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הכול אודות סתוית: ביוגרפיה חייתית

תמר נוביק
מכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדע, ברלין

לבושים חולצות לבנות הגיעו המוני מתיישבים לקיבוץ כפר גלעדי לטקס ההכתרה. זה היה 
יום סתיו חמים של שנת 1950, ודגלי ישראל התנופפו בראש התורן. האורחים הקיפו את 
רחבת הטקס בציפייה לחזות בפלא המקומי — פרה אחת ושמה סתוית, אשר זכתה בתואר 
״אלופת האלופות״. המשתתפים, כ–1,500 במספר, הגיעו מכל רחבי הארץ ואף מלבנון, 
מהולנד ומאוסטרליה כדי לחגוג את תפוקת חייה המרשימה — 100,000 ק״ג חלב — וגם 
את פריונה, 15 לידות ב–17 שנים )בסך הכול 16 ולדות( )על המשמר 1950א(.1 בתום הטקס 
מלא ההוד שכלל תהלוכה, נאומים וקשירתו של סרט תכלת רקום זהב לגופה המזדקן של 
הפרה המצטיינת, הרוו האורחים את צימאונם בחלב )דבר 1950(. מלכת האירוע, מצידה, 

״עמדה כמהורהרת במרכז המגרש והעלתה לה גֵרה בשקט״ )זכאי 1950ב(.
בכל  עליה  כתבו  לידוענית.  סתוית  הייתה  הציבורית  ותהודתה  החגיגה  בעקבות 
חזותי.  ובתיעוד  לשון  בחידודי  בשירים,  מועדף  לנושא  נעשתה  והיא  בעברית,  העיתונים 
מלבד הפסל המגולף בדמותה, אשר נחשף במסגרת הטקס בקיבוץ, הוצג גופה של סתוית 
בעיתונות מכמה זוויות: מהצד, כנהוג, כדי לחשוף את ממדיה, מאחור — כדי להראות את 
לאומית.2 לגיבורה  כיאה  פניה,  תווי  את  להציג  כדי   — החזית  מן  ואף  הנחלבים,   עטיניה 

של  שונות  גרסאות  קריאת  על  אלאור  ולתמר  עברי  לציפי  בר–יוסף,  לאיתן  קני,  ליואב  מודה  אני   *
המועילות. הערותיהן  ועל  הקפדנית  קריאתן  על  גלעד  ולאפרת  וילקוף  לשירה  מיוחדת  תודה  הטקסט. 

נציגי לבנון והאו״ם הגיעו לטקס ההכתרה בתום ועידת שביתת הנשק; ראו חרות 1950. 	1
הצגת תווי פניה של פרה חותרת במידת מה תחת ההנחה שבבסיס האתיקה של עמנואל לוינס, שלפיה  	2

.Wright et al. 1988, 171–172 לחיות אין פנים. ראו
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1. אורחים ממתינים לטקס הכתרתה של סתוית בתואר ״אלופת האלופות״ בכפר גלעדי, 
10.10.1950. מקור: ארכיון קיבוץ כפר גלעדי.

 
כמו כן הוטבעה חותמת דואר מיוחדת לכבוד אליפותה, ובין הנוכחים הופצה גלויה למזכרת 
שנשאה את תמונתה. היא זכתה להגיע לׂשֵיבה — דבר שאינו מובן מאליו כלל ועיקר במקרה 
ואבל ציבורי השתרר עם מותה. כפי שמדגים סיפורה להלן, סתוית  של חיה שכמותה — 
סימלה בתפוקתה ובפריונה את הצלחותיו של מפעל ההתיישבות היהודי, שכן עטיניה גברו 
על מכשולים סביבתיים והוכיחו הוכח וחלוב שיש בכוחן של טכנולוגיות חקלאיות להצדיק 
במיוחד  בולטת  סתוית  של  שיאנותה  התיכון.  במזרח  אירופה  מדינות  של  התערבותן  את 
לנוכח העובדה שבעשורים האחרונים טוענים מומחי המשק החקלאי כי הפרה הישראלית 
דורות רבים של חולבות  היא המובילה העולמית בתנובת החלב לפי מדד שנתי.3 לאורך 

ראו לדוגמה מושקוביץ Dror 2004 ;2014. אני מודה לנגה רוזנפרב על ההפניה לכתבה הזאת. במסגרת  	3
חלוקת ״פרס בראשית״ לשנת 2015 שאל ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בנאומו: ״אתם יודעים 
איזו פרה מייצרת חלב יותר מכל פרה אחרת? אתם חושבים שזאת הפרה ההולנדית או הגרמנית? לא, 
זאת פרה יהודייה. זאת פרה ממוחשבת. כל ׳מו׳ הוא ממוחשב״ )North and Weiss 2015(. אני מודה 
לליאורה הלפרין על ההפניה למקור זה. טענות על שיאנותה של הפרה הישראלית נשמעו עוד בשנות 

החמישים; ראו לדוגמה תל–צור 1955.
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מצליחות, הן אלה שקדמו לה והן אלה שבאו אחריה, רק סתוית היא שזכתה להכתרה. כל 
זאת עשתה פרה אחת במהלך שני עשורי חייה הפוריים. מאמר זה מתחקה אחר קורותיה, 

תוך בחינת האפשרות של כתיבת ביוגרפיה של חיה. 

2. ״הכתרת סתוית״, חותמת הדואר שהוטבעה לכבוד טקס הכתרתה של סתוית בתואר 
״אלופת האלופות״, 12.10.1950. באדיבות השירות הבולאי - דואר ישראל.

א. לשאלת הביוגרפיה החייתית

 )1970-1892( שטיינמן  אליעזר  והסופר  העיתונאי  כתב  הפרה״,  על  מסה  לכתוב  ״קשה 
אמנם,  המחוננה,  הפרה,  ואילו  הנפש.  מקורות  ביוגרפי  רישום  היא  ״המסה   ,1937 בשנת 
בנפש חיה ועדינה לאין שיעור, עניה, כמדומה, מכל הבריות האחרות בקורות. קבלה היא 
אצל הקהל האנושי, שלפרה אין ביוגרפיה. הפרה נולדת, נחלבת, נשחטת ונאכלת. הרי לכם 
קיצור חיי פרה, של המין בכללו ושל כל פרט משלו״ )שטיינמן 1937(.4 שטיינמן המשיך 
ופירט במסתו את מעלותיה הרבות של הפרה — נדיבותה, צניעותה, עדינותה, היותה סמל 
לאימהות, בסיס המטבח ומחסן התרופות העולמי, אך סייג: ״אולם כל הזכויות הללו אינן 
עומדות לפרה בשעה שהאדם מדבר בגובה ליבו על קורות העולם, שהוא מזהה אותן עם 

קורות פרטיו וציבוריו בלבד״ )שם(.
ההיסטוריה.  כתיבת  למלאכת  הפרה  חיי  שבין  היחס  את  לנתח  שטיינמן  פנה  כאן 

ההיסטוריה מוטה ומוגבלת, טען, והוסיף:
יש להדגיש בכל התוקף את חשיבותו של הצד הקורותי בחייהם של בעלי החיים בכלל ושל הפרה 

בפרט. מום הוא באדם, שאין הוא נוהג כבוד בשום יצור בזמן שהללו לא תפסו את מקומם על גבי 

שטיינמן 1937. מעניין לציין שבאותה שנה ממש זכתה לראשונה פרה להכרה ציבורית על תפוקתה  	4
להלן(.  )ראו  בעברית  העיתונות  דפי  מעל 
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קו קורותי ונעשו כוח הפועל כביכול בתוך ההיסטוריה, במשמעה האנושי המוגבל. ומה משמע 

ההיסטוריה בפי האדם? ]...[ מי שלוחץ יותר חזק נעשה ראוי יותר להכנס לתוך היכל הקודש של 

ההיסטוריה וככל שמתחכם לדכא יותר ברואים תחת אגרופיו הוא נעשה אישיות יותר היסטורית 

נמוכה  והיא  וחומר במלכות בעל החי, שהואיל  ]...[ כאן בתחומיהם של החיים האנושיים, קל 

בדרגת הכוח והיזמה מן האדם הריהי נמצאת מושלכת מעבר להיסטוריה )שם(.

