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 מבוא

. שינויים מרחיקי לכת בחיי החברה היהודית באירופההתרחשו  19-מן המחצית השנייה של המאה ה

קם החיים את מרשינו ההשכלה וגלי ההגירה הגדולים אל מחוץ ליבשת , האמנציפציה, השינויים הכלכליים

בתחום היה אחד השינויים העמוקים ובעלי ההשפעה המיידית על הפרט ו, אפשרי היהודיים כמעט בכל הבט

מלאכת הזיווג נשלטה ו, אם באופן מסורתי לא היה בחברה היהודית מקום לחיזור. היחסים שבין המינים

זוגות מספרם של הב חדהעליה אנו עדים ל 19-בסוף המאה הש הרי, של בני הזוג םהיעל ידי הורבפועל 

 .הנישאים על רקע אהבה רומנטית

במידה רבה מן המתרחש באותה תקופה בכל הושפע והוא  ,ייחודי לחברה היהודיתלא היה תהליך זה 

מחדש את החיים ועיצבו החוצה מנהגים ומסורות דחקו תהליכי התיעוש והאורבניזציה . העולם המערבי

לא רק , תקופת פריחה של אהבה רומנטית 22-ל 19-בחברות רבות היה המעבר מן המאה ה. המשפחתיים

. אלא כעיקרון מנחה בחייהם של זוגות בשכבות שונות של האוכלוסייה, שירהבכאידיאל המבוטא באמנות ו

 –אותה  מייצגתובעיני רבים אף , יהאת המודרניזצ שחרטה על דיגלהתופעה זו בולטת יותר מכל במדינה 

אשר הריחוק , מאירופה לארצות הבריתשהיגרו בקרב יהודים  גםפוצה נ   התופעה ואמנם, ארצות הברית

 .בחיידק הרומנטיקה הדביקו אותםי נממשפחתם והחשיפה לאורח החיים האמריק

ובתקופה זו הפך  ,02-המאפיין מובהק של העשור הראשון במאה נחשבות אף הן ל מאוירותגלויות דואר 

הצלחתן נבעה מאמצעי התקשורת החדיש שהן סיפקו כמו גם מאיוריהן  .השימוש בהן לתופעה של ממש

הם מאפשרים לנו כיום ו ,תופעות חברתיותכר נוח להתייחסות לאיורים אלה לעיתים קרובות היוו . הצבעוניים

לכל אחד מן ייחודיים בחברה הנוצרית דימויים התפתחו  19-עוד במאה ה. ללמוד על הלכי הרוח של התקופה

וגם , לא קפא על שמריועולם היהודי כמובן שה. הודפסו על גבי גלויות שנשלחו בעונה המתאימה ואלה, החגים

רבות גלויות שנה טובה , כצפוי. בראש השנהגלויות שנה טובה בייחוד ו, משלוח הגלויות בחגיםנוהג אומץ בו 

מהן נדדו הרחק מעולם הדת רבות למרבה הפליאה אך , לחגי תשרי ולדת היהודית הכילו דימויים הקשורים

 .עוטרו בסצנות חילוניות ואף היתוליותו

מגלויות הדואר  רבותוכך ניתן לראות כי , קיומן של שתי התופעות הללו בכפיפה אחת נתן את אותותיו

מלוות בשירי אף של זוגות מאוהבים ו מעוטרות בדימויים רומנטיים ,על אף אופיין היהודי המובהק, הללו

הסמלים של  ,ראש השנהאולם כאשר מדובר בברכה ל, במבט ראשון זו אינה תופעה מפתיעה. אהבה ביידיש
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בחשבון מביאים הדבר מפתיע עוד יותר אם . חסרי הקשרעשויים להיראות מעט זוג מתנשק לבבות או , יונים

זו אל הרומנטיקה התרחשה כמיהה . ק דור אחד קודם לכןאת יחסה של החברה היהודית לאהבה רומנטית ר

אולם גלויות הדואר מספקות הצצה בלתי אמצעית אל , אומנויות אחרותבמוזיקה וב, במקביל גם בספרות

. בפרט של החברה היהודיתבכלל ולאלו  02-של תחילת המאה ההפופולאריות של הרומנטיקה בחיי היום יום 

אלא פעמים רבות שימשו בעצמן כאמצעי קשר בין בני , בסצנות המתארות בני זוגהגלויות אינן רק מאוירות 

 .משני צידיו של האוקיאנוס אף לעיתים קרובותו, זוג ששהו בנפרד

מטרתה של עבודתי היא לבחון את גלויות הדואר היהודיות כעדות לפריחה של השיח הרומנטי בחייהם של 

היחס העולה מן עמוד על טיבו של ברצוני ל. 22-לת המאה היהודים במזרח אירופה וארצות הברית בתחי

בעולם שבו צעירים יהודים עמדו על . נישואים –וכמובן , חיזור, הגלויות לנושאים כגון יחסים בין המינים

מתוך . זכותם לבחור את בני זוגם מעניין לבדוק כיצד הם דמיינו בני זוג אלה וכיצד שאפו להציג את עצמם

נפרש בפנינו סיפורם של יהודי , הן מחקריים והן ספרותיים, יות והשוואתן למקורות כתוביםבחינה של הגלו

 .מזרח אירופה בחיפושם אחר זהות חדשה בעולם משתנה

נחשפתי לראשונה לעולמן המרתק של גלויות יהודיות דרך עבודתי בארכיון הגלויות היהודיות על שם 

שיוצרו , בגלויות אלה בא לכדי ביטויה עצוםמגוון הנושאים ה .הופמן בחוג לפולקלור באוניברסיטה העברית

מאפשר השימוש בגלויות כתעודות היסטוריות ו, מעלה עבור החוקר אינספור שאלות, בכל רחבי העולם היהודי

המעניינת ביותר  קבוצת הגלויות, עבורי. נבחנו באמצעות מקורות כתובים בלבדמבט חדש על נושאים שעד כה 

" שנות טובות"מתוך ה. המעטרים אותןחיי היומיום  וזאת בעיקר בזכות תיאורי, טובהשנה היו ברכות ה

וככל שהתמקדתי יותר , מודרניות המפתיעה של תיאורים אלההתפעלתי במיוחד מאלה שתיארו נשים בשל ה

 .הבנתי שדווקא בגלויות העוסקות בנושאים רומנטיים טמון החידוש הרב ביותר

הרומנטי בגלויות יהודיות שנוצרו במזרח אירופה וארצות הברית בתחילת המאה  ההחלטה לבחון את הפן

. ראשית פניתי אל הספרות הקיימת אודות גלויות יהודיות .הובילה אותי לכמה כיוונים מחקריים 22-ה

 ,רובו מבט רוחבי על גלויות שיועדו לקהל היהודיולפיכך מספק ב, המחקר בתחום זה נמצא עדיין בחיתוליו

כמעט ולא נעשתה גם השוואה בין גלויות יהודיות לגלויות לא . זה או אחר של הגלויות הבטתמקד בממעט להו

א ספרות רקע אודות יהדות מזרח אירופה ונדרשתי התחום נוסף אליו . שהודפסו באותה תקופהיהודיות 

עה שיש בין העיסוק התמקדתי במיוחד בספרות העוסקת בנשים יהודיות בשל הנגי. וההגירה לארצות הברית
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סוף נעזרתי במחקרים סוציולוגיים אודות מקומה של האהבה הרומנטית בל. במגדר לבין הפן הרומנטי

 .בתקופות שונות בהיסטוריה וצמיחתה כאתוס יחד עם עליית המודרנה

נעזרתי בספרות  22-בתחילת המאה האת התחום הרומנטי אופן בו תפשו יהודים לקבל מושג על הבכדי 

להצלחה  הזכאף  ןשחלק, אלהספרותיות יצירות . לארצות הבריתומהגרות יהודים מהגרים מהתקופה של 

מפצות על המחסור הקיים בספרות המחקרית בבחינה של התחומים  ,בקרב מהגרים אחרים כאשר יצא לאור

ור בלתי בכתיבתם של סופרים כמו אנציה יצירסקה ודוד קאהן מצאתי מק. האינטימיים יותר של החיים

אמצעי הדומה בהרבה לגלויות עצמן במבט הלא מתווך שהוא מספק לבעיות המטרידות את המהגרים 

 .02-בשנות העשרה של המאה היורק -היהודים החיים בניו

בתופעת המגולמות פנים שונות אותו עברתי אני עצמי בבואי לבחון התהליך הינו פרי של מבנה העבודה 

 91-התייחסתי לגלויות הדואר כהמצאה חדשה של המאה הבפרק הראשון . הגלויות היהודיות הרומנטיות

ההגירה  נוכחלחשיבותן של הגלויות  גם התייחסתי .י ובחברה היהודית בפרטוסקרתי את הופעתן בשוק העולמ

ולקת בין שתי יבשות קהילה המחלעצמה אשר יצרה , המונית של יהודי מזרח אירופה לארצות הבריתה

י מנסה לתת הסברים שנהפרק ה. מוצאת בגלויות אמצעי תקשורת מתאים מעין כמוהו לצרכיה המתהוויםו

שינויים בנוסף דן הפרק ב. 02-סוציולוגיים והיסטוריים לעלייתה של הרומנטיקה כאתוס בתחילת המאה ה

ים למתאימות יבדימויים הרומנטהופכים את הגלויות המעוטרות וחברה היהודית תוככי ההמתרחשים ב

 .לקהל שולחי ברכות השנה הטובה

מתמקד בגלויות הרומנטיות הנמצאות בלבו של מחקר זה ובוחן נושאים מרכזיים העולים  שלישיהפרק ה

בכדי להראות עד כמה שיקפו גלויות אלה מציאות קיימת ועד כמה היוו . הןמן הדימויים השונים שמוצגים ב

לבין הקולות העולים מן בהן ניסיתי להשוות בין המוטיבים השונים , של מציאות רצויה מצע להצגה אידילית

גלויות אותן ערכתי השוואה בין  רביעיבפרק ה. במקורות ראשוניים מן התקופה נישואיםהשיח אודות אהבה ו

ה יבמחצית השניאשר התפתחו בארצות הברית , (Valentine's day) הקדוש ולנטייןיום לבין ברכות  רומנטיות

לדימויים אלה . כגלויות דואר זכו גם הן לתור זהב 02-ובתחילת המאה הככרטיסי ברכה  91-של המאה ה

 .אשר ללא ספק הושפעו מהם בצורה ניכרת, שנוצרו עבור הקהל הנוצרי נקודות דמיון רבות לגלויות היהודיות

 אך, םילות כשלעצמן דימויים רומנטיבשני הפרקים האחרונים של העבודה בחנתי גלויות אשר אינן כול

בחנתי את  חמישיבפרק ה. באופנים נוספים ןומאפשרות ללמוד עליהשונה אור  הגלויות הרומנטיות שופכות על

אשר מציגים נשים מודרניות ומשוחררות , ים שבגלויותיהשאלות המגדריות העולות מן הדימויים הרומנט
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בחינת האופנים . 02-על החברה השמרנית של תחילת המאה הבאופן שכמעט קשה ליישב עם מה שידוע לנו 

בפרק , לבסוף. החידוש הקיים בגלויות הרומנטיות תהבנמסייע רבות בבהן הוצגו נשים בגלויות היהודיות 

לועגות לרומנטיקה ומתייחסות בביטול , התייחסתי לגלויות אשר מציגות את הצד השני של המטבעישי הש

את הדימויים התמימים של זוגות , על דרך הניגודאם כי , גם הן מאירות. בהןלאהבה האידילית המוצגת 

 ".שנה טובה"מאוהבים שמעליהם מתנוססת הכותרת 
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 אמצעי תקשורת חדש בתקופה המודרנית –גלויות דואר  .א

 התפתחותן של הגלויות. 1

נרשם עליה הייתה זו דווקא אוסטריה המדינה בה , 1211-הגלויה הומצאה בארצות הברית באף על פי ש

בתקופה זו היו שני צידיה . 1219-בנוצרה גלוית הדואר הממשלתית הרשמית הראשונה  בה גםו 1217-פטנט ב

אמצעי  1.כאשר צד אחד יועד לכתיבת המסר והצד השני לכתובת ולהדבקת הבול, של הגלויה כמעט נקיים

גיע ה 19-של המאה ה 72-בתחילת שנות הכבר ו, י תבלקצוובכל נים תקשורת פשוט זה נפוץ תוך כמה ש

 כבר הגיע מספרן 91-ף המאה הועד ס. מקומות מרוחקים כמו המושבה הבריטית בהודוהשימוש בהן עד 

אירופה ובראשה גרמניה צועדות בראש כאשר , העולם כמעט למיליארדברחבי הגלויות שנשלחו של  השנתי

רק  התרחב גלויות כאלוהשימוש באולם , 1272-ב שלחהה המאוירת הראשונה נהגלוי. רשימת המשתמשים

ההתלהבות מן המכתבים הפתוחים הגיעה לגבהים חדשים כאשר החלו להדפיס ו, שני עשורים לאחר מכן

 2.עליהם תמונות מצולמות

שני העשורים . נערך בפריס יריד בינלאומי בו הוצגו גלויות בדוכניהם של כל בתי ההוצאה לאור 1922-ב

הואיל והשימוש בכלי , של תעשיית הגלויות העולמית" תור הזהב"זכו לכינוי  22-הראשונים של המאה ה

אלא , יתה התופעה אופיינית לא רק לאירופהיבשלב זה ה .תקשורת זה נפוץ אף יותר והתעשייה סביבו שגשגה

  3.מיליארד גלויות 1911-ו 1921ם בין השנינמכרו ובה לבדה  "נדבקה בשיגעון"אשר , גם לארצות הברית

והשימוש בהן היה , םמישליחת גלויות לא ייחדה קבוצה או מעמד מסוימשקף את העובדה כי מספר עצום זה 

תרם  ,בודד שהיה במקרה של רבות מן הגלויות האמריקאיות סנט, מחירם של הבולים לגלויותגם . נחלת הכלל

אלא גם , ניתן היה לרכוש גלויות לא רק בדואר. ש בהןשימואת העודד לפופולאריות העצומה שלהן ו

 .כמו תחנות רכבתציבוריים במקומות מפגש ואף ברחוב  ,במרכולים

אל לנו לדמיין את שליחת הגלויה , איטי ומסורבל, להבדיל מן הדימוי שיש לנו כיום על עולם הדואר כמיושן

הגיע  19-כבר במאה ה. בו עבר המסר הכתוב תהליך סבוך וחלף זמן רב טרם הגעתו לנמען ,כאירוע מיוחד

                                                 
1 Shalom Sabar, "Introduction" in: Past Perfect: The Jewish Experience in Early 20

th
 Century Postcard, (New York: 

The Jewish Theological Seminary of America, 1998). pp. 5-13. 
2 Gerard Silvain, The World of Jewish Postcards, Encyclopedia Judaica Yearbook, 1989. p. 196 
3 Brooke Baldwin, On the Verso: Postcard Images as a Key to Popular Prejudices, Journal of Popular Culture, 1988, 

22, 3. p. 15.  
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הגיעו , כך שלפחות במקרה של משלוח בתוך המדינה, הדואר מספר פעמים ביום לבתים בערים הגדולות

 .דדרישת שלום בלבל ואףפעמים רבות שימשו גלויות להעברת מסרים יומיומיים  .הגלויות במהירות אל יעדן

בכדי אך ורק לעיתים קרובות מן המסרים שנכתבו על הגלויות שנשלחו ניתן לראות שהשליחה נעשתה  

התייחסו מקבלי הגלויות בכבוד מסוים אל  אולם למרות זאת 4,לחלוק עם אדם אחר את הדימוי שעל הגלויה

אך רבים אחרים עשו , משום שהכילו מסר מאדם אהוברבים שמרו את הגלויות שקיבלו . החפץ שהגיע לידיהם

היו שהניחו את  .היה הצילום נפוץ מאודטרם תמונות בתקופה בה זאת ולו רק מפני שהלכו שבי אחר ה

רוגן מציין שכאשר בוחנים כיום  .הגלויות באלבומים מיוחדים שיועדו לכך ואף רכשו גלויות רק למטרה זו

מה שמדגיש את הערך , ת לא נשלחו כללאחוז מן הגלויו 12-רואים שכ 22-אוספי גלויות מתחילת המאה ה

 5.האספני שהיה להן עבור בני התקופה

והדפסה רחבת היקף , בעולם היהודי אומץ מנהג משלוח הגלויות במקביל להפיכתו מקובל בשאר העולם

גרמניה , ת היו פוליןוהיהודי ותשלושת המרכזים הגדולים של הדפסת הגלוי .1292-של גלויות יהודיות החלה ב

רוב הגלויות שנשלחו על ידי יהודים עשו את דרכן סביב ראש  6.יורק-ניוים וובייחוד בער, וארצות הברית

ובו נשלחו ייתכן שהדבר הושפע מן המנהג הנוצרי שהתפתח במקביל . ועניין זה הפך לאחד ממנהגי החג, השנה

התנגדו למנהג אף , הדתי שסברו כךציבור היהודי בואישים מסוימים , הקדוש ולנטייןגלויות בחג המולד וביום 

נפש  מסורת לפיה חודש אלול והימים הנוראים הינם ימים של חשבוןה, מאידך. הנוצרית שלו" ארומה"בגלל ה

בבדיקה של מעשי האדם בספר החיים הובילה להתפשטותו של מנהג איחול שנה טובה עם תחילתו  יםמלווו

 7.מנהג איחול חתימה טובה שהחל בגרמניה של ימי הבינייםוייתכן כי מדובר בהתפתחות של , של חודש אלול

הפכו , ואף כאלה שעליהן הודפסו איחולים בעברית ובגרמנית, כתובות" שנה טובה"ברכות , מכל מקום

 .19-לנפוצים בסוף המאה ה

אלו  פעמים רבות. רוב הגלויות היהודיות שיצאו לאור מתארות דימויים הקשורים לדת ולמנהגים יהודיים

" שנה טובה"כדוגמת דימויים הקשורים בחגי תשרי במקרה של גלויות , היו קשורים לעונה בה נשלחו הגלויות

אך ניתן למצוא גלויות המתארות את כל החגים בלוח השנה היהודי וכן מנהגים הקשורים , הפופולאריות

                                                 
4 Baldwin, p. 3. 
5 Bjarne Rogan, An Entangled Object: The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, Exchange and Ritual 

Communication, Cultural Analysis 4 (2005): 1-27 
6 Sabar, Past Perfect, p. 8.  

. 1992, כ-יט, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, והתפתחותו האמנותית" שנה טובה"לתולדות מנהג משלוח כרטיסי , שלום צבר 7
 .22-29' עמ



9 

 

וקבוצה נוספת הן גלויות המתארות , ך"אירועים או דמויות מהתנ יהנושא נפוץ נוסף ה. לשבת ולראש חודש

 .צילוםאו מקומות קדושים בארץ ישראל באמצעות ציור 

הדפס זה הושמט אך גם כאשר , בית ההוצאה בצידה האחורי של הגלויה הודפסו פרטילעיתים קרובות 

 בגלויות שנוצרו .בין גלויות שנוצרו במקומות שוניםבעזרתם ניתן להבחין טקסטואליים ישנם מאפיינים 

בעוד שגלויות שנוצרו , שיידינוסף לכיתוב ב Happy New Yearבארצות הברית תופיע כמעט תמיד הברכה 

הבחנה בין גלויות מארצות שונות על פי הדימוי המופיע בהן , בניגוד לכך .ש בלבדיידיבפולין כתובות לרוב ב

סצנות וקומפוזיציות חוזרות על  אולם, לכל בית הוצאה היה סגנון אופייני משלואמנם . בלבד אינה כה פשוטה

י לייחס מאפיינים גורפים או להגדיר יקשה בעינ ,לפיכךו, ת מהוצאות שונות וממדינות שונותעצמן בגלויו

 .ו בארצות הבריתהודפסאלה שכהבדלים בין גלויות שהודפסו בפולין לבין 

 קהל היעד של הגלויות. 2

איזה סוגי גלויות , ויותר מכך ,שתמשים בגלויותאחת השאלות הקשות ביותר למענה היא זהותם של המ

וסליט טוענת כי העלייה בתפוצת מנהג שליחת הגלויות והענקת 'נה ויסמן ג'ג. קסמו לאיזה טיפוסי אנשים

זהו מנהג חדש , לדבריה .לשיפור במצבם הכלכלי של יהודי ארצות הבריתסימן ברכות לראש השנה היא 

הופעתן התכופה של סצנות ביתיות . בעיתונות אודות טקסי הנימוס הנלווים אליושלווה בפרסום עצות , יחסית

ובייחוד טקסים דתיים המתקיימים בבית על גבי הברכות שימשה בכדי להדגיש את חשיבות הבית כזירה 

לא בטוח כלל שרק מי שמצבו החומרי השתפר בחר לרכוש גלויה  למעשה 8.המרכזית בחיי המשפחה היהודית

אני נוטה לראות את הגלויות ו, את האושר והעושר הביתי של משפחת המהגרים בארצות הבריתשהציגה 

  .להקדים את מימושם במציאות הכתמונות של חיים אידיליים שהופעתם בגלויה יכול

התפקיד שהיה לגלויות ככלי תקשורת מרכזי בין יהודים שבחרו להגר לארצות  בהמשך לכך ראוי לציין את

מכיוון שהגלויות היו אמצעי הקשר הנגיש ביותר בין שתי . רוביהם וחבריהם שנשארו באירופההברית לבין ק

את  וראו ז, המהגרים והנשארים, היבשות אין להמעיט בתפקיד שהיה להן בגיבוש האופן שבו שתי הקבוצות

בו את הגלויות הפכו למצע שעליו יכלו מהגרים להפריך או לאשר את הציפיות האדירות שאיתן עז. וז

תיאורים על תפישתה של אמריקה כמקום שבו זהב זורם ברחובות חוזרים כמעט בכל זיכרונות . עיירותיהם

                                                 
8 Jenna Weissman Joselit, "A Set Table": Jewish Domestic Culture in The New World, 1880-1950, in: Susan L. 

Braunstein and Jenna Weissman Joselit (eds.), Getting Comfortable in New York: The American Jewish Home, 

1880-1950, (New York: The Jewish Museum, 1990). p. 38.   
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רבה יותר ממה קשה ה הייתהש, ורבים חששו מלכתוב הביתה על מציאות החיים בארצות הברית ,המהגרים

 .שיכלו לדמיין כשהיגרו מביתם

ה להשתלב בחברה האמריקאית והשגת רווחה כלכלית היהצורך להוכיח למי שנשאר באירופה שהצלחת  

אמריקאי פארווערד צלם שנהג לצלם בסטודיו שלו -ראיין העיתון היהודי 9120-ב. חשוב מאוד עבור מהגרים

הוא . לעיתים קרובות זמן קצר אחרי שירדו מהספינה, מהגרים שרצו לשלוח תמונה לקרוביהם באירופה

טים ושעונים שאותם לובשים המצטלמים בכדי להראות לנמעני המכתב הסביר שהוא מחזיק מבחר של תכשי

9.את העושר המיידי שמצאו עם הגיעם לאמריקה
שעלינו להיות מודעים אליה לחלוטין בבואנו  נטייהזוהי  

הן מבחינת הטקסט שהן מכילות והן מבחינת התמונות , גלויות שנשלחו מארצות הברית לאירופה לבחון

 .על הגלויה ושהודפס

מציינת את התפקיד המיוחד  ,שחקרה את ערכן האתנוגראפי של גלויות שיוצרו בידי יהודים, אלן סמית

פקיד הזה על הת .בשליחה ובאיסוף של הגלויות היהודיות באירופה ובארצות הבריתשהיה לנשים היהודיות 

מציבות אישה בתפקיד טובה ושנה  ברכותגלויות המתארות רכישה של  ובהם, ניתן ללמוד מכמה מקורות

מתוך הגלויות שנשלחו עם מסר עליהן באוסף האגודה . כוונו לנשיםשפרסומים אודות גלויות  כןהקונה ו

 .נכתבו בידי נשים יםכשבעים אחוז, שבחנה סמית, להיסטוריה יהודית של ארצות הברית

ייתה גם ת הברית ההתפקידים החדשים שאימצו לעצמן נשים בעקבות ההגירה לארצו יןבנראה ש 

אחוז ניכר מן הגלויות שנשלחו ש זו הסיבהולטענת סמית , אחריות לשמירת הקשר עם אלו שנותרו מאחורה

שהגלויות נתנו לנשים היהודיות אמצעי ביטוי , היא סבורהעוד  .מארצות הברית לאירופה נכתב בידי נשים

נשים לבסס את הקשרים החברתיים של סייעה בידי השליחת הגלויות . שלא היה קיים עבורן קודם לכן

שהפך חשוב עוד יותר מכיוון שנעשה בהקשר של חג  נושא, הקהילה אליה השתייכהמשפחתן ולהגדיר את 

 .יהודי מרכזי

אלה סיטואציות , לדבריה של סמית. רבות מן הגלויות מתארות נשים בסיטואציות שונות, מעבר לכל זה

נשים רכשו את , לפיכך 10.ההיהודיי הים מחוץ לתחום המסורתי לאישחיוביות המקנות לראשונה תפקידים שונ

אלא בגלל שלנושאים המתוארים היו , הגלויות לא רק בשל הצורך ליצור קשר עם קרובים במקומות רחוקים

