העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

המאוחד '

בימי העלייה החמישיתי
אהרן קידר

הדיון שלהלן יתמקד בחטיבה אחת מזרם העלייה הגרמנית שהגיע לארץ  -ישראל בימי העלייה
החמישית  -הקילוח הדק יחסית של העלייה החלוצית שפנה אל ' הקיבוץ המאוחד '  .אדון בהיבט

מרכזי אחד בהשתלבותה של העלייה הגרמנית החלוצית כ ' קיבוץ המאוחד '  ,אליו הגיעה באורח
וולונטארי  ,מתוך הכרעה עצמית  .חשיבותו של הדיון חורגת מחקר קורותיה של העלייה הגרמנית

ב ' קיבוץ המאוחד ' והיא נקשרת במישרין בחקר תולדותיו  ,פעילותו ומדיניותו של ' הקיבוץ
המאוחד '  .לנושא השלכות להבנתן של תנועות  -הנוער החלוציות בגרמניה ולדרכה של העלייה
הגרמנית ביישוב  .לא ארחיב כאן את תחומי הדיון לאפיון העלייה ולא לבחינת דרכו של ' הקיבוץ
המאוחד '  .למען הבהירות אביא רק את הגדרת היסוד של ' הקיבוץ המאוחד ' הקובעת כי דרכו
ביישוב הארץ ובבניינה הוא התיישבות של כל חבריו ביישובים קומוניסטיים גדולים ופתוחים

המשלבים בתוכם חקלאות  ,מלאכה וחרושת  ,הקולטים חברים לפי צורכי העבודה ולפי יכולת
הקליטה הכלכלית והחברתית  .נלווים לכך עקרונות ונוהלים אחרים שהיו מקובלים על

הקיבוץ  .י

' יסודות ותקנות הקיבוץ ' היו ידועים לאנשי העלייה הגרמנית החלוצית  -על כל פנים לחברים
המרכזיים בתוכה .
בשלהי שנת

1936

היתה עלייה זו כשליש מכלל חברי ' הקיבוץ המאוחד '  .עובדה סטאטיסטית זו

משמעותית ביותר לבחינת מערכת  -היחסים בין חבריה לבין מתווי  -דרכו של ' הקיבוץ המאוחד ' .
אתייחס בעיקר לחילוקי  -הדעות שנתגלעו בין הנהגת ' הקיבוץ המאוחדת ו ' הקיכוץ המאוחד '
כקולקטיב לבין עלייה זו בדבר קליטתה  ,אופיה ושילובה בו ולעימות שנבע מכך  .עניין זה יוגבל
להיבטים הנובעים והנוגעים ישירות לתחומי ארגון ומרות ב ' קיבוץ המאוחד '  .נראה כי התמודדות זו
חרגה הרבה מעבר לעימות בין קולטים ונקלטים בשאלות חברתיות ומשקיות והיו לה השלכות על
תחומים רבים גם מחוץ ל ' קיבוץ

*

המאוחד ' .

המאוחד
של המחקר
הקיבוץ -
כחלק זה
הפוליטית של
התפתחותו בירושלים .
האוניברסיטה העברית
לפילוסופיה ' ,
קולת ,
דוקטור
ישראל
התואר
פרופ '
קבלת
בהדרכת
שנכתב לשם
על חיבור
השלושים ' ,
המאמר מושתת
בשנות
הסתייעתי בקרן מנשה ורחל אלישר .

1

עיין

:

' יסודות ותקנות

הקבוץ ' ,

( סיכום עיקרי הדרך כמגמות להתווית הפעולה לשנים
192 - 185
2

.

קובץ הקבוץ המאוחד  ,תל  -אביב תרצ " ב עמ '  . 326 - 323וראה
הקרובות ) ,

ספר המועצה הי " א  ,יגור

:

' להתווית הדרך '

 , 2 - 7 . 10 . 1936עמ '

.

באשר לשימוש

במושגים ,

במונחים וכ ' לשון הקיבוץ ' במסגרת ' הקיבצן

המאוחד ' ,

מעמדו המיוחד של יצחק

טבנקין ועוד  ,ראה כחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .
133

אהרן קידר

תוך פילוס דרכה ב ' קיבוץ המאוחד ' התנגשה העלייה הגרמנית בשאיפתה של הנהגת הקיבוץ לקיום
המרות ולחיזוק חישוקיה ביישובי הקיבוץ בתקופה זו  .במאמר מוסגר אציין כי במושג ' מרות '
הכוונה לסמכות שניתנה למוסדות המרכזיים של ' הקיבוץ המאוחד ' ובייחוד למזכירות  -סמכות
המגלמת את רצון הכלל המופקד בידיה להוציא מן הכוח אל הפועל את החלטות הכלל ולהופכן

לנחלת כל יישובי הקיבוץ וחבריו  .נ הטלת המרות שימשה אמצעי מלכד להשגת יעדי ' הקיבוץ
המאוחד '  ,תוך הנחה שהליכוד והמרות הם כורח לא יגונה למסגרת חלוצית וולונטארית נעדרת כוח -

כפייה ממלכתי .
דומה שאת מניעיה ומהלכיה של הנהגת הקיבוץ אין להבין רק על סמך הגישה העקרונית
האידיאולוגית  -המאקסימאליסטית הגורסת שההתארגנות בקיבוץ ארצי טומנת בחובה בהכרח
מסירת כוח  -ההכרעה בידי מוסדותיו המרכזיים של הקיבוץ  .תביעות ההנהגה הונעו לא מעט
מהתרחבותו ומגידולו של ' הקיבוץ המאוחד ' וערעור דפוסי המרות והפעולה הראשונים שבאו
בעקבות התרחבות זו  .דפוסים אלה לא היו מושתתים על תקנות ונוהלים  ,אלא נבעו ממגע ישיר
ומתמיד בין חבר הפעילים המנחה את הקיבוץ לבין רוב חבריו  .לאלה נלוו גילויים שהצביעו על

התרופפות המתח החלוצי  -האידיאי בקיבוץ  ,דווקא בתקופה שתבעה היחלצות מידית לתפקידי
כיבוש

המחייבים  -לגישת ההנהגה  -יתר מרות של הארגון הארצי על יחידותיו ועל

נועזים ,

הפרטים שבמסגרותיו  4 .היה גם קשר בין החתירה לגיבוש פנימי והשלטת המרות ב ' קיבוץ המאוחד '
לבין חילוקי  -הדעות החריפים והקרע המתהווה בין הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' לבין הנהגת מפא " י .

5

התפתחויות אלה ורגישותה הרבה של הנהגת הקיבוץ לריכוז הסמכויות בידה הל הרקע לתופעה זו

:

החברים מן העלייה הגרמנית חלקו על גישת ההנהגה ולא קיבלו את מדיניותה בדבר קליטת עלייתם
בקיבוץ  ,ולפיכך מצאו עצמם ניצבים לא רק בוויכוח עקרוני בשאלות של חלוקת עולים ודרכי
קליטתם  -תחומים בהם היו עיקר תביעותיה של העלייה הגרמנית  -אלא חשודים גם כמתנגדים
ליעודו ולדרכו החלוצית של הקיבוץ .

3

נושא זה על

מרכיביו השונים  -שהעלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' וסוגיית המרות הם רק היבט אחד שלו -

נדונים בהרחבה בחיבורי שהוזכר לעיל ( בהערת הכוכב )  .עיקרי הדברים  ,בשינויים קלים התפרסמו כמאמרי
' מועצת יגור

- 1936

מועצת מפנה '  ,שורשים  -קובץ לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל  ,א  ,בעריכת שלמה

דרך  ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,
4

:

תשל " ט  ,עמ '

118 - 71

לתופעה זו היה קשר ישיר עם שנות ה ' פרוספרטי '

.

(  ) 1935 - 1932שפקדו את

היישוב ונתנו את אותותיהם גם כקיבוץ

ובדרכה של העלייה החלוצית  .כך  .למשל  ,התריע אחד הפובליציסטים המרכזיים של ' הקיבוץ המאוחד ' ומזכירו
כאותה עת ,

א'

תרשיש

:

' במשך החדשים הללו הבלט עוד יותר מאשר לפני

שנה  ,שהעליה

החלוצית מפולין

.

ומליטא הארצות הקלסיות של החלוץ וההכשרה החלוצית  ,ברובה הגדול אינה הולכת לעמדות חלוציות  ,לעמדות
כיבוש  ,למקומות הדורשים התאמצות יתר  . . .ומכל שכן שברובה אינה הולכת לקיבוץ '  ' .עם התמורות '  ,מבפנים ,

דצמבר  , 1933עמ '  . 14עיין בנדון בכתב האשמה למשפט על גבעת  -ברנר לשבע שנות קיומה ( חג הבכורים תרצ " ה ,

חוברת משוכפלת )  .אגב  ,כתב הסניגוריה על נבעת  -ברנר הוכן על  -ידי

אנצ ' ו סירני ואורי

רוזנבלט  .על התפקיד

שמילאה העלייה החלוצית הגרמנית במילוי החלל הריק שנוצר עם עזיבת פועלים רבים את המושכות ראה  :דו " ח
של ההסתדרות החקלאית ,
5

ראה  :בחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת

הקיבוץ המאוחד
תשל " ח .
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תרצ " א  -תרצ " ט  ,עמ '

, ' 1933 - 1923

הכוכב ) :

. 89 - 83

וכן  :ה ' ניר  ' ,הקיבוץ והחברה הכללית  -האידיאולוגיה של עין  -חרוד

/

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

ז

מראשוני עליית -הנוער ,

1934

המפגש בין ' הקיבוץ המאוחד ' לבין חלוצי העלייה הגרמנית בשנות השלושים היה מורכב

ויש אף מי שיגדירו כטראגי  ,אף  -על  -פי שלא היה זה מפגש ראשון של חברי

ובעייתי ,

' הקיבוץ המאוחד ' עם

יוצאי גרמניה  ' .הקיבוץ המאוחד ' הקדים כל זרם התיישבותי אחר בפעילות חינוכית ותנועתית
בגרמניה .

6

ראשוני החלוצים מגרמניה הגיעו בראשית שנות העשרים  ,בשלהי ימיה של העלייה

השלישית ,

ב , ) 1927 -

כיוון שלא

לקיבוץ עין  -חרוד ( מסגרת  -האב והמרכיב העיקרי ל ' קיבוץ המאוחד '  ,שהוקם

היו שלימים עם דרכה ומגמותיה של תנועתם  ' -בלאו וייס '  ,נוכח הפער המנטאלי והאידיאי בינה
לבין הארגונים של החלוצים מפולין ומרוסיה וגם נוכח תחושת ייעוד שאפה תנועה זו לשמור בארץ
על מסגרת נפרדת  7 .בעקבות חברים בודדים אלה וערנותה ומודעותה של הנהגת הקיבוץ לצורך
לפעול בקרב הנוער היהודי בגרמניה  ,נוצר הקשר ההדוק בין רוב תנועות  -הנוער הציוניות ועם לבין
6

ראה בחיבורי  ,שם .

