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חדשות

בשנות השלושים והארבעים של המאה שעברה היתה תל אביב עיר עליזה וחוגגת, עם
נשפי ריקודים, מועדוני לילה, פאבים ויותר מ-400 בתי קפה ומסעדות ב-11 רחובות
מרכזיים; עם כ-100 אלף חיילים בריטים, אוסטרלים ואחרים ששירתו בארץ ישראל,

ששימשה במלחמת העולם השנייה מרחב עורפי של חזית המזרח התיכון, וחיפשו בידור
ושעשועים; עם כ-5,000 מארחות יהודיות, שבעידוד המוסדות הלאומיים של המדינה

שבדרך הסבירו פנים לחיילים הזרים, אך עוררו עליהן את זעם היישוב; עם מאות נשים
שנישאו לחיילים הזרים והתקבלו בתיעוב על ידי היישוב; ועם 500 עד 1,000 זונות,

שהפיצו מחלות מין ועוררו דאגה ביישוב ובקרב שלטונות הצבא הבריטי כאחד.

מגוון המפגשים והקשרים שהתפתחו בין צעירות יהודיות בנות 18 עד 25 לבין אנשי
הצבא הבריטי בשנים 1948-1940 הוא נושא עבודת הגמר של דניאלה רייך לתואר

מוסמך בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. רייך, נשואה ואם לשלושה,
מתגוררת במושב בני דרור. היא מורת דרך במקצועה ומורה ללימודי ארץ ישראל בבית

הספר התיכון ראשונים בהרצליה.

כללי

הנהגת היישוב מבקשת מבנות ישראל
להנעים את זמנם של חיילי המנדט

מחקר חדש מגלה שהסוכנות היהודית הפעילה בימי המנדט מנגנון של 5,000
"מארחות" יהודיות בנות טובים, שהתרועעו עם עשרות אלפי חיילים זרים

במועדונים שהוקמו לשם כך. המטרה היתה להנעים את זמנם של החיילים
הלוחמים בנאצים ולהפוך אותם לתומכי העניין הציוני. אבל כשהמארחות נהפכו

לבנות זוגם של החיילים הבריטים, רדפו אותן עד חורמה. בתל אביב פעלו אז
מאות רבות של זונות ו"הוועד לשמירה על כבוד בת ישראל" הוקם כדי להילחם
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במבוא לעבודה כותבת רייך, כי "סיפורן של נשים בכלל נפקד בסיפור ההיסטורי, וסיפורן
של הבנות שקשרו קשרים עם החיילים הזרים בפרט נעדר לחלוטין". רייך הסבירה,

בשיחה ל"הארץ", שמחקרים רבים נעשו על ההיבטים המדיניים והפוליטיים של תקופת
המנדט, אך "באופן לא ברור - אף מלה על חיי היום-יום. מה אנשים עשו, עם מי דיברו,

מה היה פה מבחינה תרבותית: סרטים, הצגות, קונצרטים. התרבות היותר עממית - בתי
קפה, מפגשים, מועדונים - כמעט ולא מופיעה לחלוטין".

לדבריה, "לדעת שהיו כאן 100 אלף חיילים זרים ורובם רוכזו בתל אביב, כשבתל אביב
כולה היו 200 אלף תושבים, יש לכך חשיבות עצומה. יש כאן מאסה בלתי רגילה של

חיילים, של זרים, של גברים, שמסתובבים ברחובות. זה קשור קשר ישיר לכלכלה ולחברה
ולמדיניות - משום שכל פעילות המארחות היהודיות היתה מכוונת מלמעלה, ישירות

מהסוכנות היהודית. עולות כאן שאלות מאוד רציניות של זהות תרבותית וחברתית, של
שוויון בין המינים ועוד".

"היקף הפעילות התרבותית שהתקיימה בתל אביב בשנות השלושים היה דומה לזה של
עיר גדולה ובעלת מסורת תרבותית בעולם המערבי", כתבו יעקב שביט וגדעון ביגר

בספרם "ההיסטוריה של תל אביב". הם תיארו את תל אביב כעיר של בתי קולנוע ובתי
קפה, מועדוני ריקודים, בתי שעשועים, חיי לילה שוקקים, משחקי מזל, בארים ופאבים.