                                                 
9
 Barbara A.  Schreier, Becoming American Women: Clothing and the Jewish American Experience, 1880-1920, 

(Chicago: Chicago Historical Society, 1994), p. 97. 
10 Ellen Smith. "Greetings from faith: early-twentieth-century American Jewish New Year postcards", in: The visual 

culture of American religions, ed. by David Morgan and Sally M. Promey, (Berkley: University of California press, 

2001). pp. 243-244. 
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טענתה של סמית מציבה את האישה היהודייה במרכז מנהג החלפת הגלויות בין . עניין או חן עבורן, משמעות

היא גם מפרשת את הדימויים שעל גבי הגלויות כעדויות . שהיגרו מאירופה לבין אלה שנותרו מאחוריהודים 

 .02-לשינוי התפקידים המתרחש בחייהן של נשים יהודיות בתחילת המאה ה

לעיתים קרובות מתוארים מחזרים . חיזור ואהבה מופיעים בגלויות רבות, נושאים הקשורים בזוגיות

בגלויות רבות אחרות המיקוד הוא . לאהובותיהן או זוגות שמרעיפים אהבה זה על זוהמגישים זרי פרחים 

סצנות . ביניהםדווקא על האישה החולמת על אהובה המרוחק או שולחת אליו מכתב בכדי לגשר על המרחק 

אוהבים נמצאו לעיתים קרובות משני . כאלה מדגישות את תפקידן של גלויות עבור אומה בתהליך של הגירה

מעבר לפן הגלוי הזה קיימות משמעויות נוספות לשימוש . די האוקיאנוס וגלויות היוו עבורם נתיב תקשורתיצ

, בעוד שבעבורנו יש בתיאורים הסכריניים של זוגות משהו מיושן. הרווח בדימויים רומנטיים על גבי הגלויות

טומנות בחובן שמעויות השונות שהמבהמשך נרד לעומקן של . נראה שבזמנן היה בהן משהו חדשני ואף נועז

 .ואלגלויות 

 22-גלויות וההגירה היהודית לארצות הברית בראשית המאה ה. 3

מתארת את הגעתם של היברו פאבלישינג קאמפני  דואר מבית היוצר של החברה האמריקאית תגלוי

. שני חלקי אדמה המופרדים בידי זרם מיםבגלויה מופיעים (. 9תמונה ראה )יהודים לארצות הברית מהגרים 

לבושים בבגדים , מן הצד הימני עומדים גברים ונשים הנראים עייפים

ומעליהם מרחף סמלה של רוסיה , מסורתיים ועמוסים בפקלאות

מן . הקדוש על חזהו' ורג'ראשי עם המגן של ג-הנשר הדו –הצארית 

בגדים העבר השני של המים עומדים בידיים מושטות אנשים ב

מודרניים לתקופתה של הגלויה המברכים בחיוך את המגיעים 

הנשר הקירח  –ומעל ראשיהם סמליה של ארצות הברית , החדשים

, ז"תהילים י" )ובצל כנפיך תסתירנו"ודגל הפסים והכוכבים והפסוק 

ברקע נראות ספינות גדולות המדגישות עוד יותר שהאנשים (. 2

מאירופה לפתוח בחיים חדשים  הנראים כאן הם מהגרים המגיעים

 .מצדו השני של האוקיאנוס האטלנטי

1תמונה מספר   
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המתמצת בתוכו את השינויים שאירעו בחייהם של , שגם זכה לפרסום נרחב, הגלויה שתיארנו היא דימוי

במבט ראשון ניתן אולי לחשוב כי האנשים בצדה השמאלי . 02-וה 91-יהודי מזרח אירופה במעבר בין המאות ה

אך לפי בגדיהם והעובדות ההיסטוריות סביר יותר להניח כי מדובר , אמריקאים שורשייםשל התמונה הם 

אלה למעשה הגלגולים שעברו . החדשים המהגרים במהגרים יהודים מדורות קודמים המקבלים את אחיהם

להגירה אל ארצות הברית יחד  .עוני מרוד להצלחה כלכליתממאירופה לארצות הברית ו – על יהודי התקופה

השפעה אדירה  הייתהעם תהליכים כמו האמנציפציה והתברגנותה של האוכלוסייה היהודית במרכז אירופה 

 . על החיים היהודיים בכל העולם

והיה חלק ממגמות רחבות  1229-1922גל ההגירה המרכזי של יהודים לארצות הברית נמשך בשנים 

כרבע מן היהודים . שבתיות בעולם היהודיעיור והתפתחויות מח, גידול אוכלוסין, תיעוש, כאמנציפציה

כאשר נסגרו , 1922-ב. האירופאים עברו את האוקיאנוס האטלנטי בתקופה זו ורובם הגיע לארצות הברית

סיפור מעברם של   11.הייתה בה האוכלוסייה היהודית הגדולה בעולם, דלתותיה של ארצות הברית בפני הגירה

 שגשוגה המדהים של קהילת יהודי ארצות הברית במיוחד לאור נייןהיהודים מאירופה לארצות הברית הוא מע

 .גם בימינו אנו

תנועה מערבה סימן קיצן של המלחמות הנפוליאוניות והשינויים הכלכליים שעברה ארצות ראשית האת 

 ,וחוסר יציבות פוליטית תקופה של עלייה בילודהראתה אירופה בעוד ש. אשר הפכו אותה ליעד מושך, הברית

המצב הזה . שיפור דרכי תחבורה והתרחבות מערבה, שכלל תיעוש, ארצות הברית התפתחה בתהליך מואץ

דחף כשלושים מיליון אירופאים ובתוכם שלושה מיליון יהודים לעזוב את בתיהם ולחפש הזדמנויות בעולם 

 .החדש

ואכן כרבע מן , חדיוזו של משפחות גדולות העושות את המסע יכהגירה זו נצרבה בזיכרון הקולקטיבי כ

היה  למעשהו ,יה שונה בגלל החלק שנשים לקחו בואופיו של גל ההגירה הזה ה. המהגרים היו זקנים או ילדים

 The" כי רודולף גלנץ אף קובע. מספרן של הנשים שבחרו להגר לבדן זהה למספר הגברים שעשו זאת

Substantial participation of women made the Jewish immigration from Central and Eastern 

Europe to the United States the most completely family oriented migration of all the peoples that 

                                                 
11 Hasia Diner,"A Century of Migration, 1820-1924", in: Michael W. Grunberger (ed.) From Haven to Home: 350 

Years of Jewish Life in America, (New York: George Brazillier inc., Library of Congress, 2005). p. 69.  
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made up the new immigration.".12 קבע כעת מי מבני המשפחה יחצה את , יותר מאשר מגדר, גיל

ומאידך , מחד אשר יכלו לאסוף את הכסף הנחוץ לדרך, שרהרוב המהגרים היו פועלים בעלי הכ. האוקיאנוס

 . הישארות בארצםפטורים משיקוליהם של האמידים בעד  היו

ואלו שבחרו להגיע לאמריקה עשו , המשכילים והעשירים שביהודי מזרח אירופה נותרו מאחור, כאמור

לדי עניים לצבא הצארי יצרו מעשים כמו חטיפת י. זאת גם כאקט של מרד נגד האליטה היהודית בארצותיהם

אחת הסיבות שבגללה הכשילו  הייתהזו . אשר לא נשכחה עם ההגירה, מעמדית בקרב היהודים-איבה בין

. בראש ובראשונה בתחום הדת בדומה לאלה שהיו קיימים באירופה, המהגרים בניית ארגונים ומוסדות שונים

שסחפו  ,הציונותדוגמת הסוציאליזם וכ, אידיאולוגיים שוניםהמהגרים התרחקו גם מהשפעותיהם של זרמים 

  13.את היהודים בעולם הישן

שנחלקה בין שכונות יהודיות , מצאו את עצמם בסביבה יהודית מבוססת 1222היהודים שהגיעו אחרי 

על שבנוסף , יורק-בניו" Lower East Side"-הגדולה בשכונות אלה הייתה ה. שצמחו בערים אמריקאיות רבות

כמחצית מן המהגרים החדשים . ריכוז צפוף של מוסדות ועסקים יהודייםהיותה שכונת מגורים היוותה 

רבים עבדו  14.עד מוצרי טבקומתשמישי קדושה , הצטרפו לקודמיהם ופתחו חנויות קטנות מסוגים שונים

החדשים נותרו גם אם המהגרים ". סדנאות יזע"בתעשיית הטקסטיל במפעלים קטנים שזכו לכינוי הנודע 

לעניי ". עוני"הם חיו כעת במדינה שבה הייתה הגדרה חדשה לחלוטין של המושג , עניים יחסית לסביבתם

, תחת ההגדרה של מותרותנפלו מוצרים רבים שבמזרח אירופה  1272-ארצות הברית העירוניים היו כבר ב

ונשים צעירות שפרנסו את עצמן יכלו , כבר היו לרבים מהם פסנתרים 1912-ב. שעונים ומראות, כגון שטיחים

ולא " סגנון החיים האמריקאי"היה כעת אדם שלא היה יכול לשמור על " עני"אדם . לקנות תחתוניות ממשי

  15.אדם שנדרש לקבץ נדבות בכדי לאכול

בתוך המערך החדש הזה של חברה יהודית שהיא מחד מפולגת בין מזרח אירופה וארצות הברית ומאידך 

של  יחודי ומיוחד ככלי התקשורת החדשממלאות גלויות הדואר תפקיד י ,הרבה מבעברבצרכני גדול ח ובעלת כ

גבן -והדימויים שעל, על המרחקים שבין המולדת הישנה לעולם החדש גישרמשלוחן הפשוט והנגיש . התקופה

                                                 
12 Rudolf  Glanz, The Jewish woman in America: Two female immigrant generations 1820-1929, (New York: Ktav 

Publishing House inc, 1976), p. 1 
 .122-123' עמ ,(1992, שוקן: אביב-תל), שנה 222תהפוכות בן -מפגש רב: היהודים באמריקה ,ארתור הרצברג 13

14 Diner, p. 86-87. 
15 Andrew R. Heinze, Adapting to Abundance: Jewish Immigrants, Mass Consumption, and the Search for American 

Identity, (New York: Columbia University Press, 1990). pp 21-23. 
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חזן רוקם ' פפרו. נושאים מסרים שהם לעיתים משמעותיים יותר מן הברכה הסטנדרטית שכתב שולח הגלויה

והן מהוות  ,אפילו יותר הה רביתמשמעותן של אלה היתפיסה לפיה  ה במאמרה על הגלויות היהודיותגמצי

המוביליות של הגלויות והאופן בו הן נשלחות . מעין מטונימיה לתהליך המתרחש על יהודי מזרח אירופה

היהודים , אופן היוצר בין השנייםאת דימוי היהודי הנודד ב, לדידה של חזן רוקם, יםממקום למקום משקפ

 16.קשר מיוחד, והגלויות

ותזוזות האוכלוסייה  02-במקביל לגלי ההגירה הגדולים של ראשית המאה ה נמשךתור הזהב של הגלויות 

כאשר , בתקופה זו חלה גם התקדמות עצומה בתחום התחבורה. האדירות של ימי מלחמת העולם הראשונה

ים כמו שאמהווים נו, ככל הנראה, מסיבות אלה. רכבות ומטוסים הפכו נפוצים וזמינים לכל ,מכוניות, אופניים

בגלויות היהודיות , עם זאת. טיסה או הפלגה עיטורים תכופים בגלויות ממקורות ולאומים שונים, נסיעה

 .קשור בתנועה ונדידההעיסוק נרחב בכל  מופיע תכופות

שם הצטרפו למרוץ , לאחר שהגיעו המהגרים לארצות הברית החשיבות של תנועה מתמדת לא פחתה גם 

נשים ובייחוד נשים לבושים בגלויות הדואר היהודיות בולט הדגש על תיאור א. המתמיד לשיפור מצבם הכלכלי

כאשר רואים פנים של בית שמים לב מייד . עוטים כובעים מהודרים ונושאים מטריות או שמשיות, היטב

הוא אינו מתעצל , על הקירות ברקע שם האמן תמונות ושעוני קיר. ושבות הדמויותלספות הנוחות שעליהן י

ב ולר, מופיעים חפצי יוקרה של ממשלעיתים . להקדיש תשומת לב לפרטים כמו שטיחים או מפות רקומות

ה הינם שיקוף למציאות תיאורים אל. טלפונים או מטוסים, כמו מכוניות, כאלה הקשורים בקדמה טכנולוגית

, באופן מיוחד, רהיטים. כה וגברההלשל המשפחות היהודיות חשיבותם של החפצים החומריים בעולמם  בה

היו חשובים עבור האמריקאים והם הוחלפו תכופות עם שינויי המגורים הרבים שהכתיב סגנון החיים העירוני 

אשר , בית ישניםבייחוד בסביבות חג הפסח הושארו ברחובות כמויות אדירות של רהיטים וכלי . החדש

  17.סילוקם על ידי שירותי הניקיון העירוניים ארך לעיתים שבועות

מהגרים רבים אימצו את שיטת הקנייה באשראי והעדיפו חובות על פני ההימנעות מרכישה של מוצרים 

לפתוח "לקנות מבחר של רהיטים במחיר של דולר אחד לשבוע עבור מי שיהיה מוכן הציעו  ותפרסומ. חדשים

עניים היו "The Reliable Credit House". אשר כינתה את עצמה , Deutsch Bros.בחנות הרהיטים " בוןחש

 The prospect of poverty often made the": הינצה מבהיר כי, צרכנים לא פחות נלהבים מן העשירים

                                                 
16

 Galit Hasan-Rokem, Jews as Postcards, or Postcards as Jews: Mobility in a Modern Genre, The Jewish Quarterly 

Review, Vol. 99, No. 4 (Fall 2009) 505–546. 
17 Heinze, pp. 83-84.  
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appearance of comfort all the more important".18 לא רק הטבה  המעבר לארצות הברית הביא עמו

אירופאים זיהו -היהודים המזרח. ממשית במצב הכלכלי אלא הבטחה לאפשרות של התעשרות אינסופית

 .במהירות את החשיבות של הצרכנות כאמצעי להשתלבות בחברה החדשה אליה הגיעו

הצבה של  הייתהאחד מסמלי המעמד החשובים ביותר עבור מהגרים יהודים בארצות הברית כך לדוגמא 

מתארת נערה המנגנת את תפילת כל נדרי ההיברו פאבלישינג קאמפני  אחת הגלויות של. נתר בסלון הביתפס

ראה )מאזינים לנגינתה ומביטים עליה בגאווה , היושבים על הספה, ושני הוריה ,על פסנתר הניצב בתוך הבית

 .ל נערות יהודיות מהגרותהפנטזיה לקנות פסנתר וללמוד לנגן בו חוזרת בתיאורים ספרותיים ש (.0תמונה 

וגם במקרה זה העדיפו רבים להיכנס לחובות עבור הזכות , נראה שהפסנתר היה חפץ שיוחסה לו משמעות רבה

ואף הציעו שיעורים  ת הציעו לקנות פסנתר בחמישה דולרים לחודשיידיפרסומים בעיתונות ה. להתהדר בו

השכונות היהודיות . חינם לרוכשים

, אלפי פסנתריםהפכו משכנם של 

אשר הביאו איתם גם עלייה גדולה 

  19.בביקוש למורי נגינה

למעשה מדובר בהצטרפות של 

מוביליות  – תהליכים קשורים שני

גיאוגרפית של האוכלוסייה 

-היהודית ומוביליות חברתית

כלכלית של יהודים המהגרים 

חברה חדשה  התפתחהעטות תוך שנים מ. היהודית חדשה בעולם מציאו ששילובם יצר  – לארצות הברית

כלי התקשורת המרכזי בחברה זו . המפוצלת בין שתי יבשות רחוקות ובין תהליכי קדמה מחד לשמרנות מאידך

ובקלילותם רחוקים וחברים  מפוצלות היה הדואר ובייחוד הגלויות שאפשרו קשר מתמיד בין משפחות

 .נויהתאימו לחברה הנמצאת בתהליך אדיר של שי

  

                                                 
 .02' עמ, שם 18

19 Weissman Joselit, pp 35-36. 

2תמונה מספר   
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 ?מהי רומנטיקה. ב

, מושג זה". יםירומנט"במרכזה של עבודה זו עומדת קבוצת דימויים המכונים כבר בכותרתו של המחקר 

בתקופות היסטוריות שונות הוא . משמעי כלל-חד אינו, אצל הקורא אף שהוא מעורר מיד אסוציאציות ברורות

נראה שהגלויות , למעשה. לדבר חיובי בהכרח נשא מטען רגשי וחברתי שונה ובמשך מאות רבות לא נחשב

מהוות נקודת מעבר בין תפישה אחת של הרומנטיקה לבין מה  ,02-אשר נוצרו בתחילת המאה ה, המדוברות

הדבר נכון הן לגבי החברה המערבית כולה והן לגבי תהליכים הייחודיים . שמסמלת מילה זו עבורנו היום

 .לחברה היהודית

 בהתמורות במושג האה .1

 ארוטימוגדרת לצורך הדיון בעבודה זו כמשיכה רגשית בעלת מרכיב  (Romantic Love)אהבה רומנטית 

תפישתה כמקור  ,אידיאליזציה של מושא האהבהובהם , מאפיינים רגשיים רביםאהבה הרומנטית ל. חזק

פעמים . והיחידתחושת ההגשמה הכרוכה ברעיון מציאת האחד וכן עוצמה שיש בכוחו להתגבר על כל הקשיים 

עומדת בניגוד לאהבה בתוך הרומנטית אהבה ה. המביא להדחקתה קונפליקט מוסרירבות נלווה אליה גם 

נאמנות וחיבה , המתפתחת על פני תקופת זמן ומבוססת על רגשות של הערכה (Conjugal Love) הנישואים

ומשייכים לכל אחד התפתחות סוציולוגים מבחינים בין מושגים אלה  20.הנובעים מחוויות משותפות

 .היסטורית שונה

זוהתה האהבה הרומנטית במחקר ההיסטורי והסוציולוגי כתופעה מערבית בהווייתה שמקורה  רובל

הופעתה של זו מוסברת כתגובה ללחץ מצד הכנסייה . של ימי הביניים (Courtly Love)באהבה החצרית 

אפשרה לתעל את הרגשות הרומנטיים לאתוס של שירות ית אהבה חצר. הנוצרית שיצאה נגד יחסי מין ואהבה

מספרן הגדול של נשים ביחס לגברים בתקופה זו , בנוסף. אבירי מבלי לאיים על המבנה המשפחתי המקובל

נשים לא יכלו יותר , במלים אחרות. לעליית כוחן החברתי של נשים ולשינוי בתהליכי החיזור, ככל הנראה, גרם

את התפשטותה של האהבה הרומנטית נהגו סוציולוגים לייחס . או כרכוש גברי להילקח כמובנות מאליהן

תהליכים אלה הפכו קשרים משפחתיים וכלכליים . לתהליכים המלווים את המודרניזציה כמו עיור ותיעוש

                                                 
20 

Herman R. Lantz,  "Romantic Love in the Pre-Modern Period: A Sociological Commentary",  Journal of Social 

History, Vol. 15, No. 3, p. 349 
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 נישואיםתופעות שהובילו בתורן לעליית קרנם של , מסורתיים ללא תקפים וקידמו את האינדיבידואליזם

 21.שיכה בין בני הזוגמבוססי מ

. המאיים על החוק והמוסר, ח חתרניוחוקרים רבים זיהו את האהבה הרומנטית במהלך ההיסטוריה ככ

גיבורים רומנטים דוחים את המוסכמות הקיימות ומכריזים על האהבה כערך היחיד ששווה לחיות ולמות 

נגנון הוויסות החברתי של קרבת האנתרופולוג לוי שטראוס הבחין שאהבה רומנטית מאתגרת את מ. למענו

אך כאשר פועלים מתוך , כל עוד מפקחים המנהיגים בחברה על הזיווג נשמר הסדר החברתי. המשפחה

נפרצים הגבולות ומעורער המבנה , שיקולים של אהבה רומנטית המדגישה את בחירת בן הזוג על ידי הפרט

 22.החברתי הקיים

היא . התקופות שבהן עלתה חשיבותה של האהבה הרומנטיתניתן לראות מאפיינים דומים בכל , ככלל

גם בתקופות של התפתחות האהבה . אך הפכה עם הזמן לנורמה חברתית, נגד ערכי החברה החלה כסטייה

עניים לא יכלו להרשות לעצמם . ב מנת חלקן של שכבות האוכלוסייה העליונותוהיא הייתה לר, הרומנטית

מן השכבות האמידות חדרו מטה מאפיינים של התנהגויות חברתיות ו, להתנסות בתבניות חברתיות חדשות

 23.הפכו עם הזמן לנחלת הכללש

רווחה כלכלית ושיפור במעמדן של נשים בחברה מזוהים כולם כתופעות , אינדיבידואליזם, עיור לפיכך

שתופעות , אם כן, לא מפתיע. ליחסים בינאישיים בסיסהמעודדות את התפשטותה של האהבה הרומנטית כ

את תחילתה של מגמה זו ניתן לזהות בארצות הברית של ראשית המאה ו, אלה הגיעו לשיאן בחברה המודרנית

היא , מכיוון שארצות הברית קידמה את העיור והתיעוש כחלק מהאידיאולוגיה הקפיטליסטית שלה. 02-ה

 .הפכה למובילה גם בקידום האהבה הרומנטית

על תיאוריה הקושרת בין " האוטופיה הרומנטית"לוז מבססת את ספרה הסוציולוגית הישראלית אווה אי

האהבה הרומנטית נעשתה לחלק "אילוז גורסת כי . עליית הקפיטליזם לבין התבססותה של האהבה הרומנטית

שליווה את צמיחתו של שוק ההמונים ובכך הציעה , אינטימי ובלתי ניתן להפרדה מאידיאל השפע הדמוקרטי

יצר למעשה קשר עמוק ביותר בין  הקפיטליזם 24."החוצה גבולות חברתיים ומתעלה עליהם, תאוטופיה משותפ

כאשר באמצעות צריכה של המוצרים הנכונים יכול אדם לקוות לקחת חלק , טית לתרבות הצריכהנאהבה רומ

                                                 
 .050' עמ, שם 21
 .21' עמ, 2222, זמורה ביתן/ הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, בין אהבה לצרכנות: הרומנטיתהאוטופיה , אווה אילוז 22
נישואים במעמדות הבורגנים מוכתבים תמיד על ידי שיקולים כלכליים ורק  ולדידו, פרידריך אנגלס ניתח את המצב באופן הפוך 23

 (22' עמ, ראה אילוז. )כל יכולה לפרוח אהבת אמת-בקרב פועלים חסרי
 .11' עמ, אילוז 24
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א המשמעות האדירה של האהבה הרומנטית בחברה הבט נוסף של העניין הו .באותה אוטופיה רומנטית

ועם עלייתה של החילונות גבר תפקידה של האהבה  ,הדת והרומנטיקה מציעות שתיהן אוטופיות. חילונית

, רבת עוצמה של שפע, קולקטיבית"אוטופיה  הייתההדתית זו  מהאוטופיהלהבדיל . ככלי להשגת אוטופיה

 25".אינדיבידואליזם והגשמה עצמית יוצרת

, אולם. כשאיפה קדמה בהרבה לרעיונות הקפיטליסטיםהאהבה הרומנטית כמושג ו, כפי שכבר הזכרנו

ם של האדם בכדי יבמאות קודמות היא נתפשה כחתרנית ומנוגדת לרצונה של החברה לשלוט במאוויו הרומנטי

, עם עליית הקפיטליזם כאידיאולוגיה שלטת במערב הפכו מאפייניה של אהבה רומנטית. להכפיף אותו לחוקיה

האהבה הרומנטית כפי . לרצויים דווקא ,הקבוצה והעדפת הרגש על פני השכל של הפרט על עליונותו ובהם

. המתבססים על צריכה של פנאי וטבע" טקסים מרדניים"שהיא נתפשת היום כוללת את מה שאילוז מכנה 

אך למעשה הם נשענים על השוק ומהווים השתתפות בטקסי , לכאורה הם מעודדים את החירות האישית

אך , יציאה לירח דבש ביעד אקזוטי נחשבת לשיאה של התגשמות החלומות הרומנטים, כך למשל. צריכה

 26.למעשה זהו גם אקט של צריכה המקדם את הפעילות הכלכלית

בחברה האמריקאית היה מקום לאהבה ו, לא הייתה בגדר חידושרומנטיקה כשלעצמה נשוב ונדגיש כי 

 הפכה 02-אולם לקראת המאה ה. מניעים רגשייםונישואים רבים התבססו על  ,91-רומנטית כבר במאה ה

. אינדיבידואליםהמוגדר כעת במושגים , חלק מן המוסר האנושי לאמצעי להשגת אושרהיותה האהבה מ

על הפנטזיה הרומנטית  ות על העצמי והשגתו של אושר הושתוהאמריקאי כמו הסתמכ החלום שליסודות 

ל צריכים וצרכנות ואהבה רומנטית כאידיאל שהכ, של קשר אמיץ זה בין קפיטליזם ראשיתו 27.החדשה הזו

תרחש תהליך כפול של בעשורים הראשונים של המאה ה. 02-הבארצות הברית של תחילת המאה לשאוף אליו 

. מאידך, או מסחור של הרומנטיקהרומנטיזציה של מוצרי צריכה מחד ופריטת האהבה למוצרים צרכניים 

 02-המגיע לתפוצה אדירה בשנות ה, הקידום המרכזיים בשני התהליכים האלה הם הקולנוע ההוליוודיסוכני 