7

אחד החברים הללו  ,אורי רוזנבלט

( אביגד ) ,

היה השליח הראשון של ' הקיבוץ המאוחד ' לגרמניה  .רוזנבלט  ,שהיה

חבר משק יגור  ,הצטרף לקיבוץ גבעת  -ברנר שעל מיסדיו נמנה קיבוץ חירות  .קיבוץ חירות  ,שהתארגן בגרמניה
ב 1926 -

והגיע לארץ  -ישראל בינואר

, 1929

היה הגוף המאורגן הראשון של יוצאי גרמניה שפנה ל ' קיבוץ המאוחד ' .

נראה שרוזנבלט היה לדמות מרכזית במאבקה של העלייה הגרמנית להשתלבות מלאה תוך התייחסות לצרכיה
המיוחדים ושמירה על

ייחודה  .וראה

בחיבורי  ,שם .
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עין  -חרוד בשנת

1924

' הקיבוץ המאוחד '  ' .פועל  -יוצא מפעילות נחשונית זו היתה עלייה מועטת  ,אך מתמדת  ,של חלוצים
מגרמניה אל ' הקיבוץ המאוחד '  .עד ימי העלייה ההמונית מגרמניה  ,בשנת  , 1933התלקטו ב ' קיבוץ
המאוחד '

כ 180 -

חלוצים ילידי גרמניה  .ריכוזם העיקרי היה בגבעת  -ברנר  9 .שינוי משמעותי בממדי

העלייה החלוצית וההצטרפות אל הקיבוץ חל בשנים
מגרמניה היו מעל
ל 2 , 000 -

ל 6 , 000 -

חלוצים ובקרב

כ 15 , 000 -

, 1936 - 1933

כאשר מתוך

כ 28 , 000 -

עולים

הנוספים שהגיעו עד פרוץ המלחמה היו מעל

חלוצים " .

המפנה בגידולה של העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' היה מהפכני  .מתריסר חברים לערך שהיו
פחות מפרומיל מכלל תברי הקיבוץ בעת ייסודו עלה חלקם
8

לתולדותיהן של תנועות  -הנוער הציוניות בגרמניה עין

:

ג ' חנוך

אחוזים ב  . 1935 -באוקטובר

ל 24 . 5 -

( עורך ) ,

דרכי הנוער  -קובץ לעניני הנוער

בציונות  ,ירושלים תרצ " ח  :ח ' שצקר  ' ,תנועת הנוער היהודית בגרמניה כין השנים

התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  . 1969ראה גם

גבעת ברנר  ,י " ג בכסליו
9

עיין

:

תרצ " ז ( ליום העשור 1 -

.

קובץ הקבוץ המאוחד ( לעיל הערה

כ  6 -אחוזים מחברי ' הקיבוץ המאוחד ' ,

10

:

, ' 1933 - 1930

חיבור לשם קבלת

קבוץ חרות לחג העשור  ,הוצאת

כנובמבר  . ) 1936מקורות ופרטים נוספים בחיבורי  ,שם .

 , ) 1עמ ' : 290 - 277

וכן  :קיבוץ חרות  ,שם  .יוצאי גרמניה כולל דנציג  ,היו

אחוזים ממספר העולים מגרמניה שנשארו בארץ עד

 1933וכ 15 -

אחוזים

מעולי גרמניה לארץ  -ישראל מאז סוף מלחמת  -העולם הראשונה  .באשר למוצאם ה ' גרמני ' מן הראוי להעיר שחלק

לא מבוטל מהם היו ילדים להורים יוצאי מזרח  -אירופה .
10

לנתונים על העלייה הגרמנית ראה  :ספר יד סטטיסטי של ארץ  -ישראל  ,הוצאת הסוכנות היהודית לארץ  -ישראל ,
ירושלים

; 1947

ההסתדרות

העליה העובדת

הכללית ,

המקורות השונים .
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, 1947 - 1919

תל  -אביב . 1949

הרצאת המחלקה לסטטיסטיקה ואינפורמציה של הוועד הפועל של

מקורות נוספים בחיבורי לעיל  :וראה שם על אי  -התאמה מסוימת נין

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ המאוחדי

 1936הגיע חלקם של יוצאי גרמניה ל -
רק יוצאי פולין  ,שהיו

31 . 1

אחוזים מכלל החברים והמועמדים ; עלו עליהם במספר

אחוזים  .ין

31 . 8

היתה בכך תרומה חשובה ומכרעת לגידולו  ,בניינו ומפעליו הכיבושיים וראיה ניצחת לצדקת דרכו
על  -פני הזרמים ההתיישבותיים האחרים  .שכן הנהירה ל ' קיבוץ המאוחד ' באה לידי ביטוי במספר

המצטרפים מבין חלוצי גרמניה לכל זרם ; בין השנים
חברים ולעומת זאת ל ' חבר  -הקבוצות ' -

166

הצטרפו ל ' קיבוץ

המאוחד ' 1 , 555

חברים  ,ול ' קיבוץ הארצי  -השומר

הצעיר ' 120 -

1936 - 1933

העלייה הגרמנית היתה למקור מרכזי ל ' חיל  -המילואים ' של

חברים  .ם

בין יישוביו היתה רבה ביותר .

נן

' הקיבוץ המאוחד ' ותפוצתה

אין תימה אפוא שהנהגת הקיבוץ בירכה על הצטרפותה המאסיבית

של העלייה הגרמנית ליישוביה  ,גם אם לא נמנעה מלהשמיע את השגותיה על איכותה 4 .י
ג
הסיבות להצטרפות העלייה הגרמנית החלוצית ליקיבוץ המאוחד ' היו רבות ומגוונות  .ראינו לעיל

שעד בוא העלייה ההמונית מגרמניה עשו זאת מעטים  ,אך המאפיין את הצטרפותם הוא בהכרעתם

העצמית ובנכונות לקבל את עקרונות הקיבוץ  ,בניגוד לחלק מן המצטרפים מאוחר

יותר  ,שהתחנכו

זמן קצר לקראת ' הקיבוץ המאוחד ' וספק אם למדו להכירו  .אפשר לקבוע שזיקתם של חלוצי
גרמניה אל ' הקיבוץ המאוחד ' מקורה בהערכתם אותו כגוף דינאמי  ,העומד במשימות כיבוש  ,מזוהה

עם תנועת הפועלים הארץ  -ישראלית בכללה ובעל חזון חברתי ולאומי  .נראה שהערכה זו לא פגה
אצל רוב אנשי העלייה הגרמנית  ,אף שלימים באו לידי התנגשות חמורה עם הנהגת
11

פירוט נוסף של הנתונים מורה
המועמדים  ,ו 43 . 6 -

המועמדים

גרמניה ו -
( ינואר

2 , 081

אחוזים מן העוזבים  .בו בזמן היו יוצאי פולין

כ 27 -

1939 - 1938

30 . 5

אחוזים מן העוזבים  .בלשון אחרת  ,ב ' קיבוץ המאוחד ' היו

יוצאי

פולין  .ראה :

הקיבוץ כמספרים  ,יז

 , ) 1936עמ ' ג  ,וטבלאות כעמ ' : 10 , 3

גרמניה

12

ו 33 . 6 -

שב 1936 -

היו יוצאי גרמניה

44 . 7

יא ( דצמבר

אחוזים מכלל חברי ' הקיבוץ

(

יולי . ) 1938

המצטרפים 23 . 6 ,

אחוזים מן

עמ '

2 , 040

 ; 75 - 74וראה

חברים ומועמדים יוצאי
גם  :הקיבוץ במספרים  ,ו

עמ '  . 9 - 6אגב  ,בשלהי שנות השלושים היו יוצאי

, ) 1936

המאוחד ' ,

לקיבוץ 49 . 2 ,

אחוזים מן

אחוזים מן המצטרפים
אחוזים מן

הקיבוץ  ' .י

לאחר שהצטמצם מספר העולים מגרמניה כשנים

.

ראה  :ידיעות המרכז החקלאי  ,ג ( אוקטובר
ההסתדרות נמצאים כדלקמן

:

: ) 1936

פנקס ההסתדרות  ,א ( נובמבר

ב ' קיבוץ המאוחד ' -

נקכוצות ובקיבוצים אחרים -

( שם  ,עמ ' 12
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, 2 , 100

ב ' חבר

, ) 1936

מוסר כי עולי גרמניה חברי

הקבוצות ' , 300 -

ב ' קיבוץ

הארצי ' , 200 -

)  .על קרבתם הפוטנציאלית של חברי תנועות  -הנוער הציונית

בגרמניה ל ' שומר הצעיר ' ול ' חבר הקבוצות ' עיין להלן  ,במקורות של ההערות

19 , 15 , 8

ש ' הקיבוץ

 .העובדה

המאוחד ' היה מוקד משיכה ושליטה על מאגר העלייה החלוצית הניעה קבוצות בודדות  ,כגון כנרת וגבת  ,להצטרף

אליו .
13

עיון במקורות שנזכרו

לעיל  ,בהערה , 1 1

מלמד שהמרכיב ה ' גרמני ' היה הנפוץ ביותר ביישובי ' הקיבוץ

אחריו צעדה פולין  .אגב  ,יוצאי גרמניה היו גם הקבוצה הגדולה ביותר

ב1 1 -

המאוחד ' ;

מיישובי הקיבתן ו ' הפולנים ' -

ב . 13 -

פרטים להלן  ,ובחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .

14

ראה

15

הערכה

זו שמורה אף ליצחק טבנקין מנהיגו  -מורו של ' הקיבוץ
כ 1957 -

הזכיר כי ' ההזדהרת עם הקבה " מ  ,שאליו הגענו  ,היתה פרי של אוירה

שותפות  ,עזרה

הדדית  ,יצירה ומלחמה על הצלת עם  .נתת לנו אז את האמונה שנחיה

גיורא יוספטל במכתב ברכה לטבנקין
שנוצרה על ידך  -אוירה של
חיים צודקים יותר . .
בכללו
ב , 1971 -

אף

לא

. '.

.

אצל

פעילי

העלייה

ב ' קיבוץ

שרואיינו

על  -ידי א ' איתי

הגרמנית

המאוחד '

כאשר לחיכוכים ולמרירות של שנות השלושים נוספו ' חשבונות ' אחרים שהובילו אותם לעזיבת ' הקיבוץ

המאוחד ' עם הפילוג ב -

1951

 .העדויות שמורות במדור לתיעוד בעל  -פה של המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה

העברית וראה שם  :אמי הורביץ ונחמיה גינצבורג
( : 61 ) 46

. 1963

עמ '  . 427הערכה זו

ל ' קיבוץ המאוחד '

גיורא יוספטל  -חייו ופעלו תל  -אביב

ניטשטשה

המאוחד ' ,

שניצב בראש מערכותיו .

