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ספורט בין חברה ,פוליטיקה ואידאולוגיה:
'הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר' והכדורעף
בשער המאמר:
חותמו של הקיבוץ בתרבות הישראלית ניכר במגוון תחומים רחב ואף נחקר רבות ,אך הספורט הקיבוצי
משחק כדורעף
בקיבוץ עברון 1962 ,קיבל הכרה מועטה בלבד ,והעיסוק המחקרי בו דל יחסית .בתקופת היישוב ובשנות המדינה הראשונות
(לע"מ)
הצטיינו הקיבוצים בענפי ספורט שונים ,ומשנות השישים אף הובילו בחלק מהם ברמה הלאומית1.
בענף אחד הייתה לקיבוצים בכורה מוחלטת :הכדורעף .ספורט זה היה מזוהה מראשית התפתחותו
בארץ עם ההתיישבות העובדת ,אך ההצלחה הקיבוצית בו הייתה ייחודית מסיבה נוספת :היה זה
ענף 'תנועתי' .במשך שני עשורים ,מאז ראשיתה של הליגה הלאומית בכדורעף ,בשנת  ,1956ועד
שנת  ,1976זכו באליפות הגברים רק קבוצות מתנועת 'הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר' (להלן:
'הקיבוץ הארצי') ,והן היו רוב הקבוצות בליגה .בליגת הנשים ,שהחלה לפעול בשנת  ,1961החזיקו
הנציגות הקיבוציות ,רובן גם כן קבוצות מ'הקיבוץ הארצי' ,בתואר האליפות עשרים ושש שנים
ברציפות .מסוף שנות השבעים הלך 'הקיבוץ הארצי' ואיבד את הובלת הליגה לטובת קבוצות
עירוניות ,כחלק משינויים נרחבים שהתרחשו הן בתנועה הקיבוצית והן בענף הכדורעף ובספורט
הישראלי כולו2.
במאמר זה אני מבקש לבחון את גורמי ההצלחה של 'הקיבוץ הארצי' בכדורעף ולעמוד על
התפקיד החברתי שהיה לעיסוק בענף ספורט זה בקיבוצים משנות החמישים ועד שנות השבעים,
ואנסה לחבר בין שתי סוגיות אלו .המחקר ההיסטורי העוסק בהתפתחות הספורט בארץ ובכלל זה
התפתחות הכדורעף מפותח למדי ,אך שאלת בכורתו של 'הקיבוץ הארצי' בענף הכדורעף ותפקידו
החברתי של ענף זה בקיבוצים טרם נדונו באופן יסודי .על פי המוסכמה הרווחת על אודות הצלחתם
הייחודית של קיבוצי 'השומר הצעיר' בכדורעף ,הייתה הצלחה זו בעיקר תולדה של היות הענף הזה
'ספורט סוציאליסטי' ,והבחירה וההשקעה בו ב'קיבוץ הארצי' היו תופעה אידאולוגית ,שמאחוריה
עמד לכאורה הממסד הקיבוצי והתנועתי 3.מוסכמה זו הולמת את המגמה הכללית במחקר לנתח
את תולדות 'השומר הצעיר' בכלים אידאולוגיים ופוליטיים ,המתמקדים בהנהגה כגורם שעיצב את
1