מקובל לחשוב אפוא כי ממלכת החי מקומה אינו בארכיון ולא בספרי ההיסטוריה; הרי לפרה 
יש אישיות לא היסטורית ואולי היא חסרת אישיות מלכתחילה. בכל זאת, מהן המשמעויות 

של כתיבת ביוגרפיה של פרה? מה יכולה להיות ביוגרפיה של בהמה?
ככל הנראה, ביוגרפיה היא הסיפור העתיק ביותר בספר הגדול של כתיבת ההיסטוריה. 
זוהי גם צורת הסיפור הפופולרית והנצרכת ביותר, ולכן נוצקו עליה קיתונות הבוז הרבים 
וניתוח אישיותו משלבים בדרך כלל היבטים ספרותיים  קורותיו של אדם  ביותר. כתיבת 
ומחקריים, והסוגה בכללה עוקבת אחר תוואי חיים של דמות אחת שהיא על פי רוב מפורסמת 
ומנהיגה, במרבית המקרים — גבר, וכמעט בכולם — בן אנוש.5 הנטייה לכתוב ביוגרפיות 
של מנהיגים פוליטיים נדונה בהרחבה במחקר ונעשו ניסיונות רבים לאתגר אותה: במסגרת 
צמיחתה של היסטוריה מלמטה, לדוגמה, נבחנה האפשרות של כתיבת ביוגרפיה של האדם 
הפשוט; התפתחותו של מחקר התרבות הובילה לעיסוק בגיבורי תרבות; כתיבת ביוגרפיות 
זאת,  כל  למרות  היו.6  שלא  ובין  מנהיגות  שהיו  בין  כן,  גם  נפוצה  נשים  של  היסטוריות 
המגמה השלטת בכתיבתן של ביוגרפיות נותרה ועודנה התמקדות במנהיגים פוליטיים שהם 

גברים. כך בספרות העולם, וכך — ובמידה רבה אף יותר — במקומותינו.7
גם גבול האנושי נחצה במסגרת כתיבת ביוגרפיות. על אף ההנחה שרק לבני האנוש 
יש אישיות, קורות והיסטוריה, כפי שניתח זאת אליעזר שטיינמן, בשנים האחרונות הפכה 
הרוח  במדעי  מחקרים  במסגרת  במיוחד  לפורה   )non-human( אנושי״  ה״לא  קטגוריית 
והחברה. כך צמחו ביוגרפיות של הלא אנושי ובמרכזן בין השאר חפצים, צמחים או חיות; 
ואולם החיות הן שזכו לבכורה.8 למעשה, מרבית ה״ביוגרפיות״ של החיות אינן עוסקות 

 ;Le Goff 1995, 12 ,ראו לדוגמה את דיונו של ההיסטוריון ז׳אק לה–גוף בעניין הביוגרפיה ההיסטורית 	5
.Parke 2002, xiv ,ואת הדיון של חוקרת הספרות קת'רין פארק בגיבוריה המקובלים של הביוגרפיה
בעניין הרפת מעניין במיוחד לציין כאן את הביוגרפיה של מרים ברץ, הרפתנית המפורסמת מדגניה  	6

זכאי 1950ב. )סיני 2002(. ברץ נכחה אף היא בטקס ההכתרה של סתוית, ראו 
שפירא 1993; חלמיש 2006; תשע״ד. 	7

חפצים, טכנולוגיות וגידולים חקלאיים רבים — דוגמת הכיסא, המזלג והאורז — עומדים במרכזם  	8
נוטים  והם  ביוגרפיות  מוגדרים  אינם  אלה  מחקרים  רוב  פי  על  כי  אם  היסטוריים,  מחקרים  של 
 Bray et al. וכן   Carney 2001 הם  באורז  המתמקדים  מחקרים  שני  אחד.  בפרט  ולא  במין  לעסוק 
2015. ביוגרפיות של אובייקטים מדעיים, לדוגמה, פורסמו באסופת המאמרים Daston 2000. לא 
ידוע לי על פרסום ביוגרפיה של פרט מן הצומח. מעניין לציין בהקשר זה את עבודת הדוקטור של 
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בחיות יחידות כלל וכלל אלא שואלות את המונח לצורך דיון במין שלם של חיות, דוגמת 
מחקרו של מרק קורלנסקי על ההיסטוריה העולמית של דג הבקלה, שכותרתו ״ביוגרפיה 
של הדג ששינה את העולם״ )Kurlansky 2011(.9 התמקדות בחיה אינדיבידואלית, כלומר 
ממין  חיה  של  לעיל,  שנדונה  המגדרית  למגמה  ובהתאם   — ממש  של  ביוגרפיה  כתיבת 

נקבה — היא נדירה.10
מרבית הביוגרפיות של חיות הולמות את העיקרון שהסוציולוג מקס ובר שייך להצלחתם 
של מנהיגים פוליטיים והן עוסקות בחיה כריזמטית.11 החיות שזוכות לעמוד במרכזו של 
סיפור ביוגרפי — עיתונאי, ספרותי או מחקרי–היסטורי — הן חיות מחמד12 או חיות שהיו 
משום  הכחדה,  בסכנת  במין  פרט  שהיו  משום  מותן,  לאחר  או  בזמנן  ציבוריות  גיבורות 
שהצילו בני אנוש, משום שהיו כוכבות גן חיות, משום שהיו בסיס להפקתו של ידע מדעי 
או משום שהפכו לאחר מותן לפריט באוספים זואולוגיים והוצגו במוזיאון טבע.13 סוג נוסף 

נעמי יובל–נאה המנתחת את התנועה לעבר גידול ״עציצי מחמד״ באנגליה הוויקטוריאנית, כלומר 
הנטייה לאינדיבידואליזציה של הצמח )2018	Yuval-Naeh(. דוגמה מקומית מעניינת היא סרט של 
פתלתל: סיפורו של נהר )2014(, שהוא ניסיון קולנועי ליצור ביוגרפיה של  אבי בלקין ואבי לוי 

נהר הירקון. 
)Werner 2011(. בעקבות הצלחת  ביוגרפיה פרתית העוסק בפרות ככלל  9	 דוגמה נוספת היא הספר 

הנייר. ושל  המלח  של  הצדפה,  של  עולמית  היסטוריה  גם  קורלנסקי  פרסם  הבקלה  דג  על  ספרו 
10	 דוגמאות לביוגרפיות של חיות, חלקן של חיה ממין נקבה, ראו בהערת שוליים 13 שלהלן. על פי 
שטיינמן, ובקשר להתיישבות בפלסטין–א״י, אפשר לדייק ולומר שדווקא הפרים הזכרים הם העניים 
בקורות ואינם יכולים להיות מועמדים לכתיבת ביוגרפיה בשל העובדה הבסיסית שבמסגרת כלכלת 
משק חלב הפרים נשלחים לשחיטה ולא לגידול, ועל כן אינם זוכים אפילו לשם. יוצאי דופן הם פרי 
הרבעה, שבתקופה זו היו כולם לא מקומיים, וברוב המקרים הובאו מהולנד על ידי מתיישבים יהודים 

.Lovenheim 2010 או מומחים בשירות השלטון הבריטי. ספר שהוא בחזקת ביוגרפיה של פר הוא
11	 Weber 1968. אריאל צבל, אשר דן במקרה של הנמרה שלומציון, השמיע טענה דומה בדבר ההכרח 
של  בתפקידה  העוסקים  נוספים  מאמרים   .2015 צבל  ראו  חיות;  שהם  פרטים  ייצוג  לשם  בכריזמה 

.Lorimer 2007; Nicholls 2011 הם  מינים  בהכחדת  במאבקים  הכריזמה 
12	 שתי מסות מפורסמות המשתמשות בחיות מחמד ובקשר האינטימי שלהן עם בעליהן כנקודת מוצא 
דרידה, ז'אק  של  בחתולתו  המתמקדת   ,Derrida 2008 הן  ביוגרפיות(  מסות  אינן  כי  )אם   לחקירה 

ו–Haraway 2008, העוסקת בכלבתה של דונה האראוויי.
13	 דוגמאות לכל אחד מהמאפיינים ניתן למצוא באסופת המאמרים Alberti 2011. המאמרים הביוגרפיים 
עוסקים בין השאר במהרג׳ה וסיר רוג׳ר, הפילים ההודים שהילכו בין בימות אירופה של סוף המאה 
התשע–עשרה בחייהם והפכו לפוחלצים ונעשו סמלים מקומיים במוזיאוני הטבע של מנצ׳סטר )הפיל 
מהרג'ה( ושל גלאזגו )הפיל סיר רוג'ר(; על באלטו הכלב, שהוביל משלחת הצלה רפואית לעיירה נום 
באלסקה ב–1925, והונצח כפסל לאחר מותו; על צ׳י–צ׳י הפנדה הסינית שחיה את רוב חייה בגני חיות 
באירופה ולא התעברה למורת רוחם של מגדליה; צ׳י–צ׳י פוחלצה לאחר מותה ב–1972 והיא מוצגת 
במוזיאון הטבע בלונדון. דמותה נעשתה לאיקונה של הארגון הבינלאומי הגדול ביותר להגנת הטבע, 
World Wildlife Fund (WWF). חיות עומדות גם במרכזם של ספרי ילדים ושל סרטים רבים. העיסוק 
חיים של   ,bios( ״ביוס״  לבין  ביוגרפית  לגבי הקשר שבין כתיבה  בדיוניות מעלה שאלות  בדמויות 
ממש(. לדוגמה לדיון בחיה שהיא גיבורה ספרותית וקולנועית מקומית — עזית הכלבה הצנחנית — ראו 

 .Zalashik 2013
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של חיות שזכו לביוגרפיה או לתיעוד היסטורי כלשהו הוא חיות שנחשבו אקזוטיות בזמנן 
ועל כן חצו יבשות כתשורה דיפלומטית בין מנהיגים וממלכות. במקרים רבים, דמות החיה 
שזכתה לביוגרפיה החזיקה ביותר מאחד ממאפיינים אלה. דוגמה אחת היא זרפה, הג׳יראף 
הסודאנית שהגיעה לפריז ב–1827 כמתנה ממחמת עלי פאשה ממצרים לשארל החמישי 

.)Sharkey 2015( מלך צרפת; היא מוצגת עד היום כפוחלץ במוזיאון הטבע בלה–רושל
להיחשב  כדי  בהכרח.  ביוגרפיה  הוא  אינדיבידואלית  בחיה  העוסק  מחקר  כל  לא 
חיבור ביוגרפי, על הטקסט להתאים את עצמו למוסכמות המקובלות בסוגה. ככלל, עליו 
בסיפור  או  חייה  בראשית  להתחיל  רוב  פי  ועל  הדמות,  של  קורותיה  בסיפור  להתמקד 
גם  ולעיתים  חייה לאורך השנים עד מותה  נסיבות  לידתה, להתעכב על  משפחתה טרם 
לאחר מותה. סתוית, למרבה השמחה ולעומת טענתו של שטיינמן, עשירה בקורות מרוב 
הבריות )הבהמיות( האחרות ועל כן היא כשרה לניסיון.14 על אף נפקדות קולה, שהוא יסוד 
מהותי בכתיבת ביוגרפיה, זכתה פרה מסוימת זו לתיעוד היסטורי עשיר הכולל את רישום 
דמותה  היווצרות  סביב  התקשורת  אמצעי  של  מקיף  לסיקור  וכן  הפרטיים  חייה  קורות 