כך  ,למשל ,

סנטה יוספטל

( ; 60 ) 46

( ; 68 ) 46

הילדה מירון

: 66 ) 461

אטה מירון

( : 67 ) 46

ברוך אזניה

ועדותו של איש גבעת  -ברנר עד עצם היום הזה  -מנחם דורמן ( . 62 ) 46
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זאב אורבך  ,שליח ' הקיבוץ המאוחד '  ,בפגישה עם נוער בגרמניה  ,ראשית שמת השלושים

הפנייה אל עבר ' הקיבוץ המאוחד ' ביטאה את האכזבה הקשה מדרכם העצמית של חלוצי גרמניה
בארץ  -ישראל במסגרת ה ' בלאו וייס '  ,וכאמור הונעה זיקה זו מפעילותו החינוכית של הקיבוץ בה

היה חלק לראשוני החלוצים מגרמניה שנקלטו ב ' קיבוץ המאוחד ' 6 .י ההזדהות עם ' הקיבוץ המאוחד '
טופחה לא מעט גם בהשפעת אישים כמו ג ' ורג ' פאפה ( גרשון פלטי ) ופוני שטיינברג ( ד " ר אריה
הראל ) ,

שיחד עם פעילי ה ' בונים ' נשאו בעול הפעילות של תנועת ' החלוץ ' בגרמניה .

בתחום זה היתה חשיבות רבה ותרומה נכבדה לדמות השליח של ' הקיבוץ המאוחד '
הליכותיו והאינטלקט

שלו ,

;

בפשטות

פתיחותו ולבביותו הפכה את ' הקיבוץ המאוחד ' למוקד משיכה

והערכה  .לי מקום מיוחד ב ' כיבוש ' הנוער והמבוגרים כאחד היה לאנצ ' ו סירני  ,אשר הגיע לראשונה
לגרמניה

ב 1931 -

וחזר לפעול שם

ב , 1933 -

ומאז ועד מותו על אדמת גרמניה

מקשר וממגע הדוק עם עלייה זו  ,שמרכזה היה בקיבוצו  -ביתו

16

ראה

לעיל  ,הערות ד . 8 -

מכריע  ,בעל ערך עצום לתנועה  ,מתוך

חברתית  -תנועתית לעליה הגרמנית  ,יצרו מרכז ' .
17

אליעזר ליבנשטיין

( ליבנה ) ,

שהשפיעו על עיצוב דמות

' עם התמורות '  ,מבפנים  ,דצמבר  , 1933עמ '

על שליחי ' הקיבוץ המאוחד ' לגרמניה נמנו  :אורי רוזנבלט

יהודה שרתוק

משמעותיים בנושא

וראה דברי א ' תרשיש המציין כי ' העולים הראשונים של העליה החלוצית מגרמניה

שנקלטו בקיבוץ לפני כמה שנים מלאו תפקיד

( שרת ) ,

גבעת  -ברנר  ' .י

ב 1944 -

לא נותק

( אביגד ) ,

. 16

זאב אורבך  ,מרדכי שסנר  ,חיים

יצחק בן  -אהרן  ,ברוך איזנשטדט

( אזניה ) ,

בן  -אשר ,

אברהם תרשיש ושורה

אושרוביץ .
18

ראה על כך בחיבורי הנזכר לעיל ( בהערכת הכוכב )  .בגבעת  -ברנר שכנה המחלקה לעלייה הגרמנית של מזכירות

הקיבוץ ממועד הקמתה  ,הסבתה מלשכת  -קשר של ' הבונים ' בראשית

 , 1933ועד

לפי החלטת מזכירות הקיבוץ  .ראה פרטיכל הדיון מישיבת המזכירות הרחבה

להעברתה לעין  -חרוד בשלהי

ב 31 - 29 -

בנובמבר

: 1936

שם הוחלט

שחברי המחלקה הגרמנית יהיו להבא חלק מוועדת העלייה ומוועדת חוץ  -לארץ של המזכירות הפעילה .

138

1936

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ המאוחדי

דיוננו הם דבריו במועצה הי " ב של ' הקיבוץ המאוחד ' ב  . 1939 -בעיצומו של הדיון הסוער בתביעה
לאיחוד התנועה הקיבוצית ציין והזכיר

:

עודני זוכר כיצד באנו לגולה הגרמנית ובכוח מה כבשנו אותה  .במה היה סוד הכיבוש הזה של
התנועה  ,שמכמה וכמה בחינות היתה עלולה להתקרב דווקא ל ' השומר הצעיר '

?

סוד הצלחתנו

היה בזה שבאנו ואמרנו להם  :לנגד עינינו דמות של קיבוץ הנותן אפשרויות רבות לאדם  ,קיבוץ
שאיננו מחייב תפיסה אידיאולוגית אחת  ,המקנה לכל אחד בו חופש הגדרה מינימלית בחייו 9 .י

אכן  ,בדיון במגמות הגיבוש  ,הריכוזיות ואף הליכוד הרעיוני  ,באמצע שנות השלושים  ,יש לזכור
שכזה היה הדימוי של ' הקיבוץ

המאוחד ' בעיני המצטרפים לשורותיו

בגרמניה .

מן הדין לתת את הדעת לכך שהזדהותה וזיקתה של העלייה הגרמנית החלוצית ל ' קיבוץ המאוחד ' לא
היתה רק מתוך הכרה והערכה למפעלו ויעודו  .לעלייה זו היו מאוויים גלויים וכמוסים אותם היא
ייחלה להשיג במסגרתו  ,וליתר דיוק  -חשוב היה לה לא לוותר עליהם  .כך  ,למשל  ,הבהיר ג ' ורג '
פאפה  -שאפשר לראותו כמבטאה המובהק של הקלייה הגרמנית כ ' קיבוץ המאוחד ' -

לכל יש לנו יחס  -אנו רב צדדיים  .ספרות או מוסיקה  ,מדע וחיי רוח נותנים סיפוק  ,מהווים
חלק בישותנו  ,ולא נרצה לותר אף לא על אחד מהם .
ובהמשך דבריו אמר

:

יודע אני שבחיי קיבוץ בארץ ישראל לא נוכל לספק את כל צרכינו התרבותיים כ ו ל ם  ,שבמשק
נבנה והולך יש גבולות לטיפוח כל הנטיות  . . .אולם למען עצמנו יש למצא צורת חיים
המבטיחה בתוך מסגרת הקיבוץ פיתוח מכסימאלי של אישיותנו המורכבת .
והוא הוסיף נדבך חשוב לבירורנו

:

רק הקבוצה הגדולה מסוגלת לכך  .בה ניתנת האפשרות וקיים הסיכוי  . . .ואילו בחברה
מצומצמת במספרה תצטרך לעתים להכניע את עניניך הפרטיים  .והכנעת צרכי הפרט מפריעה
ובולמת את התפתחות הכלל ההרמונית  ,כי רק כשכל יחיד חי את חייו בשלמות  ,מסוגל

הקיבוץ ככלל למלא שליחותו בעם  -ביצירת חברה חדשה .

20

מאווייה של העלייה הגרמנית באו לידי ביטוי בתביעתה להתחשב יותר בצרכיה החברתיים
והתרבותיים  .משאלתם היתה באורח קונקרטי שמוסדות ' הקיבוץ המאוחד ' יגלו יותר אורך  -רוח
ומתינות

19

לתכונותיהם ,

בעיותיהם ושאיפותיהם  .מבוקשם כלל גם חופש מסוים בדבר בחירת

ספר המועצה הי " ב  ,נען  ,יולי

שם צייז

'

 , 1939עמ ' . 195

הלך רוח דומה היה בנאומו של סירני במלאות  15שנה לגבעת  -ברנר .

בין השאר  ' :במה היה הקסם של גבעת ברנר

?

היא היתה תוססת  ,לא מגובשת  . . .כזאת צריכה להיות גם

היום  .הקיבוץ אסור לו " להתגבש " אלא להיות תמיד דינאמי  ,פתוח

תמיד  . ' . . .כ ' קסטל  ' ,חיים אנצו סירני
20

מתוך מאמרו ' למה וכיצד חינוך

חיים

תשכ " א  ,עמ '

( , ' ) 1944 - 1905

קיבוצי ? ' ( , ) 1931

לעליה  ,פתוח

עיינות  ,תל  -אביב

להשפעה מתחדשת מוכן ללמוד

תשט " ו  ,עמ ' . 18

בתוך  :ג ' ורג ' פ9ה ( גרשון

פלטי ) ,

הוצאת ידידיו  -חבריו  ,גבעת -

 . 23 - 22ההדגשות במקור .
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אהרן קירר

המשקים בהם ייקלטו בציבורים ניכרים וכי לעת הצורך יותר להם אף להקים יישוב חדש  ,דבר שיקל
על הסתגלותם של אלה שכבר עלו ושל הבאים אחריהם  .המשאלה והתביעה להקים נקודה חדשה
בה יהיו יוצאי גרמניה היסוד הקולט  ,לא נתפסה באותה מידת חיוניות על  -ידי הכל  ,על כל פנים לא
היה חוג או איש בתוכם שהעלה זאת מתוך דביקות בעקרון

לעקרון קיבוץ הגלויות של ' הקיבוץ

ה ' לאנדסמאנשאפט ' ,

כאנטי  -תיזה

המאוחד ' " .

דברי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' לא הסתירו כלל שעלייה זו היא לא רק בעלת מאוויים

וציפיות ייחודיות  ,אלא גם שונה מאחיותיה וניצבת לפני בעייתיות מיוחדת  .עובדה זו

חייבה ,

לדעתם  ,שהמוסדות הקולטים של הקיבוץ יגלו כלפיה יחס  ,טיפול ועזרה מיוחדים  .הסביר בעייתיות
ומורכבות זו ג ' פאפה

:

גורלה של העליה הגרמנית בקיבוץ הוא  -לפגר  .העליה הגרמנית אחרה לבא לארץ . . .
העולים מגרמניה מוצאים כבר מפעלים יציבים  .כן העולה הגרמני יותר רחוק מהעבודה
הגופנית  ,מהחיים הכפריים  ,מ ' הסתפקות במועט '  ,מהשמירה  ,מהשפה העברית  .לכן קשה לו
להכנס לקבוץ ולהרגיש עצמו בתוכו כשוה ערך וכוח .

נוכח מצב מיוחד זה  ,הוא סבר כי -

קליטת עליה אינה פרוצס מיכני וסכמטי  :רק תוך כדי הסתגלות לאופי המיוחד של כל

גוף ,

לתנאי מוצאו המיוחדים  ,אפשר לקלוט אותו ולהוליך אותו אל המטרה שהיא אחת .
כאן חזרה ונשנתה המשאלה להתחשב באופי ובצרכים המיוחדים  ,ופאפה לא נמנע מלהביע אם
אכזבתו וחרדתו לעלייה הגרמנית בקיבוץ משום ש ' הקיבוץ המאוחד לא הראה למעשה את מידת
הגמישות הדרושה '  .והוא סיכם

:

' לדעתי זוהי פרובלימה כללית של הקיבוץ

העולה הגרמני  -המפגר  -היא בולטת ביתר בהירות ' .

