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האיום האקדמי בשער הקיבוץ :גבולות הקולקטיביזם
הקונפורמי בראשית המדינה
אמרתי להם [באספת חברי קיבוץ מעיין־ברוך] שבשביל להכיר את מקצוע ההוראה ,להיות
מורה בבית הספר ,האוניברסיטה דורשת שלוש שנים ,אתם אומרים לי שאני אסע לחודש
או חודשיים בסמינר אפעל ,איפה הפרופורציות? הם אמרו בשום אופן לא .אמרתי' :תנו לי
לפחות לשנה [ללמוד באוניברסיטה העברית]' .נכנסתי לאמביציה .הם אמרו לי' :אסור בשום
אופן ,זו ממש בגידה .עכשיו בונים משק ואין מקום להשתלמויות אישיות ולמילוי סיפוקים
אינטלקטואליים פרטיים .אולי בעוד כמה שנים אפשר יהיה לעשות את זה ,היום בונים משק'
(פרופ' משה ליסק ,האוניברסיטה העברית בירושלים ובראשית שנות החמישים חבר הכשרת
כפר־גלעדי של 'התנועה המאוחדת' ,שייסדה את קיבוץ מעיין־ברוך)1 .

בשער המאמר:
גרעין 'צבר' בהכשרת
בית־זרע ,המחצית
השנייה של שנות
הארבעים

(באדיבות אוצר תמונות
הפלמ"ח/ארכיון הפלמ"ח)

זו הייתה חבורה [חברי ההכשרות המגויסות] שבאופן טבעי באו מבתים ומסביבה שכולם
בוגרי תיכון והרצון ללמוד היה כמעט כללי .לא היה מישהו שלא רצה ללמוד והייתה
חשדנות .יש לנו פרוטוקולים של ההכשרה של בחורה שנאמה ואמרה' :אסור לשלוח אותו
[את אמנון שמוש] להדרכה בתנועה כי הוא ילמד באוניברסיטה והוא לא יחזור לעולם
לקיבוץ .אני מכירה אותו והוא ילך לאוניברסיטה וישקע באוניברסיטה'[ .לימים] היא הלכה
ולמדה באוניברסיטה והייתה פסיכולוגית קלינית כל חייה ותושבת ירושלים .פשוט לא
האמינו לי שאחזור לקיבוץ ,וכך היה גם לגבי אחרים (הסופר אמנון שמוש ,הכשרת כפר־
גלעדי של 'התנועה המאוחדת' ,קיבוץ מעיין־ברוך)2 .

מבוא
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל התפתח מתח חריף בין אורח החיים הקיבוצי לבין אורח החיים
העירוני שבמרכזו ניצבה האוניברסיטה העברית .מתח זה ,שנכרכו בו תפיסות עולם מנוגדות ומאבקי
כוח פוליטיים על ההגמוניה הישראלית ,השפיע עמוקות על קיבוצניקים צעירים רבים; הוא השפיע
במיוחד על בני נוער עירוניים שהתגייסו לפלמ"ח במסגרת ההכשרות המגויסות ,במטרה למלא את
המשימות הלאומיות בפלמ"ח ולאחר מכן לייסד קיבוצים ולחיות חיי שיתוף שוויוניים ,ושהתמודדו
עם הגבלות ואיסורים שחסמו בפניהם את הלימודים האקדמיים.
ברצוננו לעמוד על מגמות הסתגרות וביקורת חברתית פנימית של הקיבוץ כלפי העולם העירוני,
שנועדו לכונן דגם של קיבוצניק טהור ,ומנגד לבחון קבוצות שזנחו את הרעיון החלוצי לטובת
הלימודים באוניברסיטה ,ושטענו שהקיבוץ סובל מחוסר גמישות ,מהיעדר פלורליזם ומהתבדלות
שמובילה למעשה לניתוק מערכים מודרניים מרכזיים .עוזבים אלה ,שנחשבו לאיום על קיומו של
תודה לחמי שיינבלט על הקריאה וההערות המועילות.
1
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ריאיון עם משה ליסק 18 ,ביוני .2012
ריאיון עם אמנון שמוש 14 ,בדצמבר .2012
קתדרה

 ,1 6 0ת מ ו ז ת ש ע " ו  ,ע מ ' 1 0 4 - 7 3

האיום האקדמי בשער הקיבוץ :גבולות הקולקטיביזם הקונפורמי בראשית המדינה

הקיבוץ ,הוחרמו על ידי הנותרים במשק וכונו לעתים בוגדים .בשתי הקבוצות היו חברים מדור תש"ח
שבאו מליבת היישוב ,רבים מהם היו בנים של נציגי הממסד בארץ־ישראל בתקופת היישוב ובראשית
המדינה .יש לציין כי התהליכים המתוארים התחוללו בתקופת המעבר הדרמטי מן השנים של ערב
הקמת המדינה ומלחמת העצמאות לשנים הראשונות של המדינה.
מחקר זה בוחן את דפוסי ההשתלבות של קבוצות אידאליסטיות ועיליתניות (אליטיסטיות) שבאו
מהעיר באורח החיים הקיבוצי .צעירים אלה התחנכו בתל־אביב על הכרה של בוז ודחייה לאורח
החיים המנוכר בעיר היהודית המרכזית באותה התקופה ,אורח חיים המבליט את הפערים החברתיים
והכלכליים ,והמעקר את יכולת השינוי החברתי .ברוח זו ראו קבוצות מדור בארץ — שכונה גם
דור תש"ח — בשנים שקדמו להקמת המדינה ובשנים הראשונות לקיומה ,את ההשכלה הגבוהה
ואת העשייה של אדם לביתו כנחותות בערכן מהשירות הלאומי־החלוצי ,ולרוב נומקה העדפה זו
בכך שהחברה נתונה בסכנה ובשעת חירום ,מצב המחייב התגייסות ,והמכתיב את סדרי העדיפויות
הס ָפר והחזית נתפסו כמקום שבו מתרחשים האירועים המכוננים ,בעוד שהעיר
של הצעיריםְ .
3
והאוניברסיטה נתפסו כמוקדי השתמטות .דני זמיר מצא כי בקרב בוגרי בתי הספר התיכוניים
שהיו חניכי תנועות נוער פועליות ובני ההתיישבות העובדת פנו במהלך שנות הארבעים  23אחוז
ללימודים על־תיכוניים ,ואילו שיעור הפונים ללימודים גבוהים מקרב בוגרי בתי הספר התיכוניים
האחרים היה כפול מכך ועמד על  47אחוז4.
בשלהי שנות הארבעים של המאה העשרים הייתה האקדמיה ,שפעלה אז באוניברסיטה העברית
החברות המרכזיים של המעמד הבינוני ,והלימודים האקדמיים
בירושלים ובטכניון בחיפה ,אחד מסוכני ִ
5
נחשבו כהסמכה למעמדות הבינוני והגבוה .הלימודים האקדמיים גם הובילו לשיבוץ בעמדות מפתח
במנגנון המדינתי ,שהתרחב במהירות בשנות המדינה הראשונות 6,ובתוך זמן לא רב הפכה ההכשרה
האקדמית לתנאי קבלה לתפקידים רבים במערכת המדינתית 7.בנסיבות אלה ניתן לראות בהתנגדותם
של ראשי התנועות הקיבוציות להשתלבות באקדמיה חלק מתפיסה כוללת שדגלה בשימור הבידול
התרבותי בין הקיבוץ לחיים העירוניים; תפיסה זו הובילה למשל למאבק עיקש נגד הכנסת קומקום
חשמלי ,מקרר או מכשיר רדיו לחדרי המגורים ,מחשש שיפגעו בשוויון בין החברים ויצמצמו את
המפגשים במרחב הציבורי של הקיבוץ.
בשנות המדינה הראשונות נוצר מתח בין מעמד בינוני חדש ,שהתבסס על תארים אקדמיים
ועל יוקרה תעסוקתית גבוהה שהקנו תארים אלה — כאשר האוניברסיטה הייתה אמצעי ייצור בעל
3
4
5

6
7

מ' ליסק ,עיונים בהיסטוריה חברתית של ישראל ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .129–125 ,16–15
ד' זמיר' ,היכן צמחו האלופים? המוצא החברתי ודפוסי החברות של דור תש"ח בעילית הצבאית של ישראל' ,מגמות,
כה( 1 ,תש"ם) ,עמ' .88
לפני קום המדינה פעל בתל־אביב מוסד אקדמי ,אולם הוא היה קטן ובעל השפעה מצומצמת .ראו :א' כהן' ,המרדף אחר
לגיטימציה אקדמית :בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל־אביב ,'1948–1935 ,מחקרי משפט ,כה( 1 ,תשס"ט),
עמ' .212–179
ה"ו מיוזם ,היצע בעלי מקצועות חופשיים מתוך מערכת החינוך בישראל ,ירושלים תשי"ט.
א' כהן"' ,מיכאל שלי" והמעבר מעילית מהפכנית למעמד בינוני' ,ישראל( 3 ,תשס"ג) ,עמ' .182–157
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השפעה הולכת וגוברת — לבין החלוציות ההתיישבותית 8.קבוצות אלה החזיקו בשתי אידאולוגיות
מודרניסטיות מתחרות ,שבעיני רבים באו לידי ביטוי באופן סמלי בצמד המושגים ההר והעמק —
מצד אחד קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים ,המנוכר והסגור להתפתחויות
הפוליטיות והתרבותיות ביישוב ,ומצד אחר עמק יזרעאל ,המגלם את החדשנות ,המקוריות ובעיקר
את ההשתלבות בבניין האומה היהודית ואת המחויבות לעסוק בכך 9.אידאולוגיות אלה נאבקו
על לב העילית של המדינה הצעירה ,וידם של התומכים בהשכלה הגבוהה הייתה על העליונה10.
בעשור הראשון למדינה חל גידול דרמטי ומתמשך של מאות אחוזים במספר הסטודנטים שלמדו
באוניברסיטה העברית ובטכניון ,ומרבית הסטודנטים באותה התקופה היו בני היישוב הוותיק בארץ11.
בקיבוצים באותה תקופה גרמה מניעת הלימודים האקדמיים לסתירות פנימיות ,לוויכוחים פנימיים
עזים ולפגיעה משמעותית במפעל ההכשרות המגויסות העירוניות.
חלק ניכר מאנשי ההתיישבות הכפרית בארץ היו עירוניים בעלי רקע תרבותי של מעמד בינוני שעלו
לארץ ממזרח אירופה וממרכזה ,ושאימצו תפיסות עולם חלוציות שכיוונו ליצירת שכבה חברתית של
אינטלקטואלים אידאליסטים 12.תופעה זו ,שכונתה חלוציות ,הייתה הפוכה במהותה ממגמת המעבר
מן הכפר אל העיר שאפיינה את העידן המודרני ,והיא הייתה חלק מאתוס שלילת הגלות הציוני13.
כך הוקמו הקיבוץ בארץ־ישראל וקיבוצי ההכשרה באירופה שפעלו בשנות העשרים והשלושים של
המאה העשרים ,ושנועדו להכשיר את חניכי תנועות הנוער לחיי עבודת אדמה 14.למעשה עד שואת
היהודים באירופה היו קיבוצי ההכשרה בפולין מקור מרכזי לכוח האדם בקיבוצים15.
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א' כהן' ,האוניברסיטה העברית בירושלים במעבר מישוב למדינה :היבטים ראשונים לצמיחת "החברה המסמיכה" (the
 )Credential Societyבישראל' ,הציונות ,כג (תשס"ב) ,עמ' .329–297
א' כהן ,ההר והגבעה :האוניברסיטה העברית בירושלים בתקופת טרום העצמאות וראשית המדינה ,תל־אביב תשס"ז,
עמ' .48–36 ,30–20
כהן (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .161
נתונים אלה לקוחים מהדו"ח החשוב שכתבה בשנת  1958הוועדה לבחינת מצב ההשכלה הגבוהה בישראל ,בראשות
נגיד בנק ישראל דוד הורוביץ .ראו :הורוביץ אל ז' ארן בעניין מסקנות הוועדה לבחינת מצב ההשכלה הגבוהה בארץ,
 27בפברואר  ,1957אה"מ ,תיק גל .1073/5/בעקבות מסקנות הוועדה נחקק חוק המועצה להשכלה גבוהה ,והוקמה
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
המונח אינטלקטואלים אידאליסטים רומז לקבוצות שצמחו ברוסיה במהלך המאה התשע־עשרה ,ושהיו חדורות
בתחושת שליחות לשנות את פני החברה מיסודה על ידי יצירת תשתית מהפכנית לשינוי חברתי מקיף .קבוצה זו כמעט
נעלמה ברוסיה לאחר מהפכת  1917אך השפיעה על קבוצות רבות בעולם ,ביניהן על הקבוצות שהקימו את הקיבוץ.
על האינטלקטואל המהפכן ששילב את תפיסת ההשכלה המרכז אירופית ואת האידאליזם שצמח במזרח אירופה
ראו בהרחבה :מ' קונפינו ,מסנקט־פטרבורג ללנינגראד :מסות על דרכה ההיסטורית של רוסיה ,תל־אביב תשנ"ג,
עמ' .322–314 ,256–221
ראו למשל :ד"ב בורוכוב ,מלחמת המעמדות והשאלה היהודית ,ירושלים תרפ"ח.
א"ק זלינגר ,למרות הכל :...תנועות הנוער החלוציות בגרמניה בשנים  ,1943–1933גבעת־חביבה  ,1998עמ' .35–13
עוד על קיבוצי ההכשרה ראו :חירות :צרור מכתבים של חברי קיבוץ חירות שנקטפו באבם :עליזה פאם ,אלפרד וו"ד
וואלדה ,לוצי פיטר ,זאב אורבך ,גבעת־ברנר תש"א; י' דורון ,נעורים בתנועה :קובץ מקורות לתולדות תנועות הנוער
היהודיות בגרמניה  ,1939–1909ירושלים תשנ"ו .יונה הציעה לבחון את חוות ההכשרה כמסגרות הכשרה פסידו־דתיות,
שמטרתן הייתה למרוד בחברה היהודית באירופה .ראו :ר' יונה' ,חלוצים על אדמת פולין :ניתוח תרבותי' (בהכנה).
י' אופנהיים ,תנועת החלוץ בפולין ,א ,1939–1929 :ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ;571–501י' אוטיקר ,תנועת 'החלוץ'
בפולין :גידולה והתפתחותה בשנים  ,1935–1932תל־אביב  ,1972עמ' .162–105
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בשנות הארבעים ובעשור שלאחר קום המדינה פעלה התנועה הקיבוצית במרץ לשילוב בוגרי
תנועות נוער עירוניים שהתחנכו בארץ ,בהיאחזויות שאמורות היו להפוך לקיבוצים .אמצעי מרכזי
לגיוס כוח אדם לקיבוצים היה גרעיני הנח"ל (נוער חלוצי לוחם) של תנועות הנוער 16.ראשיתו של
מסלול זה הייתה עוד בטרם קמה המדינה ,בהכשרות המגויסות של הפלמ"ח ,שהיו מסגרת הכשרה
לבני הנוער .בני הנוער שהיו חברים בהכשרות נולדו בשנות העשרים של המאה העשרים ,השתייכו
לדור בארץ והתחנכו במוסדות חינוך ובתנועות נוער בעלי אופי סוציאליסטי ,שביקשו להכשירם
לשירות צבאי בפלמ"ח ולחיים בקיבוץ כבוגרים 17.הסוציולוג דן הורוביץ ,שהיה חבר בהכשרה
מגויסת ,תיאר קבוצה זו כעילית חברתית ותרבותית שאמורה הייתה לקבוע את ליבת הערכים של
היהודי החדש בארץ — 'ילדי הטיפוחים של היישוב המאורגן ותנועת העבודה הארץ־ישראלית [ ...היה
זה] מגזר חברתי שסיפק כביכול את הדגם לדיוקן הצבר כאב־טיפוס'18.
 16על פעילותו של הנח"ל ראו :ד' קורן ,הנח"ל :צבא עם ערך מוסף ,תל־אביב תשנ"ז; י' דואר ,לנו המגל הוא חרב ,א–ב,
רמת־אפעל  ;1997–1992ש' קרן ,בין השיבולים והחרב :תנועות הנוער והקמת הנח"ל ,תל־אביב תשנ"א.
 17ד' הורוביץ ,תכלת ואבק :דור בארץ :דיוקן עצמי ,ירושלים  ,1993עמ'  ;95–77א' קדיש ,למשק ולנשק :ההכשרות
המגויסות של הפלמ"ח ,רמת־אפעל תשנ"ה.
 18הורוביץ (שם) ,עמ'  .80עוד על מאפייניו התרבותיים של דור בארץ ראו :ע' אלמוג ,הצבר :דיוקן ,תל־אביב תשנ"ז,
עמ' .26–13
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חניכי תנועת
'הנוער העובד'
נושאים את סמל
הפלמ"ח בעצרת
בתל־אביב,
אוקטובר 1949