  28.והפרסומות בכלי התקשורת הכתובה 02-וה

-כפי שהיו בספרות הרומנטית של המאה ה ,במסגרת האתוס הרומנטי החדש הוצגו נישואים לא כסוף טוב

זו המיניות ולא חיי  הייתהכעת .  בחייו של כל אדם אלא כאיום מתמיד לרומנטיקה הדרושה ,למשל, 91

ולפיכך השתנו מהותית גם הדרישות מן האדם השואף  את בני הזוג הייתה לקייםמשפחה יציבים שאמורה 

                                                 
 .21' עמ, שם 25
 .00-00' עמ, שם 26
 .19-10' עמ, שם 27
 .01' עמ, שם 28
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יכולתם של בני זוג להיות משעשעים הפכה להיות חשובה יותר מתפקידו של הבעל "כעת . ות בזוגיותנלה

לשמר את הרומנטיקה בחיי שהוצגה בכדי הדרך היחידה   29".כנגדו כמפרנס ומתפקידה של האישה כעזר

, פרסום לקשת רחבה של מוצרים. באמצעות צריכה מתמדת של מוצרים ותרבות פנאי תהייה נישואיםה

ומן הגירושים שהפכו  נישואיםפחד המושרש מאובדן הרומנטיקה בחיי הפנה ל   ,לסבון ועד מחופשות אקזוטיות

הרומנטיקה החלה להיות תלויה , במלים אחרות .נישואיםנה מאז המצאת מוסד הלתופעה נרחבת לראשו

יציאה , "דייט"קטוריאנית החליף האת הביקור ההדדי המעונב של התקופה הוי. בתפאורה החיצונית הנכונה

אולם , חיק הטבע –אותה תפאורה רומנטית  תשמטרתה הגעה למקום שיספק א, משותפת של בני הזוג

  30.סעדהריקודים או מ

נישואים מאלו שהיו קיימות קודם נוצרו תפישות שונות לחלוטין של חיזור ו 02-מתחילת המאה ה, לסיכום

במידה רבה הן קיימות עד היום ומעצבות את הדרך בה אנו חושבים על אהבה ובוודאי על שיאיה . ןלכ

תפישה אלה ניכרים היטב תחילתם של שינויי , בהמשך כפי שנראה. וחתונה נישואיםהרומנטים כמו הצעת 

השפעתם העצומה של תהליכים אלה מפתיעה במיוחד . בגלויות הרומנטיות העומדות במרכזו של מחקר זה

. של יהדות מזרח אירופה אשר גדל על ברכי המסורות השמרניות, מופנות לקהל יהודי לאור היותן של הגלויות

, באופן טבעי, אשר גם להם, ית בחברה היהודיתתעכב כעת על תהליכים שהשפיעו על תפישת האהבה הרומנטנ

 .חשיבות עצומה בעיצוב הגלויות הרומנטיות

 אהבה רומנטית ויהדות מזרח אירופה . 2

זו הייתה משפחה גרעינית . יעקב כץ הוא ששרטט לראשונה את דמותה של המשפחה האשכנזית הקלאסית

נישואים . כאשר דרשו זאת הנסיבות מונוגאמית אשר לקחה אחריות על תמיכה בקרובי משפחה אחרים

גיל הנישואים . וכלכליים מעשייםאשר שיקוליהם בנושא היו בעיקר , ראשונים סוכמו לרוב על ידי ההורים

על אף שמיניות נתפסה . דבר שנבע בעיקר מדאגה לטוהר מיני, המומלץ היה לפני עשרים לשני המינים כאחד

מודל זה הוא הדימוי  31.נישואיםם לא הייתה עדות להתאמה במשיכה מינית מעול, כתכונה אנושית חיובית

                                                 
 .19' עמ, שם 29
 .10' עמ, שם 30

31 
Shaul Stampfer, Families, Rabbis and Education: Traditional Jewish Society in Nineteenth Century Eastern 

Europe, (Oxford: The Littman library of Jewish Civilization, 2010), p. 27 
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על פי . אולם קשה להבין באיזו מידה היה נכון ומתי החל להשתנות, ל של חיי הנישואים במזרח אירופההמקוב

 32.מן היוקרה שיוחסה לוהשדכן לאבד מקצועו של החל  91-מקורות מסוימים כבר במאה ה

, 91-ם מרחיקי הלכת בחיי המשפחה היהודית אשכנזית במאה השאול שטמפפר מעיר שעל אף השינויי

תשומת הלב שניתנת , לעיתים קרובות. קיימת גם מידה לא מבוטלת של המשכיות בחייהם של דורות שונים

יש לבחון חיי משפחה ואהבה כחלק מסביבה . לביוגראפיות יוצאות דופן מעוותת את הדימוי שיש לנו על העבר

אהבה היא גם קשר בין בני . לקבל תמונה מלאה של המציאות ההיסטורית והשינויים בהחברתית כוללת בכדי 

כלל -זוג נשואים ובין הורים לילדיהם ואי אפשר ללמוד עליה מיצירותיהם של סופרים בני הזמן שבאו בדרך

 33.משכבה צרה מאוד באוכלוסייה

ם של מהתרחשו בעול 02-וה 91-ה במעבר בין המאותניתן לקבוע כי , על אף חוסר הבהירות, מכל מקום

לאורך מאות שנים היה . ונישואים רומנטיקה, יהודי מזרח אירופה תהליכים ששינו את היחס כלפי אהבה

ל ההורים ופעמים נעשו בגיל צעיר מאוד על פי החלטתם ש ןיסהאירו. שידוך הדרך המקובלת למציאת בן זוג

עלה בצורה מתמדת גיל הנישואים  91-הבמהלך המאה , אולם. שנות העשרה המוקדמותרבות נישא הזוג ב

 34.ושאלות כמו התאמה בין בני הזוג ושביעות רצון אישית הפכו להיות חשובות הרבה יותר

שבמדינות בין יהודי אשכנז בגרמניה לבין אלו מסוים הבדל  הלך והתבלט 91-הבמהלך המאה , נוסף על כך

, מסביבתם ואימצו את אורח החיים של המשפחה הבורגנית בעוד שבגרמניה יהודים הושפעו. מזרח אירופה

בפולין . יהודית השפעה משמעותית על תבניות המשפחה היהודית-במזרח אירופה לא הייתה לאוכלוסיה הלא

דחייה שעבור רבים , חלקת אדמה םכלל נישואים עד שהייתה ברשות-תעשייתית איכרים דחו בדרך-הפרה

בגידות  מיעוטמכיוון שהוביל ל, ראו את חיי המשפחה היהודית כמודל חיוביפולנים רבים אף . הייתה נצחית

 35.ויותר ילודה

-תנועת ההשכלה והשפעותיה של האמנציפציה בגרמניה הביאו במחצית השנייה של המאה ה, במקביל לכך

ורם החשוב הרגש כג הדגש הושם אצלם על. ה ונישואיםרוחות של שינוי ביחס לנושאים רבים ובהם גם אהב 91

את הסמכות  עמהם שאפו המשכילים להפקי ,יותר מאשר רצונם של ההוריםאף חשוב , ביותר בבחירת בן הזוג

                                                 
32

 ChaeRan Y. Freeze, "Marriage", The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Online edition: 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/marriage 
33

 Stampfer, p. 26. 
34

 ChaeRan Y. Freeze, Y., Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia, (Hanover: University Press of New 

England, 2002), p. 12 
 .01' עמ, שם 35
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ה לבעיות בתפקוד המיני המשכילים ראו את הנישואים המוקדמים כסיב. הבלעדית בענייני הקמת המשפחה

36.ית המודרניתהם שאפו להמיר את המשפחה היהודית המסורתית במשפחה הבורגנו, והמשפחתי
 

ההבדלים המשמעותיים כל כך בין יהודים לגויים במזרח אירופה נבעו לא רק מהבדלי , לדידו של שטמפפר

 קמתוה נישואיםעבור איכרים בעלות על אדמה היא תנאי מחייב עבור . אקונומים-אלא מהבדלים סוציו, דת

חקלאי זקן לא יפרוש בסוף . הוריהםנוהגים האיכרים לגור בבית , בעודם ממתינים לחלקה משלהם. משפחה

שבו כמה דורות של משפחה אחת , דורי-ולפיכך מתקבל משק בית רב, חייו לעיר ויעביר את אדמתו לבניו

בהתחשב בשוק . במזרח אירופה רוב היהודים היו סוחרים או בעלי מלאכה. ממשיכים לעבוד באותה החלקה

התמריץ עבור בנים להיכנס כשותפים עם , ת אלהתעשייתי של מלאכו-המוגבל לסחורות ובאופיין הלא

בן שהמשיך את מלאכתו של אביו היה צריך לנדוד לכפר אחר בכדי שלא . אבותיהם היה מוגבל מאוד

יהודים נהגו להתחתן בגיל צעיר ולהעביר את משפחתם החדשה למקום מגורים שונה , לפיכך. להתחרות באביו

נוצרו רשתות משפחתיות של קרובי , הגרות תחת קורת גג אחתבמקום משפחות מסועפות . מזה של הוריהם

 37.פני מרחקים גדולים-משפחה המפוזרים על

שימשו כמנגנון עזר במסחר או , אף שלא היו נחוצים להישרדות כלכלית, עבור יהודים קשרים משפחתיים

על משאבים  אחים במשפחות יהודיות לא התחרו ביניהם. כאמצעי להכשרתם של ילדים במלאכות שונות

בניגוד , במילים אחרות. ועלייה בסולם החברתי נתפסה כתוצאה של מאמץ אישי, מוגבלים כחלקות אדמה

הדרך . לא היו ליהודי מזרח אירופה אילוצים כלכליים לשמירה על גיבוש משפחתי, יהודים-למצבם של לא

חיבה ותחושת , ך לאהבההיו חינו המרכזית לעידודה של לכידות משפחתית במציאות של נדידה מתמדת

 38.מחויבות למשפחה

 עבור אשכנזים נישואיםהדרך ל. באוכלוסייה האשכנזית במזרח אירופה נישואיםנחזור כעת למנהגי ה

. היו צעד חשוב מכדי שצעירים יוכלו להכריע בו בעצמם נישואיםהשכן , עניים החלה בדרך כלל אצל השדכן

 להביאעל השדכן המקצועי היה . אירופאית-רות היהודית המזרחדמותו של השדכן מוכרת לנו מכל מגוון הספ

על אף ההגבלות על מגע חברתי בין  .רקע כלכלי ומשפחתי, למדנות, בחשבון תכונות מגוונות כהופעה פיזית

מן הבחור . הופנתה תשומת לב לא מועטה להופעה חיצונית אף שבאופן שונה מהיום, המינים והרומנטיקה

האידיאל היה , עבור בחורות. תכונות שהעידו על למדנות ושקדנות, נדרש להיות דק גזרה ובעל אצבעות דקות

                                                 
36

 David Biale , Eros and the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America, (New York: Basic Books, 1992), 

p. 150-151. 
37

 Stampfer, p. 29 
 .02' עמ, שם 38
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שהבחורה באה מבית שבו היה אוכל מספיק ולפיכך אמצעים לא מאלה ניתן היה ללמוד  .גוף מלא וכוח פיזי

חיוורון היה תכונה רצויה  .כסף עבור משק הבית חחזקה עתידה הייתה להיות פורייה וכן להרווי אישה. דלים

שדכן מוצלח זכה בתמורה למעשיו באחוז ממתנות  .ד על כך שהם לא נאלצו לעבוד בחוץישכן הע, לשני המינים

 39.החתונה

וכך , בלטה תלותם בתמיכה כלכלית של הוריהם בדמותה של נדוניה, צעירים יותרל שהחתן והכלה היו ככ 

ולכן השתלבה השדכנות היטב במנהג הנישואים , גברו הסיכויים שהם יקבלו עליהם את מרות הוריהם

לנדירים ( pre-teen)הפכו מקרים של נישואי ילדים  91-העוד לפני אמצע המאה  ,אף על פי כן .המוקדמים

השפעתם של יהודי גרמניה אשר הובילו גם את יהודי מזרח אירופה למנהגים  יתהאחת הסיבות לכך הי. מאוד

יש לציין שבמקרה של נישואים שניים הייתה מעורבות גדולה הרבה יותר של החתן והכלה .  מערביים יותר

אם החשש . שדכנות תפקיד מוגבל יותרבקרב יהודים אמידים פחות היה ל, ובכל מקרה .עצמם בעשיית הזיווג

ילדיהם של הורים . עבור עניים לא הייתה זו בעיה של ממש, המרכזי בעשיית השידוך היה חוסר התאמה כלכלי

 40.עניים גם תמכו כלכלית בעצמם מגיל צעיר הרבה יותר

מתועדת היטב ויכולה ללמדנו על  02-התנהגותם של יהודים שהיגרו לארצות הברית בתחילת המאה ה 

הורים מהגרים המשיכו  ,כפי שנראה גם בפרק הבא .מידת ההשפעה של אהבה על הנישואים במזרח אירופה

מכיוון שכעת . והדבר הוביל לקונפליקטים אינספור בין הורים לבין ילדיהם ,לייחס ערך לנישואים בשידוך

. ם היו עתה שווים כלכלית ולפיכך עצמאים באופן יחסיתעשייה בדומה להוריהם הצעירים הועסקו כפועלי 

הובילה למשיכתם של יהודים צעירים רבים לבחור , של הרומנטיקה האמריקאית בנוסף להשפעתה, עובדה זו

 .את בני הזוג שלהם בעצמם

הורים איטלקים . של יהודי ארצות הברית נישואיםסביבה לבדה אינה יכולה להסביר את השינוי במנהגי ה

 בניתן לייחס זאת לכך שרו. יורק שנים רבות אחרי שיהודים הפסיקו לעשות זאת-ידכו את ילדיהם בניוש

באמריקה  .המהגרים האיטלקים הגיעו מחברת איכרים בה הייתה להורים השפעה מכרעת על עתיד ילדיהם

 41.ר מסורת זושמהם עשו כל מאמץ בכדי ל

, תה תמיד מתוך תקווה לאהבה שתצמח לאחר השידוךמאורגנים היי נישואים חשוב לזכור שהעדפתם של

במילותיו של דייויד . יוונראה שבמקרים רבים אכן הייתה חיבה אמיתית בין בני זוג אף אם לא הכירו לפנ

                                                 
39
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 Rather than assuming that arranged marriages were devoid of sentiment and built on": ביאלה

cold calculation we should imagine a society that expected the arranged marriage to be 

accompanied by love".42 בה , על כך יכול להעיד גם מספר הגירושים הנמוך בחברה היהודית האשכנזית

 םשנישואי עדות נוספת לכך. ניתן היה להשיג גט בקלות יחסית ואף על פי כן היה אחז הגירושין קטן ביותר

היא נטייתם של רבנים להתעלם מן ההלכה הקובעת שנישואים  נתפסו כמוסד שחשובה בו החיבה ההדדית

 43.ללא ילדים בטלים כעבור עשר שנים

הניסיון להבין את מיקומם של שידוכים בחייהם של יהודי אירופה הוא מורכב מאוד כאשר אנו בוחנים את 

בתרבות , כך למשל. בשטעטלה סותרת של מציאות היומיום היוצרים לעיתים תמונ, מגוון המקורות בנושא זה

, היידיש יש מספר לא מבוטל של שירי אהבה המבטאים משיכה הדדית בין בני זוג אשר בפירוש אינם נשואים

לכאורה את דימוי שליטתם של הנישואים  נוגדקיומם של אלה  44.עשרה-וסביר להניח שאינם בני שתים

ומציע במקומו חברה יהודית שמאז ומעולם היה בה מקום לתשוקה  מן הספרות מוכרהמאורגנים ה

ואת ההשפעה , יש להביא בחשבון את הדומיננטיות של שידוכים במעמדות האמידים ,עם זאת. ורומנטיקה

אף שניתן לאומר ברמה גבוהה של ודאות שגם במזרח אירופה . התרבותית שהייתה לכך על מעמדות אחרים

. הרי שיש לזכור כל הזמן שהיה האידיאל החברתי אליו שאפו, דים נישאו בשידוךלא כל היהו 91-של המאה 

התיאורים של רומנטיקה גלויה ולא מבויישת בגלויות שנועדו לשמש כברכות עובדה היא זו היא שהופכת את 

  .לרגל השנה החדשה לכה מהפכנים

                                                 
 .55' עמ, שם 42
 .11' עמ, שם 43

44
 Naomi Seidman, "Love", The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Online edition: 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Love 
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 בגלויותרומנטיקה . ג

 גלויות ומכתבי אהבה. 1

המשמשות מצע , עים בבירור בגלויות השנה הטובהיהדים לשינויים ביחס לרומנטיקה בעולם היהודי מופ

בה מפולין גלויה כך למשל ב. מלאכים או קופידונים, ם מקובלים כמו פרחיםירומנטי סמליםנוח לאימוץ 

ראה ) מופיע זוג יונים בתוך לב עשוי מפרחים

ימויים אולם נפוצים יותר מכל הם ד. (0תמונה 

של זוגות מאוהבים בסיטואציות שונות של 

יות מעניין לראות שבהרבה מהסיטואצ. חיזור

והן לא רק  יש לנשים תפקיד משמעותי הללו

. ת בתהליךאלא משתתפות פעילו, מחוזרות

מתארת ( 1ראה תמונה )גלויה נוספת מפולין 

בעוד שהגבר מגיש , וניתאישה היושבת בתוך מכ

אי אפשר להתעלם מהמטפורה הנגלית . על מכסה המנוע של הרכבעם קשת בידו יושב וקופידון , לה פרחים

  .הכוח במערכת החיזור שבין השניים האישה היא הנהגת במכונית ולפיכך גם בעלת –לעין 

, אצל מהגרים לארצות הברית

שהשילו מעצמם רבות מן המגבלות 

שנתפסו כמובנות מאליהן בעולם 

היו השינויים מרחיקי לכת , הישן

השידוך פינה את , כאמור. אף יותר

מקומו לרעיונות כמו התאהבות 

. ובחירת בן הזוג המתאים לך ביותר

מהגרות צעירות למדו על ענייני הלב 

דה משכנותיהן לשולחן העבו

באירופה נאסר על נשים צעירות לדבר עם גברים שלא . במתפרה ואימצו במהרה חיזור סטייל ארצות הברית

לאחר ההגירה הוסרו באחת המגבלות האלה  .הכירו וודאי שלא יכלו לצאת אתם לקולנוע או לתיאטרון

3תמונה מספר   

4תמונה מספר   
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החתן שלהן אלא גם שהשתמשו בו לא רק כאמצעי למצוא את  ,נהפך לבילוי המועדף על צעירות" דייטינג"וה

 45.דרך ליהנות מאמצעי הבידור הרבים שאמריקה הציעהכ

, שמקורה בארצות הברית, (5ראה תמונה )בגלויה מעניינת 

מאחוריו . מופיע גבר ישוב ליד שולחן ושקוע בקריאה או בכתיבה

עומדת אישה צעירה המדגדגת את עורפו באחד מהפרחים שהיא 

ח ויוזמה ביחסי ושה יש כגם כאן נראה שלאי. מחזיקה בידיה

 לא רק שבשונה מהמקובל בסצנות חיזור. החיזור של הזוג

אלא גם , הגבר הוא היושב והאישה עומדת מאחוריו מסורתיות

בעוד שהוא כלל לא , באמצעות פרח אם גם, היא זו שנוגעת בו

שדימוי כזה רחוק שנות אור נראה .  נראה מעוניין במעשיה

ג המסורתיים שהיו מקובלים על מהתיאורים של מנהגי הזיוו

 .יהודים במזרח אירופה

דאגה רבה מעלייתה במה ל נתנההעיתונות היהודית בתקופה  

אשר גם נחשבה להסבר לכך שיותר נשים , של האהבה הרומנטית

הרומנטיות של ואיש כרוניקל תיאר את השינויים בתפיסותיה 'העיתון אמריקן ג. יהודיות אינן מתחתנות כלל

 :האישה היהודייה

“The Marriage standards of her old world parents were not her 

standards in the new world, with its modern influences and teachings… the 

old world schadchen system does not appeal to the woman of fine 

sensibilities and high ideals and therefore she does not resort to them. If 

fate sends her the man of her choice she marries; otherwise she does 

not.”
46

 

היו סוגיה מרכזית גם בסוגה המפותחת של טורי עצות בעיתונים  נישואיםפערי הדורות ביחס לאהבה ו

ואילו , תחתן עם אדם עשיר בניגוד לרצונןלה ןים שלחצו עליהבנות כתבו בכדי להתלונן על הור. היהודיים

העיסוק , באופן כללי. נישואיםמהות כתבו בכדי להביע תרעומת על התפישות המוזרות שיש לילדיהן אודות יא

                                                 
45

 Susan A. Glenn, Daughters of the Shtetl: Life and Labor in the Immigrant Generation, (Ithaca and London: 

Cornell University Press, 1990), p. 156 
46

 Quoted in: Weissman Joselit, p. 11 
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ספרותית וביוגרפית , נישואים וכל המשתמע מכך בולט בכתיבה העיתונאית, חיזור, בנושאים כמו רומנטיקה

פערים בתפישות בין . אה שהכול רצו להבין את השינוי שחל בתחומים אלה בעקבות ההגירהנר. של התקופה

 .דורות וגם בין נשים לגברים הובילו לעיתים קרובות לסכסוכים וחוסר הבנות

ונישואים רבים אורגנו בידי מתווכים גם בארצות  ,לאמריקהעם המעבר  הלא נכחדכאמור השדכנות 

צעירים החדש שפשה בקרב ההנוהג ידחק החוצה בידי אולם בתהליך הדרגתי החלו השדכנים לה ,יתהבר

הם פרסמו את עצמם ברדיו בתשדירים . שדכנים מקצועיים נאלצו להתאים את עצמם לרוח הזמן. יהודיםה

קורט " יורקי לואיס רובין כי-הודה השדכן הניו 9101-בראיון לעיתון יהודי ב. שלוו במנגינות רומנטיות

פזמונאים וסרטים בהכנסת הרעיונות הרומנטיים , אף שהוא האשים משוררים, "רומנטיקה הוא בסדר

47.לראשיהם של לקוחותיו הצעירים
 :שדכן אחר התלונן מעל דפי העיתון 

"Once I lived of the fat of the land and most marriageable men and 

women in the quarter depended on me to make them happy. Now they 

believe in love and all that rot. They are making their own marriages… 

they learned how to start their own love affairs from the Americans, and it 

is one of the worst things they have picked up. How can a Jewish couple 

expect to be happy in a marriage of their own making when it is being a 

custom of their fathers and mothers for ages not to see each other until 

after marriage?"
48 

יורק -בקולות העולים מהכתיבה הספרותית של נשים מהגרות מתואר השדכן כדמות מוכרת בסמטאות ניו

פעמים רבות . אך בד בבד גם נתפש כשריד מאובן לתפישות של העולם הישן, מזרח אירופהלא פחות מאשר 

נים ככל שעולה גילה מוצג השדכן באור שלילי מאוד ומזוהה עם דעות לפיהן סיכוייה של אישה להינשא קט  

ץ השדכן מתואר כמנפ אמריקאית אנציה יצירסקה-היהודיה בסיפוריה של הסופרת. נה הנדוניה שלהוקט  

 49.או שמשפחתן ענייה 02חלומות המציע לנשים צעירות ויפות להינשא לאלמן או זקן רק משום שעברו את גיל 

פעמים רבות למעין שירות  כוהפ הםמעמדם של השדכנים שהמשיכו לפעול בעולם המשתנה הזה הדרדר ו

 .הכרויות שהפגיש צעירים שיכולים להתאים זה לזה

                                                 
47 

Weissman Joselit, p. 12 
48

 Stampfer, p. 39 
49

גובה השדכן חמישה דולרים מנערה ענייה רק בכדי להציע לה מוכר דג מלוח אלמן עם חמישה " הנס"בסיפורה של יצירסקה   
 ,Salem: Hungry HeartsAnzia Yezierska) ,.הפגישה עם השדכן מתוארת כסיוט והוא עצמו מוצג כרודף בצע חסר לב. ילדים

Ayer Company Publishers, 1984), pp. 128-131. 
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את מקומו של השדכן 

תפשו הצעירים 

ובשל  ,המחפשים אהבה

כך מהגרים לארצות 

הברית בלעו בשקיקה 

תיאורים של מנהגי חיזור 

וסיפורי אהבה בעיתונות 

טיולים . היהודית

פארקים זכו בבשדרות ו

להמלצה חמה כבילוי 

 ,המתאים לאוהבים

והמלצות למקומות 

דימוי שלו שנוצר  רובאו ל, גם בגלויות הדואר משמש הטבע 50.מתאימים במיוחד מילאו את דפי העיתון

לעיתים אלו דימויים כמעט . כמוקד ההתרחשות של רבות מן הסצנות הרומנטיות ,בסטודיו של הצלם

ראה תמונה )ביוקוליים בהם נראית הנערה כרועת צאן מימים עברו 

 נישואיםזהו רק ספסל בפארק המשמש כמקום הצעת ה יתיםלעו ,(1

המתואר , במיוחד הרפתקניבגלויה נוספת נראה זוג . (7ראה תמונה )