המאוחד  ,אולם

לגבי

ע

ד
על אף הזיקה וההזדהות מלכתחילה  ,לא סולקו אפוא המכשולים להשתלבותה של העלייה הגרמנית

ב ' קיבוץ המאוחד '  .יחס של חשדנות והיעדר הערכה  ,שליווה את קליטתה של העלייה הגרמנית
ביישוב  ,נלווה אף להשתלבותה ב ' קיבוץ המאוחד ' .

21

על

הגישות השונות בדבר הקמת ' קיבוץ גרמני ' ראה בעבודתי שנזכרה לעיל ( בהערת הכוכב )  .וראה

' הסינתזה הפרמננטית
תוך הקפדה על

22

ג'

נ2

עלייה זו נתפסה כציבור לא  -מושרש ביהדותו

פאפה .

(  , ' ) 1933לעיל  ,עמ '

 :ג ' פאפה ,

 . 42 - 38שם הוא חייב את העקרון של קיבוץ גלויות ומרות הכלל

כללים מסוימים .

כדרך  -סיכום לשלש שנות פלוגת הקבה " מ

( שער  -הנגב ) ,

הוצאה חד  -פעמית  ,יום 1937

 ,עמ ' 18 - 17

ראה גם בדבריהם של חברי העלייה הגרמנית בישיבת המזכירות הרחבה  ,שבה נדונו בעיקר ענייני העלייה

בדלהמיה .
23

. 19 - 21 . 12 . 1935

הפרטיכל בארכיון הקיבוץ המאוחד [ להלן

ראה על כך בחיבורי  ,שם  .נעיר כאן כי קורט וגרמן
 . 73 - 103קק

.

בקיבוץ ,

004 , 1970ב Baevk /nstitute Vear

 :אק " מ ]

0

"] .

הגרמנית ,

באפעל [ פורסם גם בשכפול ] .

)  -~ heirך 1 -ט 15 ] 8חן ' German Jews
' 1933

.

C . D . Wormann

, ( Cultural situation si

במאמר שיש

לראותו כניסיון חשוב לבחון את דרכה של העלייה הגרמנית ביישוב  ,מסתפק בשאלה הנדונה כאן בהערה סתמית
המציינת שהתנועות הקיבוציות סייעו בקליטת חבריהן בגרמניה .

שם  ,עמ '

 . 76קביעתו של וורמן נעוצה בסברתו

שבסקטורים האחרים היתה דרכה של העלייה הגרמנית קשה הרבה יותר מאשר בסקטור הקיבוצי .

140

עולים צעירים מגרמניה  ,גבעת  -ברנר  ,ראשית שמת השלושים

לקוי בתודעתו הלאומית ובהכרתו הפרולטארית  .החברים התייחסו באי  -אמון בסיסי ובחשדנות
לחינוך הגרמת הבורגני ספוג הערכים האינדיבידואליסטיים  .ציוניותם נתפסה לרוב כנתונה
להשפעת רעיונות ' ברית שלום ' ונוטה למינימאליזם בהגשמת המפעל הציוני .
ואמנם בדבריו על עלייה זו ציין טבנקין בין השאר

24

:

 . . .יש משקל גדול מאד לעליה זו בהווי חיי הקבוץ בהיותה כמעט כולה עליה מתבוללת
בשפתה ותרבותה פרי התבוללות  .גם היותה מחוסרת חינוך פרולטרי נתנו אופי חדש לקיבוץ .
ובמועצה הי " א של הקיבוץ הוא חזר וקבע

:

שליש הקבוץ מורכב מהעליה הגרמנית שנתחנכה על ברכי יהדות מתבוללת  ,שלא ינקה מהויה
עממית  ,שגדלה בתוך אטמוספירה אינטלקטואלית של הכרך והפרובינציה בגרמניה  .ואין
24

ראה

בחיבורי  ,שם  .למקורות מן הראוי להוסיף את rDantellung :שא5 Unbekannet - 21חן

Hammer Verlag 1977

9 ,נ - / 9ננ79

Heimkehrl

,

)3
i.

 Juden aus Deutychland nach Pa/dstinaתסע der Einwanderung
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לשבת בחיבוק ידים ולהמתין זמן רב עד שאלפי חברים אלה יסתגלו לעבודה ולחיינו  -לחיי
אנשים פשוטים  ,להווי פרולטרי  ,להווי קבוצי .

25

כאמור  ,אפשר להצביע על הקבלה בטיעוני הביקורת בתוך הקיבוץ  -כלפי העלייה החלוצית שהיו
בה חניכי תנועות  -הנוער והכשרות ' החלוץ '  -לטיעונים שהושמעו ביישוב נגד העלייה הגרמנית
כולה .

ואמנם  ,גם

בקיבוץ נשמעו הטענות  :בגרמניה לא היו ציונים כלל ; אין הם אידיאליסטים

אינם מסתגלים לתנאי  -הארץ

;

;

תובעים לעצמם פריבילגיות וכיוצא באלה  .אכן  ,מסכת של פגמים

המעוררים ספיקות אם אפשר להטיל עליהם משימות לאומיות ואם יכולים הם להתאים לחיי
קבוצה .

26

המסקנה היתה שלפני הקיבוץ עמדה קליטה של מהגרים שתהליך סטיכי הביאם לארץ והם

מועדים לסטיות חריפות מבחינה חברתית  ,כמו בתחום האידיאי  .תפיסת החברה את המשקע החינוכי
הדל של העלייה ומספרם של בני העלייה ההולך וגובר ב ' קיבוץ המאוחד ' הביאו לחרדה בהנהגת
הקיבוץ בדבר דמותו ודרכו לעתיד לבוא  .ואמנם ההנהגה שאפה להטמיע במהירות האפשרית את

העלייה הגרמנית במפעל הכולל של ' הקיבוץ המאוחד '  ,בלי ליחס יתר חשיבות למשאלות ולצרכים
מיוחדים שהיו מקלים עליהם את ההסתגלות לארץ ולקיבוץ  27 .גישתה היתה שאין להעלות על הדעת
שהעלייה הגרמנית ' שהפכה עצמה לפרובלמה ' תתנה השתלבותה בתביעות ותקבע את אופן פעילותו
של ' הקיבוץ המאוחד ' ואופיה  .הסביר זאת א ' תרשיש

:

יסוד קבוץ הגלויות שבקבוץ מחייב הקשבה לגבי החלקים השונים המהווים כיום את הקבוץ ,
אך הוא מחייב אירגון וליכוד

[ וכן ]

מסגרת חיים מחייבת ותובעת הגשמה .

28

הנהגת הקיבוץ משוכנעת היתה שהמדיניות שהופעלה על  -ידה בחלוקת העלייה ובקליטתה היא

הנכונה  ,בהיותה נאמנה לתכליות הלאומיות והחברתיות של החברה הקיבוצית  .כך  ,למשל  ,היה בני
מרשק ,

שהופקד על חלוקת העלייה למשקי

הקיבוץ  ,המחשה

חד  -משמעית של שיטה זו כלפי

העולה החדש  .ואמנם מרשק היטיב להסביר והמחיש את הבעיה שניצבה לפני ' הקיבוץ המאוחד '

בעניין זה  ' :אומרים שדרכינו אכזרית  ,אולי זה נכון  ,אבל אין זה כלל וכלל קל להשתלט ולהקיף
[ עולים ]

מ-

11

ארצות '  .בהמשך דבריו הוא שפע דוגמאות למשאלות ותביעות של עולים  :פרטים

25

המובאות מדביי טבנקין  :לקראת מועצת הקבוץ  -צרור מכתבים  ,מספר

26

הי " א  ,עמ ' . 173
אכן חששות וספיקות בנדון היו לחלוצי העלייה הגרמנית גופא  .כך  ,למשל  ,א ' רוזנכלט העלה על נס וציין  ' :לנו

 , 30 . 9 . 1936 , ) 75 ( 10עמ '  ; 1ספר

המועצה

לחברי קיבוץ  ,מיוצאי גרמניה המועטים היתה הרגשה שעם בוא " חרות " כאלו נגולה מאתנו חרפה  ,חרפות
ההשקפה כי אין עתיד לעולה הגרמני כחיי הקיכוץ '  .רוזנבלט סבור היה שחירות היתה נקודת  -המפנה  ,שאם לא כן

.

לא יכול היה ' הקיבוץ המאוחד ' לקלוט עלייה גרמנית  .קבוץ חרות לחג העשור ( לעיל הערה
הערה

27

,)8

עמ '  . 8ראה

לעיל ,

 . 4על הספיקות בחבר  -הקבוצות על התאמת העלייה הגרמנית לחיי קבוצה  ,ראה  :ברוך בן  -אברם  ,עמ ' . 382

כך  ,למשל  .ציין

א ' תרשיש  ' :אנחנו צריכים להניח שכזלם שווים לגבי כניסה והסתגלות לעבודה ולכיבושים

חלוציים  . . .אנחנו צריכים גם לחדול מהדגשה של רמת  -התרבות השונה של העולים  . . .סוף סוף לא חשובה כ " כ
כמות הספרים שאדם קרא  . . .וכשרון המחשבה האבסטראקטית או הדיאלקטית  . ' . . .תרשיש

בדלהמיה .
28

142

שם  ,בדלהמיה .

( לעיל  ,הערה , ) 22

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ המאוחד

וקבוצות שהיענות להם תהיה בעוכרי הקיבוץ  29 .את השקפתו של ' הקיבוץ

'

המאוחד '  ,כפי שהתעצבה

בשנות השלושים  ,ביטא טכנקין בקובעו כי -
דרך הקיבוץ בקליטתו צריכה להיות הגדלת הנקודות הקיימות  ,אשר בהן הולך ומתבצר איש
הקיבוץ המחוסן נגד סטיות רעיוניות מתוך חייו

טבנקין הזהיר מפני ריכוז של יוצאי

בקיבוץ  ,בעבודה .

..

גרמניה  ,לפי שדבר זה יגביר את הנטייה ל ' עצמאות ' ויחליש את

הקיבוץ  :יש לסכור מגמה זו  ,אליבא דטבנקין  ,גם אם העלייה הגרמנית הנודעת ברגישותה תפרש

זאת אולי כהתערבות בעניינים שיאה להם חופש הפרט וחופש המצפון  .טבנקין הסביר וניסה לישב
את הסתירה האפשרית באומרו

:

עלינו להתאים את המגמה ההיסטורית לכל הופעות החיים  ,כי המפעל מוכרח להתגשם כל רגע .
זהו אופיו של כל מפעל רבולוציוני  .על ידי כך נוצרת לפעמים ההרגשה כאילו שליטה אצלינו
הדוגמה  .אבל דוגמה זאת פירושה

:

יחס ביקורתי למציאות  ,יחס רבולוציוני אל הקיים .