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)
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מאמר זה עוקב אחר קורותיהן של שתי הכשרות תל־אביביות של הפלמ"ח — הכשרת בית־זרע
והכשרת כפר־גלעדי .חבריהן גדלו בתל־אביב והתחנכו בתנועות הנוער של תנועת העבודה ובבית
הספר 'תיכון חדש' ,שבו למדו מרבית בניהם ובנותיהם של אנשי תנועת העבודה בעיר .התיכון ,שייסדו
בשנת  1937ד"ר טוני הלה וד"ר אהרון ברמן ,זוהה עם תפיסות חלוציות והיה מעין המשך למסלול
זרם העובדים ומעין משקל נגד ל'גימנסיה הרצליה' ,שנחשבה לבורגנית ועיליתנית 19.חברי ההכשרות
הללו התבגרו בשנים שלפני הקמת המדינה ,שבהן מספר הסטודנטים היה קטן ,והאקדמיה לא הייתה
יעד נחשק לבני הנוער; למשל בשנת הלימודים תש"ז למדו באוניברסיטה  1,027סטודנטים בלבד20.
חברי שתי ההכשרות סיימו את שירותם בפלמ"ח בשנים שבהן הפכה האוניברסיטה ,שהתפתחה
במהירות ,לכרטיס כניסה למעמד הבינוני המתהווה ואפשרה השתלבות נוחה בתפקידי ביצוע במנגנון
המדינתי וההסתדרותי או בפרופסיות עצמאיות של מקצועות חופשיים .הסיבה להתמקדות בתל־
אביב היא היותה בשנים האמורות העיר היהודית הגדולה בארץ ,בעלת מאפיינים בורגניים מודרניים
של מעמד בינוני ומעמד גבוה ,עיר שהתקיימה בה תרבות של בתי קפה ,עיתונות ודפוס ,מסחר
ותאטרון 21,שנתפסו על ידי חלק מהציבור הפועלי בארץ ִ
כמחזור הגלותיות 22.בד בבד התפתחו
בתל־אביב תופעות עירוניות שליליות ,כמו פגיעה בנשים ,מחוסרי דיור וילדים עזובים שהסתובבו
ברחובות23.
חברי ההכשרות המגויסות גדלו אפוא בתל־אביב ,שהפכה במהלך שנות השלושים מעיר
פרובינציאלית בעלת גוון מזרח אירופי לעיר בעלת סממנים של מודרניות מרכז אירופית ,בעיקר
בהשפעת עולים מגרמניה ,היקים ,שבאו לארץ בעלייה החמישית 24.תנועות הנוער שפעלו בהשראת
ערכי תנועת העבודה פיתחו ביקורת חברתית נוקבת וכינו שינויים אלה בבוז כתרבות הסלוניים .ברוח
זו התפתחו שאיפותיהם של חברי ההכשרות לחייהם הבוגרים בכיוון של הקמת קיבוץ כפרי וחיים
חלוציים בו .למעשה קבוצה זו עברה בתקופת התבגרותה תהליך הכשרה לחיי הקיבוץ ,וזה הפך
לאחד מסממני הייצוג העצמיים הבולטים שלה ,לצד הגיוס לפלמ"ח .ואולם נמצא כי לאחר שחרורם
מן המסגרת הצבאית של הפלמ"ח והשתלבותם בקיבוצים בחרו רבים מיוצאי ההכשרות לוותר על
חלום נעוריהם ושבו לעיר ,אם מיד ואם לאחר תקופה קצרה .מרביתם עזבו את הקיבוץ כדי ללמוד
19
20
21
22
23
24

ר' טפליץ' ,תיכון חדש בתל־אביב :1948–1937 ,חינוך פרוגרסיבי־חלוצי בתקופת טרום עצמאות' ,עבודת מוסמך,
אוניברסיטת תל־אביב.2013 ,
כהן (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .161
ע' הלמן ,אור וים הקיפוה :תרבות תל אביבית בתקופת המנדט ,חיפה תשס"ח ,עמ'  ;244–237י' שביט וג' ביגר,
ההיסטוריה של תל־אביב ,ב :מעיר־מדינה לעיר במדינה ( ,)1952–1936תל־אביב תשס"ז.
י' שביט' ,בחיפוש אחר הבורגנות הישראלית' ,קתדרה( 95 ,ניסן תש"ס) ,עמ' .164–159
על תופעת הילדים העזובים של תל־אביב המתפתחת ראו :ת' רזי ,ילדי ההפקר :החצר האחורית של תל־אביב
המנדטורית ,תל־אביב תשס"ט.
העלייה החמישית הוא כינוי לגל ההגירה של יהודים מאירופה לארץ־ישראל שהחל לאחר ניצחון המפלגת הנאצית
בבחירות בגרמניה .אף שכ־ 40אחוז מעולי העלייה החמישית באו מפולין ,היא נחשבת לעליית היקים ,בשל השפעתם
הרבה של כ־ 60,000העולים מגרמניה על היישוב היהודי בארץ־ישראל .על העלייה החמישית ראו :מ' גטר' ,העלייה
מגרמניה בשנים  :1939–1933קליטה חברתית כלכלית מול קליטה תרבותית' ,קתדרה( 12 ,תמוז תשל"ט) ,עמ' ;147–125
א' חלמיש' ,האם הייתה  1933נקודת מפנה במדיניות העלייה הציונית?' ,עיונים בתקומת ישראל( 3 ,תשנ"ג),
עמ' .113–98
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רחוב אלנבי
בתל־אביב1949 ,
(צילום :לע"מ)

האמרה המפורסמת' :מי שלא היה
באוניברסיטה ולנהל אורח חיים שממנו סלדו .לכאורה הגשימו את ִ
קומוניסט בנעוריו — אין לו לב ,ומי שנשאר קומוניסט בזקנתו — אין לו שכל'.
חברי ההכשרות המגויסות פרשו מן הקיבוצים בשני גלים :האחד תקופה קצרה לאחר השחרור
מהצבא והמעבר לקיבוץ ,והשני בתום מספר שנים של חיים בקיבוץ ,וגם רבים מהעוזבים בגל זה עשו
זאת מכיוון שרצו ללמוד באוניברסיטה .העזיבה של רבים הובילה להיחלשות משמעותית של תרומת
ההכשרות לקיבוצים החדשים מעיין־ברוך ורבדים .העזיבה הייתה כרוכה בדיון פנימי מקיף בין חברי
הקיבוץ ,בדרך כלל הגיע הנושא לדיון ולהצבעה באספת הקיבוץ ,וברוב המקרים לא אושרה היציאה
ללימודים גבוהים25.
מעיין־ברוך ורבדים ,שנוסדו על ידי בני הנוער שהתבגרו בשנות הארבעים ,התאפיינו במחויבות
עזה לרעיונות הקיבוץ השיתופי .אולם לטענתנו האקדמיה הייתה מעין פיל ענק בחדר האוכל
הקיבוצי ,כלומר נושא שהעסיק את החברים ,אם בשיחות רשמיות באספות החברים ואם בשיחות
בלתי רשמיות .במקביל הופיעה תחושה חזקה ומטלטלת ש'כל יום חברים עוזבים את הקיבוץ'26.
כבר בסוף שנות הארבעים נוצר פער חריף בין התרבות העירונית ,שממנה באו חברי ההכשרות ,לבין
התרבות הקיבוצית ,שהתקשתה להוות אתגר אינטלקטואלי משמעותי לתרבות העירונית 27.נראה כי
 25כמו במקרה של פרופ' משה ליסק ,שסיפורו יובא בהמשך .לעומתו הסופר אמנון שמוש ,שהיה אף הוא חבר הכשרת
כפר־גלעדי ,קיבל בשנת  1947אישור מחבריו לצאת ללימודים באוניברסיטה העברית ,אך בסוף  1948נקרא בחזרה
לקיבוצו מעיין־ברוך על מנת לנהל את ענף הצאן .הוא שב ללימודים אקדמיים רק בשנת  .1967סיפורו יובא בהמשך.
 26ריאיון עם אורי פינקרפלד 12 ,בנובמבר  ;2012ריאיון עם שמוש (לעיל ,הערה .)2
 27א' שפירא' ,הקיבוץ והמדינה' ,עיונים בתקומת ישראל( 20 ,תש"ע) ,עמ' .207–193
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למרות היצירתיות והחידוש של סגנון החיים הקיבוצי ,התקשו הקיבוצים לענות על צורכיהם של חלק
מחברי ההכשרות ,אף על פי שמרביתם היו מחויבים לרעיון הקיבוצי־החלוצי ,הוכשרו בעיר במשך
מספר שנים ,ואף לחמו יחד במלחמת העצמאות .מדובר בקבוצה עיליתנית של דור בארץ שרבים
מחבריה שאפו להטביע את חותמם על המציאות הישראלית אך חלקם התקשו לעשות זאת בקיבוץ.
הקיבוץ גילה נוקשות ,עוינות וביקורת כלפי חלק משאיפות חבריו ,ואלה נומקו על פי רוב במחויבות
לבסס כלכלית ורעיונית את המשק הרעוע ,והמצוי עדיין בשעת חירום לאחר מלחמת העצמאות.
במקביל טענו חלק מחברי הקיבוצים שאספות הקיבוץ הרבו לעסוק בסוגיות שנראו להם שוליות,
כמו למשל אם מותר לעשן ברחבי הקיבוץ ,ופחות בהתמודדות עם 'משבר האקדמיה' 28.נראה כי
התעסקות זו נבעה לא מהתנהלותה של אישיות מסוימת אלא מתפיסה ריכוזית של הקיבוץ ,שחייבה
את ִמ ְשמוּ ַע היחיד לערכי הכלל ,ושהציבה גבולות ברורים ונחרצים בין מה שנכון למה שאיננו נכון.
מחקר זה מתמקד כאמור בשתי הכשרות ,הכשרת בית־זרע של תנועת 'השומר הצעיר' והכשרת
כפר־גלעדי של 'התנועה המאוחדת' ,שחבריהן היו בעלי פרופיל חברתי דומה .בדיון שלפנינו נבקש
לעמוד על הגורמים והסיבות לבחירות של חבריהן .יש לציין כי חברי קבוצות אלה היו חשובים
לקיבוץ ,מאחר שהוכשרו לחיי שיתוף שנים ממושכות קודם להצטרפות בפועל .לכך יש להוסיף
שהקיבוץ איבד במלחמת העולם השנייה את עתודת כוח האדם העיקרית שהזינה אותו בשנות
העשרים והשלושים ,בתום תקופת חניכות בחוות ההכשרה באירופה .התחושה של הידלדלות עתודת
כוח האדם הקיבוצי יכולה להסביר את יחס הבוז והביקורת של מרבית חברי הקיבוצים כלפי חבריהם
שעזבו לעיר .לשיאו הגיע יחס זה בחרם ובנידוי ארוך שנים שהוטלו על העוזבים ,גם כדי להרתיע
את המתלבטים 29.לחברי הקיבוץ ששאפו להיכנס לאקדמיה נותרו אפוא שתי אפשרויות :לאמץ את
המסגרת שהציעו החיים בקיבוץ או לעזוב ולהיחשב כבוגדים.
לא ניתן לנתח את מניעיהם של חברי ההכשרות בלי להתייחס לתקופה הייחודית שבה פעלו,
תקופת מלחמת העצמאות .חברי שתי ההכשרות נקלעו במלחמה למשברים חריפים ,ואלה מן הסתם
השפיעו על בחירותיהם :מרבית חברי הכשרת בית־זרע ,שייסדו את קיבוץ רבדים בגוש־עציון ,נפלו
בשבי הירדני ב־ 13במאי  ,1948יום לפני הקמת המדינה ,וחברי הכשרת כפר־גלעדי השתתפו בקרבות
קשים בצפון הארץ ,ביניהם שני קרבות כושלים במשטרת נבי־יושע באפריל  .1948שתי ההכשרות,
שמנו יחד  110חברים ,ספגו אבדות רבות במלחמה — שבעה־עשר נופלים ,שהיו  15אחוז מכלל
החברים ,ופצועים רבים.
מחקר זה מבוסס על רשימות וחוברות שהעבירו חברי ההכשרות לידי המחברים ,על אוטוביוגרפיות
של חברי ההכשרות ,על נתונים אישיים שפורסמו באתר הפלמ"ח ועל קטעי עיתונות מתקופות
שונות .לכך נוספה סדרה של חמישה ראיונות עומק ממושכים עם חברי ההכשרות המגויסות.
 28הורוביץ (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .40–39
 29ליסק תיאר בריאיון עמו את תחושתו הקשה לנוכח הבוז שהפגינו כלפיו חבריו להכשרה אפילו באירועים טעונים
כמו האזכרה השנתית לנופלים בקרבות על משטרת נבי־יושע ,שבהם נהרגו כמה מחברי ההכשרה .ריאיון עם ליסק
(לעיל ,הערה .)1
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ראיונות אלה ,שתועדו באמצעות צילום ,אפשרו לנו לחשוף את התפיסות הסובייקטיוויות של
הנחקרים באשר להחלטות שקיבלו עשרות שנים קודם לכן .מכל אלה ביקשנו להסיק על המניעים
של אנשי ההכשרות לקבוע את עמדתם ולבחור את מסלול חייהם על רקע המתח החריף שבין חיי
הקיבוץ לחיים האקדמיים.