, אל הכדור קשורים שקים. (1ראה תמונה ) כדור פורחבעת הפלגה ב

ברור לצופה כי הם כך ש, גב כל אחד מהם מתוארת תכולתו-שעל

, אמת –מכילים את כל אשר זקוק לו זוג במהלך חייו המשותפים 

המטפורית של  כוונתו כי נראה. דולרים ועתיד מאושר, בההא

מקביל למסעם בחיים ועליהם מפליג בו הזוג המאייר היא שהכדור 

נתן את דעתו לכך אך עולה השאלה האם , להצטייד בדברים האלה

המכבידים על שקי החול הזוג דווקא להיפטר מלהתרומם על  שבכדי 

 .הכדור
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 Weissman Joselit pp. 12-14. 
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המנהג הרומנטי 

האולטימטיבי היה 

כתיבתם ושליחתם של 

מהגרים . מכתבי אהבה

שנתקלו בקשיי שפה יכלו 

לפנות למילון מיוחד 

שהביא כדוגמא מכתבי 

אהבה הכתובים באנגלית 

בכדי להקל , ויידיש במקביל

. על בחירת הנוסח הנכון

במכתבים עצמם התלוננו 

אוהבים מתוסכלים על כך 

שאינם מקבלים מספיק תשובות מאהוביהם ונאלצים לשוב מן 

הפכו בתקופה הויקטוריאנית  מכתבי אהבה 51.הדואר בידיים ריקות

בין גבר ואישה המתעניינים זה לדרך התקשורת המקובלת ביותר 

הכפופים  ,בה יכלו צעירים ,לסוגה כתובה של ממש היוהם ו ,בזה

. על לבםאשר לשטוח את  ,בדרך כלל לכללי התנהגות נוקשים

והשליטה  ,ההתכתבות הפכה לשיאו של תהליך החיזור המקובל

 .לאומנות ממש הייתהברזיה 

היא נושא אף הייתה שליחת מכתבי אהבה הפעולה עצמה של 

את מקומו של הדואר המודרני . רים בגלויותלמספר תיאושזכה 

חליפה בכמה מקרים יונת הדואר המסמלת את אהבתם של בני ה

בחירה בגלויה המתארת שליחה של (. 92-ו 1 ותראה תמונ)הזוג 

מהי ולפיכך מעניין לראות  ,מכתב נראית כמעשה בעל משמעות כפולה

פעמים רבות זו תקשורת של זוג אוהבים הנמצא משני . עצמו מעשה התקשורתבקיים בגלויות העיסוק מידת ה

הוא זה של אישה המגיעה אל אדם שכנראה אמור ( 99ראה תמונה )דימוי יוצא דופן . קצותיו של עולם ההגירה
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הטקסט המלווה את הציור שופך אור על תוכן המשלוח שברצונה להעביר . לסייע לה בכתיבת המכתב לחתנּה

, נראה אם כן. 52"ושולחת לו בימים אלה שקית תפילין ,י חמיםית לאהובי כמה געגועאני כותב" :לאהוב בניכר

אלא גם דואגת לחייו , שהאישה היא זו שנמצאת עדיין בעולם הישן והיא לא רק חשה צער על הפרידה מאהובה

 .הרוחניים בארץ הזרה

במספר גלויות של חברות 

שונות מוצג נושא התקשורת בין 

בני הזוג באמצעות פיצול 

שבאחד " חלונות"הדימוי לכמה 

. מהם הגבר ובשני האישה

, (1ראה תמונה ) בגלויה אחת

אנר 'אולי הרגשנית ביותר בז

נראה המחזר חותם את  ,זה

והמחוזרת  ,מכתבו בנשיקה

. מצמידה אותה אל ליבה

הכיתוב על הגלויה הוא שיר . םשלצווארה קישוט בצורת לב אדוכביניהם מופיעה היונה המעבירה את המכתב 

לכמיהה  ביטוי, "אלייך אלייך"כלומר , "צו דיר, צו דיר"על כמה גלויות רומנטיות הנפתח במלים  המופיע

נראה הגבר משלשל ( 90ראה תמונה )בגלויה בעלת רעיון דומה אך יישום מעשי יותר . המועברת גם באיור

סמלי שתי הגלויות מדגימות את הפן ה. ופאית בדוארוהאישה מקבלת אותו מידי ק ,מכתבו לתיבת הדואר

 .בשליחת מכתבי אהבה מחד ואת היותו מציאות יומיומית מאידך

קיימות גלויות 

בסגנון דומה 

המחליפות את 

 ,שליחת המכתבים

הדבר נעשה בין אם 

באמצעות יונת דואר 

                                                 
און  ,אויך שיק איך איהם די טאג א זייגער ...ווי שטארק מיין בענקעניש איז גרויס ,ווי בלעב א שטייגער, איצט שרייבט איהם צו"  52

 ."אויס" זעקעל-תפילין"נייה א

12תמונה מספר   

13תמונה מספר  14תמונה מספר    
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שתי הגלויות . יותר של שיחת טלפוןשיטה החדשנית והמודרנית ב ,באמצעות הדואר ביןמעוטרת לבבות ו

משתמשות בשיטות שונות בכדי להעביר בצורה חזותית את החוויה של שיחת ( 91-ו 90ראה תמונות )שלפנינו 

לאורך  ותבאחת מהן נכתב. בשתיהן מופרד הזוג המדבר בציור נוף המסמל את המרחק בין השניים. הטלפון

שבהגעת הקול דרך מופרדות במקפים בכדי לסמל את ההדרגתיות " ה-ב-ו-ה ט-נ-ש-ל"ים חוט הטלפון המל

, מצלצל הטלפון! גלין גלאן, גלין גלאן": עצמה שנייה מתאר הטקסט המצורף את חווית השיחהוב, הטלפון

  53!"אהובך מדבר, אני ?מי מדבר, הלו

 ?נישואים מאהבה או שידוך משתלם. 2

הרצון להינשא שלא באמצעות מצטייר רות יהודיות שהגיעו לארצות הברית בספרי הזיכרונות של מהג

של הסביבה  לא רק מרדיפה דתית, בחירה בהגירה נתפשה כבחירה בחופש. שידוך כגורם משמעותי להגירה

. אלא גם מכפייה משפחתית להינשא על פי בחירתו של האב ולחיות חיים נטולי אהבה רומנטית ,יהודית-הלא

מיליוני נשים לעזוב  ףרווחה כלכלית ואף חיי פאר היו כולם חלק מהחלום שדח, נישואים, אהבה, חופש בחירה

 ה אפשריחיזור ונישואים מזן חדש שלא הי מהחיים החדשים עליהם חלמו היה חלק חשוב. את מזרח אירופה

 .קודם לכן

. תטראשי –ובמקרים רבות , ש פופולאריתיידיאנר חדש של ספרות 'נוצר ז 91-הבמחצית השנייה של המאה 

אהבה היא מטרת החיים  –מקורי בחלקו אך מתורגם ומעובד ברובו היה זה גל של רבי מכר שלכולם מסר אחד 

אשר העיד על , (9191-9110)הסופר הנחקר ביותר בהקשר זה הוא יצחק מאיר דיק  54.והמדד לאושר בהם

 :עצמו

 "I wrote… for the benefit of our women…in a fine style, full of ethical 

teaching, free of any word of eroticism and blemish, and they instruct the 

women to walk in the paths of righteousness and to turn away from all 

evil." 

ריגות רומנטיות המצדיקות את העיר שכל סיפוריו מאופיינים באינט, שחקר את ספרותו של דיק, רוסקיס 

החברה היהודית המסורתית מסמנת תמיד את דיכויה של האהבה בשמם של . האהבה הרומנטית ההדדית

                                                 
 !"דיין געליבסטער רייד, איך? ווער רעדט, האלא. עס קלינגט דער טעלעפאן! גלין גלאן, גלין גלאן" 53

54
 Stampfer,  p. 36 
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היוו ספריו של דיק מקור לאסקפיזם והגשמת חלומות עבור הקוראות , במילים אחרות. הכסף והמעמד

 :עבור נשים אלו 55.היהודיות

"To be left an old maid… [was] … the greatest misfortune that could 

threaten a girl and to ward off that calamity the girl and her family, to the 

most distant relatives, would strain every nerve, whether by contributing to 

her dowry, or hiding her defects from the marriage broker or praying and 

fasting that god might send her a husband."
56 

יצירסקה היטיבה מכולם לבטא את . בספרות שנכתבה בידי מהגרים יהודים גם נישואים היו נושא מרכזי

הכמיהה לרומנטיקה והתגשמותה באמריקה . נקודת המבט של הנערה הצעירה המהגרת לארצות הברית

שם המסכם בצורה , 57"לבבות רעבים"י הסיפורים הקצרים שלה נקרא אחד מאוספ. חוזרת כמוטיב בסיפוריה

בתוך קשיי היומיום והמלחמה על בניית החיים החדשים . מדויקת את הנושאים המעסיקים את הגיבורות בו

 . באמריקה מטפחות הנערות בסיפורים האלה תקווה להצלה בדמותו של גבר

קוראת " הנס"בסיפור , כך למשל .מתחיל עוד לפני חציית האוקיאנוס החלום על מציאת אהבה באמריקה 

נערה יהודיה בכפר פולני מכתב מבת כפר אחרת שהיגרה לארצות הברית ועתה מודיעה על נישואיה שם לבעל 

 ,America is a lover’s land“: כך מתארת הכלה הטרייה את ארצות הברית במכתבה. סדנת היזע בה עבדה

in America millionaires fall in love with the poorest girl. Matchmakers are out of style, and a girl 

can get herself married to a man without the worries of a dowry”.58 

אשר תיארו את ההזדמנויות המופלאות , של  מהגרות אמיתיות אלהמכתבה של המהגרת הדמיונית דומה ל

והם חלמו על  ,להתעשרות הפוטנציאלהיה  עבור גברים הפיתוי הגדול שבהגירה. מריקהשהציעה להם א

עבור נשים היה החלום להתחתן שקול לחלום הגברי . בותיה מרוצפים זהבוהזדמנות להרוויח הון במדינה שרח

ן ללא העול של הנישואים ההדרך בה הן יכלו להפוך עצמאיות ולרכוש מעמד משל הייתהזו  – להתעשר

 .המאורגנים

                                                 
 .07' עמ, שם 55
 .01' עמ, שם 56

57
 Yezierska, Hungry Hearts, (Salem: Ayer Company Publishers, 1984). 

58
 Quoted in: Riv-Ellen Prell, Fighting to Become Americans: Assimilation and the Trouble Between Jewish 

Women and Jewish Men, (Boston: Beacon Press, 2000),  p. 61. 
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של עבודה קשה בסדנאות יזע  מדכאתכאשר מהגרות הגיעו לארצות הברית הן גילו מציאות , בפועל

גם במציאות זו של חיים בשיכוני הלואר איסט סייד המשיך החלום של . ומגורים בתנאים צפופים ועלובים

למות על אהבה גם בתוך גיבורותיה של יצירסקה חו. אהבה רומנטית ונישואים מאושרים לתת להן תיקווה

שאיפות אלה מגולמות גם בשיר פופולארי שהיה נפוץ במתפרות של . של בנייני השיכונים םהחדרים המדכאי

 :59הריס-יורק אותו מצטטת החוקרת אליס קסלר-ניו

"Day the same as night, night the same as day, 

And all I do is sew and sew and sew. 

May God help me and my love come soon, 

That I may leave this work and go." 

כתבה אוטוביוגרפיה באנגלית שהפכה למקור חשוב  ,90שהיגרה מרוסיה לארצות הברית בגיל , רוזה כהן

רוזה מתארת דרך ייסורים של פרידה . מהגרות יהודיות בתחילת המאהשל המציאות  אודותלמידע 

, למרות גילה הצעיר, יורק נאלצה-לניו עם הגיעּה. שם פגש אותה אביה ,ריתמהמשפחה ונסיעה לארצות הב

ברגע של ייאוש היא . יה לארצות הבריתמה ואח  ישעות ביום כתופרת בכדי לממן את הבאתם של א 91לעבוד 

 ?Father, does everybody in America live like this“:פונה אל אביה ושואלת אותו על העתיד הצפוי לה

Go to work early, come home late and go to sleep? And the next day, again work, eat, and sleep? 

Will I have to do that too? Always?”   

 :בתשובתו מוצא האב את הדרך האמיתית היחידה בה הוא יכול להבטיח לה תקווה למציאות טובה יותר

“Father looked thoughtful and ate two or three mouthfuls before he answered. “No,” he said 

smiling. You will get married".60 

התנסותה הראשונה ברומנטיקה . הבטחתו של האב לא ממהרת להתממש בהמשך התיאור בספרה של רוזה

רוזה נפגשת כמה פעמים עם נער . היא ניסיון כושל לשידוך שמארגנת לה שכנה בבית השיכון בו הם גרים

וכאת מן היא חשה כלואה במחויבות אליו ומד. העובד כשוליית חנווני ועתיד לרשת את החנות של דודו

                                                 
59

 Alice Kessler-Harris: “Organizing the Unorganizable: Three Jewish Women and Their Union, in: Pamela S. 

Nadell (ed.), American Jewish Women’s History: a Reader, p. 101. 
60

 Rose Cohen , Out of the Shadow: a Russian Jewish Girlhood on the Lower East Side, (Ithaca and London: Cornell 

University Press, 1995), p. 74 
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מתוך רצון לרצות את משפחתה . עזרה בחנותבעיוורת ותבלה את שארית חייה בטיפול באמו ההאפשרות ש

 .אך לפני החתונה מתחרטת ומבטלת את הסכמתה, שלו נישואיםהיא נענית להצעת ה

 בה היא מגלה שהואילמגינת ל. כמה שנים מאוחר יותר פוגשת רוזה גבר יהודי צעיר שהיא נהנית מחברתו

אך , םיהמשפחתה מתנגדת בכל תוקף לקשר בינ. נרים והמיר את דתו לנצרותוסיינמצא בקשר עם גורמים מ

כאשר הוא נוסע לשנתיים לעיר אחרת בכדי ללמוד במכללה נוצרית . מוילהיפגש עורוזה מתעקשת להמשיך 

הפעיל עליה את לואביה ממשיך במקביל לנסות . היא מבטיחה לחכות לו והם מנהלים חלופת מכתבים ערה

שדכנים עם חתנים פוטנציאלים מופיעים מדי ערב בביתה ו, ת עליה להינשא לבחור יהודי הגוןסמכותו ולכפו

 What do you want“:מחזרים ומדגיש את יתרונותיהםמאותם אחד באביה מפציר בה לבחור . של רוזה

anyway? The young man you saw last night is worth ten of your kind… He will give you a home 

with carpet on the floor, a servant and a piano.”. 61 

התלבטותה של רוזה בין ההצעה שמתאר בפניה אביה לבין 

כתוצאה מאהבה כזו  ונישואיםהרצון שלה במציאת אהבה 

היא   .מבטאת את הדילמה האולטימטיבית עבור מהגרות

 Sometimes there were moments when I was“: אומרת

tempted. A Home! A Piano! But was this all I wanted? 

And what was love? Now I knew that I still did not 

know.”
62 

המלאות בדימויים רומנטיים ניתן , גם בגלויות היהודיות

המתייחסת גלויה . למצוא הדים לקושי שבהחלטה להינשא

מתארת דמות של נערה ( 95ראה תמונה ) התלבטות זוישירות ל

על . מכונפת המחזיקה מאזניים ומזכירה אלגוריה של צדק

כפות המאזניים מונחת מצד אחד ערימת מטבעות ומן העבר 

השני דמותו הקומית למדי של גבר הנראה קטן מאוד לעומת 

 :הטקסט שעל הגלויה מסביר את משמעותה של ההתלבטות. הנערה

                                                 
 .020' עמ, שם 61
 .שם 62

15תמונה מספר   
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"On one scale, a fortune 

On the other, a groom 

Say, oh lovely dear maiden 

What would you enjoy?"
63 

בגלויה  .גלויות אחרות מציגות פתרון לדילמה הזו ומצהירות על עדיפותה של אהבה על נכסים כלכליים

. עומד מאחוריהבתנוחה הקלאסית של גברת ישובה ואדון הנראה זוג ( 91ראה תמונה ) 9191-שנשלחה ב

אבל לי , הכלה שלי היא מלכת אסתר": הטקסט בתחתית מצהיר

גרסה נועזת  64".כמתנה אוכל להביא לאהובתי רק את לבי. אין כתר

יותר של אותו רעיון אף 

מופיעה בגלויה המתארת 

ראה תמונה ) זוג מחובק

ומלווה בטקסט ( 97

מהם : "במיוחד בוטה

הקידושים ? ייחוס וכסף

הנצחיים נמצאים 

גלויה  65!".בנישוקים

ראה ) שכבר הזכרנו

בה נראית נערה  (5תמונה 

מדגדגת את צווארו של 

אהובה באמצעות פרח מתייחסת גם היא בטקסט שלה לעדיפותה 

הגיעה השעה היפה של השנה : "של אהבה על פני דאגות כספיות

יש , תצחק במקום, אל תדאג מכסף –עדין וחכם , היה טוב? על מה אתה חושב ?ממה אתה דואג –החדשה 

66."!שלך היא הנערה" קרן"ה, בידך מזל אחר
 

                                                 
 past perfect :http://www.jtsa.edu/prebuilt/exhib/pcard/02.shtmlהתרגום לקוח מן התערוכה המקוונת   63
מיין ליעבע  ,וועל איך איהר שענקען מיין ליעבע פון הארצען ,נאר איך האב קיין קרוין ,מיין כלה איז שען ווי אסתר המלכה" 64

 "!אליין
 ."אייביגע קידושין ליגען אין די קושען" 65
לאך , נישט אכט דאם געדל –זיי בעסער קלוג ארן איידעל ? וואס קלערסטו דא, וואס דאגהסטו –יאר שעה -עס קומט דע זיסע ניי" 66

 !"דאס מיידעל –זעה " קרן"דעס  -: פאראן, פארארן אנדארער גליק, אויס ברן

16תמונה מספר   

17תמונה מספר   

http://www.jtsa.edu/prebuilt/exhib/pcard/02.shtml
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ספרה של רוזה אינו . כנראה לעיתים קרובות שונה מן הפתרון הורוד המוצג בגלויות הייתההמציאות 

העצמאות החדשה הקיימת עבורה אך הוא מדגיש את , הכולל חתונה עם מחזר אהוב "הפי אנד"סיפור בעל 

אף שלנישואים יש יתרונות כלכליים , היא מעדיפה לא להינשא לאדם שאותו אינה אוהבת. כאישה באמריקה

היא לומדת . במקום נישואים היא מעדיפה להמשיך את השכלתה ולהרחיב את אופקיה. רבים עבור משפחתה

 . כונת המהגרים בה היא גרה עם משפחתהמשפרת את האנגלית שלה ויוצאת מחוץ לגבולות ש, לקרוא

ת התנסות ועצמית בעקבהגם בסיפוריה של יצירסקה נשים עוברות לעיתים קרובות שינוי בתפיסה 

מתאהבת הגיבורה בסטודנט " כנפיים"בסיפור . גם אם היא לאו דווקא מסתיימת בצורה מוצלחת, רומנטית

בתחילת הסיפור חווה עצמה הגיבורה כמי . הודיםאמריקאי המגיע לשיכונים בכדי ללמוד על המהגרים הי

 She was twenty-two and dowryless, and according to the traditions of her“: שלחייה אין טעם

people, condemned to be shelved aside as an unmarried thing – a creature of pity and ridicule.”
67

  

היא כאשר היא מביטה עליהם דרך עיניו ו, את הסטודנט משתנה תפיסתה כאשר פוגשת הגיבורה, בהמשך

 I’m nothing and nobody now, but ach! How Beautiful I would become if“: מוצאת ערך נוסף בחייה

only the light from his eyes would fall on me.”.68  על אף שאהבתה היא אהבה נכזבת שואבת ממנה

ם שמטרתם להפוך עצמה ממהגרת הגיבורה כוחות לצאת מהמצב שבו היא נמצאת ולהתחיל חיים חדשי

 .כל לאישה אמריקאית בעלת השכלה ואמצעים-חסרת

הפכו , באמצעות הבחירה החופשית של בן הזוג יםהמסורתי יםבגלל הדחייה של אורחות החיים היהודי

להקים משפחה בארצות הברית היה מעשה שסימל יותר מכל את תחילתם . לסמל של אמריקניזציה שואיםניה

למרות השאיפה האדירה להשתחרר מהעולם הישן עם זאת יש לציין כי  .של החיים החדשים ביבשת החדשה

רו תופעה נישואים לבני דתות אחרות נות. החדש המשיכו יהודים להינשא לבני דתםהעולם ולהפוך לחלק מ

 Twentieth-century marriage“ :אלן-בניסוחה של ריב. 02-הראשונה של המאה ההמחצית שולית במשך כל 

paradoxically became the setting for couples both to reproduce Jews and to produce an American 

lifestyle”. 69 

                                                 
67

 Yezierska, Hungry Hearts, p.3. 
 .99' עמ, שם 68

69
 Riv-Ellen, p. 60. 
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דו פעמים רבות שאיפות גדולות יותר מאשר רק מאחורי משיכתן של נשים יהודיות רבות לרומנטיקה עמ

והדחף להינשא הפך לאחת מהתכונות המזוהות ביותר  ,נישואים היו המפתח לחיים טובים יותר. מציאת בן זוג

אשר , האיום הגדול ביותר עבור נשים אלה היה המהגר היהודי הסטריאוטיפי. ב"עם המהגרת היהודייה לארה

נראה שעבור שני המינים הפכו . וחסרת מעמד כמותלא לאישה חסרת אמצעים ובוודאי , כלל לא מיהר להינשא

הבנה של פונקציה זו של  70.של השתלבות בחברה האמריקאית והמעבר למעמד הבינוני המיוחל כלינישואים ל

אוהבים מאירה באור אחר גלויות המתארות זוגות של בקרב מהגרים יהודים לארצות הברית הרומנטיקה 

הוא מעוצב כמו תצלום שכן , ראה פשטני מכדי להופיע על גלויההדימוי הזה נ, לכאורה. שונות בסיטואציות

גבר ואישה לבושים בבגדיהם היפים ביותר מצולמים  .כמותו ניתן למצוא אינסוף בתקופה זו, סטנדרטיזוגי 

שלדימוי הזה עדיין יש משמעות , הדבר המרתק הוא. לעיתים היא יושבת והוא עומד ולעיתים להפך ,בסטודיו

העיקר כאן הוא מושג , לפיכך. שכן בגלויה לא מדובר באנשים מוכרים, גם בלי שנכיר את הזוג המצולם

 .הזוגיות המאושרת

, בהרחבה בפרק הקודם שהתיאוריה שלה אודות משמעותה החברתית של אהבה נידונה ,וה אילוזוא 

אילוז מציינת שאחד התפקידים שיכולה תרבות למלא . מספקת סיבה נוספת לחשיבותם של דימויים אלה

. ללוא סיפוק סמלים המאפשרים מיצוי של הרגשות הת הובהפיכתה של משיכה מינית לתשוקה רומנטי

כגון בילוי , ת בסיטואציות שונותלעיתים קרובות סמלים אלו הם תצלומים או ציורים מפורשים המראים זוגו

 ,גלויות רומנטיות הן לפיכך סוכנים תרבותיים שמטרתם לא רק לייצג מודלים קיימים של אהבה 71.או חופשה

גלויה המתארת זוג מחובק הנושאת . מו לחייהם המודרניםאיאלא להציע לצרכני הגלויות מודלים חדשים שית

ם המשלבים את עולם הערכים הישן עם מערכת חדשה של מהווה מנשר של חיי" שנה טובה"את הכתובת 

 .שאיפות שלרומנטיקה יש מקום מרכזי בהן

  

                                                 
70

 .11-10' עמ, שם  
71

 .91' עמ, אילוז  
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 גלויות רומנטיות לא יהודיותיום ולנטיין ו. ד

אחד המוקדמים . יםיאנרים של גלויות הקשורים בנושאים רומנט'יהודי היו קיימים מספר ז-בשוק הלא

לעיתים אף בביגוד , איורים מסוגננים של נשים יפות בסיטואציות שונות, ציורים של יפיפיות ואבהם הש

של נשים  צילומיםאז היו , 91-של המאה ה 12-סוף שנות הגלויות אלה הפכו מבוקשות עוד ב. יחושפני למד

יוקנאות של בהמשך הפכו ד. חשופות אסורים למכירה והוחרמו על ידי הדואר אם הודפסו על גבי גלויות

הביא את תמונותיהם של כוכבים והיוו את הכלי הראשון ש ,שחקניות ידועות לנושא אהוב לתיאור על גלויות

 72.לבתיהם של מעריצים בקלות רבה

חג נוצרי בעל מקורות , יום ולנטיין הקדושמרבית הגלויות הרומנטיות באנגליה וצפון אמריקה נוצרו עבור 

היה ולנטיין הקדוש  91-עד המאה ה .בפברואר ומציין את האהבה הרומנטית והחברית 91-מעורפלים הנחוג ב

היו כמה , למעשה. הקתוליתאחד משורה ארוכה של קדושים נוצרים מרטירים שיומם צוין על ידי הכנסייה 

לא היה  ,עם זאת, לאף אחד מהם. ל אינה ודאית"וזהותו של זה שיומו מצוין בתאריך הנ, קדושים בשם זה

 91-דוש לרומנטיקה נעשה במאה ההק ולנטייןהקישור הראשון בין יומו של . קשר כלשהו לאהבה או זיווג

, מגנואה שיומו חל במאי ולנטיין, לקדוש אחר, על פי פרשנים אחדים, וסר התכוון'צ. וסר'פרי צ'בשירתו של ג

יטים שלא הכירו את הקדוש הוא הובן לא נכון על ידי בני עמו הבר אולם, תקופה מתאימה יותר לחגיגות

-אביב ופריחה וכבר במאה ה, חיזור, בעקבותיו גם משוררים אחרים קשרו בין מועד זה לבין אהבה .האיטלקי

 73.זו הייתה תפיסה מקובלת 95

שנערכה בערב  Drawing of Lots,הייתה הגרלת הזיווגים המנהג הפופולארי הראשון שאפיין את החג 

שלפו מתוך כובע פתקים עם שמות או מספרים של משתתפים בני המין השני וכך  משתתפי האירוע. שלפני החג

בשכבות אצילות של האוכלוסייה הפכה כתיבה והענקה של . שלהם לכל מהלך החג "ולנטיין"זכו במי שכונה ה

ם שעיטרו את גלוית ימסורת זו היוותה במידה רבה את היסוד למסרים הרומנטי. שירי אהבה למזוהה עם החג

לאהובים בהתאם ליכולתו היה נהוג להעניק בחג מתנות  97-כבר במאה ה, נוסף על כך. הקדוש ןום ולנטייי

 .הכלכלית של הנותן

בלוח השנה מציון נוצרי לא מוכר . זכה החג לפריחה פתאומית בארצות הברית 91-של המאה ה 12-בשנות ה

 : 9115-את עיתון מפילדלפיה בכך תיאר ז. באחת לאופנה שסחפה את העולם החדש כולו ךהוא הפ

                                                 
72

 Martin Willoughby, A History of Postcards, (London: Bracken Books, 1994),  p. 94. 
73 

Leigh Eric Schmidt, The Fashioning of a Modern Holiday: St. Valentine's Day, 1840-1870, Winterthur Portfolio, 

Vol. 28, No. 4 (Winter, 1993), p. 210. 
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"A few years ago… we read that this Saint's day was observed in 

Europe, but we did not observe it here… But now things have changed. St. 