כלפי ההשגה על היעדר גמישות ופתיחות ב ' קיבוץ המאוחד '  ,כמובא על  -ידי פאפה בדבריו

לעיל ,

היתה תשובת טבנקין שלמטרה צריך להגיע לפעמים באמצעים הנובעים מן המטרה הסופית  ,וכי

' העיקרים שלנו ניתנים למבחן יום יום בהגשמה ' .
הנקוטה  ' :דרכנו היתה נכונה .

המנחה היה

:

1 , 400

חברים

0נ

לטבנקין לא היו ספיקות והיסוסים כדבר הדרך

ב  16 -פלוגות  ,מאה

חברים בממוצע לפלוגה  , ' . . .והכלל

' נקלוט אגב ניכוש ואגב הקליטה נתגבש '  .טבנקין האמין ודבק ב ' מתיחות בונה ' ,

שהנחתה המרכזית היתה שיוצרים דברים או מקדמים אותם על  -ידי לחץ  ,בראש  -וראשונה על החבר

והחברה בקיבוץ  ,ולא על  -ידי הרפיית המתח או המתנה לשעת  -כושר  .כראיה הצביע טבנקין על כך
ש ' הים  ,ההגנה ,

הכיבוש עשו גדולות בקליטת העליה הגרמנית  ,יותר מאשר כל פעולתנו החינוכית '  .י '

השקפת הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' בנושא זה היתה  ,כאמור  ,ברורה  ,פסקנית ואף לא נעדרת איום

להסקת מסקנות מרחיקות  -לכת ; כדבריו החד  -משמעיים של טבנקין

מאורגנים משנהיה

6000

חברים בלתי מגויסים החיים רק את חייהם

:

' מוטב שנהייה

הם ' ' .
2

4000

אנשים

בקיבוץ אף הוטל ספק

בזכותם המוסרית של אנשי העלייה הגרמנית לבוא בתביעות ובדרישות נוכח הכוונת חלק ניכר של
הסרטיפיקאטים לגרמניה וכיוון שכך

29

ראה

' מה הזכות לעליה הגרמנית שבאה במקומנההדגשה

:

דבריו בישיבה בדלהמיה  ,שם  .תיאורים על חלוקת העלייה בנמל חיפה בלי לשמוע מה בפי העולים ועל

.

המפגש בינם לבין כני מרשק  ,מגלם ' מרות הקיבוץ ' ראה בעדויותיהם של הילדה ואטה מירון ( לעיל  ,הערה
שם

; 67 ) 46 ( , 66 ) 461

וכן בעדותה של אמי הורביץ  ,שם

(  . 68 ) 46א ' ליבנשטיין ( ליבנה ) התייחס למעמד זה ותיארו

.

כמעליב ומשפיל מעלה אסוציאציות למתרחש בסיפורי מנדלי מוכר  -ספרים  .ראה  :ספר המועצה

אגב  ,ב ' ועדת הקליטה ' היו ארבעה חברים

:

, ) 15

הי " א  ,עמ ' 101

.

בני מרסק  ,איש הכשרת קלוסובו מן ' החלוץ ' בפולין  ,חבר גבעת -

השלושה ששימש יושב  -ראש  :מנחם דורמן  ,איש העלייה הגרמנית מגבעת  -ברנר  ,שניהם דגלו במדיניות של
מזכירות הקיבוץ
30

 :מנגד ניצבו אמי הורביץ ( שער  -הנגב )

י ' טבנקין  ' ,לבחינת

הדרך ' .

מבפנים  ,אפריל

פרטיכל ישיבת המזכירות הפעילה

31

ראה

32

ראה  :ספר

המועצה

ואוטו רוזנבאום

 , 1935עמ ' . 30 - 27

ב  ( 23 . 7 . 1936 -אק " מ ) ;

הי " א  ,עמ ' 179 - 177

( נען ) ,

שחלקו עליהם חריפות .

וראה דבריו בישיבה כדלהמיה ( לעיל  ,הערה . ) 22

.
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במקור  -א " ק ] עליה מארצות אחרות להסתלק מללכת למקומות הזקוקים לה במיוחד . .

( . ' .נ

ואמנם

עיון בדרך חלוקתם של אנשי העלייה הגרמנית שהגיעו אל ' הקיבוץ המאוחד ' במחצית השנייה של
, 1937

מן השנים הקשות ביותר ליישוב ול ' קיבוץ המאוחד '  ,מלמדת על מאמציו לענות על הצרכים

המידיים של יחידותיו השונות ובה  -בעת להיות מסגרת קומפאקטית ואפקטיבית  ,גם אם הדבר נעשה
בניגוד להכרתם ולרצונם של פרט או חוג כלשהו עליו ' נגזר ' להישלח לפלוגה שלא בה רצה .

4נ

פיצול ואטומיזאציה זו של העלייה הגרמנית החלוצית קוממו את פעיליה וחבריה והגדילו את הפער

והקיטוב בינם לבין הנהגת ' הקיבוץ המאוחד '  ,כפי שנראה בהמשך .
במסיבות

אלה  ,כאשר הנהגת

הקיבוץ דבקה בעקרונותיה ועמדה על ריבונותה להיות הקובעת את

דרכו של הקיבוץ  ,התקבל כל ניסיון להופיע כאפוטרופוס לעלייה הגרמנית בקיבוץ  ,מתוכו או
מחוצה לו  ,כניסיון להגות את ' הקיבוץ המאוחד ' מדרכו ולחתור תחת

שלימותו " .

ה
חרף דרך זו של טיפול נמרץ מצד ' הקיבוץ המאוחד ' בחברי עלייה זו  ,לא היו השגותיהם של חלוצי
גרמניה על הקיבוץ עקרוניים  .טענותיהם היו לרוב נגד ' הקו המעשי ' שהותיר אותם אובייקט קליטה
ומנע מהם ' תחושה של בית '  .הם מתחו ביקורת על ההעדפה המוחלטת שנתן הקיבוץ לאינטרסים של
יישוביו  -להגדיל בהם את כוחות העבודה למשל  ' -אך לא דאגנו לעליה עצמה '  .הם התרעמו כי
מחזיקים את העלייה בדרך אדמיניסטראטיבית ' במקום לפעול ולתקן רוצים להחזיק  . . .בכח
פקודה '  .הם התריעו ש ' לא יהיו לנו חיים חברותיים  ,כל זמן שלא נצליח לשתף כל פרט בחיי המקום

פינה ' ' .

וכל זמן שלא נלחם בדחיקת הפרט לאיזו

3

לג ' פאפה חרה שמתייחסים לעלייה בספקנות יתירה וכי -
לא ידעו לעזר לפוטנציות המרובות  ,הצפונות בעליה הגרמנית בכל מיני שטחים  ,שתפרוצנה
את הגדר של הקשיים הראשוניים  ,תתגלנה ותתפתחנה .
ולראיה -

אם תעבור את הקבוצים  ,תלמד  ,שהעולים מגרמניה בחלקם הגדול אינם בולטים די ( והם שליש
הקבוץ היום

33

ראה

דברי חומה חיות בדלהמיה  ,שם  .על מקומם ההולך וגובר של העולים מגרמניה בכלל העלייה יש לציין

שב 1935 -

מגרמניה

היו העולים מגרמניה
27 . 3

ומפולין -
1939

! ),

שהם אינם מרגישים את עצמם כאזרחים שוים ( לא על הבחינה הפורמאלית

35

אחוזים מכלל

אחוזים

עלו מגרמניה -

13 . 9

העולים ,

; ב  1938 -היו

21 . 2

אחוזים מכלל

ומפולין -

אחוזים ומפולין -

ב 456 , 1937 -

36

26 - 8

כל אחד  .ראה

:

אחוזים  :וב -

.

יומן

12 :

קיבוצים יקבלו

פעילים  , 3 . 7 . 1937 , 27 ,עמ ' . 4

מכלל

5

עולים כל אחד

1 , 041

ר1 1 -

חברים שנקלטו

היו ממוצא גרמני .

ראה על כך בהמשך ובחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .
ראה

דבריהם של משה שסנר ואורי רוזנבלט בדלהמיה

לעבר ' המנטליות ההמונית ' של ' הקיבצן
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10

6.8

26 . 6

34

אחוזים :

אחוזים  .וראה על השינויים וההתפלגות של העלייה העובדת

המזכירות המליצה לחלק את  220העולים העתידים לבוא כדלקמן

קיבוצים אחרים יקבלו
35

39

אחוזים :

כ 1937 -

היו העולים מגרמניה

העולים מגרמניה  24 . 3אחוזים מכלל העולים  ,ומפולין -

והחלוצית לעיל  ,במקורות הנזכרים בהערה
34

העולים ,

ומפולין -

46 . 2

אחוזים :

ב 1936 -

היו העולים

( לעיל  ,הערה : ) 22

המאוחד '  ,שם  ,עמ '

.8

עיין בעדותה של סנטה יוספטל המפנה

כיבוש קש  ,גבעת -ברנר  ,ראשית שנות השלושים

מדובר

פה ) ,

לגורל במלא מובן המלה

כשותפים

הם

:

חיים

נחיתות  -וכתוצאה מזה מסתגרים  .מצב זה כרוך בסכנות רבות .

תחת הלחץ של תסביך
37

אכן  ,ךברי העלייה הצביעו על עיוותים ועוולות  ,אך לא נמנעו מלהפנות את תשומת  -הלב אל מצבים

ונתונים אובייקטיביים  ,אשר כפועל  -יוצא מהם היתה העלייה הגרמנית לכודה ופגיעה  .התרסותיהם
נגד הנהגת הקיבוץ היו לרוב כפניות אל הסמכות שיכולה וצריכה לדאוג לעלייה הגרמנית  .הם ידעו
להעריך את פעולת ' הקיבוץ המאוחד ' למענו  -למענם וזקפו לזכותו לא מעט

הצלחות ' .

3

הם לא

הסתייגו אמנם מעקרון קיבוץ  -הגלויות ולא שללו את מרות הכלל  ,אך הם תמכו בה מתוך הקפדה
' על כבוד היחיד וחירותו ' .

9

'

בעניין זה היתה נטושה המחלוקת בינם לבין הנהגת הקיבוץ  ,וכאן

הצטרפו יחד תכונות אופי  ,אמות  -מידה לחיי חברה ותרבות  ,מידת הסיפוק העצמית ועוד נושאים

שהיה להם מטען אידיאי ואידיאולוגי  ,בלי שהדבר יוביל להשגות בולטות על הקו האידיאי והמדיני

.

37

ראה לעיל  ,הערה  ; 20חוברת לזכת  ,עם 18 ,

38

בצד הביקורת  .היתה הערכה כללית לפועלו של ' הקיבוץ המאוחד ' בתחום הנחלת הלשון
וכו '

העברית  ,שילוב בעבודה

.