א .ההכשרות המגויסות מתל־אביב
בראשית שנות הארבעים החלה התנועה הקיבוצית לפעול לשילוב בוגרי תנועות נוער עירוניים
שהתחנכו בארץ ,בהיאחזויות שאמורות היו להפוך לקיבוצים .זאת בין היתר עקב הפסקת העלייה של
צעירים שהתחנכו בתנועות הנוער הציוניות באירופה במחצית השנייה של שנות השלושים ובמיוחד
מראשית מלחמת העולם השנייה 30.במקביל הוקם בשנת  1941הפלמ"ח ,שהיה הזרוע הצבאית של
ארגון ה'הגנה' .עקב מחסור בכוח אדם הוסדר בשנת  1944מסלול ההכשרות המגויסות של הפלמ"ח,
ששילב שירות צבאי בפלמ"ח ומשימה חלוצית בקיבוץ 31.בסך הכול התגייסו במהלך השנים כמאה
הכשרות מגויסות ,והן היו שותפות להקמת כשלושים וחמישה קיבוצים32.
שתיים מן ההכשרות המגויסות היו מורכבות בעיקר מנערים שגדלו בתל־אביב :הכשרת בית־זרע,
שהורכבה מגרעין 'צבר' של תנועת 'השומר הצעיר' ,והכשרת כפר־גלעדי של בוגרי תנועת 'המחנות
העולים' ,שהיו חברים באותה עת ב'תנועה המאוחדת' ,אשר נוצרה בעקבות הפילוג הגדול בתנועת
הנוער .נסקור כאן את הרקע ההיסטורי־הביוגרפי של שתי ההכשרות ואת סיפור חייהם של מספר
חברים מרכזיים מכל הכשרה שרואיינו לצורך מחקר זה .מאלה אנו מבקשים ללמוד על הרקע החברתי
והפוליטי של ההכשרות ועל הפרופיל החברתי של חבריהן ובני משפחותיהם .ההתמקדות בסיפוריהם
של כמה חברים נועדה לצייר תמונה מעמיקה של התקופה הנחקרת ושל הנרטיב שאפיין את נקודת
המבט של החברים33.

 .1הכשרת בית־זרע (גרעין 'צבר') של 'השומר הצעיר'
חברי גדוד 'נחשונים' התל־אביבי של 'השומר הצעיר' ,שרובם למדו ב'תיכון חדש' בעיר ,התאחדו
בשנת  1945עם חברת הנוער הארץ־ישראלית 'צבר' — שהורכבה בעיקר מתל־אביבים שעזבו את העיר
ובחרו לחיות בשנות התיכון שלהם בקיבוץ בית־זרע — ויצאו להכשרה בבית־זרע .בתום האימונים
30

31
32
33

קדיש (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  ;58–39הנ"ל' ,ההכשרות המגויסות' ,י' ויץ (עורך) ,פלמ"ח :שתי שיבולים וחרב ,תל־
אביב תש"ס ,עמ'  ;210–185ס' דלה־פרגולה' ,הרהורים על הגירה בישראל :היבטים השוואתיים' ,הגירה( 1 ,תשע"ב),
עמ' .31–5
ישיבת מזכירות 'הקיבוץ המאוחד' 14 ,בדצמבר  ,1942אי"ט אק"מ ,חטיבה יב ,מכל  ,6תיק  .28הובא מתוך :קדיש
(לעיל ,הערה  ,)17עמ' .61
א' ברנר ,ההכשרות המגוייסות בפלמ"ח ,1948–1942 :רמת־אפעל  ,1983עמ' .90–85
N.K. Denzin, ‘Simbolic Interactionism’, J.H. Smith, R. Harne & V. Langenhove (eds.), Rethinking
;Psychology, London 1995, pp. 43–58; D.M. Fetterman, Ethnography: Step by Step, Newbury Park, CA 1989
S. Gudmundsdottir, ‘The Narrative Nature of Pedagogical Knowledge’, H. McEwan & K. Egen (eds.), Narrative
in Teaching, Learning & Research, New York 1995, pp. 24–38
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השתלבו מרבית חברי ההכשרה בפלוגה ג של הפלמ"ח ,בעוד כמה מחבריהם יצאו בשליחות לתל־
אביב ,חיו שם בקומונה ופעלו בתנועת 'השומר הצעיר' וב'הגנה'34.
בפברואר  1947ייסדו חברי ההכשרה את ההיאחזות רבדים בגוש־עציון ,היישוב החילוני הראשון
בגוש ,לצדם של הקיבוצים הדתיים כפר־עציון ,עין־צורים ומשואות־יצחק .חבר ההכשרה אורי
פינקרפלד ,שהיה לימים למזכיר 'הקיבוץ הארצי' ,טען כי תנועת 'הפועל המזרחי' הציונית הדתית
שיתפה פעולה עם תנועת 'השומר הצעיר' החילונית
מפני שיישובי הגוש היהודיים היו זקוקים להכשרה
שחבריה יוכלו להגן על היישובים ,ותנועת הנוער
של 'הפועל המזרחי'' ,בני עקיבא' ,כמעט לא שלחה
הכשרות מגויסות.
במאי  ,1948עם נפילת הגוש בידי הלגיון הירדני,
נפלו חברי ההכשרה בשבי ,ולאחר ששהו מספר
שבועות בבנייני המשטרה בחברון ובבית־לחם,
הם הובאו למחנה השבויים אום אלג'מאל ,הסמוך
לעיירה מפרק שבצפון ירדן ,שבו היו קרוב ל־800
שבויים מיישובי גוש־עציון ,העיר העתיקה בירושלים
ונהריים 35.החיים בשבי לא היו פשוטים ,ורק בתום
תשעה חודשים שוחררו אחרוני השבויים .קודם לכן,
בתחילת יוני  ,1948שוחררו בנות ההכשרה.
לאחר נפילת ההיאחזות התארגנו חברי ההכשרה
יחד עם חברים מ'השומר הצעיר' ששירתו בחטיבת
הראל של הפלמ"ח ,להקים מחדש את רבדים ,הפעם
בשפלת יהודה ,ובתום תקופה קצרה בכפר־מנחם
ועוד תקופה בחוות שנלר הסמוכה הם עלו על הקרקע
בנובמבר  .1948חלק מהשבויים הצטרפו לקיבוץ
בשובם מהשבי ,ובגלל מחסור בגברים הצטרפו לחברי
ההכשרה מספר חברים מהכשרה נוספת של 'השומר הצעיר'36.
חברים מגרעין
'צבר' מהכשרת
אורי פינקרפלד ,אחד החברים המרכזיים בהכשרת בית־זרע ,נולד בתל־אביב בשנת  1928וגדל
בית־זרע מקימים
את היאחזות רבדים ברחוב אחד העם .הוא היה חבר בתנועת 'השומר הצעיר' מכיתה ה ,ולדבריו ידע מגיל צעיר שיחיה
בגוש־עציון1947 ,
(באדיבות אוצר תמונות
בבגרותו בקיבוץ שיהיה שותף בהקמתו 37.בנערותו למד במספר בתי ספר; בכיתה ח למד בבית הספר
הפלמ"ח/ארכיון הפלמ"ח)

34
35
36
37

א' פינקרפלד"' ,גרעין צבר" :מהכשרה מגויסת לקיבוץ רבדים' (רשימה שהועברה לידי המחברים).
על תקופת השבי של אנשי גוש־עציון ראו :ד' הורוביץ ,שנה בסוגריים :מגוש עציון לשבי הלגיון ,מרחביה .1949
'קיבוץ רבדים חוגג  ,'63באתר  ,http://www.youtube.com/watch?v=Wk2Lj45kdns( You Tubeנצפה ב־ 20ביוני
.)2014
ריאיון עם א' פינקרפלד (לעיל ,הערה .)26
קתדרה

 ,1 6 0ת מ ו ז ת ש ע " ו  ,ע מ ' 1 0 4 - 7 3

האיום האקדמי בשער הקיבוץ :גבולות הקולקטיביזם הקונפורמי בראשית המדינה

'בלפור' ,אחד מבתי הספר בתל־אביב שהיו מזוהים עם תנועת העבודה 38,ולאחר מכן עבר ל'תיכון
חדש' בהנהלתה של הלה .ב'תיכון חדש' הכיר את גאולה צינברג ,אך מכיוון שהייתה חברה בתנועת
'המחנות העולים' ואחר כך ב'תנועה המאוחדת' ,הם שמרו תחילה על הקשר ביניהם בסוד ,ורק
בטיולים הגדולים של 'המחנות העולים' התלווה לבת זוגו .עם זאת השניים היו בהכשרות נפרדות39.
יחד עם חבריו לתנועה הקים פינקרפלד את הכשרת בית־זרע ,אך מכיוון שקיבל עליו תפקיד
תנועתי ,הוא לא יצא עם חבריו לגוש־עציון .גאולה עזבה את הכשרת כפר־גלעדי של 'התנועה
המאוחדת' ,והשניים נישאו והם חיים עד היום ברבדים .לאחר קריירה פוליטית בתנועת 'הקיבוץ
הארצי' ,שבשיאה היה כאמור מזכיר התנועה ,עוסק פינקרפלד כיום במיזמים של שיתוף פעולה בין
ישראלים לפלסטינים.
חלומו של פינקרפלד להיות חבר קיבוץ הוביל אותו להקדיש את חייו להקמה ולביסוס של קיבוץ
רבדים ,והוא דחה בצעירותו את שאיפתו ללמוד באקדמיה .דחייה זו הפכה ברבות השנים לוויתור
מוחלט על השתלמות אישית בתחומי העניין שלו' :אני חשבתי בזמנו שאני אגיע לגיל  50ואני אלך
ללמוד הנדסת מים .הגעתי לגיל  50די מהר ולא הלכתי' 40.לדבריו אף שאינו חש החמצה אישית,
הדחייה הגורפת של שאיפותיהם של חברי הקיבוץ ללמוד באוניברסיטה ,פגעה בקיבוץ .חלק מחבריו
לקיבוץ נחרצים יותר באשר להשפעת הדחייה המוחלטת וטוענים כי 'הקיבוץ שלנו על רמה די
נמוכה ...גם מבחינה תרבותית אנחנו מדשדשים'41.
לעומת פינקרפלד ,שלא למד באוניברסיטה ,חברו להכשרה פרופ' דן הורוביץ היה עיתונאי,
אינטלקטואל מקורי ומחשובי חוקרי החברה הישראלית באוניברסיטה העברית בירושלים .הורוביץ
נולד בתל־אביב להורים מעולי העלייה השלישית .אביו ,דוד הורוביץ ,היה דמות חשובה בהנהגת
היישוב הסוציאליסטית — ראשית בתנועת 'השומר הצעיר' ובהמשך ב'גדוד העבודה' — ולאחר קום
המדינה היה נגיד בנק ישראל הראשון ועמד בראש הוועדה שבחנה בשנת  1956את מצבה של מערכת
ההשכלה הגבוהה בישראל .בילדותו עבר הורוביץ את המסלול של רבים מילדי תנועת העבודה:
התגורר במעונות עובדים ,למד בבית חינוך לילדי עובדים ,קרא את העיתון 'דבר לילדים' ואחר
כך את עיתון 'דבר' ,אהד את קבוצת הכדורגל של הפועל תל־אביב ,קיבל טיפול רפואי במרפאות
קופת החולים ההסתדרותית והיה חבר בתנועת הנוער 'השומר הצעיר' וב'הגנה' .לדבריו הוא השתייך
לשכבת בני הנוער שעל פי מידותיה עוצב הדימוי הסטראוטיפי של הצבר המצוי ,ששפתו עברית42.
בימי מלחמת העולם השנייה ,בעקבות הפצצת חיל האוויר האיטלקי בתל־אביב ,שגרמה למותם
של כ־ 130בני אדם 43,שלחו הוריו של הורוביץ את בנם היחיד למוסד החינוכי הייחודי בקיבוץ
38
39
40
41
42
43

מ' שילה' ,פרטי כציבורי :איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה' ,קתדרה( 118 ,טבת תשס"ז) ,עמ' .66–41
ריאיון עם א' פינקרפלד (לעיל ,הערה .)26
שם.
ריאיון עם גאולה פינקרפלד 12 ,בנובמבר .2012
הורוביץ (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .24 ,12–11
'הפצצת תל־אביב מן האוויר' ,ידיעות עירית תל־אביב ,אוגוסט–ספטמבר  ,1940עמ' ' ;1תל־אביב — עיר פרזות
הופצצה' ,דבר 10 ,בספטמבר  ,1940עמ' .1
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משמר־העמק ,שבו נקבעה שייכותו התנועתית לתנועת 'השומר הצעיר' 44.בשובו לתל־אביב השתלב
עם חבריו מתנועת העבודה במאבק בארגונים הפורשים הימניים אצ"ל ולח"י ,מאבק שכלל בין היתר
תגרות ברחובות תל־אביב ,ושבאחד האירועים בו השתמשו חברי לח"י בנשק חם ופצעו קשה חבר של
הורוביץ מקן 'השומר הצעיר' 45.בשנת  1946הצטרף הורוביץ להכשרת בית־זרע והיה ממייסדי קיבוץ
רבדים בגוש־עציון .לדבריו הוא לא ראה בעין יפה את הקולקטיביזם הרעיוני של חברי תנועתו ,שבא
לידי ביטוי בעיקר בחוסר סובלנות כלפי מי ששונה בסגנון החיים ,בדפוסי הבילוי והפנאי וביחסי
והרבה להשמיע ביקורת בפעולות ובמפגשים:
האנושִ ,
למדתי משהו על מידת הטמטום שקולקטיביזם קונפורמי מסוגל להגיע אליה ,כאשר בעיצומו של המצור על
גוש עציון במלחמת העצמאות ,החליט הקיבוץ להרחיק משורותיו חברים מעשנים — ובהם כאלה שמילאו
תפקידים מרכזיים במערך ההגנה על הגוש .שבועות מעטים לאחר החלטה מוזרה זו כבר היינו כולנו שבויי
מלחמה בירדן וקיבלנו באמצעות הצלב האדום משלוחי סיגריות וחפיסות שוקולד מישראל .הוחלט לחלק
את הסיגריות בין המעשנים ואת השוקולד בין הלא מעשנים ,ואז הופתעתי לגלות בין אלה שבחרו בסיגריות
כמה מאלה שצידדו בעבר בהרחקת המעשנים מהקיבוץ ,ואילו מתנגדים להתערבות בוטה של הקולקטיב בחיי
הפרט ,כמוני ,נשארו בקבוצת צרכני השוקולד46 .