Valentine's letters and hearts and darts, &c., are domesticated among us. 

Especially in New York City is the fashion of half-serious, half-comic love-

making, and humbug amorous declarations, made on paper through the 

Post, on this day. Thousands on thousands of such missives are sent.... 

Even in sober Philadelphia the Saint's day is at a premium."
74 

נעוצה בעניין  הייתהבדואר לא  ןולנטיייום של משלוח ברכות  מפתיעההסיבה לפריחה ה, ככל הנראה

לאחר שהפכו  .דווקא יוזמה עסקית מוצלחתתאומי של האוכלוסייה האמריקאית בקדושים נוצרים אלא פ

ובמהרה הפכו , ומייםיורק על ידי יבואנים ויצרנים מק-הובאו לניו ןה ,ללהיט בבריטניה יום ולנטייןברכות 

אדם המזווג  הייתהשמשמעותה קודם לכן , עצמה המלה ולנטיין. ללהיט בכל החוף המזרחי של ארצות הברית

 91-בשנות הארבעים של המאה ה .ארורבבפ 91-הפכה לשם עצם המתאר ברכה על גבי נייר הנמסרת ב ,לך בחג

ברכות אולם הדרישה ל, סחור של חג המולדהחברה האמריקאית הפוריטנית התייחסה עדיין בחשש מסוים למ

התחרו על לקוחות והפכו ברכות כאלו חנויות לממכר  .כבר הונעה לחלוטין על ידי אופנה וביקוש ןולנטיייום 

 75.למוקדי משיכה כשלעצמן עם חלונות ראווה מקושטים ופרסומות בעיתונים

אליו עד שהחלו להתייחס , גרמה למתיחתו של החג והרחבתו יום ולנטייןהפעילות הכלכלית הרבה סביב 

כרטיסי הברכה הופיעו בחנויות כבר בינואר והצורך להחזיר כרטיס לשולח שמר על מכירות ". שבוע ולנטיין"כ

ם אלא על שני אנשים ימנהג החלפת הכרטיסים גם הוחל לא רק על מאהבים רומנטי. גבוהות עד סוף פברואר

קהל היעד , על אף הכוללנות של החג. מילדים והוריהם ועד ידידים רחוקים, הו של חיבההנמצאים בקשר כלש

מסורת מיוחדת  .העיקרי של מוכרי הכרטיסים היו נשים וילדים שעבורם עוצבו מרבית הדימויים המודפסים

שבו נשים היו אלה ששלחו כרטיסים למחזרים , חל בשנים מעוברותיום ולנטיין האף נוצרה סביב 

נשים נהגו לאסוף את כרטיסי הברכה , כמה דורות מאוחר יותר, בדומה לגלויות .טנציאליים ולא להפךפו

 .ור אותם באלבומים מיוחדיםשמשקיבלו ול

עשויים תחרה , יצרנים של כרטיסי ברכה התחרו בינם על כספם של לקוחות וייצרו כרטיסים מורכבים

הלכה  91-קיימת כבר מהמאה ה הייתהיד ש-ם מעשההמסורת לכרטיסי. שעוטרו בברכות מגוונות, ומשי

 : י לעילר ממנו ציטּת'פיה לדגלדבר שהסב דאגה רבה לעיתון פילד, והתמעטה
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 Quoted in: Schmidt, p. 214. 
75
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" We . . . think the entire tribe of engraved, painted, printed Valentines 

an abomination, invented by cunning stationers and booksellers for 

pecuniary profit, and a desecration of love's high festival. When we were 

young, they did these things differently; a Valentine was of no value then, 

unless it were original, for in that case there was some guarantee that the 

sentiments set down on the epistle shadowed forth the real feelings of the 

writer. But what satisfaction is it to a lady to receive a printed declaration, 

embossed and gilded according to a set pat-tern, and which is a precise 

facsimile of fifty thousand others which she knows to have been sent to half 

the young ladies in the town. Far better would be the most simple refrain 

from the pen of the loved one."
76 

כבר הייתה תעשייה של  91-ובאמצע המאה ה ,91-מתן כרטיסי ברכה לרגל החג היה מסורת עוד במאה ה 

ובמהרה  הדפסת הדימויים על גבי גלויות דואר הייתה התפתחות טבעית ביותר. ייצור ברכות מודפסות עבורו

הפכו גלויות לאמצעי מרכזי 

סוג . יום ולנטיין להפצת ברכות

 ,הדימויים שעיטר את הברכות

ומאוחר יותר את הגלויות 

התקבע בשלב  ,המדוברות

כבר . מוקדם של התפתחות החג

-באיור לספר שירים מן המאה ה

המזכיר את החג מופיע  91

ראה ) קופידון המוקף ציפורים

שני סמלים שיהפכו , (91 תמונה

. נטייןוליום למזוהים עם ברכות 

אל רומאי שהפך במשך , קופידון

כך . מגוונים בדימויים אלו םיתפקיד ממלא, מאות שנים של תיאור אמנותי מנער מושך לילדון שמנמן מכונף

במקום המחזר המתחבא  את מכתב האהבה לגבירה המביא כדוור קופידון משמש 91-באיור מן המאה ה למשל
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יום בברכת . (91ראה תמונה ) מאחורי עץ בגן

קופידון משמש נהג  91-ולנטיין מן המאה ה

בכרכרה רתומה לאילי צפון מעוטרים בלבבות 

  .(02ראה תמונה ) שבתוכה יושב הזוג המאוהב

מחליפה הנסיעה  02-בתחילת המאה ה

ניתן . במכונית את הכרכרה בה נוהג קופידון

לראות זוגות הדוהרים במכוניות פתוחות בגלויות 

בה מתפקד קופידון  9195-כך למשל גלויה מ, רבות

את המכונית בצד הדרך ומפנה את  כשוטר העוצר

ההתלהבות מן (. 09 מונהראה ת)חציו אל הזוג 

החידוש שבכלי התחבורה החדשים ניכרת בגלויות 

גם כאלה שנוצרו עבור הקהל הרחב וגם  ,רבות

נסיעה במכונית . אלה שנוצרו עבור יהודים

שלאו דווקא יש להן הקשר  מופיעה בגלויות

נראה שיש לכך  ,מלווה בקופידוןדוהר ברכב ורומנטיות שבהן נראה זוג העם זאת בגלויות אך , רומנטי

המצאתן של מכוניות יצרה עבור זוגות הזדמנויות חדשות להיות . משמעות מעבר להנאה מן הנסיעה המהירה

. לבד ולהגיע במהירות למקומות בילוי

של  T-המודל  9121-בכאשר הומצא 

שהיה נגיש לרבים וכלל גג מפני , פורד

מיתוס חדש בתרבות  רנוצ ,הגשם

האפשרויות הגלומות  בדברהאמריקאית 

עבור זוג צעיר בנסיעה משותפת 

 77.במכונית

 הפכולבבות ויונים , זוגות מאוהבים

יום להיות דימויים קבועים בגלויות 

                                                 
 .11-11' עמ, אילוז 77
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לפעמים מופיע בגלויות . גלויות הרומנטיות היהודיותבגם אומצו בחלוף הזמן סמלים האותם ו, ולנטיין

 ראה תמונה) בה רואים זוג מפלרטט דרך חלון המכונית ,שכבר ראינו משל בגלויהכך ל, היהודיות גם קופידון

נראה  ,ככלל, עם זאת. נראה קופידון ישוב על מכסה המנוע ,(1

שהופעתו של הפעוט המכונף בגלויות המיועדות לקהל היהודי 

ובהעדרו מבצע הצד  ,פחות נפוצה

, כך. תפקידוהגברי בזוג את 

 ,מפולין גלויה יהודיתב, למשל

המזכירה את  סצנהבה מוצגת 

 או ויוליה של שייקספירירומ

בעלת נערה ה, (00 אה תמונהר)

על  השיער הארוך והפזור עומדת

את ברכת  ליכה מטהמשומרפסת 

, המעריץ שלה. השנה טובה שלה

 ,למרפסתמתחת וממתין עומד ה

אשר לא ברור אם נועד לפגוע בברכה , מכוון אליה חץ מקשת

 78.המתעופפת או בנערה עצמה

טיסה , כך למשל. יום ולנטייןים ממש בגלויות רומנטיות יהודיות וגלויות ילעיתים חוזרים אותם דימו

יום וגם בגלויות  (1ראה תמונה ) בכדור פורח היא נושא שאפשר למצוא גם בגלויה מבית דפוס יהודי בפולין

מטבע . (00ראה תמונה ) אמריקאיותולנטיין 

גם תיאורים של זוגות בתנוחות שונות , הדברים

הן של חיזור הם מראה נפוץ בגלויות רומנטיות 

לדוגמה )יהודי -במגזר היהודי והן במגזר הלא

מעניין . (01אחת מתוך רבות ראה תמונה מספר 

חוזרת על עצמה בגלויות תמה ה ,עם זאת, לציין

 אך לא קיימת כלל בגלויות יהודיות, יום ולנטיין

                                                 
ובכל מקרה מדובר בשילוב מקורי של מוטיב החץ והקשת בידיו , ייתכן גם כי הגבר הוא זה ששלח את הברכה מקשתו אל המרפסת 78

 .של הגבר בהיעדרו של קופידון
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 (09ראה תמונה ) כמו שני הילדים הנוהגים במכונית, גלויות כאלה. מככבים ילדים ןרומנטיות שבה סצנות  –

קיימות באינסוף צורות ( 05 ראה תמונה)או גלויה בה נראה זוג ילדים רוקד וילד נוסף מנגן להם בגיטרה 

שמידט מציין שבמחצית . ודוגמאות שיצאו תחת ידיהם של בתי הדפוס השונים בארצות הברית ואנגליה

אשר עודדו לתת ברכות להוריהם או , שווק במידה רבה גם כחג לילדים יום ולנטיין 91-השנייה של המאה ה

ברבות מן , על אף נוהג זה 79.לבני גילם

ר האוהבים תיאו הגלויות האלה

נראה ו, כילדים הינו כלי אומנותי בלבד

בסיטואציות מבוגרים מחליפים  הםכי 

כמו למשל , עדו להםממש נו אשל

 .נהיגה במכונית

היו  יום ולנטיין מכיוון שגלויות

נפוצות הרבה יותר מגלויות רומנטיות 

יהודיות וקיימות עד היום במספר רב 

 – אולם המוטיבים הבסיסיים, מבחר רחב הרבה יותר של עיצובים ודגמים ןניתן לראות בה ,יותר של דוגמאות

דרך תרומתן להיווצרות  ,נראה שלגלויות האלה. מופיעים בכולם זוגות מאוהביםו ציפורים, לבבות, פרחים

ת רומנטיות לעיצובן של גלויו, השפעה רבה הן ישירה והן עקיפה הייתה, סמלים אוניברסאליים של רומנטיקה

סצנות שהייתה גם שמרו על שפה אמנותית ייחודית תוך בחירת האחרונות אף על פי כן ברור שאלה . יהודיות

אשר לא תוכל להיעשות במסגרתה , השוואה מקיפה בין שני סוגי הגלויות. להן משמעות עבור קהל היעד שלהן

ת הגומלין בין תעשיית הגלויות היהודית ותוכל להניב ודאי מסקנות מרתקות נוספות על השפע ,של עבודה זו

 .לבין זו העולמית
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 ?כיצד מוצגות נשים בגלויות –" מושא האהבה". ה

כבר הזכרנו כאן את הקשר אותו ניתן למצוא בתקופות רבות בהיסטוריה בין עלייה בכוחן החברתי של 

התחוללו  91-סוף המאה השבחברה היהודית של , ראינו גם. נשים לבין גידול בחשיבותה של הרומנטיקה

להם השפעה על כמות הדימויים  הייתהאשר ללא ספק , שינויים משמעותיים בתפישת היחסים בין המינים

גלויות אלה מיוחדות גם בכך שהן מציגות נשים באופן שנדמה שהיה . הרומנטיים הקיימים בגלויות הדואר

בפרק זה . מעניין במיוחד לבדוק כיצד הצטיירו נשים בגלויות היהודיות בכלל מסיבה זו. בלתי נתפש קודם לכן

של הופעתן , אך החשוב מאוד, מצד אחד הפן השטחי לכאורה ;היבטים של שאלה זותי להתמקד בשני חרב

 .ומצד שני התפקידים אותם ממלאות נשים בדימויים שעל פני הגלויות ,החיצונית של נשים

 ם צנועות קצת פחותנשים צנועות ונשי .1

כמו תיאור של טקסים דתיים המתקיימים בבית הכנסת או , נושאים דתייםן וכפי שכבר צוין בפרק הראש

כך התחשב בזהו דבר טבעי ב. הם הנושאים התכופים ביותר בגלויות שיוצרו על ידי יהודים ,לו צהמחו

שהגלויות יועדו לאוכלוסייה המגדירה 

שימוש בהן ושה ,באמצעות דתעצמה 

ייתכן גם . במיוחד סביב ראש השנה נעשה

שהבחירה בגלויה המתארת מנהג דתי 

יהודים שהיגרו לארצות הברית  השימש

כאמצעי לאותת לקרוביהם באירופה 

שהם מקיימים את מצוות היהדות גם 

80.בעולם החדש
הסצנות הדתיות כוללות  

תיאורים של כל הווי החיים היהודיים 

 .ברכת הילדים בערב שבת מברכת הלבנה ועד, פילה בבית הכנסת ועד ליל הסדרמת
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כל  אחד הדברים המאפיינים את

א י ההווי הדתי בגלויות הותיאור

. הדומיננטיות של גברים בסצנות האלה

נשים אינן מופיעות כלל בסצנות , רובל

אלא אם , מצוותבהקשורות במנהגים או 

במצוות המבוצעות בחיק כן מדובר 

, גם כאשר ישנן נשים בתמונה. המשפחה

והן אינן  רן מקום ספציפיומוגדר עב

, למשלכך . מתערבבות בין הגברים

נראים גברים הלוחצים יד זה לזה ולצדם ( 01 ראה תמונה)בגלויה פולנית המתארת את היציאה מבית הכנסת 

הם עושים זאת בנפרד וממשיכים , תתפים במנהג הדתיאף ששני המינים מש. שתי נשים הלוחצות יד זו לזו

דוגמא נוספת לכך היא גלויה אמריקאית של ההיברו פאבלישינג קאמפני . לשמור על מעין עזרת נשים

גברים ובנים עומדים בצד אחד של הגשר ובצדו השני שתי נשים . (07 ראה תמונה) המתארת את מנהג התשליך

או  האמורים כנראה להיות סידורים, גלויות נושאות הנשים ספריםבשתי ה. המבצעות גם הן את המנהג

 .נשמרת ההפרדהבכל מקרה , כאמור, אך, דבר המדגיש את השתתפותן הפעילה בביצוע האקט הדתי, מחזורים

גם בסצנות המתארות את ההווי הדתי 

בבית נראה שנשים נדחקות לצדה של 

ברו בגלויה נוספת של ההי. הסצנה

פאבלישינג קאמפני המתארת את דרשת 

נראים גברים , (01ראה תמונה ) בר המצווה

. היושבים סביב שולחן שעליו יין וכיבוד

שתי נשים הנוכחות גם הן באירוע יושבות 

 ,לא רק בצד אלא גם בריחוק מן השולחן

 .כך שהן מורחקות מלב ההתרחשות

 כיהודים אדוקים היושבים לסעודה סביב שולחן לבושיםדוגמא קיצונית אף יותר היא גלויה המראה גברים 

ברור , אף שייתכן שזהו אכן תפקידה. האישה בתמונה עומדת בפתח הדלת ונראית כמשרתת. (01ראה תמונה )

 .שנשמרת דיכוטומיה מגדרית בין המסבים לשולחן לבין מי שמגישה להם
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נשים מוצגות כאקטיביות , למעשה

בתחום הדתי כמעט אך ורק בסצנות של 

כמעט לכל מוציא לאור של . הדלקת נרות

ה סצנגלויות יהודיות יש גלויה המתארת 

של אישה או שתיים המברכות על , כזו

אלן סמית מציינת שבמקרה של . הנרות

ראה ) חברת וויליאמסבורג גלויה של

את  הטקסט המלווהגם  (02תמונה 

מנקודת המבט של נשים אלא בנימה  אסצנת הדלקת הנרות כתוב ל

 The Tear of a Jewish girl/Her“: המתבוננת עליהן מבחוץ

prayer, her pleading glance/They will not be lost in the 

abyss/They will not go unanswered.”. 81
 

ייתכן שהמחסור הזה בדימויים המדגישים את השתתפותן של 

נשים בשגרה הדתית וחשיבותה עבורן מלמד על זלזול מובנה כלפי 

קיימת  הייתהברור שגישה כזאת . מקומן של נשים במערך הדתי

-הסמי אנציה יצירסקה מתארת ברומן, כך למשל. מסוימיםבחוגים 

ל כ  המסמל ב  , ורהשל הגיב כיצד תופס אביהאוטוביוגרפי שלה 

את תפילותיהן  ,צורות מחשבה שמרניות שאפיינו את העולם הישן

 The Prayers of his Daughters didn’t count“: של נשים

because God didn’t listen to women. Heaven and the next world were only for men. Women 

could get into heaven because they were wives and daughters of men.”. 82 

, מופיעות בסצנות חסרות הקשר דתי הנשים המתוארות בגלויות היהודיות רוב, על אף כל הדוגמאות האלה

ציינת אלן סמית מ. הן מתוארות כנערות מודרניות לחלוטין אשר אין שום דבר המעיד על יהדותן בלבושןו

בתקופה של . העולה מאופן התיאור של האנשים בגלויות הנורמאליותאת החשיבות שיש לתחושת  בהקשר זה
                                                 

 .011' עמ, שם 81
82

 Anzia Yezierska, Bread Givers, (New York: George Braziller, 1975), p. 9. 
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בה הוצגו יהודים בחברה הכללית כבעלי תכונות גופניות  ,ועליית האנטישמיות המודרנית קולוניאליזם

מדגישות הגלויות היהודיות דווקא את הדמיון בין האוכלוסייה  ,המבחינות אותם משאר האוכלוסייה

 83.היהודית לבין החברה בה הם חיו

, יהודית-עבורן דרך להשתלבות בחברה הלא הייתההופעתן החיצונית של נשים , בהיבט המעשי יותר

כיסוי הראש לנשים נשואות הפך בארצות הברית למשהו שנחשב . בייחוד לאחר ההגירה לארצות הברית

שזה עתה , מהיביוגרפיה שלה כיצד הבחינה לראשונה שאאוטורוזה כהן תיארה ב. פטר ממנוילמיושן וראוי לה

 :עשתה את המסע מעבר לים נראית ארכאית עם כיסוי הראש שלה

“Mother had been here only a short time when I noticed that she 

looked older and more old fashioned than father. I noticed that it was so 

with most of our women, especially those that wore wigs or kerchiefs on 

their heads. So I thought that if I could persuade her to leave off her 

kerchief she would look younger and more up to date.”
 84 

אך במהרה היא , לאם קשה בתחילה לקבל את עצתה של הבת ולנטוש את כיסוי הראש המסורתי

 .צורךמשתכנעת שבאמריקה אין בו עוד 

בין  בהפרדהמאוד  יםחשוב ניםמאפיי ויכיסוי ראש הושלבוש עולה מן הגלויות גם , בנוסף לספרות הכתובה

בין ובין אירועים בעלי משמעות דתית כן בהפרדה רצות הברית ומי שהשתלב באבין יך למולדת הישנה ומי ששי

ים המהגרים הותיקים את אלה שזה כמו בזו המפורסמת בה פוגש, בגלויות המראות מהגרים חדשים. ימי חול

נראה שהמטפחת היא הפריט . עוטות הנשים ללא יוצאת דופן מטפחות לראשיהן( 9 ראה תמונה)עתה הגיעו 

בכל גלויה בה רוצה המאייר לתאר את . המגדיר ביותר הקושר בין נשים יהודיות לבין המולדת הישנה

הוא בוחר במטפחת הראש  ,עו ממנה זה עתהאומללות החיים במזרח אירופה ואת דלותם של אלה שהגי

ללא , מופיעות נשים בלבוש מודרני לכל דבראולם ברבות מן הגלויות שיוצרו בפולין  .כמסמלת של דלות זו

 .אותה הבחנה בין המיושן לחדיש

כפריט שלבשו נשים במזרח אירופה וזנחו כאשר הגיעו לארצות  לפאותתיאורים ספרותיים מתייחסים גם 

שמתאחדת , ן את הגעתה לארצות הברית של גיטלקאהכך מתאר הסופר היהודי בן התקופה אברהם . הברית

יורדת מן הספינה  ,אותה לא ראה זמן רב, ברגע הראשון שיקל מבחין באשתו .גיבור הסיפור, עם בעלה יקל
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 Smith, pp. 237-238. 
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 Cohen,  pp. 152-154. 



47 

 

 His heart had sunk at the sight of his wife's uncouth and un-American“ :בניו יורק הוא חש אכזבה

appearance”
שהיא חבשה  בפאהיותר מכל  אלא ,לא רק בלבושהחוסר האמריקניות הזה בא לידי ביטוי  ..