ואף בתחום הקליטה לא חסרו הצלחות  ,כגון  :נען  ,גבעת  -ברנר בית  -השיטה  .ראה על כך בחיבורי הנזכר לעיל

( בהערת

הכוכב ) .

39

ראה

40

כך  ,למשל  ,זאב אורבך ציין כמכתב

:

פאפה ( לעיל  ,הערה

. ) 37

מ 11 . 5 . 1933 -

כי ' . .

.

קנה המידה הנהוג כאן לגבי הסיפוק הפנימי הוא אחר

לגמרי  . ' . . .ראה  :חוברת לזכרו  ,הוצאת גבעת  -ברנר  ,עמ ' . 38
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אהרן קידר

של הקיבוץ  .כאן בלט ייחודה של העלייה הגרמנית משום שלא גלשה לעבר אופוזיציה פוליטית
ב ' קיבוץ המאוחד '  ,בדומה לנצ " ח  .י4

ישרי

העלייה הגרמנית  ,שלא ביטלו את רצונם לפני הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' ונאבקו בה  ,האמינו

ורצו להוכיח שכוח רב גנוז בעלייה זו  ,כוח שטרם הגיע לידי מימוש בגלל פיזורה הגדול של העלייה

בכלל ושל השכבה המנהיגה בפרט  .ואף  -על  -פי  -כן  ,חרף בקשותיהם לריכוז מירבי והקמת נקודת -

יישוב שבה יהיו יוצאי גרמניה היסוד הקולט ( ' אני רוצה להיות הוותיק של
הסתייגו  ,מהעלאת תביעה ממנה יכולה להשתמע דרישה

לאוטונומיה .

עצמי ' ) הם נזהרו  ,אף

42

פעילי העלייה הגרמנית לא נמנעו מלהדגיש כי רק הם נתבעו באורח תדיר להסתגל  ,גם אם בית -

היוצר של מסגרת חברתית או ערכים מסוימים לא היה המציאות הארץ  -ישראלית אלא מזרח -
אירופה  .מה גם שחניכי ' החלוץ ' מפולין לא חונכו  ,לדעתם  ,להעריך ולחיות בצוותא ובסבלנות עם
אנשים שונים מהם  ,דבר המקשה את החיים המשותפים בקיבוץ .

43

חברים מל העלייה הגרמנית עמדו על כך שאם על סמך העקרון של קיבוץ גלויות שומה על בני
העלייה הגרמנית להיות תמיד המצטרפים למשקים שהוקמו על  -ידי אחרים  ,משמע שאי  -אפשר

לתת אמון בעלייה זו  ,ותחת המעטה האידיאולוגי של קיבוץ  -גלויות חבויה המגמה לפרק אותה
בדרכי הקליטה ולאחר  -מכן לגבשה מחדש  .על רקע זה הועלו האשמות וחשדות שהנהגת ' הקיבוץ

המאוחד ' הודרכה על  -ידי מניעים שלטוניים וכי מגמתה האמיתית היתה להחזיק בידה את השליטה
בכל מחיר  .כך גם הסבירו לעצמם ולאחרים את המדיניות לשלחם בעיקר למשקים הקלאסיים של
' הקיבוץ המאוחד ' .

4

על רקע זה התפתחו קונפליקטים חריפים שהסעירו את ' הקיבוץ המאוחד '  ,העמיקו את המרירות
והרבו את התסכול כין העולים מגרמניה .

45

דוגמה למדיניות כזו  ,אף שמגמותיה אינן חד  -משמעיות

ושונות במידת  -מה ממה שייחסו לה אנשי העלייה הגרמנית בקיבוץ  ,קשורה בפרשת הקליטה

41

ראה על כך לעיל  ,במקורות הנזכרים בהערה  : 5וכן  :א ' אתי ומ ' ניישטט  ,קורותיה של תנועה  -נצח בלטביה  ,תל -

אביב תשל " ג .
42

ראה דבריו של ג ' פאפה המובאים במקורות הנזכרים לעיל  ,בהערות

, 22 , 20

בדירן בדלהמיה ובמועצה הי " א של

' הקיברץ המאוחד '  .חשוב לציין שברגע שעלתה הצעה ( על  -ידי א ' ליבנשטיין ) שנקודת  -הריכוז הנפרדת תמלא
פונקציות

איזנשטדט

אוטונומיות ,
( אזניה ) ,

נשלל הדבר על  -ידי פעילי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד '  .ראה עדות של ברוך

עמ '  . 8דבר אחר הוא שגם ב ' קיבוץ המאוחד ' היתה  ,בשלבים מסוימים  ,השלמה עם התביעה

האמורה  .כך  .למשל  ,אפשרו להקים את שער  -הנגב

( ) 1933

וידוע שבמועד מאוחר יותר

( ) 1937

היה יצחק בן  -אהרן

היחיד שתמך באותה קבוצה של חברי ' הבונים ' ששאפה לא להתפזר במשקי ' הקיבוץ המאוחד ' אלא לשמש נקודת -

ריכוז לתנועתם בארץ  -ישראל  .ואמנם  ,מזכירות הקיבוץ נסוגה והם התרכזו בגבעת  -חיים  .ראה גם עדויותיהם של
א ' הורביץ  ,נ ' גינצבורג וס ' יוספטל במדור לתיעוד בעל  -פה באוניברסיטה העברית
43

ראה דבריו של א ' רוזנבלט ככינוס

.

גבעת  -ברנר 14 10 . 1936 , 440 ,

' הבונים ' בנען : 1933 ,

מבפנים  ,אוקטובר

( לעיל  ,הערה

 , 1933עמ '  : 56 - 55וכן

. ) 15
דבריו ביומן

 .עדויות לחיכוכים מעין אלה יש ביומני משקים  .במכתבים ועוד  .ראה גם עדותו של

יהושע וושצינה ( המרכז לתיעוד בעל  -פה של המחלקה להשכלה גבוהה בוועד הפועל של ההסתדרות וארכיון

משנת

העבודה  ,עדות מספר

101

44

ראה את הדיון לעיל

כדלהמיה  ,ב : 19 - 21 . 12 . 1935 -

45

ראה במקורות לעיל ובדברים

) 1974

המספר על חיכוכים ומתח בין ' הקבוצה הפולנית ' לבין ה ' גרמנים ' בפלוגת -

הים על  -יד חיפה .
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להלן .

דברי ג ' פאפה במועצת

הי " א ,

ספר

המועצה .

עמ '

. 93 - 91

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

בגבעת  -השלושה  ,שעל אף אי  -התאמתו מראש לתכלית

זו " ,

המאוחד '

נשלחו אליו מאות מחלוצי גרמניה .

שיטה זו של ההנהגה  ,שהכירה בעדיפות המוחלטת של צורכי הכלל הקיבוצי ורק לאחר  -מכן
התייחסה לפרטים הנקלטים ולמידת התאמתם לגוף הקולט  ,גרמה לעזיבה ולתחלופה לא  -פוסקות .
רשיה לכך שהעזיבה היתה במידה רבה על רקע לוקאלי אפשר ללמוד מכך שחלק מנוטשי גבעת -
השלושה התארגנו במסגרות שהמשיכו בחברותם ב ' קיבוץ המאוחד '  ,כמו קבוצת ' שלשלת ' שהיתה

בין מקימי קיבוץ עין  -גב וקבוצת ' הבונה ' שהקימה לימים את קיבוץ דורות  .חבורה מבין עוזבי
גבעת  -השלושה היתה ממקימי המושב השיתופי מולדת .

47

על רקע ההתרחשויות הקונקרטיות הלך והתעצב עימות מתמיד בין רבים מאנשי העלייה הגרמנית
לבין ההנהגה המתווה את דרכו של ' הקיבוץ המאוחד '  .לאנשי העלייה הוברר שמצב הדברים נגדו

התריעו ונאבקו לא היה תוצאה של תקלה חד  -פעמית או כורח המציאות שיש להסבירו במצב
חברתי  -כלכלי של יישוב מסוים  .לדעתם  ,נעוץ הדבר באי מודעותם של הקולטים ומן השיטה
המציבה את הארגון ההמוני והממושמע מעל לגישה החינוכית המותירה מקום גם לבחירה עצמית .
ג ' פאפה התריס גלויות  ' :בקבוץ שלנו ישנו חוסר הכנה מספקת לאדם  . . .לרב גווניותם של האנשים
הנמצאים בתוכנו '  .הוא עמד על כך שיש להביא את החבר לדרך הקיבוצית  ' ,בדרך החינוך  ,בדרך
החינוך הסוציאליסטי

' הקיבוץ

;

דהיינו כיבוש הרצון החפשי של היחיד '  .פאפה תבע מהנהגת

המאוחד ' להסכים לכך ' שהדרכים המובילות לאותה המטרה האחת לא רק יכולות  ,אלא

מוכרחות להיות שונות ורב

גווניות '  .הנהגת הקיבוץ הואשמה בהטלת ' מרות אדמיניסטרטיבית '

שהיא בעוכרי הקיבוץ  ,חונקת כל בירור חופשי ונוטלת את הטעם מן החיים

תביעתו היתה
אצלנו ' .

:

הקיבוציים  .מסקנתו -

' גבול המרות האדמיניסטרטיבית מוכרח להיות הרבה יותר צר מאשר הנהו כיום

48

תביעות  -משאלות אלה זכו לתמיכה נמרצת של חוגים ואישים ב ' קיבוץ המאוחד ' שחלקו על דרכה
של ההנהגה בנושאים רבים  ,וראו בכך הזדמנות לנגחה ולהאשימה

בטוטאליטאריות .

49

הנסיונות

למתן את גישתה של הנהגת הקיבוץ נקלעו אל תוך ההתמודדות בין ההנהגה לבין יריביה  ,וכך גברו
החשדנות וההנהגה התבצרה בעמדותיה  .מצב דברים זה הביא  ,למעשה  ,לשיתוקה ולשינוי יעודה

של המחלקה לעלייה גרמנית של מזכירות הקיבוץ  ,מסגרת שבה פעלו חברים מבין העולים  ,בעיקר
הוותיקים  ,שחתרו בכל מאודם להביא להתערותם של חלוצי גרמניה ב ' קיבוץ המאוחד '  .מראשית
פועלה ידעו והשכילו חברי המחלקה הגרמנית ' לרכך ' את החלטות מזכירות ' הקיבוץ

בהיותם נאמנים ומקובלים על הכל .