שער הספר 'שנה
בסוגריים' מאת דן
הורוביץ ,העוסק
בחוויות השבי
שלו ושל חבריו
להכשרה ב'עבר
הירדן'1949 ,

תקופת השבי הותירה על הורוביץ רושם עמוק ובהיבטים מסוימים אף
טראומטי ,והוא כתב על כך בספרו 'שנה בסוגריים' ,שפורסם בשנת ,1949
זמן קצר לאחר חזרתם של אחרוני השבויים לישראל .לדבריו במהלך השבי
גם למד להעריך את המקום שבו גדל ,ושאליו שב' :כאן הריחותי לראשונה
את הצחנה המדכאה של חיים אחרים ,שלא נבטו באותה אווירה חופשית,
חלוצית ,תרבותית ,שבה קיבלתי את כל חינוכי — בבית ההורים ,בבית הספר
ההסתדרותי ,בתנועת הנוער' 47.הורוביץ לא הצטרף לחבריו מההכשרה
שייסדו מחדש את קיבוץ רבדים בשפלה ,אלא חזר מהשבי לתל־אביב ובחר
במסלול של התפתחות בורגנית שהלימודים האקדמיים במרכזה .בספרו
האוטוביוגרפי המרתק 'תכלת ואבק' כתב שחש את מה שחשו רבים מבני
דורו ,היינו שבשם הממלכתיות נדחקו הפלמ"ח ותנועות הנוער של תנועת
העבודה ממרכזיותם ,הן מבחינת השפעתם על החברה בישראל והן מבחינת
מעמדם החברתי.
בתחילת שנות החמישים החל הורוביץ ללמוד משפטים באוניברסיטה
העברית בירושלים ,אך זמן קצר לאחר מכן עבר ללימודי סוציולוגיה .יחד
עם בן כיתתו וחבר הכשרת כפר־גלעדי של 'התנועה המאוחדת' ,משה ליסק,
חקר שנים רבות את החברה היישובית ואת זו הישראלית והיה לאחד החוקרים החשובים בתחום.
44
45
46
47

הורוביץ (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .36
שם ,עמ' .38–37
שם ,עמ' .40–39
הורוביץ (לעיל ,הערה  ,)35עמ' .106
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במקביל כתב ב'דבר' והיה בין היתר הכתב הפרלמנטרי של העיתון .בשנת  1977נמנה עם מייסדי
'חוג  ,'77קבוצת אנשי אקדמיה שרובם היו חברי מפלגת 'העבודה' ,ושלאחר המפלה בבחירות לכנסת
התשיעית החליטו להגביר את פעילותם במפלגה.

 .2הכשרת כפר־גלעדי של 'התנועה המאוחדת'
הכשרה תל־אביבית נוספת מאותו מחזור הורכבה מחברי 'התנועה המאוחדת' ,שפרשו מ'המחנות
העולים' כתוצאה מהפילוג במפא"י ששיאו בהקמת 'התנועה לאחדות העבודה' ובמחלוקת בתוך
התנועות הקיבוציות 48.חברי ההכשרה יצאו בקיץ  1946להתארגנות בקיבוץ אשדות־יעקב 49,ולאחר
מכן נשלחו לקיבוץ כפר־גלעדי שעל גבול הצפון — הראשונים שבהם הגיעו לקיבוץ בספטמבר
 — 1946וגויסו לפלוגה ט של הגדוד השלישי בפלמ"ח .מרבית חברי ההכשרה — שלושים ועוד
עשרה מדריכים — התחנכו ב'מחנה הדרום' של תנועת 'המחנות העולים' ,ברחוב ג'ורג' אליוט בתל־
אביב 50.הגרעין המרכזי למד יחד בבית הספר העממי 'בית חינוך (מרכז)' והמשיך לאחר מכן לבתי
 48מ' ליסק' ,הרקע ההיסטורי להקמת "התנועה המאוחדת"' ,מ' לבנה (עורך) ,עלה והגשם :ספר התנועה המאוחדת,
תל־אביב  ,1998עמ  ;211–197מ' לבנה' ,לשאינו יודע לשאול' ,שם ,עמ'  ;22קורן (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .16
 49גיבושה המוקדם של ההכשרה היה לאחר 'השבת השחורה' ,בסוף יוני  ;1946בעקבותיה הוקפצו חברי ההכשרה לתקופה
בת חודשיים באשדות־יעקב.
 50ר' גופנא' ,הכשרת הפלמ"ח של "התנועה המאוחדת" בכפר־גלעדי :אוקטובר  — 1946אוגוסט ( 1948רשימה שמסר
גופנא לידי מחברי המאמר) ,עמ'  ;2–1תיאור מרתק של אורח החיים התנועתי בצריף ברחוב ג'ורג' אליוט  18בתל־אביב
ראו :הנ"ל' ,צריף פשוט ודל — העדה הדרומית של תנועת "המחנות העולים" בתל־אביב  ,'1945–1942הנ"ל ואחרים
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ספר תיכוניים עיוניים ,ביניהם 'תיכון חדש' ו'גימנסיה הרצליה' 51,וחברים אחדים למדו בבתי הספר
המקצועיים 'מקס פיין' ו'מונטיפיורי' .הם קראו לעצמם 'העדה הדרומית' והושפעו במידה רבה
מאווירת הטיולים ומהחינוך האידאולוגי והציוני ברוח ארץ־ישראל העובדת .בשנת  ,1945בהיותם
חברי השכבה הבוגרת ,הם היו מעורבים מאוד בדיונים שקדמו לפילוג בתנועה ,ובסיומם בחרו רובם
לעזוב את התנועה ולהשתלב ב'תנועה המאוחדת'52.
בתקופה הראשונה של ההכשרה הצטרפו אליה חברים נוספים מקיבוץ גבת ,מבוגרי בית הספר
החקלאי של 'התאחדות האיכרים' בפרדס־חנה ,מירושלים ,מטבריה ,מחיפה ומכפר־יהושע ,ששם
נערך מחנה עבודה משמעותי מאוד בשנת  ,1944שהשפיע במידה רבה על גיבושם האידאולוגי
והחברתי של חברי ההכשרה 53.מתוך שבעים חברי ההכשרה רק ארבעה היו ממוצא ספרדי ,והיתר —
ממוצא אשכנזי 54.במרס  1947ייסדו חברי ההכשרה את קיבוץ מעיין־ברוך על גדת נחל החצבאני,

51
52
53
54

(עורכים) ,מכפר גלעדי למעיין ברוך :הכשרת הפלמ"ח בכפר גלעדי :רעות לכל החיים ,תש"ו–תש"ח (,)1948–1946
מקווה־ישראל תשע"ה ,עמ' .51–33
חניכים אחדים למדו גם בבתי הספר היסודיים 'הכרמל'' ,חשמונאים'' ,לבנים' ,וכן בבתי הספר הצפוניים 'תל נורדוי',
'בית חינוך (צפון)' ו'לדוגמא' .ראו :גופנא ,צריף (שם) ,עמ' .5
שם ,עמ' .14–10
גופנא ,הכשרת הפלמ"ח (לעיל ,הערה  ,)50עמ' .2
ריאיון עם רם גופנא 13 ,בנובמבר .2012
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 3ק"מ ממזרח לכפר־גלעדי ,יחד עם קבוצת עולים חלוצים ,בוגרי תנועת 'הבונים' בדרום־אפריקה
ובארצות־הברית ,ובסוף אוגוסט  1948הצטרפו לקיבוץ הלוחמים המשוחררים .הקמת הקיבוץ אמנם
פילגה את חברי ההכשרה והובילה למשבר חברתי ,אך בסתיו  ,1947בתום שנת ההכשרה הראשונה,
החליטו מרבית חברי ההכשרה להישאר בקיבוץ55.
מלחמת העצמאות גבתה מהכשרת כפר־גלעדי תשעה קרבנות ושלושה פצועים באורח קשה.
חברי ההכשרה השתתפו בקרבות בשלוש חזיתות :במזרח הגליל — בקרב הקשה על משטרת נבי־
יושע 56שנהרגו בו עשרים ושמונה לוחמים 57,בליווי שיירות לטבריה ,בפעולת התגמול בחצאץ ,בקרב
לכיבוש צפת ובפיצוץ גשר הליטאני והגשרים על החצבאני ועל ואדי עסל; במרכז הארץ — לאחר
שחטיבת יפתח ירדה דרומה השתתפו לוחמי ההכשרה בהרחבת הפרוזדור לירושלים וכן בקרבות
לטרון וב'מבצע דני'; ובדרום — במאמץ לפריצת הדרך לנגב ובתחילת המצור על כיס פאלוג'ה58.
האבדות הקשות ומדיניות הפלמ"ח לשחרר את לוחמי ההכשרות שזמן שירותם הצבאי היה הממושך
ביותר ,הובילו לשחרור הלוחמים .על מצבה הקשה של ההכשרה אפשר ללמוד ממכתבים שכתבו
חברים בתקופה זו .במכתב למטה צה"ל באוגוסט  1948הם כתבו' :תשעה חודשים רצופים של עבודה
ומתיחות בלי כל נופש וכן ההרוגים הרבים מבין חברינו בכל חזיתות הארץ דלדלו את משקנו עד
היסוד ואנחנו זקוקים לתוספת כוח בריא ורענן לעבודות ולחיזוק כוחנו הצבאי וכושרנו הקרבי'59,
ובמכתב ל'מרכז החקלאי' כתבו' :התחלנו את הקרבות עם  25לוחמים ועתה אנחנו עומדים עם שמונה
לוחמים ,כי תשעה חברים נהרגו ,שלושה משוחררים מחמת פצעים והשאר מסיבות מחלה והיותם
בנים יחידים ,ושאר האנשים הם  22בחורות'60.
כעבור שנתיים היו חברי הקיבוץ שותפים לאחד המקרים הראשונים בתנועות הקיבוציות
שבהם נדרשו להכריע בשאלת יציאת חברים ללימודים אקדמיים .בתום דיונים ארוכים החליטו
לדחות את בקשתו של משה ליסק ,שביקש ללמוד באוניברסיטה על מנת לשמש מורה ומנהל בבית
הספר שעתיד היה לשרת את ילדי הקיבוצים באצבע הגליל .בעקבות ההצבעה בחר ליסק לעזוב
את הקיבוץ61.
פרופ' ליסק ,לימים חתן פרס ישראל ,נולד בשנת  1928בתל־אביב למשפחה שהייתה מזוהה עם
תנועת העבודה .אביו ,גרשון ,שהיה פועל בחברה ההסתדרותית 'סולל בונה' ,עלה ארצה בקבוצת
חלוצים שארגן יוסף טרומפלדור; הוא בא ארצה באנייה 'רוסלאן' ,שהגיעה בדצמבר  1919מאודסה
לנמל יפו ,ושנחשבת לסנונית שבישרה את תחילתה של העלייה השלישית ולאניית העולים החשובה
55
56
57
58
59
60
61

גופנא ,הכשרת הפלמ"ח (לעיל ,הערה  ,)50עמ' .8–7
על הקרבות על משטרת נבי־יושע ראו :א' קדיש (עורך) ,מלחמת העצמאות תש"ח–תש"ט :דיון מחודש ,רמת־אפעל
תשס"ד ,עמ' .137–132
ברנר (לעיל ,הערה  ,)32עמ' .43
גופנא ,הכשרת הפלמ"ח (לעיל ,הערה .)50
מזכירות קיבוץ מעין ברוך אל מטה הצבא 22 ,ביולי  ,1948אי"ט ,ארכיון ביטחון ,סימן חדש .12-4/33/4
מזכירות קיבוץ מעיין־ברוך אל המרכז החקלאי ,תל־אביב 12 ,באוגוסט  ,1948אי"ט ,ארכיון ביטחון ,סימן חדש
.12-4/33/4
ריאיון עם ליסק (לעיל ,הערה .)1
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קבוצת חברים
מהכשרת כפר־
גלעדי .עומד ראשון
משמאל :משה
ליסק1946 ,

(באדיבות אוצר תמונות
הפלמ"ח/ארכיון הפלמ"ח)

של אותה תקופה 62.ליסק האב הצטרף ל'גדוד העבודה' ,ולאחר כמה שנים ונסיעה קצרה לצרפת
בעקבות משבר כלכלי ,עברה המשפחה להתגורר בסמוך ל'קולנוע עדן' שברחוב ליליינבלום בתל־
אביב ,על הגבול שבין שכונת אחוזת־בית הציונית לשכונת נווה־צדק ,שבעיני ראשי תל־אביב הייתה
שייכת ל'יישוב הישן'.
ליסק הבן התחנך בבית הספר העממי 'אחד העם' ואחר כך עבר עם רבים מחבריו ל'תיכון חדש',
ובמקביל החל את פעילותו בתנועת 'המחנות העולים' כמדריך וכרכז .ליסק וחבריו היו פעילים גם
ב'הגנה' והשתתפו במאבק נגד ארגוני הפורשים אצ"ל ולח"י .ליסק היה מהבולטים בתנועה ונחשב
לאחד האידאליסטים בשכבתו ,שהתגייסה בשנת  1946להכשרת כפר־גלעדי ,ובמסגרת זו היה שותף
לייסוד קיבוץ מעיין־ברוך 63.ד"ר טוני הלה ,המנהלת של 'תיכון חדש' ,ניבאה לו עתיד מזהיר ואמרה
לו' :אתה תהיה האידיאולוג המרכזי של התנועה הקיבוצית' 64.ואולם התקדמותו של ליסק במסלול
המבטיח נעצרה בשנת  ,1950לאחר שהוצע לו בהיותו בן עשרים ושתיים לנהל את בית הספר החדש
לילדי הקיבוצים שאמור היה לקום באצבע הגליל .על מנת למלא את התפקיד ,שאליו לא הוכשר
מעולם ,ביקש ליסק ללמוד באוניברסיטה ,אך חברי מזכירות התנועה אישרו לו רק השתלמות רעיונית
בת חודשיים בסמינר אפעל .הוא התעקש ,ואספת החברים הכללית של קיבוצו דנה בעניין ודחתה
 62ג' אלרואי"' ,רוסלאן" :האומנם הסנונית הראשונה המבשרת את בוא ה"עלייה השלישית"?' ,קתדרה( 107 ,ניסן תשס"ג),
עמ' .80–63
 63ריאיון עם גופנא (לעיל ,הערה .)54
 64ריאיון עם ליסק (לעיל ,הערה .)1
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ברוב קטן את בקשתו .בעקבות זאת בחר לעזוב את הקיבוץ והחל את לימודיו באוניברסיטה העברית.
לימים היה לאחד מחוקרי מדע המדינה והסוציולוגיה החשובים בישראל ,ובשנת  1992הוענק לו
פרס ישראל 65.בריאיון שנערך עמו לצורך מחקר זה סיפר ליסק על האירועים שהובילו לעזיבתו את
הקיבוץ:
אמרתי להם שבשביל להכיר את המקצוע הזה ,להיות מורה בבית הספר ,האוניברסיטה דורשת שלוש שנים,
אתם אומרים לי שאני אסע לחודש או חודשיים באפעל ,איפה הפרופורציות? הם אמרו בשום אופן לא.
אמרתי' :תנו לי לפחות לשנה' .נכנסתי לאמביציה .הם אמרו לי' :אסור בשום אופן ,זו ממש בגידה .עכשיו
בונים משק ואין מקום להשתלמויות אישיות ולמילוי סיפוקים אינטלקטואליים פרטיים .אולי בעוד כמה שנים
אפשר יהיה לעשות את זה ,היום בונים משק'66 .

לאחר שעזב את הקיבוץ לטובת האקדמיה בירושלים ,ניתקו חבריו של ליסק את הקשר עמו ,ואפילו
באירועים ממלכתיים כמו האזכרה השנתית לחבריהם להכשרה שנפלו בקרבות על משטרת נבי־יושע
שבגליל העליון ,סירבו לדבר עמו .החרם של חבריו ,שנולד מהיחס השלילי ללימודים האקדמיים,
הותיר בליסק רושם עמוק:
עשר שנים לא היה לי שום קשר והם לא יצרו שום קשר ,מעולם לא הזמינו אותי ,אני בוודאי לא פניתי אליהם.
אני יודע שהיו אנשים שהיו מגיעים לירושלים ,שסיפרו לי אחר כך שהיו בירושלים אבל לא התקשרו אתי,
וחברים טובים .זה היה ממש חרם .אני לא הייתי אומר שנהניתי מהמצב הזה .אני יודע שזה היה הלך רוח
מאוד אופייני לתקופה ,אני לא הייתי היחידי .אני לא יכולתי לעכל את זה אז ,אבל כל השנים אני חושב על
זה ,מדוע הם כל כך נפגעו67 .