הציבורית.
ואת  הזמן  רוח  את  לאפיין  להצליח  עשויה  ביוגרפיה  כהלכה,  נכתבת  היא  כאשר 
תחושת המקום באמצעות אותה דמות יחידה. לכן תהליך הבחירה של גיבורת הביוגרפיה 
כרוך בהנחה שסיפור חייה של הדמות הנבחרת משקף דבר–מה שהוא מעבר לעצמה, מעבר 
לחייה הפרטיים, ושמתוכו נובעות תובנות חברתיות, פוליטיות או תרבותיות.15 במקרה 
זה הביוגרפיה מטרתה להאיר את ההיסטוריה של ההתיישבות האירופית בפלסטין–א״י 
במחצית הראשונה של המאה העשרים. היות שפרויקט ההתיישבות המקומי — ככל פרויקט 
התיישבות — היה חוצה יצורים, כלומר נכללו בו מתיישבים בני אנוש ומתיישבים שאינם 
בני אנוש )portmanteau biota, בלשונו של ההיסטוריון הסביבתי אלפרד קרוסבי, כלומר 
סך האורגניזמים שהיה להם חלק בהשתלטות הקולוניאליסטית האירופית: חיות, צמחים, 
חיידקים, טפילים ועשבים( )Crosby 2004(, הרי יש בכוחה של חיית משק לעמוד במרכז 
אין טוב מסיפורה של פרה כדי לחלץ את סיפור ההתיישבות  כי  היצירה. ארצה לטעון 
האירופית בפלסטין–א״י, וכי אין פרה מוצלחת מסתוית כדי להדגים את מאמצי החקלאים 
אשר היו בבסיס הניסיונות להפרות את הארץ ולחשוף את השפע שהמתיישבים האמינו 

שטמון בה.

פרה נוספת הכשרה לניסיון בקובה היא אוברה בלאנקה )Ubre Blanca, ״עטין לבן״( )1985-1972(,  	14
קסטרו.  פידל  עינו של  ולבבת  הקובני  להצלחתו של השלטון  לסמל  שיאנית שנעשתה  חלב  פרת 
הישגיה של אוברה בלאנקה נחגגו בחייה ולאחר מותה, והיא נעשתה לגיבורה ציבורית ממש כמו 

סתוית. 
 American Historical בשנת 2009 נערך שולחן עגול במסגרת כתב העת .Hankins 1979, 2 ראו לדוגמה 	15

.Nasaw 2009 שעסק בשאלת הביוגרפיה ובכתיבת היסטוריה. ראו Review
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האידיאולוגיה  ושל  האירופית  ההתיישבות  רעיון  בבסיסם של  היו  כפר חקלאיים  חיי 
השיבה  תנועת  העשרים,  המאה  במחצית  רבים  לאומיים  לפרויקטים  בדומה  הציונית. 
בכלכלה,  חיות המשק  למרכזיותן של  רבה  במידה  )back to the land( תרמה  הקרקע  אל 
על  במחקרו  סרייבה  טיאגו  ההיסטוריון  שטוען  כפי  המתיישבים.  ובחברת  בפוליטיקה 
מדיניות חקלאית במשטרים פאשיסטיים, חיות משק הן לא רק ביטוי של משטרים פוליטיים; 
בפרט  משק  וחיות  חיים  בעלי  זאת,  כל  למרות   .)Saraiva 2016, 3( המוחלט  מימושם  הן 
מימש  גוף  כיצד  מדגים  סתוית  של  סיפורה  המקומית.  מההיסטוריה  רבה  במידה  נפקדים 
רעיון פוליטי וגם ביטא את הנטל הגופני הכרוך בייצור חקלאי. עם זאת, תועלתו רבה מכך: 
סיפור חייה שימושי בעיקר לשם הבהרת מופת ההתיישבות, יצרנית השפע, או מה שניתן 
לכנות ״היהודייה החדשה״. בשל מאפייניה של סתוית — שהייתה מתיישבת יוצאת דופן 

ואף מכונה רגילה למדי — אין ביוגרפיה לחיית משק בלתה.

ב. סתוית בת הכלאיים

סתוית נולדה ב–7 בדצמבר 1932 בקיבוץ כפר גלעדי לפרה דמשקאית ששמה היה אסתר 
זמירה )או אסתר 1, לעיתים(, ומשקלה היה 30 ק"ג.16 אביה היה פר הרבעה הולנדי שהיה 
ידוע וכריזמטי בזכות עצמו, ושמו, בהתאם לכך, היה הרקולס. שני הוריה של סתוית היו 
צאצאיהן של מהגרות לפלסטין–א"י: אמה של אסתר הגיעה מאזור דמשק בראשית שנות 
העשרים והיא עצמה נולדה ברפת של קיבוץ כפר גלעדי בשנת תרפ״ז )1927-1926(; אמו 
ההולנדית של הרקולס הגיעה בספינה כשהיא נושאת אותו ברחמה, וכך גם הוא, ההולנדי 
הטהור, נולד בארץ.17 סתוית הייתה תוצר ההמלטה השלישית של אסתר והייתה בכורתו 
של הרקולס, והוא עצמו נעשה בחלוף השנים לאביהן וסבן של פרות ״רקורדיות״ רבות — 

אחיותיה של סתוית, בנותיה, אחייניותיה ונכדותיה.18 
לא רבות ידוע על חייהם ומותם של אסתר והרקולס, אך ברור שהם לא היו יצורים חריגים 
מראשית  במיוחד  התפתח  אירופים  מתיישבים  בקרב  החלב  פרות  ולסביבתם. משק  לזמנם 
המאה העשרים, תחילה בקרב טמפלרים נוצרים, ולאחר מלחמת העולם הראשונה במסגרת 
הרפת  הפכה  מהרה  עד  המנדט.  ממשלת  של  ובעידודה  יהודים  מתיישבים  של  מאמציהם 
לבסיס הכלכלה החקלאית היהודית במסגרת הדגם של ״המשק המעורב״ שקידמו מומחים 

״ספר הרפת״, אסתר 1 )מס' 25( וסתוית )מס' 59(, ארכיון קיבוץ כפר גלעדי. 	16
התאחדות מגדלי בקר בארץ ישראל 1950; ״ספר הרפת״, אסתר 1 )מס' 25(. 	17

״משפחת סתוית״, מדריך לתערוכת בקר, 12.10.1950, 5-1, כפר גלעדי–תל חי: התאחדות מגדלי בקר  	18
בארץ ישראל, ארכיון קיבוץ כפר גלעדי.
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בתחנות לניסיונות חקלאיים.19 משק החלב התפתח בהדרגה ופרות חלב הובאו מאזור דמשק 
וביירות היות שהן שפעו חלב יותר מהפרות המקומיות )הן ייצרו כ–2,500 ק״ג חלב בשנה 
לעומת הממוצע השנתי המקומי שעמד על 700 ק"ג(.20 הפרות המקומיות, שכונו ״ערביות״, 
שימשו לא רק יצרניות חלב אלא גם ובעיקר חיות משא; לעומתן, הפרות הצפוניות, שכונו 
רבים למען תפוקת חלב. אסתר  דורות  בן  היו תוצר של טיפוח  רוב ״דמשקאיות״,  פי  על 
זמירה הייתה פרת חלב דמשקאית שכזאת: בת לפרה דמשקאית מהגרת שגדלה בפלסטין–א"י 

כדי לייצר הרבה חלב וכדי להעמיד שושלת מפוארת של יצרניות מתיישבות.21 
באמצע שנות העשרים התרחבו המשלוחים של ּפֵָרי ההרבעה מאירופה לשם השבחת 
העדרים המקומיים. מעט פרים הובאו מגרמניה בסוף המאה התשע–עשרה בידי מתיישבים 
אלה  בריטיים  פרים  ומאירלנד.  מאנגליה  פרים  שלחה  בריטניה  וממשלת  טמפלרים, 
האזור  לתושבי  בהשאלה  וניתנו  בעכו  הממשלתית  החקלאיים  הניסיונות  בתחנת  שוכנו 
אז  שנחשבה  מהולנד,  בעיקר  פרים  הביאו  יהודים  מתיישבים  פרותיהם.22  הרבעת  לשם 
למרכז המומחיות העולמי לתפוקת חלב. אמו של הרקולס היגרה כנראה במסגרת משלוח 
-1902( שמאראגד  אפרים  עם  יחד   ,1924 בדצמבר  ב–27  מהולנד  שהגיע  ופרים  פרות 

1976(, מי שהיה בחלוף השנים למזכיר התאחדות מגדלי הבקר. שמאראגד הפולני החליט 
להגר כמלווה של בני הבקר לפלסטין–א"י לאחר שסיים לימודי אגרונומיה וגידול בקר 
באוטרכט.23 מקום מושבו הראשון היה כפר גלעדי, ולכן ייתכן כי הרקולס נולד גם הוא 

בקיבוץ, ככל הנראה בשנת 1925.

למחקרים חשובים העוסקים בהתגבשותו של "המשק המעורב״ ראו עמיאור ;2016	Penslar 1991. על  	19
מקומו המרכזי של משק החלב בכלכלת ההתיישבות היהודית ראו שביט וגלעדי 1981.