46

50

המאוחד ' ,

תוצאה לא  -נמנעת מן המתיחות היתה עזיבת רבים מל העולים

אתראה שהמפגש בין חלוצי הכשרת קלוסובה הקשוחים והעלייה הגרמנית עתיד להיות בעייתי ביותר הושמע על -

ידי המחלקה הגרמנית

ב ' קיבוץ המאוחד '

ב . 1933 -

מיד לאחר שמזכירות הקיבוץ החליטה על גבעת  -השלושה

כנקודה לריכת העלייה הגרמנית  .לאי ההתאמה ולקושי היו סיבות אחרות  .וראה על סוגיה זו בחיבורי הנזכר לעיל

( בהערת הכוכב ) .
47

ראה בהרחבה בחיבורי  ,שם  .למותר לציין שחיכוכים ועזיבות על רקע דומה היו גם נחלת קיבוצים אחרים  ,אך לא

היה אח ורע לגבעת  -השלושה בעניין זה .
48

המובאות מדבריו במועצה הי " א  .ראה

49

ראה דברי א ' ליבנשטיין במועצה  ,שם  ,עמ '

50

ראה לעיל  ,הערה  . 18על שינוי הגדרת תפקידה ולמעשה שיתוקה ראה בחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .

:

ספר המועצה הי " א  ,עמ ' . 93 - 92
, 114 - 97

ובהרחבה במקורות הנזכרים לעיל  ,בהערה . 5
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נוער עולה מגרמניה  ,גבעת  -ברנר  ,ראשית שנות השלושים

החדשים שלא ידעו כיצד להתמודד עם המציאות הנתונה בקיבוץ או לא ראו טעם להתמודדות זו .

דרכו הכיבושית  -המשימתיח והתנופה הגדולה של ' הקיבוץ המאוחד ' הגבירו מגמה זו  .מבין
כ 5 , 500 -

חברים שהגיעו אל ' הקיבוץ המאוחד ' בתקופה הנדונה ועזבוהו  ,חלקם של יוצאי גרמניה

היה מכריע  ,ועמד על

כ  60 -אחוזים  .ת

פעילי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' עמדו בתוקף על כך שאין לזהות את אופיה וייחודה של
העלייה הגרמנית בקיבוץ לפי ממדי העזיבה ולכן לא הרפו ממאבקם  .רבים סברו כי חלק ניכר מן

העוזבים יכול היה להישאר במסגרת הקיבוץ  ' ,אילו היו מקבלים אותם מהתחלה בצורה יותר

מתקבלת על הדעת ובצורה יותר אנושית ' .

ע

ויש שתלו את הקולר בהנהגת הקיבוץ  ,שהיתה בחזקת

' מהפכה האוכלת את ילדיה ' וכי ' הקיבוץ המאוחד אכל את ילדיו ' 3 .י על רקע מאורעות
תרצ " ו  -תרצ " ט

וימי

' חומה

ומגדל '

ומנגד התפשטות הפאשיזם

ומשמעותו לעם

היהודי

ולסוציאליזם הבין  -לאומי יש והועמו המחלוקות ובמוקד ניצבה הפעולה בקרב חלוצי גרמניה

הקיבוץ

במספרים ,

. 22 - 17

ראה לעיל  ,הערה . 11

51

ראה נתונים מפורטים בתוך

52

ראה עדותה של הילדה מירון

53

ראה עדותה של סנטה יוספטל  ,שם (  , 60 ) 46עמ '  . 11אכן יש לחזור ולהזכיר שהעדויות נגבו בתקופה מאוחרת

:

( החלברון )

במדור לתיעוד כעל  -פה  ,שם

ונוספו להם ודאי נימוקים שאינם רלבנטיים לשנות השלושים .
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( , 66 ) 46

עמ ' . 5

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

בארץ  -מוצאם ובארצות אירופה שבהן מצאו הכשרותיהם מקלט .

54

המאוחד '

אף  -על  -פי  -כן  ,לא נסוגו רבים

מעולי גרמניה מן המחשבה שרצוי היה לשנות את המשטר החברתי  -הפנימי בקיבוץ ; אך כדברי אחד
מהם

:

בתקופה שתשומת הלב של החברים מופנית לדברים אלמנטריים  ,לסכנות האורבות לציונות

בכלל  -אין אפשרות ללכד את האנשים סביב שאלות חברתיות אשר בימים כתיקונם היו
מהוות את השאלות המרכזיות של הקיבוץ .
לא נותר להם אלא להאמין ולצפות כי -
אולי יבוא יום שעניני הקבוץ יתנהלו ברצון של בירור הדדי ובחופש הדעה  .אז  -כפי שיש
לקוות  -תמצא גם העליה הגרמנית שבקבוץ את ביטויה .

55

עיון במקורות מעלה כי החיכוכים הלא  -פוסקים אף שלא הביאו לשינוי בגישתה וברגישותה של

הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' למאוויי העלייה הגרמנית  ,הם איימו ודחקו לעבר התהוותם של סלץ יקרע
אפשרי בין רבים מעלייה זו לבין ' הקיבוץ המאוחד '  ,לא בשל נטישת דרך הקיבוץ או עשיית יד אחת
עם מתנגדיו  ,אלא כתוצאה של יחסים לא תקינים ופער מנטאלי .

56

ו
הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' מודעת היתה לסיבוכים ולשיבושים על דרך השתלבותה של העלייה

הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' ואין להציג גישתה בנדון כהתייחסות מכנית  -טכנית בלבד  .פועלו של
הקיבוץ בשליחות בגולה ובמשקיו ופלוגותיו בארץ היה ראיה מובהקת שאינה זקוקה לחיזוקים
וסימוכין לחשיבות שהוא ייחס לעלייה

זו ' .
7

ההנהגה העלתה על נס את נכונותו והיחלצותו של העולה החדש למפעלי כיבוש  .ואמנם טבנקין ציין

בסיפוק רב כי ' גדלנו  ,כבשנו  ,השגנו את אשר השגנו  ,בעיקר הודות למרות החזקה על העולה

החדש  . . .פגרנו בגלל המרות החלשה על האדם הותיק המסיח דעתו  . ' . . .ו ' דברי ' הקיבוץ המאוחד '
חזרו והבהירו שתביעתם היא שכקיבוץ תשרור מרות של הגשמה והיא בשום אופן אינה נספח

54

.

.

 . Leshem Srrdhne zur Retrung , 1933 - 1939 aus Deutsch/and vertrieben sichjddischeץ

ראה Jugend :

"

 . auffa / srinaפרץ לשם ( ליכטנשטיין ) היה מראשוני החלוצים מגרמניה כקיבוץ המאוחד '

 973ן  Tel Avivיתץ

בדומה לא ' רוזנבלט ( ראה

לעיל  ,הערה , ) 7

אך להבדיל ממנו  -הוא נמנה על אלה שקיבלו ( לרוב ) את גישתה של

הנהגת הקיבוץ .
55

אורי רוזנבלט ביומן גבעת  -ברנר  ,מספר

56

ראה עדויותיהם של המוזכרים לעיל וכן את עדויותיו החשובות של מנחם דורמן ( עדות

1936 , 440

. 14 . 10 .
[ ) 62 ] 46

במדור לתיעוד

בעל  -פה ( וראה על כך בהרחבה בחיבורי הנזכר לעיל  ,בהערת הכוכב ) .
57

ראה על כך את דבריו של טבנקין לח ' בן  -אשר

הגרמנית בגבעת  -ברנר

58

:

ב 1929 -

בדבר החשיבות ההיסטורית שהוא מייחס לקליטת העלייה

' ואם נפסיד אצלכם את העליה הגרמנית  -ייסתם הגולל על העליה הזאת לקבוץ '  .ראה

לאליעזר רגב איש ההתיישבות והחינוך .

פרקי אליעזר

(

תשל " ב  ,עמ '

 . 257וראה עדויותיהם של אמי הורביץ ומנחם דורמן  ,שם .

י ' טכנקין במועצה

)

הי " א  ,ספר המועצה הי " א  ,עמ '

בעריכת דורמן  ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית

:

גבעת  -ברנר ,

. 50 - 49
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אהרן קידר

מבהלי  .הנהגת הקיבוץ התקוממה נגד הנסיונות לזהותה כמיישמת סוציאליזם אדמיניסטראטיבי
וראתה בכך ביטוי קיצוני לעוינות כלפי הקיבוץ ודרכו  .תגובת טבנקין להאשמות כאלה היתה

:

זוהי האשמה כבדה מאד המראה על מרחק נפשי גדול  ,אין זה  ,כי השטן רוקד בינינו  ,כי בלי זה
לא יתואר כלל שתשמע האשמה כזו .

9

'

הנהגת הקיבוץ היתה איתנה בדעתה למנוע מן העלייה הגרמנית את חופש הפעולה  ,אף המוגבל  ,לו
היא כה ייחלה  .אליבא דטבנקין  ,נשקפה סכנת הרס של ממש או לפחות אובדן הדרך הייחודית

ל ' קיבוץ המאוחד ' על  -ידי הליכה לקראת חולשותיה של העלייה הגרמנית בתחום הקליטה  .להנהגת
הקיבוץ היה נהיר שגלי הניפוץ של מתן הבחירה חרגו בהרבה מעבר לשאלות של קליטה  .טבנקין לא
הסתיר כי ' הסכנה היא בכך שכאן בחרו באידיאולוגיה של חופש אישי

בתנועה ' ,

60

ודבר זה השמיט

את הבסיס ליכולת הפעולה רבת  -התנופה של ' הקיבוץ המאוחד '  .טבנקין וחבריו להנהגה עמדו על
כך שתביעותיהם של עולי גרמניה הנעוצות באינטרסים הבלעדיים שלהם  ,חותרים תחת ליכודו של
' הקיבוץ המאוחד '  .קיומו של גוף  ,מחוץ למזכירות הקיבוץ  ,הרשאי לכוון ולרכז עלייה בקיבוץ ,
בהתאם לשיקוליו החברתיים  -משמעו הפיכת הקיבוץ לפדראציה של גופים אוטונומיים הנתונים
למחלוקת מתמדת  ,משום ש ' אין אפשרות שכל חלקי הקבוץ יהיו במצב רוח מתמיד של קבלת עליה .
זה מוליד ויכוחים ואופוזיציה '  .י6

מדיניות חלוקת העלייה נקבעה על  -ידי מזכירות הקיבוץ על  -פי שיקולים אידיאולוגיים וענייניים .
בתחום זה הסתמנו שתי גישות שלא עלו תמיד בקנה  -אחד  .מחד גיסא היה חשד כסיסי  ,עד כדי
המעטת דמותה של העלייה הגרמנית  ,בדבר התאמתה להיות גרעין מייסד וקולט ליישוב קיבוצי

עצמי  -ובכך נסתמו  ,כביכול  ,חלק מטענותיה של העלייה הגרמנית הכמהה לביטוי עצמי  ,להפגין
את יכולתה ועוד .

62

מאידך גיסא  -עמדה הנהגת הקיבוץ לא רק על הצד הכמותי  ,אלא ידעה

להעריך את האיכות וציינה את רמתם האינטלקטואלית והתרבותית של העולים שאותם הפנתה

לקיבוצים שבהם היה חוסר בכוח  -אדם רציני וטוב או צורך בו .