אחד מחברי ההכשרה שהתנגדו לבקשתו של ליסק ,ושגילו כלפיו יחס עוין במהלך שנות החמישים
והשישים ,היה הסופר אמנון שמוש ,שלימודיו באוניברסיטה העברית נקטעו על ידי חברי הקיבוץ
במהלך מלחמת העצמאות וחודשו רק כעבור שני עשורים .שמוש ,שנולד בשנת  1929בחאלב
שבסוריה ועלה לארץ כשהיה בן קרוב לתשע לאחר מות אביו ,גדל בבית שהיה קשור מאוד לאקדמיה,
עוד בראשית ימיה .אחיו יצחק הוזמן בשנות השלושים ללמד ספרות ערבית באוניברסיטה העברית
בירושלים ,ובזכות זימונו של אחיו לאקדמיה ,קיבלו שמוש ומשפחתו אישור עלייה לארץ־ישראל
(סרטיפיקט) ,ושלא כעולים רבים מסוריה ,באו ארצה באופן חוקי .המשפחה התגוררה ברחוב י"ל פרץ
הסמוך לכיכר המושבות בתל־אביב ושמוש למד בבית הספר 'ביאליק' בשכונת נווה־שאנן ולאחר
מכן ב'גימנסיה הרצליה' .אף שלמד במגמה הספרותית של התיכון ,שנחשב לבורגני ,ולא במגמה
החקלאית ,הוא הצטרף לתנועת 'המחנות העולים' והתגייס עם חבריו להכשרת כפר־גלעדי של
'התנועה המאוחדת'68.
בשנת  1947נשלח שמוש מטעם 'התנועה המאוחדת' לירושלים על מנת לרכז את הקן התנועתי
שפעל שם .בהיותו נצר למשפחת אקדמאים הוא ִהתנה את המעבר בכך שילמד בזמנו הפנוי מזרחנות
65
66
67
68

שם.
שם.
שם.
ריאיון עם שמוש (לעיל ,הערה .)2
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באוניברסיטה העברית ,ושלא כחברים שהעלו בקשות דומות בשנות החמישים ,הוא זכה לאישור
החברים לכך .עם זאת בסוף  1948החליטו חברי מעיין־ברוך לבטל את החלטתם ולהחזיר את שמוש
לקיבוץ — הם רכשו מסוחרים שיעים בלבנון ראשי צאן ,ושמוש ,שהיה אחראי לענף הצאן לפני
נסיעתו לירושלים ,נקרא להפעיל את הדיר החדש .הוא הפסיק את לימודיו ,וחרף מספר בקשות
שהגיש לאספת החברים ,הוא שב לספסל הלימודים רק בשנת  ,1967ואז למד ספרות עברית וספרות
אנגלית באוניברסיטה העברית 69.במהלך עשרים השנים הללו פיתח רגשי בוז כלפי חבריו שעזבו את
הקיבוץ לטובת הלימודים באוניברסיטה .לימים התמתנה תחושה זו ,וממרחק של עשרות שנים תיאר
בריאיון שנערך לצורך מחקר זה יחסים מורכבים בהרבה עם חברו לקיבוץ פרופ' נחמיה לבציון ,שעזב
את הקיבוץ לטובת האקדמיה ,וששימש לימים כראש הוועדה
לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת):
קודם כול ,קינאנו בכל מי שהלך ללמוד .אותו נחמיה לבציון ,שעבד
אתי בעדר ,הפך לראש ות"ת ועלה בסולם ,ואני ליוויתי אותו והמשכנו
להיות חברים טובים ,וראיתי אותו רץ במעלה הפרופסורה והפך למעשה
לשר החינוך והתרבות הגבוה בארץ והמשיך להיות חבר שלי והמשכנו
לדבר על העדר והוא היה בא לעדר ורואה מה המצב בדיר .הקנאה הייתה
הדדית .אני קינאתי בו על ההתקדמות האדירה שלו באוניברסיטה והוא
קינא בי על זה שמצאתי דרך להישאר בדבר הזה .הוא אהב את זה ,אשתו
לא אהבה את זה .אשתו ממש לא אהבה את זה .תרצה לא אהבה את
הקיבוץ ,ממש לא אהבה .הוא היה מוכרח ללכת ,גם אבא שלו סחב אותו
ללמוד ,והוא הלך ללמוד אצל אחי .הוא ישר הלך ממני אל אחי .וכמובן
שאחי טיפח אותו כי הוא ידע שאנחנו מאוד קרובים אחד לשני70 .

אמנון שמוש,
ממייסדי קיבוץ
מעיין־ברוך ,יוצא
למרעה1948 ,

(באדיבות אמנון שמוש)

שמוש היה מדריך קבוצת נוער עולה ומורה בקיבוצו ,ולאחר מכן
ניהל את התיכון האזורי בקיבוץ כפר־בלום הסמוך .מכיוון שעסק
בחינוך הוא דחה גם את חלום נעוריו לכתוב ,ורק במהלך שנות
השישים ביקש מקיבוצו אישור לכתוב יומיים בשבוע ,במקביל
לעבודתו החינוכית .בשנת  1966פרסם את ספרו הראשון' ,קרחונים
ופעמונים' ,אך רק לאחר שפרסם את ספרו עטור הפרסים 'מישל עזרא ספרא ובניו' ,בשנת ,1978
אישרו לו חברי הקיבוץ לעסוק בכתיבה במשרה מלאה .הספר ,המתאר את ילדותו בסוריה ,זיכה את
שמוש בפרס ירושלים לספרות יפה ע"ש ש"י עגנון ובפרס ראש הממשלה .לדבריו גזבר הקיבוץ הבין
שהכתיבה הספרותית של שמוש משתלמת יותר כלכלית לקיבוץ ,אולם אף שהתמלוגים על ספריו
נכנסו לקופת הקיבוץ ,היו מי שעיקמו את האף לנוכח ה'פרזיט' שעמל בכתיבה' :אתה יושב בכורסא
ומסריח את המיטה בזמן שאני קורע את התחת ועובד' 71.לדבריו הוא שמח על שהצליח לשלב בין שני
 69שם.
 70שם.
 71שם .עוד על שמוש ראו באתר לקסיקון הספרות העברית החדשה (http://library.osu.edu/projects/hebrew-
 ,lexicon/00855נצפה ב־ 5ביולי .)2014
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חלומותיו' :אין לי טענה כלפי סופרים שעזבו את הקיבוץ אבל אני מאוד שמח שהצלחתי לשלב את שני
הדברים שאהבתי [חיי קיבוץ וחיי רוח] .זה קשה לשלב בין שתי אהבות שלא מזדווגות כל כך בקלות'72.
השינויים שחלו ביחסו של הקיבוץ לאקדמיה וביחסם של חברי ההכשרה לחבריהם שנטשו
באים לידי ביטוי בכך שמי שהפך להיסטוריון של ההכשרה הוא דווקא פרופ' רם גופנא ,שעזב
את ההכשרה בשנת  1948ולא הצטרף למעיין־ברוך .גופנא ,שהוא כיום פרופסור אמריטוס בחוג
לארכאולוגיה באוניברסיטת תל־אביב ,גדל בשכונת תל־נורדוי הצעירה והתגורר עם משפחתו
ברחוב סירקין .את הבית בנה אביו של גופנא ,אפרים קפלן ,שגדל בשכונת נווה־שלום — שייסד זרח
ברנט בסוף המאה התשע־עשרה — וששימש כמזכיר הדואר בתל־אביב .את הקרקע רכש באמצעות
'הלוואה וחיסכון ,אגודה הדדית א' על
מנת לאפשר למשפחה העתידית שלו
ושל רעייתו רבקה תנאי מחיה נוחים73.
בשנת  1926נולד בנם הבכור ,אורי ,והוא
נהרג ביולי  1948במלחמת העצמאות.
אבי המשפחה נפטר בשנת  ,1931כשבנו
הצעיר ,רם ,היה בן שלוש74.
שלא כרבים מחבריו להכשרה שגדלו
במעונות העובדים במרכז תל־אביב,
שהיו מזוהים עם תנועת העבודה ,גופנא
גדל בשכונה בורגנית ,שעם תושביה
נמנה למשל ד"ר משה גליקסון ,עורך
עיתון 'הארץ' הבורגני בשנים –1922
 75.1939גופנא התחנך בבית הספר
היסודי שנקרא על שם השכונה ובסיום
לימודיו שם עבר ל'תיכון חדש' .לדבריו
המעבר הזה גרם לו לחוש את המתח הרב
ששרר באותם ימים בין תנועות הפועלים לבין הרוויזיוניסטים ,אף שלדבריו השתלב היטב בסביבה
החברתית והאידאולוגית הפועלית והשתתף בפעילות 'מחנה הדרום' של תנועת 'המחנות העולים',
ושם גיבש עם חבריו את הביקורת על התרבות העירונית התל־אביבית ,שכונתה בפיהם תל־אביב
הסלונית 76.חלק מבני משפחתו הרחבה של גופנא לא אהבו את פעילותו ב'מחנה האדום'' :אני זוכר
72
73
74
75
76

ריאיון עם שמוש (שם).
ר' גופנא ,מכרם מטרי לרחוב בן יהודה שטראסה :שכונת תל־נורדוי בתל־אביב תרפ"ב–תרצ"ב  ,1932–1922תל־אביב
 ,2008עמ' .45–44
שם ,עמ' .236–231 ,12–11
רשימה מפורטת של מייסדי שכונת תל־נורדוי ,ראו :שם ,עמ' .48–21
ריאיון עם גופנא (לעיל ,הערה .)54
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קיבוץ רבדים
בגוש־עציון1947 ,

(צילום :זולטן קלוגר,
לע"מ)

שהיה לי דוד ,שהיה איש מאוד חשוב בבנק לאומי ,אחר כך הוא היה ִמשנה למנהל .הוא שאל אותי:
"מי החברים שלך?" .אמרתי לו שאלה בנים של בכירים בהסתדרות ,והוא הסתכל עליי בפרצוף כזה.
הסבתא שלי ,האימא של אבא שלי ,אמרה לי" :אתה רויט [אדום] כזה"' 77.יחד עם חבריו לתנועה פעל
בארגון ה'הגנה' בתל־אביב ,ולאחר הפילוג הצטרף ל'תנועה המאוחדת' ולהכשרה המגויסת בכפר־
גלעדי במטרה לייסד קיבוץ ולחיות בו .לדבריו 'המסלול היה ברור כשמש ,היה לי ברור שאהיה
בקיבוץ .ראיתי את עצמי כמגשים בקיבוץ עם התנועה'78.
תכניותיו של גופנא השתנו בעקבות מותו של אחיו ביולי  1948במהלך מלחמת העצמאות .מאחר
שאמו נותרה לבדה בתל־אביב ,נאלץ לעזוב את ההכשרה ולחזור לביתו .כעבור מספר חודשים
ובהמלצת חברו להכשרה מגן ברושי החליט ללמוד ארכאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
לדבריו היחס הביקורתי של חברי ההכשרה כלפיו התהווה רק באמצע שנות החמישים ,לאחר
שהצטרפו אליו פורשים רבים שבחרו במסלול האקדמי במקום בזה הקיבוצי' :בשנתיים הראשונות,
ב־ ,1950 ,1949היה לי עוד קשר חזק ִאתם ,אבל לאט לאט הם ראו בנו את הבוגדים'79.

 77שם.
 78שם.
 79שם.
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ב .באיזה מסלול בחרו חברי ההכשרות?
במחקר זה אנו מבקשים לבחון כאמור מה עלה בגורלם של חברי ההכשרות המגויסות שגדלו והתחנכו
בתל־אביב בשנות השלושים והארבעים ,בבתי הספר ובתנועות הנוער של תנועת העבודה ,ושיצאו
למסלול חינוכי וצבאי שכלל בין היתר הקמת קיבוץ והשתתפות במלחמת העצמאות .נוסף על כך
אנו מבקשים לנסות להבין את מניעיהם של חברי ההכשרות לבחירותיהם השונות .ממחקר מקיף
של קורות חייהם של חברי שתי ההכשרות התל־אביביות עולה כי כ־ 85אחוז מהם לא המשיכו
לחיות בקיבוץ שהיו שותפים לייסודו .מבין אלה שלא המשיכו בקיבוץ המקור שלהם  14אחוזים
נפלו במהלך הקרבות במלחמת העצמאות ו־ 11אחוזים הצטרפו לקיבוצים אחרים .רבים מהעוזבים
בשנות החמישים — הן מקיבוץ מעיין־ברוך והן מקיבוץ רבדים — עשו זאת על מנת ללמוד באקדמיה,
שהתפתחה מאוד באותן שנים.
שמונה מבין חמישים וחמישה חברי הכשרת בית־זרע נפלו בקרבות בשנת  .1948אחד מהם ,חיים
שר ,נורה למוות על ידי חייל ירדני במהלך תקופת השבי במחנה אום אלג'מאל 80.שמונה חברים היו
ממייסדי ההיאחזות רבדים בגוש־עציון ולאחר מכן ממייסדי הקיבוץ רבדים בשפלה והמשיכו לחיות
בו .שמונה היו שותפים לייסוד ההיאחזות והקיבוץ אך עזבו אותו במהלך שנות החמישים .תשעה
מחברי ההכשרה היו שותפים לייסודה של ההיאחזות בגוש־עציון אך עזבו את ההכשרה לאחר שחזרו
מהשבי הירדני ,וחברה נוספת ,שלא נפלה בשבי ,עזבה את ההכשרה לאחר שחרור חבריה מהשבי.
ועשרים ותשעה חברים נוספים עזבו את הקיבוץ בשלבים שונים.
תשעה מבין שישים ושבעה חברי הכשרת כפר־גלעדי של 'התנועה המאוחדת' נפלו בקרבות בשנת
 .1948שמונה־עשר חברים עזבו את ההכשרה בשנה הראשונה שלאחר שחרורם מהפלמ"ח ,ועשרים
מחברי ההכשרה היו בקיבוץ מעיין־ברוך בשנותיו הראשונות 81.מבין הנותרים אחד־עשר חברים
נשארו בקיבוץ ,בעוד תשעה עזבו אותו לאחר מספר שנים על מנת ללמוד באוניברסיטה .שלושה
מהם ,ליסק ,גופנא ומרגלית גלון ,התקדמו באקדמיה עד דרגת פרופסור82.