 :לראשה

 “She was slovenly dressed in a brown jacket and skirt of grotesque 

cut, and her hair was concealed under a voluminous wig of a pitch-black 

hue. This she had put on just before leaving the steamer, both "in honor of 

the Sabbath" and by way of sprucing herself up for the great event. Since 

Yekl had left home she had gained considerably in the measurement of her 

waist. The wig, however, made her seem stouter and shorter than she 

would have appeared without it. It also added at least five years to her 

looks.”
 85 

בזמן הקצר שהם חיו בצדדים שונים של האוקיאנוס מגיעים לזיקוק  והאישההפערים שנוצרו בין הבעל 

צמה שאותו היא לובשת בכדי לייפות את ע, פריט חגיגי בפאהגיטל רואה  .הנוכרית הפאהביחסם השונה אל 

שתו כמי שאינה כמשהו מיושן המגדיר את א הפאהיקל רואה את בעוד ש, לקראת השבת והפגישה עם בעלה

 .במקום שאליו הגיעה עד שלא תשנה את הופעתה להשתלבמכירה את המנהגים האמריקאיים ולא תוכל 

לדעת , כמובן, מגלויות דואר אי אפשר

אף שיש מקרים , מי לובשת פאה ומי לא

מסוימים שבהם ניתן לחשוד שמדובר 

כמו בגלויה נוספת בה נראית , בפאה

שדווקא נעשתה בפולין , הנרותברכה על 

 ייתכן שמסיבה זו. (09 ראה תמונה)

הופכת המטפחת חשובה עוד יותר כסממן 

. מובהק של נשים בעלות הופעה מיושנת

מעניין לציין ששיחה בין גיטל ליקל 

 :ולמטפחת לפאההן מבהירה את הסמליות הדומה שיש בהמשכו של אותו סיפור של אברהם קא המופיעה
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Abraham Cahan, Yekl and The imported bridegroom, and other stories of the New York ghetto, (New York: 

Dover, 1970), Ch. 4. 
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 “They don't wear wigs here," he ventured to add. "What then?" she 

asked, perplexedly. "You will see. It is quite another world." "Shall I take it 

off, then? I have a nice Saturday kerchief," she faltered. "It is of silk--I 

bought it at Kalmen's for a bargain. It is still brand new." "Here one does 

not wear even a kerchief." "How then? Do they go about with their own 

hair?" she queried in ill-disguised bewilderment.”
86 

 הכ יתאשר נרא ,פי צו האופנה-עלעל גבי הגלויות אכן נוהגות  המופיעותנראה שרבות מהנשים והנערות 

תקופה בה נעשו המקובל בהן מסדרות אותו לפי . וחושפות את שיערן ,לגיטל המהגרת הטרייה שערורייתית

למרות . ועד התספורות הקצרות של שנות העשרים 02-מהתסרוקות הנפוחות של תחילת המאה ה, הגלויות

 וטריםמעמצד אחד כובעים  – נשים אשר בוחרות לעטות כיסוי ראש כלשהו בוחרות באחד משני כיוונים, זאת

יש ש, האלה משמעות שונהת מן האפשרויות לכל אח. שיערהומאידך כיסוי ראש קטן המכסה רק חלק מ

  .להתעכב עליה

לפריט חובה אצל נשים  02-נחשבו בתחילת המאה ה ,מעוטרים בסרטים ובפרחים, כובעים רחבי שוליים

, ן מתוארת האישה מחוץ לביתמופיעים בדרך כלל כלבוש בסיטואציות שבהבגלויות הם  .מכל האוכלוסיות

מוזכרים בספרות שנכתבה בידי מהגרות שוב ושוב והם , ה במכונית או אפילו בטיסה במטוסלמשל בנסיע

בעולם שבו שמלות נתפרו לפי מידה והוחלפו לעיתים רחוקות היה הכובע דרך לרענן . כפריט יוקרתי במיוחד

 וכך הפך, אופנתיות מן הכובע השתנו מדי עונההדרישות ה .סבירהנערה בהשקעה כספית את מלתחתה של 

יורקי -בעיתון הניו .מעוטר היה משאת נפשה של הנערה המהגרת היהודייה כובע. כובע לברומטר של עדכנותה

  87.לפחות עשרים חנויות כובעים ןן בלואר איסט סייד ישנ'שברחוב דיביז 9122-נכתב ב אף טריביון

ולכן מהגרים שראו לראשונה נשים עם כובעים  ,גבוההמעמד הבמזרח אירופה נלבשו כובעים רק על ידי בני 

בין אם רכשו , אולם במהרה הם החלו לקחת חלק בעצמם באופנה זו. במיליונריםלראשן היו בטוחים שמדובר 

מהגרות יהודיות . מלא נוצות לעיטור כובעים ובין אם השקיעו הון עתק בכובע פרחי נייר בסנטים בודדים הכמ

רוכשות כובעים מעוטרים בצורה ש הן נודעו כמי. ביקורת על טעמן המצועצעלפעמים רבות היו גם חשופות 

העיתונות ביידיש וגם באנגלית תקפה את המהגרות . ובכך חושפות את חוסר ההשכלה שלהןמוגזמת ומגוחכת 

 ואיש דיילי ניוז מדוע נערות יהודיות לא יכולות'הג תהה 9122בדצמבר  .הצעירות על החוש האופנתי שלהן

                                                 
 .שם 86

87
 Barbara A. Schreier, Becoming American Women: Clothing and the Jewish American Experience, 1880-1920, 

(Chicago: Chicago Historical Society, 1994), p.60 
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 “to lay aside their traditional love for gewgaws and vulgar finery and 

instead of spending their time in devising how they may add another 

feather to their attire, learn to dress quietly and tastefully?”
 88

 

, קונה הגיבורה כובע עם דובדבנים אדומים המזכירים לה את מולדתה "כנפיים"גם בסיפורה של יצירסקה 

נשים זכו לביקורת ציבורית רבה על אהבתן ללבוש  .אך נראים מטופשים בעיני האמריקאי בו היא מאוהבת

ראוותני מכיוון שהן לא היו מוכנות לקבל את עצותיהם של גורמי 

נערות . איכותי וצנוע, ם שהטיפו ללבוש שימושיהקליטה האמריקאי

שחיו בשיכונים עלובים ועבדו שעות מפרכות במפעלים רצו לגוון את 

הבגדים החדשים .  חייהן בבגדים צבעוניים ולא פרקטיים בעליל

נו הן באו וגם משימשו אותן גם בכדי להבדיל עצמן מן העולם שמ

 .בכדי לנסות להשתלב בעולם החדש

היו תסרוקות מנופחות וכובעים מהודרים  02-תחילת המאה הב

והמטפחת  מהפאההמעבר . הסממנים הראשיים של אישה אופנתית

סימל את הדרך להשתלבות בחברה  היהודיות לסגנון זה

שלאו דווקא יוצרה בעבור יהודים , גלויה אמריקאית. האמריקאית

מתארת את תהליך ההפיכה ממהגר לאמריקאי  ,(00 ראה תמונה)

כשינוי בין ביגוד 

מהגרים מלווה במטפחת התמידית לבין לבוש בחליפה אופנתית 

קרובי משפחה שהיו מהגרים , לעיתים קרובות. וכובע מעוטר

ותיקים יותר לארצות הברית רכשו בעבור מהגרות טריות את 

לבושן הלבוש האופנתי הראשון שלהן כך שהן לא יבלטו ב

 ,יתה בין בגדים שנעשו בידיההבחנה הקריטית ביותר ה .המיושן

לבין בגדים קנויים שהעידו על כך  ,כפי שהיה מקובל באירופה

איור מתוך עלון המהפך הזה ניכר היטב ב 89.שהמהגר הפך לצרכן

 (.00 ראה תמונה)יצא לאור בארצות הברית וקליטתם של מהגרים מאירופה  רשמי שליווה את

                                                 
 .11' עמ, שם 88
 .11' עמ, שם 89

32תמונה מספר   
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. בענייני שיער ותספורות ,ביאובססי ומרלשלא  ,היה עיסוק אינטנסיבי 02-של תחילת המאה ה בעולם

בכדי לסדר את שיערן בדרך אמריקאית בידי בני משפחתן למספרה  מהגרות טריותלעיתים קרובות אף נלקחו 

רצון ה. שיער להשגת הנפח הדרושהתסרוקות המפוארות של התקופה כללו פעמים רבות תוספות . יותר

ים די מגזין הנשלהתרחק מהפאות האירופאיות והדמיון בינן ובין תוספות השיער האמריקאיות אף הביא את 

פריטי לבוש נוספים שבהם אין אפשרות  90.הזה המגוחך טרנדלא להיכנע ללעודד את קוראיו שפרויען וועלט 

כמו נעליים מהודרות או מחוכים זכו גם הם לתשומת לב רבה מצד מהגרים שראו בהם , להבחין בגלויות

 .לארצות הברית ייחודייםפריטים 

או  בדרך כלל בראש גלוי ופיעותנשים יהודית המתוארות בגלויות מ בסיטואציות בעלות משמעות דתית

זהו באופן מובהק לא כיסוי ו, (01 ראה תמונה) או שקוף המכסה את השיער בצורה חלקית בכיסוי ראש קטן

אלא משהו , ראש הנלבש בדרך קבע

 .המשמש לצורך הטקס הדתי בלבד

לבישתו מדגישה את חוסר הרצון של 

מותיהן ידמות לאינשים אלה לה

לכסות את השיער בכל עת שהקפידו 

  .פאהבמטפחת או 
השוני ביחס לבגדים במעבר מאירופה 

לארצות הברית לא ניכר רק במונחים של 

כל אופן הצריכה של . צניעות ומתירנות

בעוד שבתפישה המסורתית נרכשו בגדים יפים רק . לבשה היה שונה בעולם החדש באופן מהותיהפריטי ה

היכולת לפזר . אופנות משתנותהיה עתה הדגש על , בעבור ימי חג ושבת ולאחר מכן נשמרו במשך שנים רבות

רק ניסה להתלבש בבגדים יפים עד כמה שאמצעים לו  וגם מי שלא היו, כסף ולא לחסוך אותו הפכה לרצויה

91.בכדי לקחת חלק בתחרות המתמדת על הסגנונות החדישים ניתן
 

י פרסומת שלט, בגדיםההתרבותם של חנויות , אחרי כיווניה החדשים של האופנה בתוך עולם זה של רדיפה

יש לשקול את תפקידן של גלויות הדואר גם כאמצעי נוסף לתאר ביגוד  ,בעיתוניםומודעות העוסקות באופנה 

                                                 
 .57-51' עמ, שם 90
 .90' עמ, שם 91
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שלם של גלויות  אנר'זבריטיות ואמריקאיות לא יהודיות שבהן קיים הדבר בולט מאוד בגלויות . אופנתי

 .הלבושות לפי צו האופנה יפיפיותהמתארות 

 נשים בעבודה. 2

אנו נאלצים לתהות לעיתים קרובות לא רק על המרכיבים שאנו , כאשר אנו חוקרים דימויים חזותיים

אחד הנושאים השבים ועולים בהקשר של חיי . אלא גם על אלה החסרים בה, מוצאים בתמונה זו או אחרת

א וה 02-נשים יהודיות בתחילת המאה ה

פה באירואמנם גם . העבודה מחוץ לבית

רבות להפוך לעובדות  יהודיות נדרשו נשים

ו מימדיה התרחב בארצות הבריתאך , בשכר

כניסה זו של נשים לשוק העבודה . התופעהשל 

נתפשת כבעלת השפעה רבה על מעמדן של 

עבודת נשים . 02-נשים לאורך המאה ה

במפעלי הטקסטיל בארצות הברית הובילה 

להתגברות המאבק על הצבעת , להתאגדויות

גם מעדויות של נשים שחיו בתקופה אנו לומדים שנושא התעסוקה . שים ועל עיצובה של המשפחה המודרניתנ

, למרות כל זה. היה מרכזי מאוד לחייהן

עבודתן של נשים מחוץ לבית אינה מתוארת 

אין ולו דימוי אחד של נערה .  בגלויות יהודיות

 .העוסקת במשהו שיכול להוות מקור לפרנסה

התעסוקה אין היעדר הדימויים מעולם 

תיאורי נשים  שלמוחלט דר היע משמעו

למעשה קיימת ו, פעילות בגלויות היהודיות

כמות מפתיעה של גלויות המתארות נשים 

דמותה של צעירה יהודיה במטוס המביאה את . על אופניים ואף מטיסות מטוסים רוכבות, נוהגות במכונית

. (01-ו 05 ראה תמונות)וקיימת בכמה גרסאות  תוהיהודיחת המרשימות בכל הגלויות ברכת ראש השנה היא א

 ?את מי מייצגת אותה צעירה ועד כמה תואם התפקיד האקטיבי שלה את המציאות

35תמונה מספר   
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בשטעטלים היו נשים רבות . בעולם היהודי של מזרח אירופה היה היחס לנשים בשוק העבודה מורכב

מנשים אלה ציפו להיות עקרות בית ומפרנסות במקביל . בזמן שבעליהן למדו תורה חותיהןמשפאת  שפרנסו

הם נחשבו לאליטה חברתית וקבעו , אף שהאברכים היו מיעוט זעום באוכלוסייה. וחובותיהן נתפסו כציווי דתי

? יטמדוע לא יכלה לעשות זאת אשתו של החי, אם אשתו של האברך יכלה לעבוד. את הטון עבור החברה כולה

אחוז מהנשים היהודיות היו  02-כ, על פי נתונים שאפשר להסיק ממפקדי האוכלוסין של ממשלת הצאר

על פי הערכות אחרות המספר היה אפילו . כלומר תרמו לפרנסת משפחתן בדרך זו או אחרת, "פעילות כלכלית"

92.יים של המשפחהנשים גם עבדו לסירוגין בהתאם ללידת ילדיהן ולצרכים הכלכל. 02%-קרוב יותר ל
 

 בשל האיסור. ןיהכאשר לא היה מדובר בנשותיהם של מלומדים סייעו נשים בעסק של בעל, המקרים  רובב 

תקופות ארוכות ללהיעדר  םגברים יהודים רבים עסקו במקצועות שדרשו מה, לעסוק בחקלאות השלטוני

אלא גם , רק את מלאכות הביתהכשרתה של נערה כללה לא . בעוד שהנשים טיפלו בעסק המשפחתי תיהםמב

 .אחריותהתחת שהיו  תחומיםבאותם לנהל את העסק  מּהיעזרה לא

השירות בביתם של . דרג מעמדי ייחודי לחברה היהודיתבין העבודות השונות שנשים יכלו לבצע היה מ

כסביבה  להיחשבבהם עבודה כעוזרת בית יכלה  ,להבדיל מעמים אחריםו, עמד בתחתית המדרגהאחרים 

תעשיית הטקסטיל . סיפורים על יהודיות שעבדו כמשרתות נחשבו לטראגיים, מוגנת המתאימה לאישה צעירה

 ,מקצוע גברי נחשב במיוחדנחשב לבעוד שחייט לא ו, בייחוד לנשים, כענף תעסוקה נחשבנחשבה  לעומת זאת

ל התפישות האלה וכמובן בגל. הערכה ואפילו קנאה מצד נערות אחרות, הילה של כבוד הייתהלתופרות דווקא 

אם במפעלים שהחלו , עבדו נשים יהודיות רבות דווקא במקצועות הקשורים בתפירה, בשל הביקוש הרב

 93.להתפתח בערים הגדולות ואם בקבלת תיקונים שאותם ביצעו בבתיהן

הקריאה לחינוך , מחד. מעניין להתעכב על האופן בו השפיעו רעיונות ההשכלה על היחס כלפי נשים עובדות

יותר נערים ונערות ללימודים ואף התקבלו פנו חילוני כללה את שני המינים ובמשפחות מהמעמד הגבוה אכן 

. לנו כיום כמתקדם הפוכה ממה שנראה הייתההגישה לגבי עבודתן של נשים , מאידך. לאוניברסיטאות

 והאישהרעיונותיהם של המשכילים קידמו את המשפחה הבורגנית שבה הגבר אחראי על כל תחום העבודה 

רעיון זה המשיך להתקיים גם . עבודתן של נשים לצורך פרנסה נתפשה כתופעה שליליתו, מנהלת את הבית

עבודתן של נשים . שים לשוק העבודהבקרב יהודים שהגיעו לארצות הברית והיו עדים לגיוס משמעותי של נ
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עבור  הייתהשל נשים בשוק העבודה  הימצאותן, מעבר לכך. נתפסה תמיד ככורח המציאות וכמשהו זמני

 Modernization of Jewish life required“ .ההיפך מהמודרנה שיש לשאוף אליה, המשכילים גורם מיושן

shtetl women’s “release” from the marketplace, redemption in the “tranquil” world of 

noneconomic life and the transfer to men of all breadwinning responsibility”. 94 יותר ויותר , כלומר

המוכר לנו מן , הרעיון של הגשמה עצמית באמצעות תעסוקה. אך חלמו על חיים ללא עבודה, נשים עבדו בפועל

 .02-כמעט אינו קיים בתחילת המאה ה ,ות נשים בשוק העבודההשיח המודרני סביב השתלב

הגישות לעבודתן של נשים מחוץ לבית שהיו מקובלות במזרח אירופה עיצבו את המצב בתחום זה בקרב 

הכנסותיהם הנמוכות של מהגרים אילצו אותם לשלוח אל שוק העבודה כל . מהגרים יהודים לארצות הברית

נשים . הרעיון של נשים עובדות לא היה זר למהגרים היהודים, כאמור. במשפחהזוג ידיים עובדות שהיה 

, בניגוד למשפחה הבורגנית האמריקאית. יהודיות הביאו איתן מאירופה את התפיסה של המשפחה העובדת

הנתונים . נשים יהודיות לקחו כמובן מאליו את זה שגם הן יצטרכו לעבוד, בה היה הבעל המפרנס של המשפחה

אולם אופי העבודה שנשים , י השתתפות בשוק העבודה הינם שונים עבור צעירות רווקות ונשים נשואותלגב

בעוד שבאירופה מרבית הנשים עבדו כחלק . נאלצו לעשות באירופה היה שונה מאוד מזה שנחשפו אליו כעת

יותר ויותר נשים בארצות הברית , מתפקידן כעקרות בית בביצוע משימות כמו חקלאות ביתית או עבודת יד

, רק אחוז קטן מן הנשים חיפש עבודה מחוץ לבית. תרו אחר דרכים פחות מסורתיות לתמיכה בכלכלת ביתן

זו או אחוז מהן תרמו להכנסת המשפחה בדרך  12אך עם זאת כמעט , היות ועבודה כזו נחשבה לא מכובדת

היו השלכות מרחיקות לכת על  19-המאה הלתופעה זו של השתנות תוכנו של תפקיד עקרת הבית בסוף . אחרת

 .התפתחותן של משפחות יהודיות ועל האפשרויות שעמדו בפני נשים

המשיכו , במקביל לנשים צעירות ורווקות שהרגישו חופשיות יחסית לצאת ולעבוד כשכירות בבתי החרושת

ורות סמכו על נשים שבמשך ד, למשל, יהודים רוסים. גם אמהות לתרום להכנסה המשפחתית בדרכים אחרות

גם הטיפול . הפכו לקבוצה שבה נשים נשואות יצאו הכי מעט לשוק העבודה, להיות המפרנסות במשפחותיהן

הפך בארצות הברית , שבשטעטל נחלק פעמים רבות בין נשות המשפחה המורחבת, בילדים ובמשק הבית

פי המשפחה יוצאת דופן במיוחד על יש לציין כי מעורבות זו של הנשים בכס. לאחריותה הבלעדית של כל אם

שבהם נשמרה חלוקה קשיחה מאוד בין , האיטלקים והגרמנים, כמו האירים, רקע קבוצות מהגרים אחרות

                                                 
 .01' עמ, שם 94
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, לעיתים קרובות הייתה משמעותה של זו שגברים גם עבדו וגם בזבזו את רווחיהם על אלכוהול. גברים ונשים

 95.ת הכסף הנותרוהנשים היו צריכות לארגן את כלכלת הבית בעזר

לקיחת , מסיבות האלה מקורות ההכנסה הנפוצים ביותר לנשים נשואות היו קבלת עבודות תפירה בביתן

, שיכון דיירים בבית היה נוהג מוכר לנשים היהודיות. דיירים תחת חסותן וניהול עסקים משפחתיים קטנים

הברית הוא היה שוב נחוץ בשל  בארצות. שאימצו אותו עקב התנועה המתמדת של יהודים בתחום המושב

לפי נתונים רשמיים בתחילת המאה . כול שחיפשו מקום לגור בו-ההגעה המתמדת של מהגרים חדשים חסרי

נגיעה  עםנשים יהודיות מאירופה במקרים רבים הגיעו . מן היהודים הרוסים היו דיירים בביתם% 11-ל 22-ה

משפחות רבות הקימו וכך גם באמריקה  ,ת קטנהלאחר שעבדו בעסק משפחתי או בחנו ,עולם העסקיםל

 96.עברו לעסק המשפחתי לאחר נישואיהן, שכרווקות עבדו במפעלים, ונשים ,עסקים קטנים

, אמריקאית-הפך לחלק מתפקידה של עקרת הבית היהודייה, אלא גם חיסכון, אך לא רק הכנסה אקטיבית

פיזית קשה תפסה חלוקה נבונה של התקציב המשפחתי ואת מקומן של אינספור שעות של ייצור ביתי ועבודה 

המבנה החברתי של ארצות הברית איפשר לראשונה חיים של נוחות והידור . בין מוצרים שונים הקיימים בשוק

כלומר מוצר הנרכש בפחות , "מציאה"והאמצעי להשיג זאת הייתה ה, גם למשפחות בעלות הכנסה צנועה

שנודעו , על ידי זה שהפכו לקונות חכמות, ים יהודיות אפשרות להצטייןכאן ראו לעצמן נש. משוויו הרגיל

 The": נכתב, יורק-אודות שוקי רחוב בניו 1921-ח הראשון שפורסם ב"בדו. במיוחד בכך שלא ניתן לרמותן

Women of the Jewish race are rarely deceived when trading with the vendor.".97  המצוד אחר

ולמעשה זו הייתה דרך , הפשרה בין הצורך המתמיד לחסוך לבין הרצון לשפר את רמת החייםמציאות היה 

אשר קנו לעצמן באמצעותו זירה , במרכזו של התהליך הזה עמדו הנשים. להוציא כסף על מנת לחסוך כסף

 .חדשה של חופש

. כמפרנס היחידיהודים שרצו להפוך לחלק מהחברה האמריקאית אימצו את הרעיון של אבי המשפחה 

אפשרו לנשותיהם לא ומודרניים  בעוד שבעלים אמריקאים, עבודתן של נשים נתפשה כתופעה של העולם הישן

הן תיאר הסופר אברהם קא. ה במושגים כלכלייםוהצלחה נמדד ,לימוד תורה לא היה יותר עיסוק נחשב. לעבוד
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אר את השינוי לרעה ביחסים עם אשתו את תלונותיו של גבר המת" עלייתו של דוד לוינסקי"ברומן שלו 

 :בעקבות המעבר לארצות הברית

“Instead of supporting him while he read Talmud, as she used to do at 

home, she persisted in sending him out to peddle. “America is not Russia,” 

she said. “A man must make a living here.”… His wife… would take no 

excuse. He must peddle or be nagged to death.”
98   

יותר מחצי . היחס לנשים עובדות היה שונה לחלוטין כאשר היה מדובר בנשים צעירות ורווקות, כאמור

רובן הגדול של מהגרות יהודיות . 9195-ו 9192מיליון נשים לא נשואות הגיעו לארצות הברית רק בין השנים 

במשפחות רבות הן הפכו למפרנסות חשובות מאוד . שנים 91בערים האמריקאיות עבדו לפני שמלאו להן  שחיו

רבות נאלצו לנטוש , על אף החשיבות שצעירות רבות ייחסו ללימודים. סייעה לכלכל את אחיהן ןומשכורת

ו קורבנות אישיים תן והקריביות עצומה כלפי היציבות הכלכלית של משפחהן חשו אחר. ובת העבודהאותם לט

 . לטובתה

 ליהנותכך שהן לא יכלו , במשפחות רבות נדרשו הנערות העובדות למסור את כל משכורתן להוריהן 

על אף היותן מחויבות למשפחה נוצרו לעיתים קרובות סכסוכים סביב רצונן לשמור חלק . מפירות עמלן

אישה . ד היה האפשרות לרכישת עצמאותבהחלטה לצאת לעבו ובכל זאת היתרון ,מהכסף לצרכיהן הפרטיים

 :אחת תיארה כך את המצב

“I was the oldest. My father wanted me to go to work when I was 

seventeen. Work was a success. As long as I was working at something 

that was paying a salary, my father wouldn’t have to support me… And I 

wanted to work to help out. I wanted to make money and have the things 

for myself in the way of clothes and such. I was always vain.”
99

 

יכלו מהגרים לבחור בין  רובל. תנאי העבודה בהן עבדו מהגרות יהודיות לארצות הברית היו קשים מאוד

. בתי המלאכה הקטנים והמפעלים הגדולים יחסית –של תעשיית הטקסטיל  וקה המרכזייםשני אופני התעס

 הייתהבעוד שבשני , םבה היו מוקפים במהגרים כמות, האחד הציע להם אווירה מוכרת ואפילו משפחתית

מחסור במים זורמים , התנאים הפיזיים בכל  המפעלים כללו רצפות מלוכלכות, בפועל. הבטחה של קדמה
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תנאים אלה אף התגלו כמסוכנים כמו במקרה המפורסם של השריפה במפעל החולצות של לעיתים . ואור

רוזה כהן מתארת בביוגרפיה שלה בפירוט עד כמה עגומים היו החדרים בהם נאלצה לשבת משך  100.טריאנגל

 :שעות 91או  90

"Fourteen hours a day you sit on a chair, often without a back… 

fourteen hours with your back bent, your eyes close to your work you sit 

stitching in a dull room often by gas light… The black cloth dust eats into 

your very pores. You are breathing the air that all the other bent and 

sweating bodies in the shop are throwing off and the air that comes in 

from the yard heavy and disgusting with filth and the odor of the open 

toilets.”
101

 

החשובות  ההתפתחויותח קנייה היא אחת ועלייתן של נשים לא נשואות כקבוצה בעלת מעמד עצמאי וכ

נשים צעירות הפסיקו להיות מתבוננות פסיביות ולקחו את . בהקשר של הגירת נשים מאירופה לארצות הברית

להן לחלום  אפשרההעבודה , אמריקאית-ח כלכלי וחברתי מוביל בחברה היהודיתוהן הפכו לכ. גורלן בידיהן

ם גם פיתחו תודעה חברתית במקרים רבים נשי. להתקדם רצונותיהןעל מוביליות חברתית ולממש את 

בחייהן של נשים רבות הפכו האיגודים למשפחות אלטרנטיביות אשר  .והצטרפו לאיגודים מקצועיים

הן ארגנו שביתות והפגנות והיו לחוד החנית של התנועה . חשיבות עצומה הייתהלהשתייכות אליהן 

היו נשים נחושות אף  ,9121-ב שהחל ,בגל השביתות של עובדי הטקסטיל. תהסוציאליסטית בארצות הברי

איומי המנהלים והקור המקפיא של חודשי החורף , הן שרדו את הצקות המשטרה. הגברים מעמיתיהןיותר 

102.בהם הפגינו ברחובות בדרישה לתנאי העסקה הוגנים יותר
 

חלק מן לנוכח השינויים האלה בצורה שבה נשים תפשו את עצמן לא מפתיע שגם אופן התיאור שלהן ב

שונה מדימויים מסורתיים של נשים שנוצרו רק כמה שנים  02-גלויות של העשורים הראשונים של המאה הה

אלה נשים עצמאיות . את המרחבים הפתוחיםכובשות  02-הנשים בגלויות של תחילת המאה ה. קודם לכן

אף על פי כן . מצאותהן מודרניות בלבושן ובעצם המצב שבו הן נ. מכוניות ומטוסים, המנווטות בידיהן בסירות