63

מן הטעמים האמורים אף המגמה

לבולל ולפזר את העלייה הגרמנית בהכרח לא היתה חייבת להיות בעלת הקשר שלילי  .דרך
שעוררה התנגדות

רבה ,

ובמהירות שבה הושגו  .כוונתנו להשתלבותם ותרומתם של עולי גרמניה במפעלי

59

בדיון בדלהמיה

60

י ' טבנקין  ,שם .

61

אגב ,

שם  ,שם .

( לעיל  ,הערה ) 22

הכיבוש ,

בתגובה לדברי א ' רוזנבלט .

החשד כי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' נוטה לאופוזיציוניות הועלה כמה פעמים  .ראה ,

למשל  ,דברי טכנקין בישיבת המזכירות הרחבה בנענה 16 . 9 . 1934 ,
62

זו ,

הביאה להישגים שספק רב אם אפשר היה להגיע אליהם בדרך אחרת

14 -

( אק " מ ) .

טבנקין אף לא נמנע מלהטיל ספק בקיבוץ חירות  -גאוות חלוצי גרמניה ב ' קיבוץ המאוחד ' ( ראה לעיל  ,הערה
. ) 26

אליבא דטבנקין  ,קיבוץ חירות

' ניצל כגרעין משום שלא הוטל עליו תפקיד מיוחד של גרעין שצריך לקלוט ,

אלא התערב בתוך פלוגה קיימת בעלת חוסן ידוע '  .כישיבת מזכירות הקיבוץ הרחבה בגבעת  -השלושה ,
12 . 1932
63

1 . 1 . 1933 - 30 .

( אק " מ ) .

.

ב ' קיבוץ המאוחד '  ,כמו ביישוב כולו  ,למדו עד  -מהרה להעריך גם תכונות אחרות של העולים כמו חוש

לסדר ,

דייקנות וידע טכנולוגי  .ואמנם אחד הנימוקים להפנות עלייה גרמנית לגבעת  -השלושה היה נעוץ ברצון לפתח
במקום תעשייה  .לא נרחיב את הדיבור בעניין זה  ,אך יישובי הקיבוץ בהם צלחה התעשייה בשנות השלושים היו

בעלות מרכיב גרמני ניכר ( גבעת  -ברנר  ,אשרות  -יעקב
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[ דלהמיה ]

.

ועוד )  .ראה לעיל הערות

. 47 , 46

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

בהתפשטות ההתיישבותית

בעלייה הגרמנית .

64

המאוחד '

ובתחומים אחרים  ,כולל קליטה  .כל זה הושג כאמור תוך כדי שליטה

65

*י

הנהגת הקיבוץ הגבילה אפוא את האפשרויות העומדות לפני אנשי העלייה הגרמנית והפעילה

כלפיהם את כוחה ואת סמכותה ובכך עיצבה במידה רכה את דרכה של העלייה בקיבוץ  .פועל  -יוצא

מגישה זו היה הוויתור שנאלצו אנשי העלייה הגרמנית לוותר על סגנון  ,על מאוויי  -חיים ועל ציפיות
ליצירת חברה בעלת תכנים וערכים קרובים להם  ,לפחות בשלב זה של חייהם ב ' קיבוץ המאוחד ' .
העלייה הגרמנית לא השלימה עם הדברים וחתרה בדרכים המאפיינות אותה לשינויים  .באורח
פאראדוקסאלי גבר מאבק זה במיוחד לאחר שליכודו והתגבשותו הארגונית של ' הקיבוץ המאוחד '

קיבלו תוקף במועצת הקיבוץ הי " א  ,באוקטובר  . 1936מעיני ההנהגה לא נעלם הפער בין ' הקיבוץ
המאוחד ' לבין חלק ניכר מעולי גרמניה  .היטיב להציג ולהגדיר מצב זה ישראל אידלסון ( בר -

ששימש מזכיר הקיבוץ באותה עת  ,וקבע כי רבים מחברי העלייה הגרמנית אמצו לעצמם

יהודה ) ,

את הגישה

:

' אנו מקבלים את דרכו של הקיבוץ המאוחד אבל אנחנו לא אוהבים אותו ' .

66

אפשר לקבוע אפוא כי בחתירה למען הגשמת מאווייה היתה ונשארה העלייה הגרמנית אופוזיציה

א  -פוליטית  ,שהתמקדה בבעיות קיבוציות  ,אם כי לחלק מן העמדות שננקטו על  -ידי רבים מחבריה
היו השלכות פוליטיות  ,או לפחות היו בחינת מעשים פוליטיים לדידה של הנהגת הקיבוץ  .פעולות
ועמדות מעין אלה היו
א.

:

הקשרים הישירים והעצמיים עם ' חיל  -המילואים ' בגרמניה  ,שמקורם היה ביוזמת החברים

בחוץ  -לארץ שהתקוממו נגד גורל חבריהם ב ' קיבוץ המאוחד '  .מגמה זו נקשרת עם הקמת קיבוץ
גלעד בניגוד לרצון ' הקיבוץ

המאוחד '  .ח

במהלכה של שנת

1939

הסתמנה האפשרות שחברי

' הבונים ' ב ' קיבוץ המאוחד ' יאמצו גישה זו  ,נוכח החלטתה של הנהלת ' הבונים ' על איחוד מידי עם
' השומר הצעיר ' נצ " ח בלבד  ,משמע עם מסגרת אוטונומית ב ' קיבוץ המאוחד '  ,ועל קיום קשר ישיר
עם התנועה
64

כאן שומה לתת את הדעת גם להיבט של מקורות מימון להתיישבות הקיימת והחדשה  ,ולכך היו מודעים ב ' קיבוץ
המאוחד ' .

ראה
65

בחוץ  -לארץ ' .

6

:

על השקעות המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה ביישובים חקלאיים עד סוף תרצ " ז

.

א ' אליצור ההון הלאומי ובנין

הארץ ,

עמ '

, 210 - 209

( ) 30 . 9 . 1937

. 218

מבחינה מיחודית  -מחקרית שומה להעיר כאן שהדברים נסבים על שנות השלושים בלבד  .לא התייחסנו כלל
להשלכות מאוחרות יותר המתקשרות לאופי המפגש ועוצמת ההתנגשות בין העלייה הגרמנית האמורה לבין
' הקיבוץ המאוחד ' והנהגתו  .אכן  ,מן הראוי לבדוק את התפתחות גרעין

' ההתמדה

האופוזיציונית ' בקרב בני עלייה

זו  .נקודות  -חיתוך משמעותיות בעניין זה יכולות להיות העמדות שננקטו על  -ידם בעת הפילוג במפא " י
בפילוג ב ' קיבוץ המאוחד ' ב -

1951

ב , 1944 -

ולא פחות מכך בממדי העזיבה את מסגרת החיים הקיבוצית בפרק  -הזמן שעד

אמצע שנות החמישים .
66

67

י ' אידלסון בדבריו לפני חברי הסמינר של ' הקיבוץ המאוחד ' בעין  -חרוד
ראה  ,למשל  ,בעדותה של סנטה יוספטל

ש ' וורם  ,הוצאת

מפא " י  , 1963 ,עמ '

( לעיל  ,הערה  , ) 1 1עמ '

 . 18וראה עדותו של

 . 9 - 6וראה  :גיורא יוספטל  -חייו ופעלו  ,בעריכת

מ ' דורמן ( [ 62 ] 46א )

יוספטל החליטו עוד בחוץ  -לארץ לא ללכת כדרך ' קיבוץ
68

ב 21 . 5 . 1937 -

המציין שחברים כמו סנטה וגיורא

חרות '  :ראה  :שם  ,עמ ' 13

ראה דין  -וחשבון של י ' אידלסון במועצה הי " ב של ' הקיבוץ המאוחד '  ,ספר

מפגשם של יוצאי

( אק " מ ) .

.

המועצה  ,עמ '

 . 22 - 19ראה פרטיכל

' הבונים ' ב ' קיבוץ המאוחד ' באלונים  ,ביוני  , 1939ובחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת

הכוכב ) .

151

אהרן קידר

ב.

תמיכתם בתביעה לאיחוד התנועה הקיבוצית אשר בין כל משמעויותיה והשלכותיה היתה גם

המרת עקרון המרות נוסח ' הקיבוץ המאוחד ' המופעל על  -ידי הנהגתו  ,במרות הכוללת של תנועת -

העבודה בארץ  -ישראל  .בכך עתיד היה ' הקיבוץ המאוחד ' להיות למסגרת פלוראליסטית ולעבור
שינוי משמעותי בתוך מחנהו .

69

בעיני הנהגת הקיבוץ משמעותה של התפתחות זו היתה הצטרפותם

של עולי גרמניה למחנה מתנגדיה בקיבוץ ומחוצה לו  .היה כאן מימוש המגמה להביא למפנה בתוך

' הקיבוץ המאוחד ' בעזרת העלייה הגרמנית  ,שלא נרתעה מקשיים ומהתמודדויות כדי להגיע לידי
ביטוי עצמי ולקליטה נאותה במסגרת ' הקיבוץ המאוחד '  ,שבו ראתה את ביתה .

במועצה הי " ב זכתה התביעה לאיחוד התנועה הקיבוצית לרוב  ,היה

זה ,

ואמנם כאשר

70

אליבא דאנשי הנהגת

' הקיבוץ המאוחד '  ,אות לכך שאנשי העלייה הגרמנית בקיבוץ לא התגברו על עצמם ועברו למחנה
האופוזיציוני .
נראה שמגמות אלה ואחרות שבישרו על שינויים אפשריים נדחו או בוטלו עם פרוץ המלחמה
ששינתה כליל את פני הדברים .

69

עוד בוויכוח על איחוד התנועה הקיבוצית במועצת יגור

להוט מ

.

 . .הוא

:

ווכוח אשר קיים בתנועה כולה קיים גם בקבוץ המאוחד  ,וקקףמגם בתבעה

והבדלי סגנונות  -ביטח בתוכנו . . .

/

ספר המועצה הי " א  ,עמ '

התנועה הקיבוצית במועצה הי " כ בנען  .ביולי
70

בראשית

1936

סבר

ב 936 -י אמר ח  .בן  -אשר  , :הכלל היסודי שאני חייבים

1939

( 159

ההדגמה

במקור )

.

ברל כצנלסק כי ' העליה הגרמנית שבקיבוץ המאוחד הש אעם תחפש את הסוכתתה בץ

התתעות  .יש בה כוחות מנהירים הטובים תרם זה בתוך תנועה מאוחדת יחפה דרך
אישי המפלגה ( מפא " י ) עם אנשי חבר
פרטיכל זה .

152

וראה את הדיץ על איחוד

הקבוצות  . 1936 ,ה , 2עמ ' . 9

לסעתתה ' .

ראה פרטיכל פגישת

,

תודתי לד " ר כ ' כן  -אכרם על טהעמידלרשותי