ג .דיון :מה הוביל לבחירותיהם של חברי ההכשרות?
ההצטרפות לקיבוץ או עזיבתו הן ביסודן הכרעות רצוניות חופשיות 83.על הכרעות אלה מופעל
מערך של סנקציות או תגמולים מגוונים שמטרתם לעודד הצטרפות של פרטים ראויים ולסלק
את הבלתי ראויים .הפעלתם של הסנקציות והתגמולים בקבוצה קטנה ואינטימית דוגמת הקיבוץ
אמורה הייתה להבהיר את המותר והאסור בתוך הקבוצה ובמיוחד למתוח קווים ברורים בין
קונפורמיות לסטייה חברתית ,להגדיר את גבולות הקבוצה ולהבחין בצורה ברורה בין אנחנו ובין
80
81
82
83

הורוביץ (לעיל ,הערה  ,)35עמ' .105–97
מזכירות מעיין־ברוך אל ועדת הנוער של 'הקיבוץ המאוחד' 30 ,במאי  ,1949אי"ט ,סימן חדש .12-4/33/5
ריאיון עם גופנא (לעיל ,הערה .)54
ז' לנדסהוט ,הקבוצה :מחקר סוציולוגי על הישוב הקיבוצי בארץ־ישראל ,ירושלים  ,1944עמ' .56–51
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הם 84.ההכרעה הרצונית ,שהיא בסיס עצמתו של הקיבוץ ,מצביעה על בסיס ההכרה העצמית של
היחיד לעומת עליונות החתירה של הקולקטיב לערכים שוויוניים ולעומת תפיסות חיים חלופיות
הכורכות אמצעי כפייה הקושרים בין היחיד לקבוצה85.
אולם בו בזמן התפתחו בקיבוץ מגמות של שימור הבידול ,ואלה מסבירות את עלייתן של קבוצות
שפיקחו על מניעת שיבוש סדר היום הקיבוצי ,ושהתמודדו עם תפיסות פנימיות הטרודוקסיות
שיכלו לערער על הסדר החברתי הקיים ולאיים על הריבונות של החברים בעלי התודעה הרעיונית
המשקיסטים; הם ראו בראש
השוויונית .למשל בקיבוץ מעיין־ברוך קראו לקבוצת מפקחים אלה ֶ
ובראשונה את טובתם של המשק והקולקטיב ,גם על חשבון השאיפות הפרטיות ,ומכאן קצרה הייתה
הדרך לסילוקם של המתלבטים או הסוטים 86.המשקיסטים חיזקו את עמדותיהם בטענה שהמצב
הכלכלי של הקיבוץ עלול להידרדר לקריסה עקב משבר המחסור בידיים עובדות בראשית שנות
החמישים .במכתב מאפריל  1950כתבו חברי קיבוץ מעיין־ברוך:
במשקנו כיום כמאה תושבים ,מתוכם  85חברים ומועמדים ו־ 20עולים וזמניים [ ]...לצורכי החזקת הקיים
במשק ,בלי להתחשב בתוכניות הגידול וההרחבה ,אנו זקוקים בחודשי החורף ל־ 120איש ובקיץ ל־ 160איש
לפחות .אנו דורשים מוועדת ביטול העבודה השכירה לבוא ולבקר במשקנו ,ובמהרה ,כדי שחבריה יוכלו
לראות בעצמם מה הוא המצב ,וכדי שיוכלו לעזור לנו במציאת פתרון לבעיה כאובה זו87 .

שאלת יחסי הגומלין בין הקיבוץ לאקדמיה משיקה למספר שאלות משנה :האפשרויות שעמדו לפני
קבוצות יעד חדשות שאמורות היו להצטרף לקיבוץ; מי נדרשו לעזוב כתוצאה מעמדתו הבלתי
מתפשרת של הקיבוץ; סימון הגבולות בין העוזבים לחברי הקיבוץ הנשארים .מכל אלה עולה כי
הדיון בסוגיית האקדמיה בקיבוץ נוגע למאמצים להגברת הלכידות החברתית בקיבוץ סביב אפשרויות
הגיוס ,הניידות החברתית והתעסוקתית והיוקרה של חבר הקיבוץ ביחס לחבריו ולחברה הכללית.
הקיבוצים שאפו לקיים יציבות שנשענה על אחיזה הדוקה ברעיונות השיתופיים ,פעלו לאתר
קבוצות ויחידים שטיפחו דחייה או שלילה של רעיונות אלה ,והפעילו כלפיהם סנקציות במטרה
להחזירם למוטב או לסלקם משורות הקיבוץ 88.התהליכים של הרחקת האקדמיה מהקיבוץ יכולים
84

85

86
87
88

דוגמה לתפיסת אנחנו והם ראו ברומן של ס' יזהר 'ימי צקלג'' :מיהו בכלל בחור משלנו? אחד ששונא להישאר לבדו.
שאינו יכול להישאר בלי כולם .ושעם כולם גם הוא מישהו .ושבזה — בכל מחיר — אסור שיבוא פקפוק .בכל כן .בזה
לא .בכל מיני ערכים — היום כן מחר לא .תורות ואידיאולוגיות — כעננים רצים סער והצוותא ,החבריה — לעולם עומד'
(ס' יזהר ,ימי צקלג ,ב ,תל־אביב תשי"ח ,עמ' .)794–793
י' דרור ,כלים שלובים בחינוך הלאומי :הסיפור הציוני ,ירושלים תשס"ח; הנ"ל ,תולדות החינוך הקיבוצי :ממעשה
להלכה ,תל־אביב תשס"ב; י' דר' ,הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי' ,הנ"ל (עורך) ,חינוך בקיבוץ משתנה :מבטים
סוציולוגיים ופסיכולוגיים ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .41–17
ריאיון עם שמוש (לעיל ,הערה .)2
מזכירות קיבוץ מעיין־ברוך אל מזכירות 'הקיבוץ המאוחד' ,הוועדה לביטול העבודה השכירה 3 ,באפריל  ,1950אי"ט,
סימן חדש .2-29/6/2
בדיון שהתנהל באחד מקיבוצי 'הקיבוץ המאוחד' ,ושהוצג במועצת התנועה בשנת  ,1936טענה אחת החברות שבשל
מצוקות נפשיות הנובעות מהתפיסה שכל חברות הקיבוץ שוות ,היא חשה שאיכות עבודתה נפגמת .בתגובה ענתה לה
חברתה כי 'האדם בקיבוץ צריך להשקיע את עצמו כולו על כל דאגותיו בתוך העבודה והקיבוץ' (לנדסהוט [לעיל ,הערה
 ,]83עמ' .)55
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ללמד על תקופות שהיה בהן עודף לכידות ,כלומר תקופות שהקבוצה נקטה בהן פעולות למען יראו
וייראו ,תבעה מהפרט לאמץ באופן מרבי את ערכיה ואת הנורמות שלה ,ואיימה בתדירות גבוהה
להפעיל סנקציות חריפות ,כולל נידוי ,כלפי אלה הסוטים מהם .עוז אלמוג הביא את סיפורו של בן
קיבוץ שהורחק מהקיבוץ על ידי אספת החברים בשנת  .1939בדבריו ביטא אותו חבר את העלבון
הצורב שספג ואת עצמת הפיקוח החברתי בקיבוץ' :אני שפכתי ממש את לבי לפניכם ואמרתי מה
שאפשר לומר רק לחבר קרוב ועונים לי על זה" :אתה משקר ,אל תחשוב שאנחנו תמימים כל כך
שנאמין בדבריך שהם תמימים" .ואחרי האספה רק על דבר אחד חשבתי — איך יכולתי לומר להם את
הרגשותי! בכדי שכך ירמסו אותן'89.
דיונים באשר ליחס הרצוי לעוזבים העסיקו לא מעט את חברי הקיבוצים .למשל אחד מחברי
מלכיה תקף בחריפות בעלון הקיבוץ בספטמבר  1963מסיבה שנערכה לשתי חברות שבחרו לעזוב,
ודבריו משקפים את המתח הרב ששרר בקיבוץ סביב עזיבתם של חברים:
איני מבין באיזה זכות ניתנו להם פרודוקטים וטרקטור לחינגה מעין זו [ ]...הייתה תקופה שחבר שהתכונן
לעזוב ,היה בוש בכך ,כי התגובה הייתה אחרת .כאן הייתה עזיבה שהפכה לדגל ובמקום שנגיב כמו שצריך
היו כאלה שעודדו אותה .איך נסביר תופעה זו לילדי בית הספר ששואלים את עצמם את הלמה כשיודעים הם
שעשו מסיבה לאירית המטפלת? 90

 89אלמוג (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .354
 90שלמה מ'' ,עזבו' ,עלי מלכיה 3( 31 ,בספטמבר  ,)1963עמ' .3

קיבוץ מעיין־ברוך,
1949
(צילום :זולטן קלוגר,
לע"מ)
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אחד האמצעים המרכזיים לביסוס השליטה בחייו של היחיד בקיבוץ היה התביעה להגביל במודע
את רמת ההשכלה ואת תחומי ההשכלה המותרים לחברים ואת המוסדות שבהם הם יכולים ללמוד.
עודף הלכידות כלל גם תביעה להמשיך עם כולם ,ותביעה זו הייתה לציר מרכזי בהגדרת הזהות
המשותפת ,ומנגד לימודים במסגרת אקדמית נתפסו כעלולים לערער את רוח הקבוצה ולפגוע
בהומוגניות התרבותית .במאמר בעיתון 'דבר' הציג העיתונאי מרדכי ניישטט את הגישה הבלתי
מתפשרת' :ההכרעה היתה חריפה וחד משמעית :קיבוץ או אוניברסיטה ,עיסוק במקצוע אקדמאי
בת"א — או איש עבודה בקיבוץ לאורך כל החיים .שני קטבים היו — ואיש לא העלה אז על הדעת שאי
פעם ייפגשו .מי שהכריע לצד הקיבוץ עשה זאת מתוך תודעה עמוקה והשקפת עולם ,ומתוך הכרה
ברורה שפירוש הדבר ויתור על חלומות ישנים להשכלה אקדמית'91.
הקשרים עם האקדמיה נראו כסותרים את הערך הבסיסי של הדמוקרטיה הישירה ,שהייתה צורת
ההכרעה המועדפת בשאלות ניהול המשק ופיקוח על החיים החברתיים בקיבוץ 92.האקדמיה איימה
בהיווצרותן של שתי קבוצות הייררכיות נוקשות — אקדמאים ולא־אקדמאים .בשל כך ראו בה גורם
העלול ליצור קבוצת אינטרס מובחנת שחיי השיתוף הקיבוציים אינם יכולים להכילה ,ושצפויה לגרום
לביטול הדמוקרטיה הישירה בקיבוץ .התאים השיתופיים הקטנים נתפסו כמבוססים על הומוגניות
רעיונית שביסודה ביטחון משותף בחשיבות היצירה המקומית ,הן לחברי הקיבוץ מבחינה אישית
והן לעשייה בשליחות הלאום 93.ואילו העלייה להר לשם לימודים אקדמיים נתפסה כמהלך המוביל
לפילוג פנימי ולהתהוותן של נאמנויות מפוצלות.
בשנותיה הראשונות של המדינה פעלו ראשי התנועות הקיבוציות לשמר את התפיסה הציבורית
של הקיבוצים כנושאי דגל המקסימליזם החלוצי ,תפיסה שנחלשה לאחר קום המדינה 94.תפיסה זו
עודדה את חברי הקיבוצים להגיע להכרעות חריפות באשר לסוטים מהדרך הקיבוצית .הכניסה של
חברים לאקדמיה נתפסה כפגיעה בחוסן הפנימי וכנובעת מהתמסרות חלקית בלבד לעשייה שיש לה
משמעות ערכית־מוסרית ,ולכן נחשבה כמאיימת על מבנה היחסים הפנימי בתוך הקיבוץ ,וחשוב
לא פחות — על תחרות עם מגזרים אחרים בחברה הישראלית .חברי הקיבוצים חששו שהקבוצה
האקדמית בקיבוץ תגרום להעתקה או להטמעה של ערכים חיצוניים ,אנטי־שוויוניים ,בקיבוץ ,ובכך
תערער את יכולת הפעילות מרצון.
הדיונים בשאיפותיהם של חברי קיבוצים ללמוד באוניברסיטה התנהלו במקרים רבים בחדרי
חדרים ,מאחר שהעמדה הרשמית שללה את האפשרות לשלב בין חיי קיבוץ ללימודים אקדמיים.
מספר בקשות של חברים לצאת ללימודים נדחו ,בדומה למקרה של ליסק בקיבוץ מעיין־ברוך,
ודחיות אלה פורסמו בלקוניות בעלון הקיבוץ ,שופרה של מזכירות הקיבוץ .הפרסומים הללו
91
92
93
94