והעיתונאי האוסטרלי וילפרד בינז כתב, שלחיילים בחופשה יש בעיר מבחר מגוון של בתי
קפה, קברטים, מוסיקה ונשים יפות. תל אביב, כתב, היא גן עדן לחיילים בחופשה; לא

כמו קפריסין השכנה, שבה יש מעט מקומות בילוי, ברמה ירודה.

מלחמה ב"פריצות"

בצד אורח החיים הסואן הזה שיגשגה מאוד בשנות הארבעים הזנות, עקב המספר
הגדול של חיילים זרים הרחוקים מביתם, ומנגד המצב הכלכלי הקשה שבו היו נתונות

עולות חדשות ובנות למשפחות עניות. בספטמבר 1943 פורסמה כתבה בעיתון
אמריקאי, שבה נאמר כי מספר הזונות לנפש בתל אביב הוא הגדול בעולם, בהשוואה

לכל מרכז שבו נמצאים חיילים זרים.

הורים פנו בייאוש ל"ועד לשמירה על כבוד בת ישראל", כדי שיפעל להגברת הפיקוח על
בתי הבושת. "הוועד" נוסד בפברואר 1942 ביוזמת הרבנות הראשית ובחסותה, פעל

כמחלקה במועצה הדתית לתל אביב-יפו, ומטרתו היתה "להילחם נגד הפריצות ולשמור
על טוהרת החיים ביישוב". לבקשתו נערך באפריל 1945 סקר על הזנות, תחת הכותרת

"המצב הכללי בשטח הפריצות בעיר". עורכי הסקר איתרו ארבעה סוגי זנות: בבתי
הבושת, בסיוע נהגי טקסי (שהציעו לחיילים, נוסף להסעה, לקחת אותם לזונות ולבתי

בושת ולהתחלק ברווחים), בבתי הקפה וברחוב.

קצינים בריטים התלוננו, שהם אינם יכולים להיכנס למקום שעשועים בלי ש"נשים
חשודות" ייטפלו אליהם. דיירים התלוננו בעירייה ובמשטרה על שכנים בבתים סמוכים

המנהלים בתי בושת. את מפקדי הצבא הבריטי הטריד דווקא המספר הגדול של חיילים
שחלו במחלות מין בתל אביב (250 מקרי הידבקות), וכשהוועד פנה למייג'ור פורד, מפקח
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המשטרה בתל אביב, בהצעה לשתף פעולה במאבק נגד "נגע הפריצות", הוא נענה
בחיוב. ב-1945 פתחו שלטונות הצבא הבריטי מכון רפואי מיוחד ברחוב בן-יהודה, שבו

כל חייל שביקר אצל אשה החשודה כעוסקת בזנות חויב להיבדק.

ריבוי מוסדות השעשועים בתל אביב הביא את ביאליק לומר בנאום שנשא ב-1934, כי
"נוצצים בה כעשבי השדה כל מיני מוסדות של תרבות 'קלה', תרבות מופקרת וחשודה".
אך מוסדות אלה רק התרחבו והתפשטו כשלארץ ישראל הגיעו, בראשית 1940, עשרות

אלפי חיילים בריטים ואוסטרלים ויותר מאוחר גם גדודים צ'כיים ופולניים.

הנהגת היישוב היתה מעוניינת לנהוג בחיילים הזרים מידה של הכנסת אורחים. אחרי
ככלות הכל, רובם הגיעו לכאן כדי ללחום בגרמניה הנאצית. כמו כן היה עניין להציב

תשובה יהודית הולמת לאירוח הנדיב שניתן לחיילים בערים ובכפרים הערביים. מנהיגי
היישוב גם ביקשו לנצל את הקשר עם החיילים לפעילות הסברה על המפעל הציוני
בארץ ישראל, כדי להופכם לשגרירי רצון טוב כשישובו לבתיהם. ומי התאים לכאורה

למשימה זו יותר מבנות ישראל נאות ומשכילות?