ד״ר אריה שושן, ״מבט על נוף הבקר בתקופת שיבת ציון על אדמת המולדת״, מאמר שהוכן למוזיאון  	20
 .Mead et al. 1928, 31 ;הרפת, קיבוץ יפעת, 10.9.1989, 4, ארכיון התאחדות מגדלי בקר, קיבוץ יפעת
כונו פרות ״דמשקאיות״,  כן  ועל  הגיעו  או האזור( שממנו  )המדינה  הוגדרו לפי המקום  זני הפרות  	21
״ביירותיות״ או ״הולנדיות״ )זאת לעומת שיטת המיון של לינאוס, השימושית בעיקר לחיות שאינן 
הולשטיין–פריזי  זן  של  היחסית  התחזקותו  עם  העשרים,  המאה  מאמצע  לצמחים(.  או  משק  חיות 
הזן  הושבח  שבו  המקום  ואת  המוצא  מקום  את  המשלבת  בהגדרה  שימוש  נעשה  בהולנד,  שמקורו 
כדי להתאימו לתנאי הסביבה הספציפיים לאזור. לדוגמה, זן פרות החלב הנפוץ בישראל היום מכונה 
זן  של  פיתוחו  רעיון  את  הבקר  מגדלי  קידמו  המנדט  תקופת  במהלך  ישראלי״.  ״הולשטיין–פריזי 
חדש, "הפרה העברייה״, באמצעות הכלאות של פרות ״דמשקאיות״ ופרים ״הולנדיים״, כפי שיתואר 
להלן. ניסיון זה ליצור זן עברי חדש התמסמס בהדרגה משלהי שנות הארבעים, אז החלה התאחדות 
מגדלי הבקר — בתמיכת ממשלת המנדט — לארגן משלוחי פרות מזן הולשטיין–פריזי מצפון אמריקה 

.)Novick 2014, 107( לישראל 
 .Simpson 1930, 77; El-Eini 1996, 227 ;1935 דאר היום 	22

ראיונות  ואוסף  ביוגרפיים  פרטים  הכולל  מסמך  )1976-1902(״,  שמאראגד  ״אפרים  מן,  ניר  מתוך  	23
שמאראגד. של  נכדו  גם  שהוא  מן,  ההיסטוריון  שערך 
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כמו בנות תקופתה, סתוית הייתה בת לדור ראשון של הכלאה של פרה מזרחית ופר 
מערבי. פרות מקומיות או אזוריות לא הניבו די חלב לדעתם של המתיישבים, ואילו פרות 
לרפתות  שהגיעו  לאחר  במהרה  ומתו  לפלסטין–א"י  ההגירה  לאחר  שרדו  לא  אירופיות 
)צינמון 1925; רוזין 1926(. כדי להתגבר על מגבלותיהן ננקטה השבחה, וחסינותם של 
הזנים המקומיים מפני קשיים סביבתיים ומחלות השתלבה עם איכויות ייצור החלב והפריון 
יחד  תרמו  מזונן  השבחת  לשם  שדה  בגידולי  וניסויים  הכלאות  האירופיים.  הזנים  של 
ליצירת פרות מתיישבות, מעורבות ומניבות )וולקני ושינדלר 1953(. תהליכים פוליטיים 
הציעו  הראשונות  בשנים  ההשבחה:  תיאוריית  את  עיצבו  אנוש  אוכלוסיות  בין  שנרקמו 
המומחים להמשיך בהצלבות של בנות הכלאיים עם הזן המקומי כדי להגביר את כושר 
ושני  אירופי  אחד  שליש  הוא  ההכלאה  שאידיאל  וטענו  המעורב״,  ״הגזע  של  שרידותו 
שלישים מקומי. עם זאת, בסוף שנות השלושים, עם התעצמותו של המרי הערבי, שינו 
המומחים את דעתם והחליטו שההצלבה של בנות הכלאיים צריכה להיעשות דווקא עם 
פרים אירופיים כדי לקדם את תפוקתו של הגזע. אידיאל ההכלאה החדש התהפך, והיה 
 Novick  ;66  ,64–63  ,7  ,2002 )דורי  אירופי  שלישים  ושני  מקומי  אחד  שליש  מעכשיו 
ישראל  טען  הפרות,  זני  של  מעירוביהם  ההדרגתית  ההסתייגות  למרות   .)2014, 9– 90
ברלין — שהיה הרפתן האמון על הטיפול בסתוית — בריאיון לעיתון במחנה שנערך בשנת 

1950 סביב חגיגות ההכתרה:
"הגזע  לו  קראו  כה  שעד  הישראלי,  לגזע  נצחון  מהוה  מעורבת  פרה  היא  שסתוית  העובדה 

המעורב", ]...[ ואם תרצו — הרי לכם עוד נימוק נגד בעלי תורות–הגזע למיניהן: מסתבר שדוקא 

צילוב–גזעים מוצלח הוא המניח את הפירות הטובים ביותר. מופת סתוית יש בו לא רק כדי 

לקח  לשמש  גם  כי–אם  כפר–גלעדי,  רפתני  וביחוד  הישראלים,  הרפתנים  בלב  גאוה  לעורר 

תש״י(. )שמיר  רב–ערך  מקצועי 

ידוע על סתוית בשנותיה כעגלה. במבט לאחור טענו מטפליה כי בצעירותה  לא הרבה 
היא לא בלטה בין בנות מינה ואף הייתה חולנית משהו.24 עיון בספרי העדר של קיבוץ 
כפר גלעדי מוכיח כי סתוית לבלבה מאוחר יחסית, ונעשתה לחלק מן העדר רק כשהייתה 
בת שנתיים וחצי, לאחר הריונה הראשון.25 זהו גיל מאוחר יחסית להמלטה ראשונה; לשם 

״בימי ׳עגלותה׳, היינו ילדותה, לא הצטיינה ביותר. בתשעת החודשים הראשונים לחייה לקתה בדלקת  	24
הטבור ובוודאי היה נחרץ גורלה לשחיטה, לולא הרפתן הוותיק מכפר–גלעדי, גרשון יפה, שהוא גם 
הרופא הווטרינארי בפועל, שביד נאמנה טיפחה וגידלה והביאה עד היותה אלופת הבקר בישראל״ 

)מתוך זכאי 1950א(.
התאחדות מגדלי הבקר זיהתה בדיעבד את השינוי בשנות חייה המאוחרות: ״יש לציין שבחמש השנים  	25
האחרונות, מגיל 12 ואילך, עלתה תנובתה על אלו של תקופות החליבה הקודמות. זוקפים עליה זו 
על חשבון הכנסת סתוית לפרק הפרות הרקורדיות, המיוחדת ל–9 פרות בלבד״ )התאחדות מגדלי בקר 

בארץ ישראל 1950(.
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השוואה, רוב חברותיה לרפת המליטו והחלו להניב חלב בשנה וחצי הראשונות לחייהן. 
צאצאיה  כל  לא  כי  אם  בפריונה,  סתוית  התמידה   ,1935 באביב  הראשונה,  מההמלטה 
אך  חלב(,  ולייצור  רפת  לחיי  )כלומר  לגידול  יועדה  בכורתה  אמנם  ימים.  לאריכות  זכו 
כפי שמראים רישומי הרפת, היא ״מתה מקדחת״ עד מהרה.26 העגלה השנייה, שנולדה 
כעבור 11 חודשים, ״נשחטה בגלל סימני התנוונות״.27 העגלה השלישית, שלא כמותן, 
שרדה וגדלה להיות פרת חלב ולפיכך זכתה לקבל שם: מוזאיקה. שאר בנותיה של סתוית, 
לשמות:  זכו  כן  ועל  חלב,  פרות  להיות  כולן  גדלו  חטופה״,  מיתה  ש"מתה  לאחת  פרט 
סטלינגרדה, סתונית, סימונה וסמדר. בתום שאר ההריונות של סתוית, שבעה מתוך 15 
נולדו עגלים זכרים )ובאחת הלידות תאומים(; בשל זכריותם )ואי–יכולתם להפיק חלב( 
הוצאו העגלים מהרפת לכיוון בית המטבחיים )כך אפשר להניח(, ועל כן מעולם לא זכו 

לשמות.

ג. סתוית חברת הרפת

מתן השם היה סוגיה מרכזית לניהול הרפת, והיא שלובה בשאלת היתכנותה של הביוגרפיה 
של בהמות. ככל שגדל מספרן של פרות החלב ברפתות המתיישבים וככל שגדלה כמות 
החלב שייצרה כל פרה בעקבות ההכלאות, כך גדל גם הצורך בפיתוח שיטות לארגון המשק, 
השונות  הפרות  את  לזהות  שאפשרו  השיטות  אחת  בו.  המתרחש  אחר  ולמעקב  לניהולו 
ולמדוד את הצלחתן היחסית הייתה השימוש המושכל בשמות. שמותיהם של הפרות ושל 
פרי ההרבעה — שהתרחקו בהדרגה מהרפת עם התפתחותן של טכנולוגיות הפריה ובעקבות 
על  מסוים(  )בהומור  מעידים   — לחלוטין  זכרית  בסביבה  זרעם  את  נתנו  ואף  גדלו  זאת 
תפיסות והיבטים שונים בתחומי הפוליטיקה )״סטלינגרדה״(, על חברה עברית )״סמדר״(, 
על יצרנות )״פוריה״, שתוצג בהמשך(, על מזג או אופי )״חביבה״, שתוצג גם היא בהמשך( 
עמד  החלב  פרות  של  שמותיהן  בחירת  של  בבסיסה  )״הרקולס״(.  ואון  גופני  כושר  ועל 
עיקרון מארגן מהותי — שמה של כל צאצאית של פרת חלב מן הרפת התחיל באותה אות 
שבה התחיל שמה של ראשת השושלת. לדוגמה, שמות בנותיה ונכדותיה של סתוית התחילו 

באות ס׳ )ראו את רשימת ״שושלות החלב״(.28 

26	 ״ספר הרפת״, סתוית )מס' 59(.
27	 שם.