מ' ניישטט' ,קיבוצניקים בקריות האוניברסיטה' ,דבר 14 ,בדצמבר  ,1968עמ' .7
ש' שלו' ,שנויים בדפוסי הדמוקרטיה הישירה בקבוץ :שיחת הקבוץ' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת חיפה ,תשל"ו ,עמ ,2
 .64–62ראו גם :י' לניר ,הנהגה ,השתתפות ותקשורת בקיבוץ ,רמת־אפעל  ,1992עמ' .66–50 ,39–32
אלמוג (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .233–231
על המושג מקסימליזם חלוצי ראו :מ' אביזוהר ,בראי סדוק :אידיאלים חברתיים ולאומיים והשתקפותם בעולמה של
מפא"י ,תל־אביב תש"ן ,עמ' .262–249
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הבהירו את עמדת הקיבוצים והניעו חברים רבים שהיו מעוניינים ללמוד ,לעזוב את הקיבוץ ללא
דיון רשמי .למשל בקיבוץ אפיקים נדחתה בשנת  1955בקשתה של אחת החברות להמשיך את
לימודיה בירושלים .בעלון הקיבוץ נכתב כי 'האסיפה סיימה את הדיון בהצעתה של ל"ר לשלחה
לאוניברסיטה בירושלים על מנת להמשיך בלימודי הרפואה שהפסיקה בגלל עלייתה ארצה.
ברוב קולות נדחתה ההצעה' 95.שנתיים לאחר מכן נמסרה באספת הקיבוץ הודעה על עזיבת אחת
החברות ,לאחר שוועדת החברה לא נענתה לבקשתה להמליץ לפני האספה לתת לה חופשה מיוחדת
לשלוש שנים לצורך לימודיה 96.בקיבוץ איילת־השחר התרחש בשנת  1960מקרה דומה ,ובעלון
הקיבוץ נכתב' :ג"א אשר התחנך אצלנו בכיתות האחרונות בבית הספר ,וגם התקבל כחבר לפני
צאתו לצבא ,הודיע עכשיו שלאחר גמר שירותו יצא ל־ 4שנים לחוץ־לארץ להשתלם באדריכלות
גננות .סוכם להודיע לו על הפסקת חברותו' 97.המדיניות שננקטה במקרים אלה העבירה מסר ברור
באשר ליחס הקיבוצים לשאיפות לימודיות של החברים.
בתקופה הנדונה אושרו בקשותיהם של חברים רבים לצאת להשתלמויות מקצועיות שנתפסו
כעשויות לסייע להצלחתו הכלכלית של הקיבוץ .כלומר הקיבוצים פעלו על פי דגם אינסטרו־
מנטלי — הם התייחסו אל הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה לפי התועלת הצפויה מהם לקיבוץ,
ואישרו לחברים ללמוד למשל קורסים מקצועיים ,שמרביתם התנהלו בפיקוח הדוק של ראשי התנועות
הקיבוציות98.
לצד דגם זה פיתחו התנועות הקיבוציות דגם אקסקלוסיווי־אידאולוגי ,שכלל בין היתר את
הסמינרים הקיבוציים לחינוך והוראה ואת הקורס הדו־שנתי באפעל .הפיקוח על התכנים שנלמדו
במוסדות אלה היה רב ,והם לא העניקו תארים אקדמיים .הסמינר הקיבוצי הראשון' ,סמינר הקיבוצים',
הוקם בשנת  1939בתל־אביב ,ובשנים הראשונות הופעלו בו כיתת מורים דו־שנתית וכיתת גננות
חד־שנתית 99.בעשורים הבאים הוקמו 'סמינר אורנים' ביער אלכסנדר שליד טבעון ,וסמינר נפרד
של 'איחוד הקבוצות והקיבוצים' ,שפעל תחילה ברמת־רחל ,ושכעבור שנתיים עבר לבית־ברל שליד
כפר־סבא100.
הקורס הדו־שנתי באפעל נפתח בשנת  1954כמכון להשכלה גבוהה ,ונועד להכשיר פעילים
מרכזיים של תנועת 'הקיבוץ המאוחד' .במהלך השנים הפך הקורס למעין מכללה להשכלה
על־תיכונית לחברי התנועות הקיבוציות ,שאמורה הייתה להקנות השכלה גבוהה במסגרת
עצמאית שאינה מוסד אקדמי 101.הוגה הרעיון היה לובה לויטה ,אחד האידאולוגים החשובים של
' 95דיונים והחלטות' אפיקים 26( 464 ,במאי  ,)1955עמ' .4
' 96דיונים והחלטות' ,אפיקים 8( 502 ,במרס  ,)1957עמ' .12
' 97ידיעות המזכירות' ,יומן איילת השחר 13( 491 ,במאי  ,)1960עמ' .4
 98ד' טימור וא' כהן' ,יחס הקיבוצים למוסדות ההשכלה הגבוהה :מדחייה והסתייגות להשתלבות' ,עיונים בתקומת ישראל,
( 23תשע"ד) ,עמ' .410–378
 99ש"י' ,סמינר' ,א' אברהמי (עורך) ,לקסיקון הקיבוץ ,רמת־אפעל תשנ"ח ,עמ' .216
 100דרור ,תולדות החינוך (לעיל ,הערה  ,)85עמ' .220–217
 101י' עובד' ,השכלה גבוהה עצמאית ,הומניסטית־יהודית של התנועה הקיבוצית' (רשימה שהועברה לידי המחברים).
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התנועה הקיבוצית ,שכיהן כמזכיר מדיני של מפלגת מפ"ם והיה עורך בהוצאת 'הקיבוץ המאוחד'.
כמחצית משעות הלימודים בקורס הוקדשו ללימודי מדעי הרוח והחברה ,וכללו היסטוריה של
עם ישראל ,היסטוריה כללית ותולדות ארץ־ישראל ,אך לא נפקד מקומם של לימודי אנגלית,
לימודים ראליים והרצאות רעיוניות של יצחק טבנקין ,האידאולוג המרכזי של תנועת 'הקיבוץ
המאוחד'102.
רק לאחר שחברי קיבוץ רבים עזבו התחולל שינוי משמעותי במדיניות הקיבוצים באשר
ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה .שינויים אלה היו תוצאה של ביקורת פנימית חריפה ושל
לחץ מצד חברי קיבוצים .בדיונים שקדמו לשינוי המדיניות בתנועת 'הקיבוץ המאוחד' טען חיים
בן־ארצי מקיבוץ מחניים' :איבדנו את הפרימט בנוער הישראלי לאחר קום המדינה ,ברגע שדת
המדע השתלטה עלינו .אנו נדחקנו לשולי הדרך בנוער היהודי .מיטב הנוער לא בא אל הקיבוץ
אלא הולך אל המדע'103.
סיבה מרכזית נוספת לשינוי הייתה מאזן ההגירה השלילי בקיבוצים והצורך של רבים מהם לעצור
את הידלדלות כוח האדם104.

שנים

מאזן ההגירה
בקיבוצים

מספר חברי הקיבוצים ,בסוף
התקופה (השינוי באחוזים
ביחס לתקופה הקודמת)

אחוז חברי הקיבוצים מקרב
האוכלוסייה היהודית בישראל
בסוף התקופה

1954–1950

+ 2,500

76,100

5.0

1959–1955

- 6,800

)2.4%+( 77,900

4.2

1969–1960

- 9,100

)8.7%+( 84,700

3.4

1979–1970

+ 800

)25.1%+( 106,000

3.4

החלטתם של חברי הכשרות לעזוב את הקיבוץ על מנת ללמוד באוניברסיטה הושפעה גם מהרקע
התל־אביבי שממנו באו .במרבית הבתים שבהם גדלו ניהלו אורח חיים ציוני ופוליטי וחינכו את בני
הנוער בשפה העברית ,וההורים תמכו ברעיונות החלוציים שרכשו ילדיהם בתנועת הנוער; אך רבים
מהם העדיפו שלאחר תקופת ההכשרה המגויסת ישובו ילדיהם לעיר ויתיישבו על ספסל הלימודים
האקדמי — 'היו הורים שקיוו שאחרי כמה שנים הם יוכלו להגיד שהבן שלהם היה בקיבוץ ועכשיו
הוא פרופסור'105.
 102תיקי הקורסים הדו־שנתיים ,אי"ט ,חטיבה  ,13‑1 ,3‑2מכל  ,1תיק .1
 103דברי חברים בפגישת החוג הרעיוני הארצי לצעירים ב'קיבוץ המאוחד' בנושא השכלה גבוהה בקיבוץ 11–10 ,בדצמבר
 ,1969אי"ט ,סימן חדש .2-23/19/5
 104טימור וכהן (לעיל ,הערה  ,)98עמ' .387
 105ריאיון עם שמוש (לעיל ,הערה  ;)2בסיפורו 'סיפור קצר' תיאר שמוש את היחס הדואלי של אמו כלפי תנועת הנוער.
ראו :א' שמוש' ,סיפור קצר' ,מ' ליבנה (עורך) ,עלה והגשם :ספר התנועה המאוחדת ,תל־אביב  ,1998עמ' .318–317
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נערים אלה ,שכונו בהמשך דור תש"ח או דור בארץ 106,גדלו בעילית היישובית של תנועת
העבודה שהתפתחה בתל־אביב בשנות העשרים והשלושים ,ושחייתה את המתח שבין האידאלים
החלוציים שבאו לידי ביטוי בהתיישבות העובדת ,לבין חיי הרווחה הבורגניים בעיר המודרנית .הם
היו מושא גאווה של היישוב בימים שלפני מלחמת העצמאות 107,וקבוצה שספגה אבדות כבדות בימי
המלחמה108.
בחלק מהמקרים סייעה תנועת הנוער להפיג את המתח הזה בכך שביקרה את אורח החיים הבורגני של
העיר ואת התרבות הסלונית שהייתה בשיאה באותם ימים ,ושניכרה בבתי הקפה ההומים ,בתאטראות
ובצעדות השבת על חוף הים 109.חניכי תנועות הנוער ,שחלקם התגוררו סמוך למוסדות בורגניים כקפה
'כסית' ,כינו את התרבות הזו סלונית ובורגנית 110,וגינו את הנהנים ממנה כבני הבורגנות 111,והם עצמם
החברות המרכזי של בני
פיתחו להם אורח חיים כמעט מקביל 112.תנועת הנוער שימשה גם כסוכן ִ
הנוער ,הן מבחינת הזמן שהקדישו לפעילות במסגרתה והן מבחינת עיצוב זהותם113.
יש לציין כי אף שנערים אלה סבלו לעתים ממצוקה כלכלית ,הם נהנו מהון תרבותי ופוליטי שהיה
מנת חלקה של הקבוצה המרכזית והחזקה ביותר ביישוב היהודי בארץ־ישראל .לדברי שמוש מרבית
חברי ההכשרות היו אינטלקטואלים אידאליסטים וכתוצאה מכך לאחר קום המדינה קיבלו רבים מהם
הצעות מפתות להתמנות לתפקידים ציבוריים חשובים במדינה שזה עתה נוסדה ולרכוש השכלה
אקדמית114.
שלושה גורמים עיקריים השפיעו על בני היישוב הוותיק בארץ־ישראל לבחור במסלול האקדמי
החל בשנות החמישים של המאה העשרים :ראיית התואר האקדמי כהמשך למסורת הלמדנית
היהודית; תפיסת האוניברסיטה כמוסד של הנאורות המערבית המקנה מעמד חברתי חילוני; תפקידה
של האוניברסיטה כמכשירה להשתלבות במנגנון המדינתי ולאחר מכן לעיסוק במקצועות חופשיים
עצמאיים 115.לאור הגורמים האלה ניתן לבחון את הסיבות לעזיבת מרבית חברי ההכשרות המגויסות
את הקיבוץ שייסדו ואת המעבר החד שלהם לספסלי האקדמיה.
 106המונח דור בארץ הופיע לראשונה בכותרת אנתולוגיה ספרותית .ראו :ע' אוכמני ,ש' טנאי ומ' שמיר ,דור בארץ:
אנתולוגיה של ספרות ישראלית :ששה עשר משוררים ,שבעה עשר מספרים ,מרחביה  .1958ועוד על דור בארץ ראו:
א' שפירא' ,דור בארץ' ,הנ"ל ,יהודים חדשים יהודים ישנים ,תל־אביב תשנ"ז ,עמ' .154–122
 107תרומה גדולה לעיצוב דמותו של דור תש"ח הייתה לרומן 'הוא הלך בשדות' מאת משה שמיר ,שפורסם ערב מלחמת
העצמאות ,ושסיפר את סיפורו של אורי הצבר .ראו :מ' שמיר ,הוא הלך בשדות ,מרחביה .1947
 108הקבוצה שספגה את האבדות הכבדות ביותר במלחמת העצמאות היו ילידי  .1931–1923מתוך  17,400הגברים הצברים
בגילים אלה ערב המלחמה נהרגו במהלכה  5.8( 1,013אחוזים) ,ומתוך  28,150הגברים בגילים אלה שעלו מחו"ל עד
 1947נהרגו  5.75( 1,621אחוזים) .ראו :ע' סיון ,דור תש"ח :מיתוס ,דיוקן וזיכרון ,תל־אביב  ,1991עמ' .63–60
 109עוד על ביטויי הבורגנות שאפיינו את תל־אביב בשנות העשרים והשלושים ראו :הלמן (לעיל ,הערה .)21
 110ריאיון עם א' פינקרפלד (לעיל ,הערה .)26
 111ריאיון עם ליסק (לעיל ,הערה .)1
 112ריאיון עם ג' פינקרפלד (לעיל ,הערה .)41
 113ר' שפירא' ,תנועת הנוער בישראל — דגם של תרבות גיל כסוכן חיברות' ,ד' נבו (עורך) ,המעשה החינוכי :עיון ומחקר:
קובץ לזכרו של פרופ' סיני אוקו ( ,)1976–1905תל־אביב תשל"ח ,עמ' .405–383
 114ריאיון עם שמוש (לעיל ,הערה .)2
 115כהן (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .178–173
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 .1מתח הדורות :התואר האקדמי כהמשך למסורת הלמדנית היהודית ולחץ המשפחות
נראה כי מקורותיה והשפעותיה של המסורת הלמדנית בעולם היהודי הגלותי נבעו מכוחה של
הלמידה לאפשר ליהודים לשפר את מצבם הכלכלי והחברתי באירופה .גישה זו אפיינה גם את
הימים שלאחר קום המדינה ,עם המעבר מגישה קולקטיביסטית של נתינה במאבק על המדינה לגישה
אינדיווידואליסטית יותר .כתוצאה מכך הופעל על חברי ההכשרות לחץ רב מצד בני משפחותיהם
התל־אביבים לממש את הפוטנציאל החברתי והכלכלי של הקבוצה החברתית שממנה באו .הדרך
החברות המרכזי של המעמד הבינוני־הגבוה באותה התקופה.
למימוש זה עברה באוניברסיטה ,סוכן ִ
הלחץ הופיע גם במשבר שנוצר בין הורים רבים לילדיהם עקב ההתנגדות הגורפת בקיבוצים לשימוש
ברכוש פרטי116.
המפגש בין ההורים לילדיהם על רקע הפער הגדול שנוצר בין תל־אביב הפורחת בסוף שנות
הארבעים ובשנות החמישים לבין קיבוצי הספר ,שהתמודדו באותם ימים עם מצוקות חברתיות
וכלכליות ,יצר מתח מורכב .מצד אחד ההורים ,שרבים מהם הזדהו אידאולוגית עם הרעיונות החלוציים
של חברי ההכשרות ,נקלעו לסתירה בין התמיכה בילדיהם המגשימים לבין רצונם שהילדים יצליחו
בחיים .מנגד חברי ההכשרות ,שעזבו את צור מחצבתם ,התמודדו עם שינוי משמעותי בשלושה
תחומים לפחות ,כדבריו של שמוש' :כשנכנסת לקיבוץ ,נפרדת מהמשפחה ,מהעיר ומהכסף' 117.ולכך
נוספו קשיים כלכליים וקשיים חברתיים פנימיים ,שנבעו מעזיבתם של חברים רבים את הקיבוץ.
רבים מחברי ההכשרות ,שבאו מרקע חברתי־תרבותי שהעריך את ההשכלה ואת צבירת הידע,
גילו עניין רב באקדמיה ,ופעמים רבות התמודדותם עם ההחלטה למנוע מעצמם בנימוקים שונים
את חוויית הלמידה באוניברסיטה לא הייתה קלה .לדברי שמוש ההכשרה התחלקה לשתי קבוצות:
הקיבוצניקים ,ששאפו בין היתר לצאת ללימודים באוניברסיטה ,והמשקיסטים ,שבזו לשאיפה זו.
חלק מהקיבוצניקים מצאו את סיפוקם במקצועות אינטלקטואליים כמו חינוך ,אך במקרים רבים
תרמו שעות עבודה בשבתות בחדר האוכל או באחד מענפי המשק על מנת להצדיק את היותם חברי
קיבוץ 118.קונפליקט פנימי עמוק זה גרם לרבים מחברי ההכשרות לעזוב את הקיבוץ ,חלקם כליסק
לאחר שחברי הקיבוץ דחו את בקשתם לצאת ללימודים ,ואחרים מבלי שהגישו בקשה זו .תגובתם של
החברים הנותרים הייתה במקרים רבים קשה ביותר ,והעוזבים כונו לא פעם בוגדים119.
יש להביא בחשבון בהקשר זה גם את התסכול הרב שחשו אנשי הפלמ"ח לאחר קום המדינה,
בשל הירידה במעמדם החברתי כתוצאה מהחלטתו של ראש הממשלה דוד בן־גוריון ,בהתאם
לגישת הממלכתיות שהדריכה אותו ,לפרק את הארגון .שמוש תיאר בציניות בסיפורו 'סיפור קצר'
את התהליך שהוביל להחלטתם של חלק מבוגרי ההכשרות לעזוב את הקיבוץ' :הנעליים החצאיות
המעודנות שאמא קנתה לו בעל כורחו תשארנה בבתוליהן ,גן נעול ,עד שתפרוץ המדינה והפאטס
 116ריאיון עם ג' פינקרפלד (לעיל ,הערה .)41
 117ריאיון עם שמוש (לעיל ,הערה .)2
 118שם.
 119ריאיון עם ליסק (לעיל ,הערה  ;)1ריאיון עם שמוש (שם).
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[חותלות] והפאתוס ייזרקו לבויידם .תתחיל הריצה אחר העניבה .קריירה עדיין מילה גסה ,אבל
מילים גסות הן באופנה .לא שם זין על הערכים המיושבים .ומי דוהר תמיד בראש? תמיד אנחנו,
אנו אנו הפלמ"ח'120.