בערים ובמושבות הוקמו "ועדות הארחה", שמומנו על ידי המוסדות הלאומיים והגופים
המוניציפליים. ועדות אלה הקימו מועדוני הארחה, שריכזו בתוכם פעילות ענפה של

עשרות אלפי חיילים זרים ובכללם קצינים ושוטרים. את הוועדות הרכיבו בעיקר גברים,
אך הרוח החיה במועדונים היו הנשים. רוב המועדונים היו בתל אביב. ביקרו בהם יותר

מ-20 אלף חיילים בחודש. מאות דוברות אנגלית שימשו בהם מארחות. תפקידן היה
להנעים את שהות החייל במועדון, להטות לו אוזן קשבת ולהרחיקו מפעילות לא רצויה

כמו אלימות ושכרות.

החייל מצא במועדון ארוחה טובה במחיר נמוך, פינה שקטה וספרייה. כאן ניתנו קורסים
ללימוד עברית; אורגנו הרצאות, טקסים ומסיבות עם תזמורת והופעות של טובי האמנים

העברים בארץ. מכאן יצאו לטיולים בארץ ולסיורים במפעלים יהודיים ובהתיישבות
העובדת. הקצינים זכו לפינוק מיוחד מהמארחות, משום שבעקבותיהם הגיעו חיילים

נוספים ומשום ההנחה שדעתם נחשבה אצל הפיקוד הבריטי. המארחות הזמינו חיילים
בריטים לבתיהן לכוס תה. כן ביקרו חולים ופצועים בבתי חולים צבאיים ואזרחיים ברחבי

הארץ והביאו להם ספרי קריאה ודברי מתיקה.

המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית היתה הגוף המוציא לפועל והמכוון של ענייני
ההארחה הארציים. גם כשפורסם הספר הלבן של מאי 1939 והוועד הלאומי הציע

"להפסיק לגמרי את היחסים החברותיים עם הממשלה והמשטרה בכל הארץ ללא יוצא
מן הכלל", הסוכנות גרסה שהמצב מחייב דווקא הגדלת הפעילות בקרב אנשי הצבא ולא

הפסקתה. בראשית 1940 אף הוקמה במחלקה המדינית של הסוכנות ועדה מיוחדת,
שתפקידה היה לתאם את הפעולות המשותפות של המועדונים בערים השונות. הסוכנות

גם הטילה על מוסדות נוספים, כמו לשכת המודיעין הציונית, הקק"ל וקרן היסוד, לעסוק
בפעילות זו.

קורס בציונות
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פריחתם הגדולה של בתי הקפה התרחשה בעקבות ההגירה ממזרח אירופה וממרכזה
בתקופת העלייה החמישית, מ-1933 ואילך. בתי הקפה שיקפו את המודל של וינה

הבורגנית ואת השאיפה להידמות לעיר חוף נעימה, עם מאות בתי קפה פתוחים עד
השעות הקטנות של הלילה, במיוחד בקיץ. היה לכך גם צד בעייתי: המלצריות בבתי
הקפה היו גורם משיכה והיו ביניהן שסיפקו שירותי מין. אך בדרך כלל היו בתי הקפה

מקום מפגש אהוד ומהוגן לצעירות יהודיות עם חיילים ושוטרים זרים. עם הזמן הם נהפכו
לזירה שבה יכלו בנות היישוב להפגין את עצמאותן ואת חופש הבחירה שלהן - "מה

ייעשה בנפשן ובגופן, עם מי יבלו וכיצד, ואפילו מי יהיה בן זוגן", כותבת רייך.