28	 ״מוזאיקה״ יוצאת דופן וכך גם ״סתוית״ ששם אמה ״אסתר״. ניתן להסיק ששיטת מתן השמות החלה 
בשנת  נולדה  אשר  ס׳,  באות  מתחיל  הראשונה ששמה  הצאצאית  סטלינגרדה,  של  לידתה  בתקופת 

.1942
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3. שושלות החלב: רשימת השמות של הפרות בקיבוץ כפר גלעדי ומספרן כפי שהם מופיעים 
ב"ספר הרפת״. הסדר מעיד על קרבה משפחתית — סטלינה, סתונית, סנטימנטקה, סטלינגרדה, 
סילביה, סלבה וסימונה — כולן קרובותיה או צאצאיותיה של סתוית. לא מופיעות ברשימה: 

סינה וסאסא, בנותיה של סתונית, ונכדותיה של סתוית. מקור: ארכיון קיבוץ כפר גלעדי.
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הייתה  עליו  ולפקח  הרפת  בתחומי  המתרחש  את  לארגן  שאפשרה  המרכזית  הטכנולוגיה 
״ספר העדר״ )שנקרא לעיתים "ספר הרפת"(. שיטת תיעוד זו השתלבה במשקי המתיישבים 
בהתאחדות  העדר  ספר  לייסוד  ״הוועדה  של  התכנסותה  בעקבות   ,1933 משנת  היהודים 
מגדלי בקר״.29 הספר )או ליתר דיוק מקבץ הספרים( מפרט את אשר נדרש לעשות — רישום 
כל פרטי חייה של הפרה: נתוני לידתה, מידע על הוריה, על המזון שצרכה בכל יום, על 
ובכל אחד מימי השנה  )כך על פי הסטנדרט הקיבוצי(  ביום  תפוקת חלבה שלוש פעמים 
שבהם היא נחלבת ועל שיעור השומן בחלב. "ספר העדר" כולל גם עיבוד נתונים של תפוקת 
החלב של כל פרה ושל העדר כולו על פי חתכים חודשיים ושנתיים. כמו במקרה של סתוית, 
הספר מכיל את פרטיהם של כל צאצאיה של כל פרה ואת גורלם וכן את כל שמות הפרים 

ותאריכי ההרבעה שבהם הורחבה שושלת החלב.
פרות  חדלו  המאה  במחצית  בארץ  והתבססותה  המלאכותית  ההזרעה  התפתחות  עם 
המבוקרת  הרבעתן  והפרה,  הפר  של  מזיווגם  בשונה  לאלה.  אלה  בסמיכות  לשכון  ופרים 
של הפרות מבוססת על הזרעתן בידי אדם באמצעות החדרת מנות זרע פר לגופן. המעבר 
להזרעה מלאכותית הוביל להקטנה ניכרת של אוכלוסיית הפרים, שהרי פר אחד יכול להפיק 
מנות רבות של זרע להפרייתן של אלפי פרות. שינוי זה הוביל לריכוז הפרים במקום אחד 
וליצירת מכוני הזרעה, ואלה החלו לספק מנות זרע ושירותי הזרעה לפרות ברחבי הארץ. כך 
נסתם הגולל על הזדווגות פרות ופרים. מרביעיה של סתוית, שקרבתם הפיזית אליה מוטלת 
בספק, היו לורד, הרקולס )אביה!(, נמרוד, ברק, כוכב, מאי, נדב וגתר — כולם פרי הרבעה 
הולנדיים גזעיים. לבסוף, הספר מפרט את המחלות השונות שמהן סבלה הפרה ולעיתים את 

אופני הטיפול, את מועד מותה ואת סיבתו.30
רשימת  את  שמכיל  ההיסטורי  הנתונים  קובץ   — הרפת״  ב״ספר  סתוית  של  המספר 
הפרות שחיו ברפת של קיבוץ כפר גלעדי למן הקמתה — הוא 59. הדף של סתוית ב"ספר 
לחילוץ  המרכזי  המקור  והוא  כאמור,  קורותיה,  על  ביותר  מקיפים  פרטים  מכיל  הרפת" 
החלקים הלא ציבוריים בביוגרפיה שלה — מה שניתן לחשוב עליו כעל חייה הפרטיים או 
חיי היום–יום שלה. סתוית החלה לייצר חלב עם לידת העגלה הראשונה ב–12 במאי 1935. 
בתקופת החליבה הראשונה )שבין הלידה הראשונה ועד החודשים האחרונים של ההיריון 
שומן   3.34% שהכילו  חלב  ק״ג   3,845 והפיקה  ימים   255 במהלך  סתוית  נחלבה  השני( 
בממוצע. שיעור השומן בחלבה של סתוית נותר דומה לאורך שנות חליבתה, והיה דומה 
גם לממוצע הכללי במשקי החלב היהודיים בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה ואפילו 

נפגשה  לוי,  ואוריאל  שטורמן  מנחם  שמאראגד,  אפרים  חברים  היו  שבה  העדר",  ל"ספר  הוועדה  	29
 .Novick 2014, 89-90 גם  ראו  מן.  ניר  ד״ר  של  מאוסף  תמונה  שמעידה  כפי   ,1933 באוגוסט 

"ספר הרפת״, סתוית )מס' 59(; ״ספר ההרבעות״, ארכיון קיבוץ כפר גלעדי. 	30
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פעמים  שלוש   — ההכלאה  פרות  של  אינטנסיביים  חליבה  הרגלי  של  גיבושם  היום.31  עד 
ביום — בסביבת אקלים מזרח תיכוני הוביל לכך ששיעור השומן היה נמוך יחסית לאידיאל 
האירופי, שהיה מעל ארבעה אחוזים )Jonas 1952, 101(. מומחי הבקר ראו לנגד עיניהם את 
שפע החלב כמטרה המרכזית בהתפתחות ההתיישבות היהודית וכדרך הטובה ביותר להוכיח 
במילים  נמוכים;  שומן  שיעורי  על  להתפשר  מוכנים  היו  ולכן  בארץ,  שטמון  השפע  את 
אחרות, הכמות הייתה חשובה יותר מהאיכות. השימוש הנרחב בטכנולוגיית "ספר העדר" 
הוא עדות לחשיבותה של הכמות, שכן כל כולה מוקדשת לאיסוף, לתיעוד ולהשוואה של 
יצחק  שונות.  ורפתות  פרות  ובין  פרה  כל  של  זמן  לאורך  הצאצאים  ושל  החלב  כמויות 
אלעזרי–וולקני, שפעל להציב את משק החלב היהודי בחוד החנית של ההתיישבות הציונית, 
ניסח ב–1937 את אידיאל השפע: ״׳ארץ זבת חלב ודבש׳ נראה לרבים כמליצת–הפלגה, או 
מפני שדברו בני המזרח בלשון הפלגה או מפני דלות ההשגה של תועי–המדבר. אולם חזון 
היום יהיה למציאות אפורה מחר. הארץ הקטנה הזאת בכוחה לכלכל מליון פרות במקום 
ששים האלף שהיא מכלכלת היום״.32 ממדי התוצרת החקלאית ותנובת החלב, ובפרט פריון 

הצאצאים, היו אפוא למחווני ההתיישבות.
תפוקת החלב של סתוית גדלה בהדרגה משנה לשנה. בשנתה השלישית ברפת, שנת 
תרצ״ח )1938(, ייצרה סתוית 4,764 ק״ג חלב; ברביעית — 5,114 ק״ג, בחמישית — 6,060 
ק"ג, בתשיעית — 7,407 ק"ג, ובשנה ה–12 — שנת השיא שלה — ייצרה 8,823 ק״ג חלב. גם 
בשנות בגרותה התמידה סתוית בתפוקה, אם כי זו הצטמצמה בהדרגה עד שהיא הוצאה מן 
הרפת. בשנת 1938, אם כי לא ידוע מתי בדיוק, חלתה סתוית במחלת הפה והטלפיים, סכנה 
ואשר המשיכה להטריד מגדלי  רבים בשנות השלושים המאוחרות  שריחפה מעל משקים 
בקר לאורך השנים.33 נראה כי סתוית החלימה ממחלתה זו, שכן היא נשארה ברפת והמשיכה 

לייצר חלב באופן שיטתי במשך יותר מעשור. 
לא כל הפרות שרדו שנים כה רבות ברפת, אם בשל ירידה בתפוקת חלבן ואם בשל 
מחלות ובעיות גופניות שונות. נוסף על שלוש בנותיה של סתוית שנשחטו או מתו בהיותן 
צעירות מאוד, בת אחת לפחות מתה גם היא עוד בחיי אמה: סטלינגרדה )מס' 242 ב"ספר 
הרפת"(, אשר ייצרה חלב במשך ארבע שנים בקירוב, מתה כשהייתה בת שש מ"גוף זר״.34 
הבת המצליחה ביותר של סתוית, סתונית )מס' 272 בספר הרפת(, שרדה כמעט 11 שנים 

 Flamenbaum שיעורו הממוצע של שומן החלב בישראל בשנים האחרונות הוא כ–3.7%. ראו לדוגמה 	31
 .and Golan 2010

.Elazary-Volkani 1928 אלעזרי–וולקני תרצ״ז, 5; וראו גם 	32
 .Smith and Gilbert 1934 על בעיית מחלת הפה והטלפיים בשנות השלושים ראו למשל 	33

״ספר הרפת״, סטלינגרדה )מס' 242(.  	34
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סופה של  הרחם(״.  צוואר  )דלקת  עקרות  בגלל  ״נשחטה   1954 אך בשנת  הקיבוץ,  ברפת 
סתונית היה בבית המטבחיים — ״280 ק״ג בשר״ נכתב בקצה התחתון של העמוד שלה.