 .2האוניברסיטה כמקור למעמד חברתי
בשנותיה הראשונות של המדינה התגבשה העילית החברתית והפוליטית שלה ,ולאוניברסיטה היה
תפקיד בכך .לחברי ההכשרות התל־אביבים ,שרובם ככולם למדו בתיכונים החשובים של העיר
העברית הראשונה' ,תיכון חדש' ו'גימנסיה הרצליה' ,היה מקום כמעט מובטח באוניברסיטה העברית
בירושלים ובטכניון בחיפה ולאחר מכן גם בשלוחות ובאוניברסיטאות החדשות שנוסדו.
התנגדות הקיבוצים לאקדמיה הייתה חלק מהמתח החברתי בין העמק ,עמק יזרעאל ,שסימל את
ההתיישבות החקלאית ,לבין ההר ,הר הצופים ,מקום משכנה של האוניברסיטה העברית ,שסימל את
האקדמיה 121.נראה כי בשנות החמישים היה להר יתרון מבחינת סמל המעמד שייצג .נוסף על כך
מי שסיימו את לימודיהם באוניברסיטה זכו לתגמולים חומריים .לכן רבים מהתל־אביבים שנמנו עם
מייסדי הקיבוצים ,בחרו לעזוב את היישוב החקלאי וללמוד באוניברסיטה.

 .3המנגנון המדינתי בהתערבותו
שני תהליכים חשובים ,שלכאורה אינם קשורים זה לזה ,התרחשו בימיה הראשונים של המדינה .תהליך
אחד היה חיזוק תנועת המושבים על ידי הממשלה והפיכת המושבים ליעד התיישבות מועדף על
חשבון הקיבוצים .בה בעת נמתחה על הקיבוצים ביקורת רבה בגלל מדיניות המיון שהנהיגו בקליטת
העולים ,והביטוי הבוטה ביותר לכך היה בנאום ה'בוש ונכלם' שנשא ראש הממשלה בן־גוריון בכנסת
בראשית  122.1950כתוצאה מכך התיישבו מרבית העולים החדשים בשנים הראשונות למדינה בעיר או
במושב ,ואוכלוסיית המושבים גדלה בתוך שנתיים ב־ 324אחוז 123.חברי קיבוצים רבים חשו נבגדים
על ידי המנגנון המדינתי ,שמדיניותו גרמה לצמצום השפעתן של התנועות הקיבוציות על החברה
הישראלית ,בהשוואה להשפעתן על היישוב היהודי בארץ־ישראל בימים שלפני קום המדינה .למשל
איש 'הקיבוץ המאוחד' בנימין גל טען:
הקיבוץ המאוחד ,אשר עמד במרכז מלחמת השחרור ,נשאר אחרי הניצחון מבודד .כביכול נשכח בקרן זווית,
כמי שסיים את מלאכתו .חבר הקיבוץ המאוחד הסכין לראות את קיבוצו עומד במרכז ההתרחשויות הסוערות
של התקופה ,ואילו עתה שחה קומתו .דווקא בימי העלייה הגדולה נשמו דרכי ההגשמה החלוצית ,הקיבוץ
עמד ִמ ְ ּגדול ,ונבצר מאיתו למלא את התפקיד המרכזי שנועד לו בהתפתחותה של הארץ124 .

 120שמוש (לעיל ,הערה  ,)105עמ' .318
 121כהן (לעיל ,הערה .)9
 122א' צור' ,נאום "בוש ונכלם" ומשמעותו' ,מפנה( 22 ,תשנ"ח) ,עמ' .44–40
 123ע' קינן' ,בין קיבוצים למושבים :שתי דרכים בקליטת עלייה בעשור הראשון למדינת ישראל' ,קתדרה( 112 ,תמוז
תשס"ד) ,עמ' .136
 124שם ,עמ' .134
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צמצום השפעתן של התנועות הקיבוציות היה חלק מגישת הממלכתיות של בן־גוריון ,שכאמור עמדה
גם ביסוד פירוק הפלמ"ח ומאוחר יותר — ביטול זרם העובדים החינוכי.
תהליך אחר שהתרחש באותן שנים היה חיזוק משמעותי של מערכת ההשכלה הגבוהה והפיכתה
למוקד לנהירה של הנוער בישראל ,בניגוד לאווירה בימי המדינה שבדרך — באותם ימים לא שאפו
בני הנוער בהכרח להתיישב על ספסלי האוניברסיטה ,ומי שעשו זאת נחשבו כמי שעושים לביתם
במקום לפעול בשליחות למען הקולקטיב הלאומי .בעשור הראשון למדינה גדל מספרם של הסטודנטים
באוניברסיטאות ב־ 567אחוז ,מ־ 1,635בשנת הלימודים תש"י ( )1949/50ל־ 9,275בשנת הלימודים
תש"ך ( 125.)1959/60מספר המוסדות להשכלה גבוהה גדל משניים לשבעה — לאוניברסיטה העברית
בירושלים ולטכניון בחיפה ,שנוסדו בשנות העשרים ,הצטרפו מכון ויצמן ברחובות ,אוניברסיטת תל־
אביב ,אוניברסיטת בר־אילן ברמת־גן ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת הנגב בבאר־שבע .רובם המכריע
של הסטודנטים החדשים היו מבני הקבוצות המרכזיות ביישוב ,ילידי הארץ או מי שעלו בשנות העשרים
והשלושים ,ובהם רבים מחבריהם ,שכניהם ובני משפחותיהם של חברי ההכשרות התל־אביבים.
הגם ששני התהליכים אינם קשורים זה לזה באופן ישיר ,הם השפיעו יחד על חברי ההכשרות
התל־אביבים — האינטלקטואלים האידאליסטים כפי שכינה אותם שמוש — שביקשו להתמודד
עם המתח שבין השאיפה להתפתח בלימודים האקדמיים לבין האידאולוגיה שהובילה אותם לחיי
הגשמה שיתופיים בקיבוץ .גם במקרים שבהם האידאולוגיה לא נחלשה ,נראה כי האווירה הציבורית
שהחלישה את הקיבוצים והתפתחותה של האקדמיה הפעילו מכבש לחצים חזק על התל־אביבים וגרמו
לרבים מהם לעזוב את הקיבוץ לטובת האוניברסיטה .תרמה לכך גם הגישה הקיצונית של התנועות
הקיבוציות לשאיפת הלימודים באקדמיה ,גישה שנבעה אולי ממחסור בכוח אדם עקב מיעוט העולים
החדשים שנקלטו כחברים בקיבוצים 126,ושהייתה אולי תוצאה של מחלוקת אידאולוגית על רקע
המתח שבין הקיבוצניק לסטודנט .העובדה שחברי הקיבוץ נאלצו להתמודד גם עם עזיבתם של חלק
מחבריהם ,שלא הסכימו לוותר על הלימודים האקדמיים או שעזבו מסיבות אחרות ,גרמה במקרים
רבים להתפתחות יחסי איבה בין הנשארים לעוזבים.

 .4אירועים משבריים שהשפיעו על בחירותיהם של חברי ההכשרות
מלבד שלושת הגורמים שציינו שהשפיעו על בני היישוב הוותיק בארץ־ישראל לבחור במסלול
האקדמי ,ניתן לציין גורם משמעותי נוסף ,שהיה ייחודי לאותן שנים :התמודדות עם אירוע משברי,
שגרמה בין היתר לחזרה למוכר ולוויתור על רעיונות אוטופיים.
שתי ההכשרות התל־אביביות עברו אירועים דרמטיים וקשים במהלך הפרק הצבאי של ההכשרה,
ואלה השפיעו במידה רבה על היחסים בין חברי ההכשרה וכן על תכניותיהם לעתיד .רבים מחברי
הכשרת בית־זרע השתתפו בקרבות ההגנה על גוש־עציון ונפלו בשבי הירדני ,ואילו חברי הכשרת
כפר־גלעדי השתתפו בקרבות קשים בצפון ,ביניהם בקרב על משטרת נבי־יושע .שתי ההכשרות איבדו
 125שנתון סטטיסטי לישראל ,כב ,1971 :ירושלים  ,1971לוח כ :22/תלמידים ומקבלי תארים במוסדות אקדמיים ,עמ' .563
 126קינן (לעיל ,הערה  ,)123עמ' .125–115
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האיום האקדמי בשער הקיבוץ :גבולות הקולקטיביזם הקונפורמי בראשית המדינה

חברים רבים בקרבות הללו ,וחבריהן
השתחררו לקראת סוף  1948כשהם
חבולים פיזית ונפשית 127.נראה
כי אירועים אלה היו גורם נוסף
לבחירה של חלק מהחברים לעזוב
את הקיבוץ ,לחזור אל העיר וללמוד
באוניברסיטה.
לעתים היה האירוע הטרגי
משפחתי ,כמו במקרה של גופנא
מהכשרת כפר־גלעדי ,ששכל את
אחיו ביולי  ;1948כאמור מותו של
האח חייב אותו לשוב לסייע לאמו,
שנותרה לבדה בתל־אביב ,ושינה
את תכניותיו לחיות בקיבוץ 128.גורם מסוג זה לעזיבת קיבוצים היה נפוץ בקרב עולים ,שרבים מהם
נדרשו לסייע כלכלית לבני משפחותיהם.

סיכום :אינטלקוטאלים אידאליסטים במבחן
רוב חברי ההכשרות התל־אביביות שנחקרו בחרו שלא לחיות את חייהם הבוגרים בקיבוצים שהיו
שותפים בהקמתם .לבחירה זו היו מספר גורמים ,ואחד המרכזיים שבהם היה הרצון להשתלב במערכת
ההשכלה הגבוהה — שהתפתחה באותן שנים — הן על מנת להגשים שאיפות אינטלקטואליות והן
מכיוון שלימודים אקדמיים היו סמל סטטוס .בחירה זו לא אפשרה לאותם צעירים להמשיך לחיות
בקיבוץ ,מאחר שמדיניות אספות החברים בקיבוצים הייתה לדחות כמעט כל בקשת יציאה ללימודים
בטענה שהמבקש נחוץ לעבודה בקיבוץ ,ושהאקדמיה בורגנית וקפיטליסטית ,וכן מחשש שחיי
הסטודנטים בעיר יובילו לעזיבת הקיבוץ .אך בסופו של דבר דווקא ההתנגדות המוחלטת הובילה
לעזיבה של רבים מהחברים.
שני הציטוטים שבראש המאמר מעידים על המתח הרב שעוררה סוגיית היציאה ללימודים בקיבוץ,
הן מבחינה אידאולוגית־רעיונית והן מבחינת היחסים האישיים בין תוצריה של מערכת החינוך של
תנועת העבודה בעיר הבורגנית .מן המחקר עולה כי חרף המסגרת הקולקטיבית־הרעיונית שבה בחרו,
חלק מחברי ההכשרות תכננו לעזוב את הקיבוץ מיד לאחר שחרורם מהפלמ"ח .לדברי חברי ההכשרות
שהתראיינו לצורך המחקר ,אמנם כמעט לא שוחחו על כך בגלוי ,אך בכל הכשרה היה ידוע מי מתכנן
 127על השבויים הישראלים במלחמת העצמאות ראו :ד' נדב' ,לסוגיית השבויים הישראלים במלחמת העצמאות' ,קדיש
(לעיל ,הערה  ,)56עמ' .566–551
 128ריאיון עם גופנא (לעיל ,הערה .)54
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לסיים את הפרק הצבאי ולשוב לחיים בורגניים בעיר .חברים רבים נקרעו בין הרצון האידאולוגי לחיות
חיים משמעותיים בקיבוץ לבין שאיפותיהם האינטלקטואליות ,שיכלו לבוא לידי ביטוי בלימודים
אקדמיים .קונפליקט זה בא לידי ביטוי בדבריו של שמוש' :בגימנסיה היית אינטלקטואל ,יצאת
מהעיר כי היית אידאליסט ,אבל בהכשרה דרשו ממך לשכוח את זה .זו הייתה אחת הבעיות הגדולות
של ההכשרה .אינטלקטואל אידאליסט הייתה הגדרה שאפיינה כל כך הרבה חברים בקיבוצים ,אבל
כולנו נדרשנו להדחיק את זה .רבים לא יכלו לעמוד בדרישה הזאת'129.
הקונפליקט המתואר היה חלק מן המתח שאפיין את אנשי תנועת העבודה העירוניים ,שהזדהו עם
הרעיונות החלוציים של ההתיישבות העובדת אך בחרו לחיות ולפעול בעיר .תל־אביב ,העיר העברית
הראשונה ,שבה גדלו והתחנכו חברי ההכשרות ,רובם ילידי  ,1928הייתה מראשיתה המוקד של המתח
הזה .ברמה המשפחתית הופיע המתח בימים שלאחר קום המדינה ,כשהורים רבים ,שחלקם היגרו
לארץ־ישראל בעליות החלוצים והיו חלק מהממסד הציוני־הסוציאליסטי של היישוב היהודי ולאחר
מכן של המדינה הצעירה ,לחצו על ילדיהם לזנוח את חיי הקיבוץ לטובת הנאות העיר והאפשרויות
החברתיות והכלכליות שהציעה להם .לחץ זה ועמו הביקורת על חיי הקיבוץ הסגפניים — שהסמל
המרכזי שלה היה הקומקום החשמלי ,שחברי הקיבוצים סירבו לקבל מהוריהם — השפיעו במידה רבה
על הצעירים שבחרו במסלול העירוני־האקדמי על חשבון זה החלוצי־הקיבוצי .בתוך כך נראה כי כבר
בתקופת המלחמה וכמובן לאחריה נקלעו הקיבוצים לסתירות פנימיות חריפות אל מול קבוצות של
אוהדים ,תומכים וחברים ,והחיפוש אחרי הדוגמטי גבר לעתים על ביסוס הקיים עם החברים שהיו
שותפים לרעיון השיתופי־החלוצי.
גם למשבר שפקד את היישוב היהודי ,אשר איבד אחוז אחד מאנשיו במהלך מלחמת העצמאות,
הייתה השפעה רבה על החלטתם של חברי ההכשרות לעזוב את הקיבוץ ולבחור בעיר .חברי ההכשרות
התל־אביביות עברו במלחמה תקופות קשות — רבים מחברי הכשרת כפר־גלעדי השתתפו בקרבות
הכושלים על משטרת נבי־יושע ,ורבים מחברי הכשרת בית־זרע היו בשבי הירדני לאחר נפילת
גוש־עציון.
לסיום ,חוויית הנטישה ההמונית של הקיבוצים הצעירים יצרה בקרב חברי הקיבוצים יחס עוין מאוד
כלפי העוזבים ,שנטשו לדבריהם את הקיבוץ במקום לסייע לו לצאת מהבוץ ,כדבריו של הסופר שמוש
על חבריו להכשרת כפר־גלעדי 130.היו ליחס זה גם ביטויים קיצוניים ,למשל באזכרות השנתיות
לחברי ההכשרה שנפלו בקרבות המרים על משטרת נבי־יושע התעלמו חברי ההכשרות שחיו בקיבוץ
מחלק מחבריהם שבחרו לעזוב את הקיבוץ ולעבור לעיר על מנת ללמוד באוניברסיטה131.

 129ריאיון עם שמוש (לעיל ,הערה .)2
 130שם.
 131ריאיון עם ליסק (לעיל ,הערה .)1
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