המארחות, שנבחרו לעבוד במועדונים אך נפגשו עם החיילים גם בבתי קפה ובמקומות
אחרים, נדרשו להיות צעירות, לדעת אנגלית ברמה סבירה ולא להיות חייבות גיוס לצבא

הבריטי. הן התבקשו למסור שלוש תמונות, פרטים אישיים והמלצות. אלה נשלחו לשירות
הביטחון הבריטי, שביצע בדיקה שגרתית אצל כל מי שבא במגע עם חייליו. הן היו

מתקבלות לעבודה על ידי ועדת ההארחה ונדרשו להקדיש לפעילות המועדונים לפחות
עשר שעות בשבוע. הן התבקשו גם לעבור קורס "הדרכה מיוחדת" בידיעת הארץ

וציונות, שנועד להכשירן לפעילות ההסברה. לא כולן רצו בכך וקשה היה להכריחן, כי הן
עבדו בהתנדבות. הן חיבבו את האירוח, אהבו את החיכוך עם הזרים ואת הדיבור

בשפתם. לפעמים אף דיברו אנגלית ביניהן, דבר שהכעיס רבים. "האורות העמומים,
המוסיקה המתנגנת, האינטימיות שהיתה בערבים אלה תרמה תרומה משמעותית

ליצירת קרבה וקשר בין הבנות לחיילים", כותבת רייך.

המאמץ ההסברתי נחל הצלחות. חיילים שלחו מכתבי תודה. "לא מצאתי הכנסת אורחים
תרבותית כזו בשום מקום אחר בקיסרות", כתב מלח בריטי לסוכנות היהודית. "הצלחתם
לעשות את ישראל לביתי השני", כתב חייל בריטי. אך להצלחה היה מחיר. הציבור בארץ

גילה עוינות כלפי המארחות היהודיות. "סבורים אתם כי רק גברות מסוגלות לייצג את
החברה בתל אביב?" שאל עו"ד רפאל מני, במכתב למערכת "דבר" מיוני 1941. היתה

נטייה לכרוך את האירוח במועדונים עם זנות. המועדונים כונו לעתים "מאורות פריצות".
ארגון אלים שכינה עצמו "בני פנחס" או "ברית הקנאים", שלא היה מקובל ביישוב, נהג
לרדוף את הבנות ובני זוגן הזרים. לפי עדות בת התקופה, "אם תפסו בת הולכת עם בן
אנגלי, היו עושים לה קרחת. אבל לא קרחת לאורך כל הראש, אלא פשוט פס". הוועד

לשמירה על כבוד בת ישראל נהג לפרסם את שמות הבנות "ההולכות עם אנגלים"
בכרוזים.

"היתה נטייה להכניס הכל לכיס אחד", אומרת רייך ל"הארץ", "כל הבנות שעסקו באירוח
למען המדינה שבדרך הוכנסו לאותו סל עם הזונות ועם הנשים שנישאו בנישואים

מעורבים. הכל יחד היה מוקצה. זה היה חיבור מגמתי, שנעשה על ידי הגופים הדתיים
וגם על ידי הקבוצות הלאומיות כדי להפחיד את ההורים, את החברים, את השכנים:

'שימו לב, היא מסתובבת עם אנגלי, היא בטח תידרדר לזנות. שימו לב, היא מתחתנת
עם אנגלי, היא בטח תעזוב את המדינה'. בכוונה נקטו את הבלבול הזה, כדי להניא את

הבנות מלעשות את הבחירה שלהן. הבנות שעסקו באירוח היו הבנות הטובות
והמשכילות והדוברות אנגלית, שנבחרו בפינצטה ונאלצו לעבור מבחנים והכשרה; או

הבנות שנישאו לאנגלים - הרבה מהן היו בנות טובים. לראות אותן מידרדרות ישר לזנות
כתוצאה מהנישואים המעורבים? ממש לא".
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את האווירה הזאת נגד המארחות ליבו החיילים היהודים ובעיקר הארץ-ישראלים, שנהגו
בקנאה ורכושנות. החיילים היהודים ששכבו פצועים בבתי החולים קבלו על אפליה מצד

המארחות, שהקדישו את עיקר תשומת הלב לפצועים הבריטים והאוסטרלים. כותבת
רייך: "מן הצד האחד משמשות הן כלי בידי ההנהגה לקידום מטרותיה, ומן הצד האחר

מהוות הן שק חבטות בידי הגברים, שרואים בהן רכושם". היא מוסיפה בשיחה ל"הארץ":
"השורה התחתונה היתה החשש שמא הנשים שלנו לא ישרתו רק אותנו, את הגברים

היהודים בארץ ישראל. היה כאן רצון שלא ייקחו לנו אותן ושהן יחיו איך שאנחנו נגיד
להן".

