ןליג יפ־לע םישנה ןיב הלא םילדבה םע בלושמב 

ולו ,וחילצה תוידוהיה םישנה .תויקלטיאה םישנה ןיבל תויסורה־תוידוהיה םישנה ןיב 

וראשנ תויקלטיאה םישנהש דועב ,יתרבחה ןדמעמ תא תונשל ,תובר תויוגייתסהבו תיקלח 

הכימתב תאצומ תרקוחה ךכל תיזכרמה הביסה תא .רתוי הברה תומחותמו תולבגומ 

רקיעב ,םיידוהי־מינפה םיפוגבו תותשרב תוידוהיה םישנה הב וכזש תיתליהק־מינפה 

לע ולקהו תטלוקה ץראה ןיבל תורגהמה ןיב וכוויתש ,תוקיתו תוידוהי םישנ לש הלאב 

.שדחה ןמוקמב תויונמדזהה תא לצנל תורגהמה 

המכ ונממ קיפהל ולכויו בר ןיינע הז רפסב ואצמי לארשיב תויגולויצוסו םיגולויצוס 

הייאר לש דחוימב חלצומה בולישה אוה ,יתכרעהל ,ןושאר חקל .םיבושח םיחקל המכו 

הבר הדימב ומלעתה לארשיב הטילקו הריגה-היילע ירקחמ .תירוטסיהו תיגולויצוס 

יסופד חותינבו ,אסיג דחמ ,םייטרואית םילדומב ודקמתה םה .תולעופה תושפנהמ 

,הרקמ לכב .תיתרוקיב השיגב ןיבו תיטסילנויצקגופ השיגב ןיב ,אסיג ךדיאמ ,הטילקה 

,תימוימויה םתוסנתה - ן/םמצע תורגהמה־תולועה/םירגהמה־םילועה ןוידהמ ורדענ 

רופיסה" יכ בטיה ונל שיחממ ןודינה רפסה .דועו שחרתמה תא םהיתוסיפת ,םהיתויווח 

לוכי אלא ,יתרבח־ורקמה ,יטרואיתה חותינה םוקמב אובל בייח וניא "יתרבחה־ישיאה 
.ורישעהלו וב בלתשהל 

רקחמ .לארשיל תורגהמה םישנה תא תורוקל סחיב הז רקחמל שי תורחא תוכלשה 

הבםק־ןמדירפ .תויגוס יתשב קפתסא ךא ,תובר תויתאוושה תולאש ררועמ הז רישע 

תונויסנב ,תורגהמה םישנל תויאקירמאה תובדנתמה לש ןסחיב הבחרהב תקסוע 

,תוהמיאו החפשמ לש ינומגהה לדומה ץומיאל םישנה לע וליעפהש םיצחלב ,היצזינקירמאה 

ענמיהל יתלוכי אל האירק ידכ ךות .הלא םיצחל לע תורגהמה םישנה וביגה וב ןפואב םגו 

יל ןיא .םילועה יבשומבו תורבעמב ןהירוקיבב תולעופה תצעומ לש תוליעפה לע בושחלמ 

םימרוגה לולכמ ןיבל ,אקווד םישנהו ,תולועה םישנה ןיב ןילמוגה־תוסחייתה יכ קפס 

לע םהשלכ םירקחמ וכרענ אל הכ דע םלוא .תובר ונדמלל הלוכי ןהילע וצחל־ולעפש 

שממ לש תולאש ולאשנ אלו ,תירדגמ תועדומ ךותמ םישימחה תונש לש תיחרזמה היילעה 

־תיטסינימפה תועדומהש ןכתיי .ןהיבגל הריגהה תועמשמו םישנה לש ןתוסנתה לע 
.הז ללח אלמל רוזעת השדחה תיחרזמה 

תורומתב הגד איה וב הבסק־ןמדירפ לש התדובעב קרפל סחייתא היינש היגוסכ 
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־תורגהמל היגולנא יתאצמ ןאכ םג .תוקוורה תוריעצה םישנה ורבעש רתוי תויתועמשמה 

- הרפסב הנודינה הפוקתל רתוי הבורקה הפוקתב אקווד יתרקחש תוריעצה תולועה 

םיברה םיצחלה תורמל :המוד הנקסמ לע עיבצהל הלוכי ינא ,ןכא .בושייה תפוקתב 

הימונוטואל ,ןדמעמב והשלכ יונישל עיגהל תוקוורה תוריעצה וחילצה ,ןהילע םג ולעפוהש 

םייונישש רורב אל ללכ ,תאז םע .הליהקה ייחב רתוי תיתועמשמ תופתושלו רתוי הבר 

יפכ ,"החפשמ ייח"ל תוריעצה םישנה וסנכנש רחאל םג םמתוח תא עיבטהל וכישמה הלא 

.עירכמה ןבורב ושע ןכאש 

התניש תירבה־תוצראל הריגהה םאה - הבסקךמדירפ יתק לש רקחמה תלאש ,םוכיסל 

ןדמעמ תא המיצעה ,ןהלש הימונוטואה תא הריבגה איה םאה ,םישנה לש ןדמעמ תא 

ןמזה עיגה .לארשיב םירקוחו תורקוח תוחנהל הלוכי - ?הנידמבו הליהקב ,החפשמב 

קלח ןהב הארנו ,לארשיל תולועה־תורגהמה םישנה לש ןהיתויוסנתהל ונא םג סחייתנש 

.תילארשיה הרבחה לש התיינבה תנבהבו הטילקהו היילעה יכילהת תנבהב ילרגטניא 

תורוקמ 
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