לפני שהפכה לנתח בשר זכתה סתונית להכרה מקצועית–ציבורית על עמלה. במהלך 
ימי חייה היא ייצרה 53,166 ק״ג חלב, ועל כן נכנסה למועדון הפרות ה"אלופות״ — פרות 
שייצרו בחייהן יותר מ–50,000 ק״ג חלב.35 כמות זו נחשבה יוצאת דופן בתקופת חייהן של 
סתוית ובנותיה; כמות תוצרת כפולה מזאת — שאליה הגיעה אמה של סתוית — נחשבה 
ובזכות האפשרות לסכמן,  אגדית. בזכות אופני התיעוד של כמויות החלב לאורך השנים 
זיהתה הקהילה המקצועית את הישגיה יוצאי הדופן של הפרה המעורבת. בעקבות זיהוי זה 
ועם יצירתה של קטגוריית שיא חדשה לסתוית — ״אלופת האלופות״ — אשר סימנה את 

אותה הצלחה אגדית במסגרת מועדון ההצטיינות, נעשתה סתוית לדמות ציבורית.

4. ״סתוית״, מס' 59 ב"ספר הרפת" של קיבוץ כפר גלעדי. מקור: ארכיון קיבוץ כפר גלעדי.

35	 רשימת הפרות האלופות הייתה קצרה. ״עד 1954״, מעידה רשימה בעיתון דבר, ״נרשמו 191 פרות 
ב'ספר האלופות׳״ )עודד 1954, 18(.
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ד. סתוית דמות ציבורית

סתוית לא הייתה הבהמה הראשונה שהתפרסמה בציבור. הישגיהן של פרות החלב נמדדו 
 ,1937 בשנת  וכבר  היהודי,  החלב  משק  של  להתייצבותו  הראשונות  בשנים  עוד  ונחגגו 
לדוגמה, הוכרזה ברבים זכייתן של זקופה מכנרת, של חביבה מעין חרוד ושל פוריה מגבע 
היא  גם  זקופה,  )דבר 1937א(.  בו  ועל שיעורי השומן  בפרסים שנתיים על תפוקת החלב 
בת לאם דמשקאית ואב הולנדי, בלטה במיוחד, ותמונתה התפרסמה בעיתון תחת הכותרת 
ביותר,  הגבוהה  השומן  תנובת  בתחרות  הראשון  המקום   — פרסים״  בשני  שזכתה  ״פרה 
והמקום השני על תנובת החלב הגבוהה ביותר באותה שנה )דבר 1937ב; תל–צור 1955(.
מדידת הישגי הפרות ותחרויות התפוקה התבססו על מסורת ארוכה של תחרויות בקר 
וחיות משק באירופה ובארצות הברית.36 בשונה מהמקרה האירופי ומזה האמריקני, תחרויות 
הבקר המקומיות התרכזו במדידת תפוקת החלב ולא במבנה גוף החיה או בשיעור השומן 
שהרי  בארץ,  ההתיישבות  פרויקט  שבמסגרת  השפע  לאידיאל  נוספת  הוכחה  זוהי  בחלב; 
כמות הייתה חשובה יותר מאיכות. מופעי ראווה מעין אלה שירתו את פרויקט ההתיישבות 
היהודית: אותן פרות מצטיינות, אשר עמדו במרכזם של טקסי ההכתרה, היו הוכחה גואה 
וגועה לכך שמניפולציות טכנולוגיות התגברו על מכשולים סביבתיים ופוליטיים. הכתרתה 
של סתוית ל״אלופת האלופות״ עשתה יותר מזה — היא שימשה עדות להתאמה שבין הארץ 
בלתי  היו  חלבה,  ותפוקת  סתוית  כלומר  הזה,  המפגש  תוצרי  שכן  בה,  המתיישבים  לבין 
רגילים על פי אמות המידה בעולם, ואולי כאן טמונים שורשי האמונה באקספציונליזם של 

״אומת הסטארט–אפ״.37
סיפורה של סתוית החל להתפרסם בציבור בראשית הקיץ של שנת 1950, שבועות רבים 
לפני טקס ההכתרה. כבר בשלבים המוקדמים הובלטו קורות חייה וההיבטים יוצאי הדופן 
של הישגיה המצטברים. בין השאר היא תוארה כ"מלכת הרפת״ וכ״פרת–חייל״. ״בשפעת 
יולי, סתוית ״עלתה על התנובה של כל הפרות  דבר בחודש  נכתב בעיתון  החלב שלה״, 
החולבות בארצנו ובמזרח הקרוב״ )בן–יצחק 1950(. אולם לא זו בלבד שסתוית עברה את 
השיא האזורי, צוין באותה כתבה, היא אף הגיעה ל"שיא בינלאומי״ של תפוקת חיים של 
הרוסייה, פרה  אופוטניצה  פרות חלב אחרות:  ק״ג, שיא שחלקה עם תשע   100,000 מעל 
אנגלייה ושבע פרות אמריקניות )שם(. הישגיה החריגים של סתוית הם שעשו אותה לדמות 
ציבורית והם שסיפקו הצדקה והכנה לקיומו של אירוע ההכתרה הגדול שנחגג בין שבילי 

הקיבוץ.

 Ritvo 1987; Pawley על מסורת זו ועל הקשר שבין תצוגות של חיות משק לבין מבנים חברתיים ראו 	36
.2016

אקספציונליזם  על  לטענות  החמישים  בשנות  סתוית  של  הצלחותיה  חגיגת  את  לקשור  כאן  כוונתי  	37
 Senor and( של טכנולוגיות ישראליות, כפי שהן מוצגות ברב–המכר האמריקני אומת הסטארט־אפ

 .)Singer 2009
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קהל  בפני  תולדותיה  והקראת  החקלאיים  הארגונים  ראשי  מפי  ברכות  סדרת  לאחר 
המשתתפים הרב, הוכתרה סתוית ל"אלופת האלופות״ בשעות הבוקר המאוחרות של 12 
כתר של  סתוית  לראשה של  עטרו  לגופה,  התכלת שנקשר  סרט  מלבד   .1950 באוקטובר 
עלי דפנה. קהל האורחים קיבל )או קנה לפי דיווחים אחרים( גלוית זיכרון נושאת דמותה 
למזכרת והתבשר על הטבעתו של בול מיוחד לכבודה. בתום הטקס החל מצעד של שושלת 
המצטיינות, ובהן בנותיה ונכדותיה השורדות והמצליחות של סתוית, זו אחר זו, והישגיהן 
וייחוסן נחשפו בפומבי )זכאי 1950ב; זסלבסקי 1950(. כך עשו גם פרות אלופות נוספות: 
במצעד  השתתפו  הכול  בסך  פרות   26 ואלסא;  פקודה  פוויה,  כוכבת,  אלינוער,  נעמה, 

ובתצוגה )זכאי 1950ב(.
סיקור האירוע היה נרחב ומגוון: בעקבות חגה של סתוית התפרסמו כתבות, ראיונות, 
לפחות.38  אחד  סרטון  והופק  היתולית  הצגה  הועלתה  כן  כמו  ותמונות.  בדיחות  שירים, 
רובו של הסיקור נסב על טקס ההכתרה עצמו. שתי כתבות הוגדרו כראיונות עם סתוית 
והפליגו בניסיונן לתאר את נבכי נפשה של הפרה. האחת, שכותרתה ״100,000 ליטר חלב 
מעטין אחד! ראיון עם ׳סתוית׳ מכפר–גלעדי ושושביניה״ הבליטה את כוכבותה של סתוית 

ונפתחה כך: 
כשמשלחת מוגברת של "במחנה" התדפקה בצהרי יום גלילי לוהט על רפת–האלופות של כפר–

גלעדי, כדי לראיין את גברת סתוית הכבודה, נכונה לשני הצדדים הפתעה רבתי. אנו, שדרדקים 

גמורים אנו בענינו פרות, הופתענו מן הצניעות והענוה בה קיבלה את פנינו בת–הבקר המהוללה 

ששמע עטינה יצא בכל הארץ; ואילו היא תלתה עינים תמהות ויגעות במקצת בזרקור–המצלמה 

בא  אחד  נודניק  "עוד  האציל —  ראשה  על  סארקאסטי משתפך  כמותו, כשחיוך  ראתה  שטרם 

להטריד את מנוחתי״ )שמיר תש״י, 26(.