והאם נשים אלה הן בעיקר דמויות אלגוריות או אפילו  ,עד כמה הייצוג הזה משקף מציאות, עולה השאלה

 .להעלות חיוך בלבד שנועדותיאורים 
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נשים הנוהגות , כפי שכבר הוזכר

במכונית מופיעות מספר פעמים בגלויות 

ראה )גלויה אחת כזאת . תיהודיות שונו

שלוש נשים עם זרי  ארתתמ( 07 תמונה

לשנה "פרחים בידן ושלטים שעליהם כתוב 

, (01ראה תמונה ) בגלויה אחרת". טובה

 ,שהמכונית המתוארת בה כמעט זהה

ששלוש מהן מחזיקות , יושבות ארבע נשים

נהגת מעוטר במגן דוד שעליו כתובה במבט נוסף ניתן להבחין שכובעה של ה. פרחים והרביעית נוהגת במכונית

ט פרט זה יכול להיות חסר משמעות אם נפרש אותו כקישו. (ראה פרט) המלה ציון

בהתבסס על השפה האמנותית בה , אך מאידך ,ציוני על כובעה של אישה אמיתית

מר לנו שהנהגת במכונית אינה וייתכן שכוונתם ל, משתמשים יוצרי הגלויות

הרי שנושא , אם זה נכון  .דמות אלגורית המייצגת את ציוןאלא , אישה אמיתית

 .המובלת על ידי בת ציון תימטאפוראלא נסיעה , ות להנאתן במכוניתסעהגלויה אינו נשים הנו

דמויות אלגוריות נשיות מרבות להופיע 

לעיתים זו דמותה של . בגלויות היהודיות

רית אמריקה הפותחת את שערי ארצות הב

. למהגרים ומתוארת כבלונדינית תמירה

בפעמים אחרות זו אישה בלבוש מודרני 

המחזיקה דגל שכתוב עליו ציון ומזוהה 

בגלויות . (01 ראה תמונה) כסמל של הציונות

רבות אחרות מופיעה דמותה של מלאכית 

פעמים רבות היא . הממלאת תפקידים שונים

. (12 ראה תמונה) טובה המופיעות על גבי הגלויותקשרת לברכות השנה ת  אידיליה המ   מלווה ילדים ומסמלת

שבה השנה  ,(19 ראה תמונה)גלויה שהודפסה בפולין בדוגמא מעניינת נוספת לאלגוריה כזו ניתן למצוא 

השנה החדשה היא נערה צעירה העומדת . חובש כיפה ובעל זקן ארוך הטובע בנהר, שעברה מיוצגת כאדם זקן

מינה של המלה , מעניין לציין שבשונה מן העברית .פרחים בידה ומצביעה בחיוך על האדם הטובע על החוף עם
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כך שהבחירה לייצג את השנה החדשה כאישה והשנה שעברה כגבר היא אומנותית , ביידיש הוא נייטרלי" שנה"

 . גרידא

, (05ראה תמונה ) נחזור כעת אל הגלויה בה נראית אישה המטיסה מטוס

הרושם הנוצר ממנה משתנה מעט אם . ייחסנו בתחילת הפרקאליה הת

 :מתייחסים לטקסט המעטר אותה

"With a New Year in her hand, 

she floats out into the world; 

somewhere in a distant land 

a warm heart anxiously beats 

she is expected with hope".
103 

ייתכן שיש אף שבהחלט 

כאן רמיזה לתפקידיהן החדשים של נשים ואף לנשים 

טייסות אמיתיות שהפכו לכוכבות בעשורים הראשונים של 

נראה שהטיסה גם היא נתפשת בגלויה כדבר , 02104-המאה ה

מקנה סמכותיות  דווקאאשר לאו , מה מיתי ורומנטי

ראה )השנייה הטקסט המלווה את הגלויה . למפעילת המטוס

בה נראית טייסת המפזרת פרחים ממטוסה מעיד , (01תמונה 

 :על כך אף יותר

"Fly, then, fly my airplane 

oh, I don’t know where I am 

upon whoever comes my way 

I shall strew my flowers". 

הפעולה הרומנטית של השלכת הפרחים מעניינת את 

                                                 
 .501' עמ, רוקם-התרגום מובא במאמרה של חזן 103
אולם הטייסת האמריקאית התפרסמה , רוקם מביאה את אמיליה איירהארט כדוגמא לאישה שיכלה לתת השראה לגלויה זו-חזן 104

 .בעוד שבעיני מדובר בגלויה מוקדמת יותר, 9101-רק ב
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גם כאשר הן נמצאות בתא , נראה שיוצר הגלויה רומז לנו שנשים הן נשים .הטייסת יותר מאשר ניווט במטוס

 .הטייס

בכל הדוגמאות האלה מופיעות 

ספק , ם שהן ספק מציאותיותנשי

מידה הן  ושקשה לקבוע באיז, סמליות

תפישה עדכנית לתקופה של  משקפות

נראה שגלויות . מקום הנשים בחברה

 היחיד בו מופיעה אנר'זרומנטיות הן ה

המודרנית  היהודייההאישה  באמת

על כל . 02-החדשה של ראשית המאה ה

הטייסות והנהגות המופיעות בגלויות 

דווקא נשים בסצנות החיזור הן הקרובות ביותר לנערות האמיתיות שעמלו בסדנאות היזע וחסכו , היהודיות

   .את משכורתן הדלה עבור שמלה חדשה
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 רומנטיות-קומיות אנטי גלויות –צרות בגן עדן . ו

נושאים אשר מאירות , מתוך הגלויות שסקרתי לצורך עבודה זו בלטה קבוצה ייחודית של גלויות קומיות

 שלהיתפאלה גלויות שנועדו מראש . בגלויות היהודיות באור שונה והיחס לרומנטיקה ייצוגי הנשים כמו

שונה באותם נושאים הקיימים גם י הן עוסקות באופן כואולי בשל כך ניתן להבחין  ,כמבדחות ולא רציניות

פעמים רבות הן מתייחסות למתחים בין המינים ומנפצות את האידיליה המוצגת . בגלויות ללא פן הומוריסטי

ומציפות  הקדומות נגד נשים בכלל ונגד נשים יהודיות בפרט הדעותהן משקפות רבות מן . בגלויות רומנטיות

 .02-על פני השטח את הקשיים שגרמו השינויים המהירים במעמדן של נשים בתחילת המאה ה

יום ניתן למצוא בברכות לרגל גם את מקורותיהן של הגלויות הקומיות , בדומה לגלויות הרומנטיות

ת ול הברכהלועגות לרגשנות ש, אנר של ברכות היתוליות'זתת הכילו  91-שכבר באמצע המאה ה, ולנטיין

ושבעים רווקים מ"למומלץ לשלוח פרסומים באותה תקופה מציינים שברכות מסוג זה . הרומנטיות המקובלות

מתלוננים על כך שהפצת או " ובתולות זקנות ממורמרות

תוך  אף על פי כן. לה מפריעה לרוח החגהדימויים הפוגעניים הא

שנים מעטות הרקיעה הפופולאריות שלהן שחקים ושליחתן 

 105.פכה לחלק מהחג בדיוק כמו הברכות הסנטימנטליותה

ותוכן  סטיהברכות ההומוריסטיות אופיינו בסגנון קריקטורי

בייחוד מיעוטים אתניים ו, המכוון נגד קבוצות שונות בחברה

הדימויים שעיטרו אותן כללו פעמים . כמו שחורים או אירים

גברים המסתכלים במעלה רבות רמיזות פאליות ומיניות עם 

ראה )חצאיותיהן של גברות וכבאים האוחזים בצינורות עצומים 

 מתוקף אופיו של החג היו נושאים משפחתיים(. 10 תמונה

במרכז ההתקפה ובייחוד נשים שלא תאמו את הדימוי של 

ם זכו פלרטטניות או סתם נשים שעמדו על דעתן בקול ר, בתולות זקנות, אלמנות. הברכות הרומנטיות

הופיע , של מושג זה 91-במובן הרלוונטי לאמצע המאה ה, העיסוק בשאלת מעמד האישה. נספורלהתקפות אי

 :על ברכות רבות שהתהדרו בטקסטים מושחזים כגון

                                                 
105

 Schmidt, p 236. 
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"You ugly, cross and wrinkled shrew, You advocate of woman's rights, 

No man on earth would live with you. For fear of endless fights." 

 :או 

 "Among the women who in history brightest have shone Are those 

who have left the men's affairs alone, Who in their homes have found their 

proper places, And sought not in crowds to  show their faces; We see you 

seek a different line- You are too bold to be my Valentine."
106 

הלשון שלהן צוירה לעיתים כארוכה במיוחד או . נחשים וחתולים, נשים תוארו כשדים, מבחינה ויזואלית

 .(11-ו 10ראה תמונות ) בכדי להדגיש פעם נוספת את הנזק באישה המשמיעה את קולה מסולסלת

כאשר התפתחו , 02-במאה ה

הגלויות ככלי תקשורת 

 פופולארי והחליפו את ברכות

, שנמסרו מיד ליד יום ולנטיין

הן הפכו גם למצע החדש 

. מסרים שוביניסטיםלפרסום 

 במקביל לתקופת השיא

במאבקה של התנועה 

יסטית הודפסו גלויות 'הסופרג

שכל מטרתן לתקוף מאבק זה 

 שמואלה  107.ולסתור את מסריו

דרכן "גלויה אחת מדגימה את  .ללעג את הלוחמות למען זכויות הצבעה לנשים והטילו דופי ברמתן המוסרית

רבות  .(15 ראה תמונה)ומראה אישה המנשקת גבר על שפתיו " הדרך הקלה –יסטיות לגיוס קולות 'של הסופרג

ל חוסר תוך הדגשה ש, יםמגלויות אלה הגחיכו את דרישות התנועה באמצעות דימויים של נשים בבגדי גבר

ים את מקומן סתיארו גברים התופ, מאידך, גלויות אחרות. האפשריות במראה של אישה הלבושה במכנסיים

אנר הזה 'זאולי החזקה בגלויות ב. גם כאן תוך הצגת הסיטואציה כפארסה, של נשים בטיפול בילדים בבית

                                                 
 .שם 106

107
 Catherine H. Palczewski, (2005) , "The Male Madonna and the Feminine Uncle Sam: Visual Argument, 

Icons, and Ideographs in 1909 Anti-Woman Suffrage Postcards", Quarterly Journal of Speech, 91: 4, 365 -394. 
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המאכיל תינוק  המוכר מן האמנות בגבר משופםומחליפה את דימוי המדונה " יסטית'המדונה הסופרג"מכונה 

 (.11 ראה תמונה) להיהצלחת מאחורי ראשו מתפקדת כמתוך בקבוק כש

גם נשים יהודיות רבות 

לקחו חלק במאבק על זכות 

אשר זכה , ההצבעה לנשים

-בעיר ניו. Suffrageלכינוי 

יורק נשען מאבק זה במידה 

על נציגי המעמדות רבה 

הנמוכים ובהם המהגרים 

-1927בשנים  108.היהודים

הייתה הפעילות למען  1911

, זכות ההצבעה בשיאה

לארגוני הנשים הצטרפו ו

רבות מן הנשים היהודיות 

יהודיות שהתגוררו הנשים מבחינה פוליטית היוו ה. הצעירות שמימנו את עצמן מעבודה בתעשיית הטקסטיל

יכולות . לפעילותומבחינה ארגונית את אחת הקלות לקרוא  ,ת ביותר בעירדעו  הקבוצות המּובמנהטן את אחת 

מעמדן העצמאי יחסית לנשים מקבוצות המהגרים  היא ללא ספקאחת מהן אך , להיות לכך סיבות רבות

ים המנהיגים הדתיבקהילה היהודית ובקרב , תקולות בהנהגה הקתוליכי לעומת , בנוסף יש לזכור. האחרות

התקיימו אף ת כינוסים של פעילו  ו, כנגד זכות הצבעה לנשיםחד משמעית עמדה  ננקטהשייצגו אותה לא 

 .לעיתים קרובות בבתי הכנסת של מזרח מנהטן

לרוב מטעמים , ישנן עדויות רבות לכך שגברים יהודים רבים תמכו בזכותן של הנשים להצביע

גם התקשורת היהודית . ת כלגיטימיות מצד כל אדםשל תפיסת דרישותיהן של המפגינו םאוניברסאליי

מקום בין עמודיהם כל עורכי העיתונים ביידיש תמכו בזכות להצבעה והקצו  1911-וב, התגייסה למשימה

                                                 
108 Elinor Lerner, Jewish Involvement in the New York City Woman Suffrage Movement, American Jewish History, 

71, 4, 1981. pp 442-462. 
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חשו גברים יהודים שאחרי שנים של חיים במשטרים מדכאים הגיעו , כמהגרים 109.לחדשות אודות הקמפיין

כל הגבלה של זכויות האזרח נתפסה . לא צריכה להיות אפליה מכל סוגשבה , עתה לדמוקרטיה הגדולה בעולם

היו גם אנשים עם סיבות פחות טהורות לרצות שנשים , עם זאת. כאיום פוטנציאלי על האוכלוסייה היהודית

ידעו שכאשר יהיה לנשים העובדות הרבות של הערים הגדולות , למשל, נציגי המפלגה הסוציאליסטית. יצביעו

 . ילך אל מפלגתם הוא, קול

של הנשים באופן  ןיותיהותמיכתם של הגברים היהודים בזכשדפוסי הצבעה מהתקופה העידו על למרות 

בדומה לגלויות . המובאות בהמשכו של פרק זה מספרות סיפור אחר כי הגלויות ההומוריסטיות ייתכן, רשמי

זאת בעקבות השינוי שחל במעמדן של  מצביעות על מתחים שנגרמו בכל יסטיות לא יהודיות הן'אנטי סופרג

האישה היהודייה  ה שלת כלפי הנשים עולה שהשינוי במשקלומן הבדיחות המכוונ. 22-נשים בתחילת המאה ה

 . בחיי הנישואים ושאיפתה לרווחה כלכלית נתפשו כשליליות

הם סטריאוטיפים אנטישמיים מוטמעים  מיזוגינייםהחוזר בגלויות יהודיות הכוללות מסרים  אספקט

משווה " ?האם הבדיחה היהודית היא מיננית"במאמרה . ובייחוד דעות קדומות נפוצות כנגד נשים יהודיות

אסתר פוקס בין הבדיחה האנטישמית לבדיחה 

היא מראה כיצד אותן . היהודית הסקסיסטית

י אנטישמים "כ ע"תכונות המיוחסות בד

-הפניםבהומור  לאחת אחתמקבילות , ליהודים

נראה כי אבחנה זו נכונה גם   110.יהודי לנשים

כאשר בודקים גלויות יהודיות המגחכות על 

אופן  בהשוואה בין הדבר ניכר פחות. נשים

התיאור החיצוני של נשים בגלויות יהודיות 

מוצגות , ותבגלויה גרמנית אנטישמית שבחרתי במקרה ממאות דוגמאות דומ, כך למשל. לגלויות אנטישמיות

 .(17 ראה תמונה) בעלות האף היהודי הסטריאוטיפי ולבושות בהידור צעקני, נשים יהודיות כעבות בשר

אולי בשל הזיהוי המיידי של קריקטורה יהודית , כדי כך דע סטיבגלויות היהודיות לא נמצא תיאור קריקטורי

                                                 
בייחוד על רקע התנגדותם של , יסטית לבין היהודים'לרנר מציינת שעם הזמן נוצר קרע בין המפלגה הסופרג. 150-157' עמ, שם 109

סטיות 'של הסופרג ןיהודים סוציאליסטים רבים לכניסתה של ארצות הברית למלחמת העולם הראשונה אל מול ניסיונותיה
קרע זה הוליד התכחשות של ארגוני הנשים לחלקם של המהגרים היהודים בהשגתה של . זו דווקא בנקודה תלהיראות כפטריוטיו

 .1917-זכות ההצבעה בסופו של דבר ב
 .91' ע(. 1921, פפירוס: אביב-תל) ,הומור יהודי, (עורך. )א, זיו: בתוך" ?האם הבדיחה היהודית היא מיננית", אסתר פוקס 110
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המיופייפות יפות פחות מהדמויות שהנשים בסצנות הקומיות  ,מר בזהירותוניתן ל, אף על פי כן. כדבר שלילי

 .של הגלויות הרומנטיות

ההשלכה של סטריאוטיפים אנטישמיים בולטת 

הרבה יותר מבחינת הנושאים שבהם עוסקות הגלויות 

בבדיחות יהודיות הנשים מותקפות לעיתים  .הקומיות

עם השנים  .קרובות על היותן בורגניות וחומרניות

אמריקאית אף -נותה של החברה היהודיתוהתברג

 ההנסיכה היהודיי – "JAP"-נולד הדימוי של ה

-אשר זוכה ליחס מורכב של אהבה, האמריקאית

 111.שנאה מצד קומיקאים אמריקאים בני זמננו

בפסקאות הבאות נסקור את הגלויות הנוגעות 

לנושאים מהסוג הזה ואת תפיסות העולם הניכרות 

 .מהן

רדיפת הבצע של האישה היהודייה הוא נושא 

 הבאחת מהן נראים גבר ואיש. החוזר במספר גלויות

כאשר שפת גופו של הגבר מדגישה את , משוחחים

תמונה ראה ) בת זוגועמדתו המתרפסת לעומת זו של 

שיח של שני בני -הטקסט מגיש לנו קטע מן הדו(. 11

 ":לבה פתוח"הזוג תחת הכותרת 

 ?הלא כן גברתי, הייתי עשיר היית מתאהבת ביאבל אם : הוא

 112.הייתי רוצה להינשא לך אז. זאת אינני יודעת? מתאהבת: היא

                                                 
-פ של שנות השבעים והשמונים של המאה ה"א'אשר רואה את גל בדיחות הג, בנושא זה ראה את מאמרו המרתק של אלן דונדס 111
בין העלייה בכוחן של נשים , מן הקשר הקיים בעיני, לא שונה בהרבה, טיעון זה. כתגובה לגל הפמיניסטי של שנות השבעים 02

 .ות שבפרק זהלבין הגלויות המיזוגיני 02-בתחילת המאה ה
Alan Dundes, The J. A. P. and the J. A. M. in American Jokelore, The Journal of American Folklore, Vol. 98, No. 

390 (Oct. - Dec., 1985), pp. 456-475. 
 ?ניט וואהר, פרייליין, ען איך וואלט געווען רייך וואלט איהר מיך געליעבטאבער וו: ער 112
 .געהייראטה מיט אייך וואלט איך געוויס. דאס ווייס איך ניט? געליעבט: זיא 
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בעוד שהגבר הוא זה שנוטה לאהבה רומנטית וזוכה , הנישואים מהווים עבור האישה עסקה כלכלית בלבד

 .בלב שבור

גם גלויות שלא כוונו דווקא לשוק היהודי 

התייחסו לרדיפת הבצע של האישה היהודייה 

גלויה אמריקאית . כתכונה המזוהה איתה

וחר מציגה אישה יהודייה הנישאת לס

א חיבתה כשהמניע לנישואים הו, יהלומים

הסיטואציה . (11ראה תמונה ) לאבנים אלה

 A young": מתוארת בטקסט שעל גבי הגלויה

lady whose name it was Simons was 

exceedingly fond of white diamonds Said it's Lovely to Marry a Man like you Harry who knows 

how to pick out the fine ones". 

מראה את הגבר היהודי ישוב  ,התוקפת את אותו נושא באופן חביב ונעים יותר, נוספת יהודית גלויה

הכותרת (. 52 ראה תמונה)כאשר אשתו מצד אחד ובתו מצד שני מושכות בעדינות בזקנו , בנוחות על הספה

 "קרח מכאן וקרח מכאן"המלווה את התמונה 

רומזת לכך שמשיכת הזקן היא מטאפורה 

שוב נראות . לניצול ממונו של אב המשפחה

הנשים כמי שיחסן לתא המשפחתי הוא ציני 

אלא , הן אינן מטפלות באב המבוגר, ועסקי

, על אף ההאשמה הקשה. משתמשות בו

התמונה איננה מחוסרת אידיליה מסוימת 

יחד עם , אשר אינו קירח באמת, וזקנו של הגבר

מצביעות על כך שלמרות הנשים הבזבזניות המצב אינו נואש  ,הספה האדומה הנוחה עליה יושבת המשפחה

 . כלל וכלל

גלויה אחת . ידי נשים-י למצב עגום זה של ניצול עלהגלויות גם מנסות להסביר כיצד מגיע הגבר היהוד

 ראה תמונה)משתמשת בשלוש סצנות בכדי להראות את מעגל יחסי המינים כפי שהוא נתפש על ידי יוצריה 
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את  תהסצנה הראשונה מייצג(. 59

ההיכרות בין הגבר לאישה היושבים 

, בצורה מכובדת על ספסל בחוץ

הטקסט הלירי למדי המלווה את 

מי הסתכלה לתוך ": נות קוראהתמו

 הייתהזו ? עיניי והרסה את שיעוריי

לאחר מכן נראים בני הזוג  ."הנערה

כאשר האישה , בתוך פנים של בית

אחוזה בידיו של הגבר ושניהם נראים 

התמונה לפני . "כלתי הייתהזו ? מי הרטיטה את לבי, מי אחזה בי בחוזקה": הטקסט מסביר. מחויכים

כאן עומדת האישה . שכן האישה בה נראית מבוגרת יותר והגבר מזוקן, השלישית עוברות כנראה מספר שנים

ליד שולחן האוכל ומניפה צלחת בידיה כמי שעומדת לשבור 

והכיתוב משלים את , הגבר עומד בחוסר אונים מן הצד, אותה

מי עושה אותי לשקרן ? מי מטיחה צלחת אל ראשי": המעגל

הם סוף רע לפרשיית , אם כן, הנישואים 113."זו היא אשתי? התוע

 .יםוהם דנים את הגבר לחיי מרירות אינסופי, אהבים נעימה

שמת כאן לשבירת יוהשפה החזותית של הגלויות הרומנטיות מ

 .המאכזבת" מציאות"המיתוס וייצוג ה

אל הנישואים  העוד עדות ליחסה הציני של האישה היהודיי

שיח בין אם לבת הישובות יחד אל -מספקת גלויה בה מוצג דו

 (:50תמונה ראה )השולחן 

 .אני בגילך הייתי נשואה כבר עשור. 32את כבר בת : האם

אם היית מחכה עשר שנים הייתי היום רק בת : בתה

22.114 

                                                 
 איז געווען א מיידעל'ס? און האט מיך שיעור געמאכט פערריקט? ווער האט מיר אין די אויגען געבליקט 113

 .איז געווען מיין כלה'ס? ווער האט מיין הערץ ערווארעמט? אומגעארעמטווער האט מיך פעסט 
 .דאס איז מיין וויפ? פעהלר-ווער מאכט מיר א לוגגען? ווער ווארפט מיר אין קאפ טעלער

 .איך אין דיין עלטאר געוואן צעהן יאהר פערהייראטה. יאהר 32דו זועסט דאך שוין באלד ווערען : מוטער 114
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ובכך , מּהיהיא גם עונה בחוצפה לא, נישואיםהאישה הצעירה לא רואה חשיבות בכיבוד מוסד הלא רק ש

-מגדרית יש כאן גם שסע בין-נראה שפרט למחלוקת בין. מדגימה את חוסר הכבוד שלה לדור המבוגר יותר

מזלזלות במגבלות , אשר ככל הנראה נולדו לאחר ההגירה מאירופה לארצות הברית, נשים צעירות. דורי

  .הוריהן המשפחתיות שהיו מקודשות בעולם הישן של

אף שסביר שגברים ונשים היו מוטרדים במידה דומה ממצבם החברתי והכלכלי יוחסה הדאגה הזאת 

מרבה לבטא את המתח בין רצונן של נשים יהודיות  02-של תחילת המאה ה דיתיהיהעיתונות . בעיקר לנשים

גברים האשימו נשים ברדיפת בצע ובתפישה של . של נישואים הכלכלילהינשא לבין החשש הגברי מהמחיר 

הצעירה בארצות הברית עמדה כל הזמן בהשוואה  היהודייההאישה . להתקדמות כלכלית כאמצעי נישואיםה

 . סמל לתמימות וחוסר מניעים נסתרים הייתהמה במולדת הישנה שילא

פוקס מביאה . מש בין האישה לגבר היהודילשנאה של מ, באופן טבעי, מצב זה ביחסים בין המינים מביא

בדיחה המדגימה היטב את ההומור השחור המאפיין את היחס 

לרגל חתונת הכסף קנה שימסקי לאשתו חלקת " :לרעיה היהודית

, ובכן: "כעבור שנה שאלה אשתו. המהודר' ממוריאל פארק'-קבר ב

עדיין לא ", ענה שימסקי, "שום דבר". "?מה תקנה לי השנה

 115".ת במה שקניתי לך שנה שעברההשתמש

סוג הומור דומה המדגיש עד כמה מייחל הגבר להסתלקותה של 

אשתו מופיע בגלויה המראה אישה המציקה בשאלות לבעלה 

 :והדיאלוג ביניהם הוא( 50תמונה ראה )הלומד 

 ?מתי אני אמות: כאדם חכם, תאמר לי בעלי היקר: אישה

 .יקירתיחנה , יום טובערב ב: בעל

 ?יום טוב ערב באיזה: אישה

אבל אני בטוח שעבור בעלך , מר בדיוקואיני יודע ל: בעל

 116.היה יום טוב אמיתילמחרת בבוקר י

                                                                                                                                                             
 .ווען דו וואלסט געווארט נאך צעהן וואלט איך יעצט געווארען נור צוואנציג יאהר. ויער עם טאקעאיך בער: טאכטער