רייך מוסיפה, שהקנאה הגברית והרצון לשלוט בנשים ניכרו בכל תחום. למשל, בתגובה
לגיוס נשים לצבא הבריטי, שהחל ב-1941. לא רק הדתיים התנגדו לכך, אלא גם מנהיגי

התנועה הקיבוצית. העובדה שהנשים המשיכו להיות מארחות למרות התגובה
החברתית הקשה, היא אומרת, "מעידה על החוזק שלהן, ההחלטיות שלהן, התבונה

שלהן לעשות את מה שהן בוחרות בו, ואיך אומרים בסלנג? פשוט לשים קצוץ על
הקולקטיב; לשים קצוץ על מה שאומרים ועל איך שהדבר נראה ועל מה החברה

אומרת".

האווירה העוינת למארחות הקצינה בתקופת מאבקו של היישוב בבריטים, מאוקטובר
1945 ואילך, עת פעלה גם "תנועת המרי העברית". בסוכנות התלבטו בשאלת המשך
פעולות ההסברה והאירוח ובסופו של דבר החליטו להמשיך בהן ביתר שאת. אך ברחוב

היהודי שררה אווירה אנטי בריטית, שחילחלה גם לוועדות האירוח ולפעילים. הבנות חשו
נידוי ודחייה. שום גוף רשמי מאלה ששלחו להן בעבר מכתבי שבח, תודה והערכה, לא

יצא להגנתן. "המסרים הכפולים שהועברו על ידי הציבור והמנהיגות העירונית והלאומית
גרמו לבלבול ומשבר זהות אצל הבנות", כותבת רייך.

האצ"ל והלח"י, ולאחר מכן גם ההגנה, עקבו אחרי צעירות שנראו עם חיילים אנגלים כדי
לוודא שאינן משתפות פעולה עם האויב. היו להם רשימות ובהן מאות שמות של חשודות
והם ניהלו רישום על כל פעולותיהן. היו אף מקרים ספורים של רצח בנות, כמו הרצח של

קדיה מזרחי ב-8 במארס 1947. בהודעה מיוחדת שפירסם האצ"ל נאמר, שהיא
"הסגירה בידי הבולשת הבריטית אזרחים עברים". בתו של בכור שטרית, שהיה אז שופט
שלום ראשי ולימים שר המשטרה, היתה נשואה לאנגלי ונורתה למוות יחד אתו. במקרים

אחרים הובאו נשים לפני בתי דין של ארגוני המחתרת בחשד לשיתוף פעולה, נידונו
למוות, אך גזר הדין לא בוצע בתמורה להבטחה "למלא כל תפקיד לאומי, ויהא הקשה

ביותר".

פעולות ההארחה בארץ פסקו בינואר-פברואר 1947, כשבאסיפת הוועד הלאומי הוחלט
על "חיסול ועדות האירוח, היות שהמלחמה נסתיימה ולרגל המצב". באפריל 1947 עבר

המאבק המדיני לאו"ם והמסך ירד על פעולות האירוח, שנמשכו מאמצע שנות ה-30.

מאות נישואים מעורבים

באופן בלתי נמנע נוצרו קשרים בין הבנות לחיילים, שלפעמים הובילו לחתונה. מקשר
נישואים כזה הסתייגו הכל - המוסדות הלאומיים, היישוב, הדתיים, חוגי הימין, המשפחות.
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רייך ל"הארץ": "המוסדות הלאומיים רצו שהבנות ירקדו עם החיילים הזרים, ייתנו שירות
טוב ויארחו יפה ויעשו את פעולת התעמולה וההסברה הכי טוב שאפשר. מה עיניין

אותם, או את הגופים המוניציפליים, אם זה עלול להביא את הבחורה לידי כך שהיא תהיה
חברה שלו, או גם תינשא לו? זו כבר בעיה שלה". אלה שנישאו לזרים כונו "קלות דעת",

"מפוקפקות", "חסרות הכרה לאומית".