לכאורה  הזדמן  איך  חרות  כתב  תיאר  בהמה״,  עם  ״אינטרביו  שכותרתה  אחרת,  בכתבה 
במקרה לחגיגות ההכתרה ואיך פרץ לו דרך בין החוגגים וניגש אל סתוית: ״אני עתונאי, 
]...[ הפרה לכסנה אלי מבט מוזר, נענעה את  פניתי אל הפרה, ורצוני לקבל אצלך ראיון. 
הללו,  ה׳בהמות׳  טורדני.  זבוב  לגרש  עמדה  כאילו  בזנבה.  ושתים  אחת  ונופפה  קרניה 

.)3  ,1950 )נץ  העיתונאי!״  מפני  תמיד  חוששות 
בכתבה הזאת, כמו בפרסומים אחדים בשבועות שלאחר הטקס, הייתה סתוית לזירת 
התגוששות חברתית ופוליטית. כותבת אחת למערכת העיתון דבר, שהזדהתה כ"צמחונית״, 

בנאום  הופיעה על הבמה דמותה של סתוית ״המשיבה למברכיה  מיוחדת שבה  מגבית  על ההצגה  	38
׳ציוני׳״ ראו מעריב 1951. דמותה של סתוית הופיעה בסרטון של יומני כרמל וטקס ההכתרה הוקלט 

גם ל"קול ישראל״.
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טענה שעל המדינה לגמול לסתוית ולשאר הפרות המניבות בכך שלא תישלחנה בסוף ימיהן 
לשחיטה: 

הדור  בני  ילדינו,  לגידול  הדרוש  חיוני  מיצרך  משפעת  לנו  שנבעה  הרבה  בתועלת  בהתחשב 

הצעיר, שהם עמוד התווך של אומתנו, וכגמול עבור עזרתן למשק המדינה, יש להעניק ל"סתוית" 

עת  בלותן,  אחרי  כי   — והוא  לראשן,  האליפות  כתר  ענידת  מאשר  יותר  יעיל  פרס  וחברותיה 

לא  עלומיהן,  בימי  רגילות  שהיו  במידה  בה  בשפע  חלב  לשפוע  תוכלנה  ולא  יצמקו  עטיניהן 

.)2  ,1950 )צמחונית  לבית–המטבחיים  לבסוף  יובילון 

דמותה של סתוית שימשה גם כלי להטחת ביקורת במנהיגי ההתיישבות העובדת והעיתונות 
הפועלית. לדוגמה, נכתב בעל המשמר: ״׳חירות׳ ואנשי רוקח מפנים חיציהם נגד ההתיישבות 
העובדת. הם מלעיגים את החקלאות הקיבוצית, שופכים קיתוני–לעג על ׳סתווית׳, הפרה 
הרקורדית של כפר–גלעדי. לעומת כל אלה מעלים הם על נס את הישגי ה׳יוזמה הפרטית׳ 
ענתה  השאלה?״  מה  אספקה?  ואיזה  מצב,  ״איזה  1950ב(.  המשמר  )על  ובפ״ת״  בת״א 
סתוית, כביכול, על שאלתו של המראיין מחרות בדבר מצב הספקת המזון בארץ, ״כלום 
לא חסר לי. ראשית — אני חברת קבוץ, ושנית אני בהמה ולא אדם. מזון ניתן לי בשפע. אוי 

ואבוי היה להם לו היו מנסים להוריד לי משהו מ׳המנה׳״ )נץ 1950(.
עשה  השנים,  לאורך  גרסאות  בשלוש  שפורסם  ׳סתוית׳״,  הפרה  ״תמונת  בשירו  גם 
נתן אלתרמן שימוש בסתוית לשם ביקורת על העיתונות הפועלית. בין שורות השיר הביע 

אלתרמן פליאה על הופעתה הציבורית של סתוית ודן בכוחה של תעמולה ציבורית:

א 
צִּלּוֵמי עְַסָקנִים ּבָעִּתֹון ַקל לְִראֹות

ּופְנֵיֶהם ׁשֶל ׁשְלִיִחים יַָדעְּתִי. 
אֹו ּתְמּונֹות נְׁשָפִים–ִרׁשְִמּיִים

עִם גְבִירֹות, 
עִם ַמְחׂשֹוף 

וְעִם קֹוְרּפּוס ְמאֹד ִּדיּפְלֹוָמִטי. 
ּפְנֵי אֹוְרִחים וְאֹוְרחֹות, ּבְִחּיּוְך ְמֻסגְנָן, 

ַמּבִיטֹות ּבְָך ּכָאן 
ִמְּמִסּבַת נֶׁשֶף–ּגַן. 

וְאֹותָן ַהּפָנִים )ּכְבָר ֹלא ּפַעַם ָספְַרּתִי( 
נִּבָטֹות לְָמֳחָרת ִמְּמִסּבַת גְַרְּדן–ּפְַרִטי. 

ּבְִּקּצּור, ָמה נֹאַמר ונְַדּבֵָרה, ָאִחי? 
ֵאין ָחָדׁש ּבְעֹולָם ֶהָחי.
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ב
ַאְך ִהּנֵה, 
ָהעִּתֹונָה, 

יָׁשָר ִמן ָהֶרפֶת, 
נִכְנְָסה לָּה "ְסתָוִית" 

צַּלִָמים ֻמֶּקפֶת! 
עַל ַהּפֶֶרק עָלְתָה, ּבְלִי ִמכְלֹול וַעֲִדי, 

ִמיס ּכְפַר ּגִלְעִָדי! 
ּובְִטחּו נָא ּכִי ֹלא לְִחּנָם — ָהּה, ֵאלִים! —

ּתְמּונָתָּה ּבָעִּתֹון מֹופַעַת. 
ִהיא ֵאינֶּנָּה עְַסָקן! לא! אֹותָּה 

ׁשֹוֲאלִים 
ּכַָּמה לִיְטִרים ָחלָב ִהיא ׁשֹופַעַת! 

ִהיא אֹוֵרַח נִָדיר ּפֹה. וְַאל נִתְּפַּלֵא. 
ִמי עֵינָיו ּבָּה יִּתֵן וְיָׂשִיׂש? 

ֵהן ּגַם "ְּדבַר ַהּׁשָבּועַ, עִּתֹון ּפֹועֲלֵי" —
ְמנַפְנֵף ֳקבַל–עַם 

ּבַַרגְלַיִם ׁשֶל ִמיס... 
וַמזְּכִיר לִי ּכָל ּפַעַם )ׁשָכְַחּתִי אּולַי…( 

ׁשְּיֶׁשְנֹו עֹוד ּכֹוכָב 
ָהָאהּוב עָלַי! 

זֶהּו ּפְָרט. ַאְך נִזְּכָֹרה: ַרּבִים וְׁשֹונִים 
ַהּׁשְָטִחים ַהּתֹובְעִים ּבְִדִחיפֹות עִָריצָה 

ִמין ָּדבָר ׁשֶּקֹוְרִאים לֹו ִחּנּוְך– 
ֲהמֹונִים... 

ּוְסלִיָחה... עֹוד ִמינֵי ְמלִיצָה. 
ּכֵן, ִחּנּוְך ֲהמֹונִים ׁשֶּיְכֻּוַן )ַאל נְִרעָָדה( 

לְִּקצָת יֶתֶר ּפָָרה 
ּופָחֹות ּפָָרָדה! )אלתרמן 1950(39 

צביעותה של תנועת הפועלים נחשפה בציבור אפוא כמבושיה של פרה.

שירו זה של אלתרמן התפרסם בשלוש גרסאות ב״הטור השביעי״ בעיתון דבר. 	39
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של  הציבורית  הופעתו  את  שליוותה  לאו(  ואם  הייתה  כנה  )אם  ההפתעה  תחושת 
אינדיבידואל שהוא פרה הלמה את חריגות הישגיו. עם זאת, אותה חריגות מודגשת הייתה 
התיאורים  במרבית  רגיל.  די  גוף  זה  היה  שכן  עצמו,  המוצג  לגוף  ניכרת  במידה  הפוכה 
גוף  אותו  של  הייחוד  חוסר  במיוחד  בולט  השנים  לאורך  שהתפרסמו  השונות  ובתמונות 
מלכת–הרפת  היא  ״סתווית  כי  נכתב   1950 אוגוסט  בראשית  זְִקנתו.  בולטת  ובפרט  יצרן 
בכפר–גלעדי זה שנים רבות. היא עומדת בתא מס׳ 2, זקופת קומה״. אמנם ״גזרתה נאה 
ועורה השחור מבהיק; כל שיניה בפיה״, אולם ״בשערות–ראשה זרקה שיבה. תיאבונה עמה 
ומצב–רוחה טוב״ )זכאי 1950א(. רגילותו של הגוף הייתה מהותית שכן סתוית סימלה לא 
רק שיאנות אלא יותר מכול סימנה את היקפי הצלחותיו של משק החלב כולו ואת מרכיביו 
הטכנולוגיים: ״פרה משובחת היא מעין מכונה משוכללת״, ציין אחד ממטפליה של סתוית 
לאחר מותה )לוין 1955(.40 סתוית ביטאה רמות שונות של כפילויות וניגודים, שהרי הייתה 

שגרתית וגם יוצאת דופן, גוף חי ומכונה.
פרט לתיאורי בריאותו, צבעו השחור וזְִקנתו, בלט גופה של סתוית בציבוריותו בייחוד 
רוב חיות משק  בעקבות פרסום תמונותיה ובשל מאפייניהם של תצלומים אלה.41 על פי 
כך,  על  נוסף  אווזים(.  או  תרנגולות  עיזים,  כבשים,  )פרות,  ביחידות  ולא  בקבוצה  צולמו 
להציג  כדי  מאחוריהן  צולמו   — המשוכללות  החלב  ייצור  מכונות   — החלב  פרות  מרבית 
את איברי הרבייה והחליבה. כמה פרות מצליחות במיוחד )דוגמת הפרה זקופה( וכמה פרי 
הרבעה צולמו לבדם ומהצד, וכך מבנה גופם נצרב במלואו. סתוית צולמה לבדה מן הצד אך 
גם מאחור. ככל הנראה היא הפרה היחידה שצולמה מן החזית באופן שמאפשר לזהות את 
פניה והיא היחידה שבדמותה נוצר פסל והוטבעה חותמת דואר.42 תמונותיה הקבוצתיות של 
סתוית לא היו בחברת פרות חולבות אחרות אלא דווקא בחברת בני אדם — שלושה מרפתני 
הקיבוץ שחלבו אותה. מתחת לתמונת הארבעה נכתב בשורה אחת: ״משמאל לימין: סתוית, 

ישראל, גרשון, חיים — אלופה אחת ושלושה שושבינים״.