 .11' עמ, פוקס 115
 ?שטארבען ווען וועל איך: ביסט דאך א חכם דוא, מיין ליעבער מאן, זאג מיר :פרוי 116

 !מיין ליבע חנה. ערב יום טוב: מאנן
 ?אין וועלכען ערב יום טוב: פרוי
 .דיין מרט ביי מיר א גרויסער יום טוב זיין אז ארף מארגען נאך, נאר איך בין זיכער, פונקט וועלכען ווייס איך ניט: מאנן
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גם על האופציה המדאיגה שהבעל ימות לפני אשתו חשבו יוצרי הגלויות והפכו אותה לעוד סצנה קומית 

, הבעל הגוסס מוריש לאשתו(. 51 ראה תמונה) נישואיםב המוכיחה את חוסר העניין הרומנטי שיש לאישה

את צוואתו  ,היושבת ליד מיטתו

 :האחרונה

בכדי , אהובתי: הבעל הגוסס

הבטיחי לי , שאוכל למות בשקט

שאחרי מותי לא תינשאי לאויבי 

 .גרינברג

בין , אישי, תמות בשקט: האישה

אלא , כה וכה לא אתחתן איתו

אנשא לחברך הטוב בעוד שנה 

 117.ביותר

והנישואים הבאים , לעולם איננה נתפסת בלא פתרון האישה

 .כבר מתבשלים אצלה בעוד שבעלה שוכב גוסס

מכיוון שהיחסים בין הבעלים לנשותיהם כה עגומים לא נותרת 

הסרקזם לא פוסח גם על . אלא להתגרש, לעיתים ברירה

ת כסיטואציה קומית גם הגירושים מופיעים בגלויוו ,סיטואציה זו

סוף מוצא -שבה מצוקותיו של הבעל מוצאות סוף, כשלעצמה

כאשר מגיע זוג . (55ראה תמונה ) לאחר שנים כה רבות של איפוק

נשמע הדיאלוג בין הבעל , נשוי אל הרב בכדי לבקש לתת להם גט

 :לרב כדלקמן

אבל האם שכחת איך חייתם , אתה רוצה להתגרש מאשתך: הרב

 ?מחצי מאהיחד יותר 

 118?וזה לא נראה לך מספיק סבל, נו: הבעל

                                                 
דא נאך מיין טויט וועסטו ניט , זאג מיר צו, מיין ליעבע פרוי אויב דו ווילסט אז איך זאל רוהיג שטארבען: שטערבענרער מאן 117

 .הייראטהאן מיין שונא גרינבערג
ווייל איך האב נאך מיט א יאהר צוריק צוגעזאגט : איך וואלט איהס סאי ווי סאי ניט געהייראטה, שטארב רוהיג מיין מאן: בוויי

 .פריינד הערמאנז צו הייראטהען
 ?הונדרעט-פערגעסא ניט אז איהר איבערגעלעבט מעהר ווי א האלבען יאהר, ען מיט אייער ווייב'איהר ווילט זיך גט: רב 118

 ?און דאס הייסט ביי אייך וועניג געליטען, נו: מאנן
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אך , כצעירה היא עוד נסבלת. רומנטית ורודפת בצע-א, תחמנית, פעם אחר פעם מוצגת האישה כערמומית

הפער בין . והגבר הוא הקורבן של מזימותיה ונצלנותה, כאשר היא הופכת למבוגרת היא כבר מטרד של ממש

נערת חלומותיו הצעירה של הגבר 

לבין האישה המזדקנת אליה הופכת 

אשתו מודגש גם בגלויה בה מופיע 

ניסיון קומי להשתחרר מעולה של זו 

הגיבור המכונה (. 51 ראה תמונה)

מגיע לבנק  ,"צע לץ'םרהאב"בשם 

את " לפרוט"ומבקש מן הפקיד 

לשתי צעירות בנות  12-אשתו בת ה

הבעל נועד להבהיר מייד שמו של . 21

אף על פי כן נדמה כי גם כאן משמש ההומור כאמצעי לפריקה של , כי מטרתה של הגלויה כולה היא הלצה

 . תחושות שליליות אמיתיות

על אף ההתקפות הרבות על יחסה של האישה היהודייה למוסד 

, להתייחסות מפורשת רק בגלויה אחת מיניותה זכתה, נישואיםה

לנוכח מה שלמדנו לחשוב על חוקי הצניעות של תחילת  מפתיעה למדי

שנרדמה מתחת  המתארת איש( 57תמונה ראה )הגלויה . 22-המאה ה

, בעת השינה מלקק כלב תועה את פניה. לעץ הניצב בסביבה כפרית

אולם היא מפרשת את מגעו באופן אחר לחלוטין כפי שניתן ללמוד מן 

טיפה יותר ": החלומותיה של האישאת , לכאורה, הכיתוב אשר מדובב

עם ההדגשה , הטקסט 119!"שלך! שלך! אני שלך, מקס אהובי, רגוע

הופך את הסצנה , המשולשת של מלת ההתמסרות למאהב הדמיוני

 . למינית באופן מובהק

היא מציגה . המיניות הנשית הופכת כאן לשלילית בכמה מישורים

                                                 
 !...דיינע!... דיינע!... איך בין דיינע! מיין ליעבער מאקס... אה אביסעלע  געלאסענער 119
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דבר המודגש באמצעות הנוכחות של בעלי החיים , כמעט חייתי, כייצור יצרי יתר על המידה האת האיש

בן הזוג שלה . הזו היא טורפת מינית החולמת על דברים שהיא לא אמורה אפילו לדעת עליהם ההאיש. בתמונה

מימד . זוג-בןמינית ללא נוכחות  תוכך מתקבל הרושם שהיא יכולה ליהנו, הוא דמיוני או לפחות אינו נוכח

אפילו החיות שלהן היא משולה כאילו . אישיות נלעגתנה טמון בהיותה של האישה המוצגת ההומור שבסצ

הבדיחה בגלויה זו היא גסה . מגחכות עליה או מפנות ממנה את מבטן כרוצות להגיד שהן יודעות טוב יותר

 . נות נשיתכמעט פורנוגראפית בשל הרמיזה הטמונה בה לנושאים כמו אונ, במובהק

לוקחות לעצמן הנשים תפקיד מרכזי במשק  נישואיםהדאגה משחרור מוגזם של נשים והתחושה שלאחר ה

ניתן למצוא אותה גם . ליחסי גברים ונשים תהבית ושולטות בבעליהן בולטת בגלויות הקומיות המתייחסו

מדיום . יידישאי פופולארי להלן קטע ממכתב לעורך של עיתון. 02-בעדויות כתובות שונות מתחילת המאה ה

אולי כתחליף להתייעצות עם , של כתיבת מכתבים הכוללים שאלות אישיות לעורכי עיתונים היה נפוץ מאוד זה

 :1921במרץ  27-מכתב זה נשלח ב. שכנים וחברים בעולם הישן

"Dear Mr. Editor: 

My wife is one of those types who loves when passing someone to rub their 

shoulder, so that one may feel that she is present. She is a great preacher of 

women's rights. Women, she says, stand on a much higher plane than men and the 

woman who cannot control her husband is an animal. Wherever she puts her foot, 

there you will find an accident. She is very nervous. She has a big mouth, cries 

easily, and hates to listen to anyone. Such is my wife. I myself am a peace-loving, 

quiet man. I conduct small business…My wife is the business lady in the family… 

She is the head of the business and I am the arm. For me home is a prison… 

Do not publish my name; also pardon me for writing so much. This is not even 

a tenth of my heavy heart. 

 The Woman's Husband"
120

 

-רה המזרחבתופעות שאפיינו את ההגי" אם היהודייה"ה הרצברג מעגן את הופעתו של סטריאוטיפ 

נכשלו במשימה זו ורבים מהם אף , שהיו ראשי המשפחה המסורתיים, הגברים. אירופאית לארצות הברית

                                                 
120 Cited in: Abraham J. Karp (ed.), Golden Door to America: The Jewish Immigrant Experience, (New York: 

Viking Press, 1976). p. 145. 
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ניתן להסיק כי בקירוב אחד מתוך כל  מתוך הצלבה של נתונים שונים. נטשו בעקבות זאת את משפחותיהם

הנשים נותרו מאחור  .ארבעה אבות מהגרים נטשו את משפחותיהם בשלב כלשהו של חייהם בארצות הברית

החובה לכלכל את המשפחה והתקווה שהבנים יוכלו לתקן את , עם מטענים של כעס כלפי בעליהן הנוטשים

יחד עם ההצלחה בחיים רצתה האם היהודייה עבור . העוול ולהפוך לאזרחים מצליחים של מולדתם החדשה

 121.ל קשר כלשהו למסורת היהודית ושלא יינשאו לגוייםעילדיה שישמרו 

בהן התגלגלה דמותה לאחד לאחר שנים רבות  הלאם היהודיי יהבוחנת את היחס ההומוריסט, אסתר פוקס

ניתן  לראות בבדיחות הרבות על האם היהודייה לא "...קובעת כי  ,מן הדימויים המכוננים של ההומור היהודי

אשר הפכה דווקא , הגדולהמרד באם הפרוידיאנית , אלא גם ובעיקר, ביהדות יהאימה" ממסד"רק מרד ב

מגלמת האם  למעל הכו. שהתנהגותה עלולה לפגוע בבנה לכל ימיו, בתקופה המודרנית במערב לדמות כל יכולה

, ככלה, היהודית המשמשת כקרבן הבדיחה היהודית גם בגלגוליה כרעיה ההיהודייה הבט נוסף בדמות האיש

 122".וכרווקה בורגנית, כחמות

ילית למדי כלפי נשים בגלויות הקומיות את אותותיהם של אותם שינויים משקפת הגישה השל יבעיני

ניצניהן של דמויות כאם היהודייה והנסיכה . חברתיים הן בחברה בכלל והן בחברת המהגרים היהודית בפרט

נראה , בנוסף לכך. היהודייה נטועות בתקופה זו בה התעצמו המתחים הבין מיניים לבעיות חברתיות של ממש

בעולם בו עלתה קרנה של החוויה הרומנטית . אן תגובת נגד לשיח הרגשני שראינו בגלויות הרומנטיותשיש כ

נשמעים כאן קולות המציגים את החיזור , כאמצעי להגשמה עצמית ואף להיטמעות בחברה האמריקאית

אורך המאה דיכוטומיה זו תמשיך להתקיים בתרבות היהודית האמריקאית לכל . כאשליה ואת הנישואין כעול

 .ומהווה נרטיב דומיננטי גם בימינו 02-ה

  

                                                 
 .171-172' עמ, הרצברג 121
 .97' עמ, פוקס 122
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 סיכום

יצרה עבורנו אוצר יוצא דופן של  02-תעשיית הגלויות היהודיות בארצות הברית ואירופה בתחילת המאה ה

בין אם על , של יוצריה בכל גלויה כזו טמונה פיסה מן העולם היומיומי. תעודות היסטוריות מאירות עיניים

ובין אם על דרך הניגוד באמצעות ייצוג אידילי מחד או  ,מצעות הצגת המציאות הקיימתבא דרך החיוב

דורשת  משום שהיא, מלאכת הפענוח של המסרים הטמונים בגלויות מסובכת לעיתים. קריקטוריסטי מאידך

 אלו של הלכי המחשבהעל  גם אלא, ידע רב לא רק על האירועים ההיסטוריים בתקופה בה נוצרו הגלויות

 .אותן ושרכשואלו  יצרוש

מתוך מגוון רחב של גלויות יהודיות שנחשפתי אליהן התמקדתי בעבודה זו בקבוצה של ברכות שנה טובה 

קיומן של גלויות עם הואיל ו, גורם ההפתעה הייתההסיבה לבחירה זו . הקשורים ברומנטיקהשעליהן דימויים 

-י המקובל של החברה היהודית המזרחנוכח הדימוהפתיע אותי , ים ממה שנחשב צנועהרחוק, תיאורים אלה

שמרניות קהילות  אודותלנסות וליישב בין התיאורים הרבים שהכרתי  הייתהשאיפתי . 91-אירופאית במאה ה

י מן לבין העולם התוסס של חיזור הדדי שניבט אל, פעמים רבות בגיל מוקדםו, המקפידות על נישואים בשידוך

העבודה בחנתי את הגורמים החברתיים וההיסטוריים שיכלו להשפיע על הופעתן של ראשיתה של ב. הגלויות

 .השתדלתי לעמוד על הייחודיות של הגלויות מבחינת משמעויותיהן התרבותיות ובהמשכה, גלויות כאלה

משמעות -רבילתהליכים חל במקביל  ,02-המאה ה ה שלתחילת, ר הזהב של השימוש בגלויותתו

סגנון החיים המערבי של קהילות מ, הושפעו רבים מרעיונות ההשכלה במזרח אירופה .בהיסטוריה היהודית

את העיירות העניות  ברבים בחרו לעזו. עולמיים של מודרניזציה-רופה וכן מתהליכים כלליהודיות במרכז אי

הודים שתססו כעת גם בערים גדולות רבים הצטרפו אל החיים הי. ואת סגנון החיים השמרני שהיה מקובל בהן

ב ולר, רבים אחרים. בחרו רבים לוותר על המגבלות של סגנון החיים היהודי המסורתי םש, בפולין וברוסיה

בעשורים . אל העולם החדש מכרו את כל רכושם וקנו כרטיס הפלגה, דווקא מן השכבות החלשות באוכלוסייה

למיליוני מהגרים ובהם מאות אלפי יהודים שרצו להתחיל חיים הראשונים של המאה היוותה ניו יורק בית 

 .חדשים ולהגשים את החלום האמריקאי

גם אלו שנותרו במזרח אירופה ואולי בעיקר , נתקלו רבים, לאור השינויים האלה באורח החיים היהודי

מצאו שבה  החדשהמציאות הך בה נהגו לחיות הוריהם לבין רפליקט בין הדנבקו ,אלה שהשתקעו באמריקה

בעוד שבמזרח אירופה . נישואיםהאחד התחומים שבהם בלטה בעיתיות זו הוא זה של מנהגי החיזור ו. עצמם

עתה חיו רבים בעולם שייחס חשיבות רבה , ב בעזרתו של שדכןולר, מקובל היה שבני זוג נבחרים בידי ההורים
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חלק בה הוא הפך ל, ברה האמריקאיתה בחהמושג רומנטיקה הלך וקיבל משמעות יתר. התאהבותללחיזור ו

על הרקע הזה דחו . מאתוס החיים הקפיטליסטי המעודד הגשמה עצמית באמצעות אינדיווידואליזם וצריכה

חיזור , זוג המושלםהבהם חיפוש אחר בן ו, מיהרו לאמץ מנהגים חדשיםרבים את העולם שהכירו ומעליהם 

סגנון חיים . הרומנטיקה גם בתוך מסגרת הנישואיןשל  מההמשך קיוציפייה לטיפוח פות ותהכולל יציאות משו

אך בארצות הברית עצמה הוא הפך לאמצעי של השלת , זה קסם לרבים עוד לפני שעזבו את מזרח אירופה

 .אורחות החיים המסורתיות והשתלבות בחברה האמריקאית

בהם , ת מעבר זו בין חייםים מספקות הצצה לנקודיגלויות שנה טובה יהודיות המעוטרות בדימויים רומנט

הגלויות גם מבהירות לנו . בהם מייחסים לה חשיבות עצומה, כאלולבין  ,אהבה רומנטיתלאין מקום של ממש 

רבות מהן כוללות התייחסות . מישיבה בפארק ועד טיסה בכדור פורח, מה נחשב רומנטי בעיני יוצרי הדימויים

 ותשפעמים רב, מן המציאות שיצרה ההגירה ההמונית, נראהככל ה, דבר שנבע, לתקשורת בין אוהבים רחוקים

ברכות מובייחוד , אופן עיצוב הגלויות הושפע  מדימויים רומנטיים נפוצים בתקופה. זוג ומשפחות-הפרידה בני

למקובלים בעולם המערבי  ם עד היום כמייצגי אהבה רומנטיתאשר הפכו את הסמלים המקובלי, יום ולנטיין

 .כולו

פעמים רבות היוו ו, אשר היו קהל היעד העיקרי שלהן, שגלויות רומנטיות דיברו בייחוד לנשיםנראה 

בצורה בוטה , כך למשל. בעולם המודרני ותיהודי ותהדימויים שעל פני הגלויות הד לבעיות שעמדו בפני צעיר

אף שהן , כן-מוכ. ההתלבטות הנצחית בין אהבה וממוןמצאה את דרכה לכמה מן הגלויות , יותר או פחות

עושה רושם , מפתיעותובהן מופיעות נשים בסיטואציות חדשניות , בהחלט לא הגלויות היהודיות היחידות

בעוד . ואת שאיפותיהן התקופה ותנשאת מתארות הן ת היא ייחודית באופן בו ושקבוצת הגלויות הרומנטי

ופין בתפקידים חדשניים אך באופן שגלויות רבות אחרות מציגות לנו נשים בתפקידים מסורתיים או לחיל

מספקות תיאור אמיתי של , גם אם חדשני והרפתקני, נראה שדווקא סצנות אלה של חיזור, מיופה ואידילי

דמותה של נערה יהודייה המפרנסת את משפחתה בעבודה קשה מנשוא בסדנת היזע לא . בנות התקופה

גאל אותה מן המפעל ויישא אותה לאישה נשמעת אך משאלתה של אותה נערה לגבר שי, הונצחה על אף גלויה

 .בקול רם מתיאורים אלה

העיסוק הגובר ברומנטיקה גרר תגובת נגד של לעג לאהבה , כפי שקורה פעמים רבות בתרבות הפופולארית

תהליך זה התרחש עם העלייה בתפוצתן של ברכות יום ולנטיין בארצות הברית של . ופעמים רבות מיזוגניה

תופעה . כאשר בנוסף לברכות המלאות בלבבות החלו להופיע ברכות קומיות המגחכות על החג, 91-המאה ה
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המציגות כאשר נוסף לגלויות הרומנטיות מופיעות גם גלויות , דומה ניתן לראות בתעשיית הגלויות היהודית

מויים בדי. אשר פעמים רבות נשים הן שמנהלות אותה לרווחתן הכלכלית, את האהבה הרומנטית כפארסה

נשים  פנים כלפיהאלה בולטים חשש מכוחן החברתי העולה של נשים והשפעה ממסרים אנטישמים המו

לנכסי צאן ברזל של ההומור היהודי  וגם גלויות משעשעות הכוללות יסודות שהפכ האל, עם זאת. יהודיות

 .02-במאה ה
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 רשימת תמונות

-ניו, חברת היברו פאבלישינג, דואר גלוית, מהגרים יהודים מגיעים לאמריקה, ייקוב קלר'ג .1

, החוג לפולקלור, ש הופמן"נמצא באוסף הגלויות היהודיות ע, 1912סביבות , יורק

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית

, יורק-ניו, חברת היברו פאבלישינג, גלוית דואר, בפסנתר" כל נדרי"גינת נ, ייקוב קלר'ג .2

האוניברסיטה , החוג לפולקלור, ש הופמן"ע נמצא באוסף הגלויות היהודיות, 1912סביבות 

 .ירושלים, העברית

נמצא באוסף הגלויות , 02-תחילת המאה ה, ורשה, גלוית דואר, שנה טובה עם יונים ולבבות .3

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, החוג לפולקלור, ש הופמן"היהודיות ע

נמצא באוסף , 9102סביבות , ורשה, חברת צנטרעל, גלוית דואר מצולמת, זוג עם מכונית .2

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, החוג לפולקלור, ש הופמן"הגלויות היהודיות ע

הדפסה מחודשת של חברת , 9102סביבות , (?) ורשה, גלוית דואר, ת את אהובהגנערה המדגד .1

, ש הופמן"נמצא באוסף הגלויות היהודיות ע, חיפה, מאוסף חיים שטייר, לות"רולניק מו

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, ג לפולקלורהחו

נמצא באוסף , 02-תחילת המאה ה, יורק-ניו, חברת ויליאמסבורג, גלוית דואר, וידוי אהבה .1

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, החוג לפולקלור, ש הופמן"הגלויות היהודיות ע

, 02-תחילת המאה ה, יורק-ניו, חברת ויליאמסבורג, גלוית דואר, הצעת נישואין בפארק .7

, האוניברסיטה העברית, החוג לפולקלור ,ש הופמן"נמצא באוסף הגלויות היהודיות ע

 .ירושלים

הדפסה מחודשת של חברת רולניק , 9102סביבות , (?)ורשה , גלוית דואר, , זוג בכדור פורח .2

 החוג, ש הופמן"נמצא באוסף הגלויות היהודיות ע, חיפה, מאוסף חיים שטייר, לות"מו

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, לפולקלור

, ש הופמן"נמצא באוסף הגלויות היהודיות ע, 02-תחילת המאה ה, גלוית דואר, אלייך אלייך .9

 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, החוג לפולקלור
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נמצא באוסף הגלויות , 9195, ורשה, חברת רעזניק, גלוית דואר, נערה שולחת מכתב .12
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 Palczewski, Catherine H.(2005) "The Male Madonna and the:מתוך, 9121, יורק
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Summary of the paper 

The paper focuses on those Jewish postcards that depict images of young couples engaged in 

courting. Bold images, adorned with universal symbols of love, such as hearts and cupids, 

present a stark dissimilarity to the traditional greeting "Shana Tova" (Happy Jewish New Year) 

that appears above them. The contrast reveals that the postcards considered were created at the 

time when Eastern Europe Jewry was affected by many changes. The conservative Jewish 

society of the 19
th

 century has undergone a transformation into a complex modern Jewish world 

on both sides of the Atlantic Ocean. In the new reality the tradition of arranged marriages was 

replaced with fashion for romance while the value of parental authority was superseded with the 

idea of a self-made man. 

The aforementioned development is not a unique Jewish phenomenon. For many nations the 

beginning of the 20
th

 century became a period of modernization. Industrialization, new means of 

transport and large waves of immigrants from Europe to the New World altered the face of 

Western society. The United Stated was the forefront of these processes, attracting many with its 

promises of social mobility and easy riches. Another prominent attraction was romance, a new-

found ideal that fitted in perfectly with the capitalist ethos of the land of the free. America 

allowed many to break free from old conventions and find love by themselves through new ways 

of courting that included dating and love letters. 

New times called for new means of communication and postcards were the right thing for 

the job. The first decade of the 20
th

 century saw an explosion of postcards printing, sending and 

collecting. Postcards had the advantage of being cheap and accessible, thus they allowed a 
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simple way to share messages to people from all levels of society. The illustrations printed on 

postcards provided their senders with another way to express their intentions and aspirations. 

Postcards also became a perfect means of communication for Jewish families, often split by 

emigration. Special postcards were printed by and for Jews. Many of them describe Jewish 

customs and holidays appropriate to the tradition of sending a postcard for the Jewish New Year.  

The ones that portray secular scenes are not that numerous but striking by their unconstrained 

representation of young Jewish men and especially women in various situations, such as 

telephone conversations or hot air balloon rides. 

A large part of the secular postcards is innovative in the way it describes women. In 

difference to traditional roles of women in Jewish society, the postcards often show women 

driving cars or even flying airplanes. These representations are no doubt influenced by changing 

roles of Jewish women after the immigration to the United States. Although working outside the 

home was not foreign to Jewish women in Europe, only in America it became the norm for 

young, unmarried girls to support their families by working in sweatshops. Jewish women soon 

became a major workforce and developed a social awareness which shaped to a large extent the 

American Jewish society. Jewish postcards do not show these shifts directly. There are no 

images, for example, of a young textile worker at a factory. Those of women pilots seem 

idealized and symbolic. Paradoxically, it is the romantic postcards that present the most realistic 

view of young Jewish women at the time. While they probably did not drive cars and certainly 

did not fly airplanes, these women were preoccupied with finding a groom who will take them 

out of a sweatshop. Searching for love for these women was a way to liberate themselves. 

Jewish postcards with romantic scenes are greatly influenced by Valentine's Day cards, 

widely available in Britain and the United States. Valentine's Day became extremely popular in 
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the middle of the 19
th

 century and the exchange of cards, first handmade and later store-bought, 

was its main custom. These cards used the old symbols of love (hearts, cupids, birds and flowers) 

and introduced them into mass  culture as indisputably romantic symbols, thus shaping the 

language of what is to this day associated with love. Jewish postcards’ makers borrowed these 

symbols, though sometimes refined them to better suit their audience. Cupids for example, 

appear less in Jewish cards. Many cards stress issues that were of particular concern to Jewish 

lovers of that period, such as the dilemma of choosing love over fortune or couples torn apart by 

emigration. 

Not everyone was on board with the new fashion for romance. Some postcards show a 

cynical view of love and make fun of marriage. This phenomenon also exists in Valentine's day 

cards that particularly ridicule free-thinking women. At a time in which, as was already 

mentioned, many Jewish women gained a new independence, postcard makers mirrored the 

discontent also induced by some of these changes. Some of these postcards seem to be almost a 

sublimation of anti-semitic messages turned inwards against a Jewish woman, described as 

deceiving and greedy. These unromantic representations also emphasize the vast changes in 

Jewish society and the innovation of romantic postcards bought and sent by its members for the 

New Year. 

 

 