להערכת רייך, מדובר במאות מקרים של נישואים מעורבים ברחבי הארץ. הנושא העסיק
את היישוב. בעיני הלאומנים הקיצוניים היו הבנות האלה מוקצות מחמת מיאוס. הוועד

לשמירת כבוד בת ישראל נהג לפרסם את שמות הבנות העומדות להינשא לזרים על
לוחות מודעות. הנשים שנישאו לזרים היו מכל שכבות האוכלוסייה ומכל העדות. גיליהן

נעו בין 18 ל-30. היו שנישאו לחיילים אוסטרלים, שהיו יותר אהודים על היישוב. מרביתן
עברו להתגורר בארצו של הבעל, כי התקשו להתמודד עם העוינות והקשיים שהערימו

לפניהן כאן.

מקרה בולט הוא זה של אחותו של עזר ויצמן, יעל, שנישאה בנובמבר 1944 לקפטן קונל
ויליאם אלינגהם, "בריטי ערל, קפטן שריון יפה תואר, גבוה וחסון, פצוע קשה מקרבות

הדיוויזיה השביעית במדבר המערבי, שנשלח לחיפה לצורכי ריפוי והחלמה", כפי שכותב
ויצמן בספרו "לך שמים לך ארץ". היא נודתה על ידי המשפחה והיגרה לאנגליה עם

בעלה, שם ידעו השניים קשיים כלכליים. נולדו להם בן ובת. לימים עלו הילדים לישראל
ובעקבותיהם באו ההורים, ב-1969. יעל התקבלה לעבוד כמדענית במחלקה לכימיה

אורגנית במכון ויצמן וקונל עבד באגף ההנדסי של התעשייה האווירית. כשרייך התקשרה
אליה, בבקשה לראיינה, היא סירבה ושאלה בכעס: "חסרים נושאים באקדמיה?" כותבת

רייך: "גם לאחר 50 שנה, הבנות שנישאו לחיילים הזרים לא הסכימו להתראיין ולשתף
אותנו בחוויה ובהלכי הרוח של התקופה. המשקע כבד... בוודאי שלא חלף".

למה נושא המפגש בין הנשים היהודיות לחיילים הבריטים נבלע בזיכרון הקולקטיווי כאילו
לא היה?

רייך: "כי זה סוד. אסור לדבר על זה. זה נושא עדין. על האירוח לא מדברים, כי מי מדבר
היום על שנות הארבעים? על זנות ונישואים מעורבים הס מלדבר, כי זה כתם. אלה

דברים שהחברה הישראלית רצתה להשכיח. מה זה חשוב מה היה ומה הבריטים כן עשו
או לא עשו? חשוב מה שאנחנו עושים עכשיו. הנה, אנחנו, הישראלים החדשים, הקמנו
מדינה, אנחנו מקימים תרבות חדשה, קודים חדשים, שפה חדשה, הכל חדש. מי יתעד
את חיי היום-יום בשנות הארבעים? הבנות האומללות שנדחו ונודו? הגברים שלא רוצים

לזכור, כי זה מבחינתם כתם? זה לא פרק מפואר בהיסטוריה היהודית, שכדאי לפרסם
אותו ולעמוד מאחוריו".
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בית קפה על חוף הים בתל אביב, שלהי שנות השלושים. בתי הקפה בעיר היו בדרך כלל
מקום מפגש מהוגן, שבו צעירות יהודיות יכלו להפגין את עצמאותן ואת חופש הבחירה

שלהן 

רייך. "על האירוח לא מדברים. אלה דברים שהחברה הישראלית רצתה להשכיח" 
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