הכינוי ״מטפל״ חזר ונשנה בקשר לסתוית, והוא בולט לעומת המונח המקובל ״רפתן״, עובד הרפת.  	40
הפער שבין ה"מטפל״ — המסור, הדואג )care( — לבין אותה ״מכונה משוכללת״ המופעלת ונחלבת 
לשם הגברת התפוקה מחדד את תפקידה הכפול של סתוית: חיה–מכונה )בהתאם למסורת הקרטזיאנית( 

המתוקננת לייצור מחד גיסא, ומלכה מיוחדת מאידך גיסא )ראו את פסקת הסיכום להלן(.
המסה המפורסמת ביותר המנתחת את אופני מבטו של האדם בחיות ואת משמעותם היא של הסופר  	41
של  שונים  היבטים  שבחנה  טלוויזיה  בסדרת  מקורה   .)Berger 1980( ברג'ר  ג׳ון  התקשורת  ואיש 

התבוננות.
עיסוק נוסף בפסל בקשר לסתוית בא לידי ביטוי ב"ריאיון״ בעיתון חרות הנדון מעלה. הכותב משווה  	42
את טקס הכתרתה של סתוית לסיפור עגל הזהב המקראי: ״זכיתי לראות את ׳מעשה העגל׳ במהדורה 
כולם  עומדים  כשמסביבה  וזנב,  עטינים  קרנים  בעלת  פרה  פרה,  במרכז  לה  היתה  עומדת  חדשה; 
רוקדים ומכרכרים. ]...[ 100 אלף ליטר חלב! לרגע שכחתי את המקום והזמן. חפשתי שמא אמצא בידי 
משהו בכדי לזרוק אותו ארצה ולנפצו, כפי שעשה משה רבנו בשעתו. ]...[ עגל זהב זה היה במקרה ]...[ 

פרה חולבת המביאה זהב לבן — ושמה סתוית״ )נץ 1950, 3(.
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5. סתוית בחברת בני אדם: ״משמאל לימין: סתוית, ישראל, גרשון, חיים — אלופה אחת 
ושלושה שושבינים״ )שמיר תש״י, 27(.

כשנה לאחר שהתפרסמה בציבור נודע כי שלא כשאר בנות הבקר, אשר הוצאו מן הרפת 
ואולי  החריגים,  הישגיה  בזכות  בשיבה.  זכתה  סתוית  החלב שלהן,  תנובת  התמעטות  עם 
בזכות פרסומה כידוענית, החליט משק הקיבוץ "לגמול לה״ ובנה בעבורה ״שיכון ותיקים": 
כי  1951(. מנתוני הרפת אפשר להסיק  )דבר  וסביבה חצר  יחיד, מצוידת בשירותים  רפת 
היא הוצאה באופן רשמי מקבוצת החולבות ב–15 ביולי 1952 בשל הסיבה הלא שגרתית — 
״זְִקנָה״, ונראה שהיא חיה כיצור בלתי יצרני במשך חצי שנה ויותר עד שפרשה מן העולם. 
כיאה לכוכבת וגיבורה לאומית, עם מותה בסוף ינואר של שנת 1953 התפרסמו מודעות אבל 
איננה״  ו״׳סתוית׳  חיים״  בעמודים הראשונים של העיתונות הפועלית.43 ״סתווית שבקה 
בהשיגה  לתהילה  שנודעה  הפרות  מלכת   — ״׳סתווית׳  הכתבות:  תוכן  וזה  הכותרות,  היו 
שיא עולמי בתנובת החלב שלה, ׳הלכה לעולמה׳ במשק כפר–גלעדי. ׳סתווית׳ חלתה קשה 
במחלת קיבה ורגלים, ומאחר שלא ניתן לרפאותה, החליטו הרופאים לגאול אותה מכאבים 

ע״י שחיטה״ )דבר 1953; מעריב 1953(. מקום קבורתה אינו ידוע או אינו קיים כלל.

נשאלת השאלה אם אכן מתה בראשית 1953 או שלמעשה, כדברי ״ספר הרפת״, היא מתה באמצע  	43
זאת.  נכתב חודשים רבים לאחר מותה, אך אין דרך לבדוק  ייתכן שהדיווח העיתונאי  יולי. 
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6. ״׳סתווית׳ איננה״ — אחת ממודעות האבל שפורסמו לאחר מותה של הפרה הידוענית 
)דבר 1953(.

ה. סיכום: שתיקת הפרות

בחלוף השנים קמו לסתוית מתחרות ושמה שב ועלה בדיונים על שיאים חקלאיים ומשמעותם 
חשובים  ותפוקתה  חייה  סיפור  האדם.44  בני  ופריון  החיות  פריון  בסוגיית  בוויכוחים  ואף 
במיוחד לנוכח הטענה כי הפרה הישראלית היא שיאנית עולמית בתנובת חלב. למרות זאת, 
מאז שנות אליפותה ולנוכח שיאי התנובה ההולכים ונוסקים של פרות החלב, לא זכתה פרה 
כלשהי )או חיית משק אחרת( למעמד דומה לשלה; בשל יצרנותה הייחודית ובשל העיתוי, 

סתוית היא חיית המשק היחידה בתולדות ההתיישבות היהודית שיש לה ביוגרפיה. 
הביוגרפיה של סתוית מבטאת את הכפילויות בחייה ובדמותה — שגרתית ויוצאת דופן, 
ומכונה משוכללת. סתוית גם סימנה את הקשר שבין אידיאל  גוף חי  חיית משק ומלכה, 
כפילויות  של  שרטוטם  דרך  ופוליטית.  חברתית  ביקורת  להטחת  שימשה  ואף  למימושו 
ותפקידים אלה מתבררת התועלת שבהתחקות אחר סיפורה של סתוית: רק חיה ממין נקבה 
 — ההתיישבות  פרויקט  במסגרת  לאינדיבידואל  שיועדו  התפקידים  שלל  את  לגלם  יכלה 
הציוני  הגוף  אידיאל  את  המבטא  החדש״  ״היהודי  המושג  )מן  ובהשאלה  ופריון,  יצרנות 
הזכרי( את תפקיד ״היהודייה החדשה״; רק חיית משק יכלה לתפקד כגוף חי וגם כמכונה, 

אחת מ"מתחרותיה״ של סתוית בשנת 1952 הייתה הפרה איילה מכפר אושה. אף שפרות החלב זכו  	44
היא  גם  בלטה  לדוגמה,  גלעדי,  מכפר  אצילה  הכבשה  להכרה:  זכו  אחרות  משק  חיות  גם  לבכורה, 
בהישגיה באותה שנה )דבר 1952(. העיתונאית והחוקרת רות בונדי התמרמרה ב–1966 על שיח עידוד 

הילודה בממסד הישראלי, ולשם כך העלתה את סתוית מן האוב )בונדי 1966(.
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ובכך לבטא את מרכיביו הטכנולוגיים של חזון השפע, ורק תולדות חייה של פרה כסתוית, 
אשר זכורה כאלופה, יכולים לרמוז על הנטל שנושאות בנות דמותה הרבות, אם אנושיות 

ואם לא, שסיפור חייהן הבלתי פורה נשכח והתפוגג.
משימת חילוץ הביוגרפיה לא נשלמה, שהרי קולה של סתוית נעדר מן ההיסטוריה. 
והתיעוד,  כל אחד משלבי חייה של הפרה — ההכלאה, בחירת שמה, החליבה, הרישום 
חגיגות ההצלחה, ההתבוננות בה ואף זיכרון דמותה — כולם נובעים מפעולות של שימוש 
ושליטה של בני האדם וכולם נושאים עימם את ״העצבות שבשתיקתה״, כדברי דרידה, 
את אילמותו של הטבע.45 ״׳סתוית׳ התנהגה כילדה טובה וממושמעת וגרמה הרבה נחת 
למטפליה״, נכתב בתיאור טקס ההכתרה )זסלבסקי 1950(. תפקידה הציבורי של סתוית 
בסביבת  היהודי  המתיישבים  משק  של  ההצלחה  סימון  ובראשונה  בראש  היה  היצרנית 
המזרח התיכון וסימון הצלחתה היחסית של הכלכלה החקלאית השיתופית. בהיות כל כולה 
כלי להגשמתן של שאיפות אנוש, היא נותרת חסרה ונפקדת. בתוצרת גופה ממש, בזרימה 
העקיבה של חלבה, בצאצאיה ואולי אף בבשרה המת — ולא רק בסמליות שבדמותה — 
אפשרה סתוית את המשך קיומה ואת צמיחתה של החברה האנושית המתיישבת. סתוית, 
כשאר בנות הרפת הלא אנושיות, אינה ״מושלכת מן ההיסטוריה״, כפי שהתריע אליעזר 
תפקידים  של  ייחודי  מגוון  שמילאה  העובדה  ובזכות  הבולט  ייחודה  בזכות  שטיינמן.46 
תרבותיים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים, התבסס לבסוף מעמדה בן–האלמוות של סתוית 

בהיסטוריה.
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