2
3

למשל בענף הכדור־מים הובילה 'הפועל' גבעת־חיים את הליגה הלאומית ,ולהוציא שלוש פעמים זכתה באליפות מדי
שנה בשנים  ,1992‑1967בתוכן שש־עשרה שנים רצופות .בשנת  1967היו שליש מקבוצות הליגה בכדורסל קיבוציות,
בעוד שיעורם של חברי הקיבוצים באוכלוסייה היה כ־ 4אחוזים בלבד .קבוצות קיבוציות אמנם לא זכו באליפות הליגה
בענף זה ,אבל קבוצת הצמרת גבת־יגור זכתה בגביע המדינה בשנת  ,1976והייתה זו הפעם הראשונה שבה זכתה בתואר
כלשהו בכדורסל בארץ קבוצה חוץ מ'הפועל' תל־אביב או 'מכבי' תל־אביב .הקיבוצים גם העמידו אלופים רבים בענף
השחייה.
מ' ורטהיים וח' קאופמן' ,קווי יסוד בהתפתחותו ההיסטורית ,החוקתית והטכנית־טקטית של משחק הכדורעף' ,בתנועה,
ו ( ,)2002עמ' .362‑302
'ראיון עם מיכה שמבן' ,השבוע בקיבוץ הארצי 1 ,ביולי  ;1964י' דניאלי' ,השנים המופלאות של הפועל המעפיל',
ספטמבר  ,2011אש"צ ;5202)2(133.150 ,ורטהיים וקאופמן (שם); י' ברקאי' ,בזכות הבולגרים והגליצאים' ,הדף הירוק,
 10באפריל .1997
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המציאות התנועתית 4.ואולם גישה פרשנית זו בעייתית בחקר תולדות הכדורעף ב'קיבוץ הארצי',
משתי סיבות ,עובדתית ותאורטית .מבחינה עובדתית ,על סמך ראיונות עם שחקנים ומאמנים וסקירה
שיטתית של חומרים מארכיונים קיבוציים ושל פעילות המחלקות הרלוונטיות ב'קיבוץ הארצי'
והנהגתו ,מתברר כי הכדורעף לא נבחר באופן מודע ויזום לספורט מרכזי ב'קיבוץ הארצי' ,וכי
להנהגה הקיבוצית והתנועתית לא הייתה מעורבות משמעותית בעידודו ובטיפוחו לכדי ענף מקצועי;
מבחינה תאורטית ,הגישה האידאולוגית והגישה הפוליטית ,בהיותן היסטוריה 'מלמעלה' ,מתעלמות
מן ההיבט החברתי הרווח בחקר ספורט ההמונים כמקרה מובהק של היסטוריה 'מלמטה'5.
במאמר זה אטען כי הכדורעף התפתח ב'קיבוץ הארצי' מתוך שילוב של התנאים החומריים
בקיבוצים ,הרקע התרבותי של דור המייסדים וגורמים פרסונליים ,וכי היתרון היחסי שיצר השילוב
של כל אלה ,הועצם על ידי התפקיד החברתי של הכדורעף בחברה הקיבוצית .מבחינה תאורטית
אני מבקש לפתח במאמר את הפרשנות האידאולוגית והפוליטית ולהציע כנגדן פרשנות חברתית6.
פרשנות זו ,הנשענת על מושג האתוס במשמעות שייחסו לו מקס ובר וממשיכיו ,נמצאה כבעלת
כוח הסברי רב יותר ,הן מכיוון שהיא עוסקת בחברה הקיבוצית עצמה והן בשל תרומתה לניתוח
חברות הנמצאות בתהליכי תמורה ,כפי שהיה בתנועות הקיבוציות משנות החמישים עד
שנות השבעים 7.הכדורעף ב'קיבוץ הארצי' יוצג כאן כפרקטיקה חברתית שחרגה מתחום
הספורט ,ושסייעה לפיתוח אתוס שהלם את הפיכתה של החברה הקיבוצית מחברת צנע
חקלאית לחברת שפע תעשייתית.

התפתחות הכדורעף
את הכדורעף המציא בפברואר  1895מורה לספורט בשם ויליאם ג'' מורגן ,שעבד
במועדון ימק"א בהוליוק ,מסצ'וסטס ,ובקיץ באותה שנה הוא הציג את חוקיו הראשונים
בכינוס של מורים לספורט בספרינגפילד .המשחק נועד להיות בילוי זמין ,זול ופופולרי
לפועלים עירוניים שחפצו בשעשוע ספורטיבי בשעות הפנאי שלהם .הדאגה לפעילות ספורטיבית של
הפועלים הייתה אחת ממטרות ימק"א ,והענפים שפותחו ָּבאיגוד — כדורסל ,כדורעף ושחייה — פותחו
גם בקיבוצים ,מאותן הסיבות .בימי מלחמת העולם הראשונה לימדו חיילים אמריקנים את האירופים
את משחק הכדורעף ,ובשאר העולם הוא הופץ על ידי מוסדות ימק"א8.
4
5
6
7

8

על מגמות בחקר 'השומר הצעיר' ראו :ט' אלמליח"' ,הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר" ומפ"ם בשנים  :1977‑1956יחסי
גומלין בין כלכלה ,פוליטיקה ותרבות' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה.2013 ,
י' גלילי ,א' בן־פורת ור' לידור ,במגרש המשחקים :ספורט וחברה באלף השלישי ,רעננה תשס"ט ,עמ' .102‑63
על הפרשנות האידאולוגית והפרשנות הפוליטית כביטוי של גישת הקונפליקט והגישה הפונקציונלית בחקר הספורט
ראו :גלילי ,בן־פורת ולידור (שם).
על מושג האתוס ראו בהרחבה :ד' גוטויין' ,על הסתירה בין האתוס החלוצי לאידאולוגיה הסוציאליסטית בתנועת
העבודה הישראלית :דוד בן גוריון ויצחק בן־אהרון  ,'1967‑1948עיונים בתקומת ישראל( 20 ,תש"ע) ,עמ' .248‑208
ראו גם :ט' אלמליח' ,השפעת מורשת תנועת הנוער "השומר הצעיר" על הקיבוץ הארצי ומפ"ם' ,ישראל (בדפוס).
W.T. Odeneal, H.E. Wilson & M.F. Kellan, Beginning Volleyball, revised edition, Belmont, CA 1969, pp. 3–7

ויליאם ג' מורגן,
ממציא משחק
הכדורעף
()1942‑1870
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בנות אמריקניות
ממוצא יפני
משחקות כדורעף
במחנה עקורים
בקליפורניה
בתקופת מלחמת
העולם השנייה

אף שהומצא במערב ,התחבב הכדורעף במיוחד על איגודי הספורט במזרח אירופה .צ'כיה הייתה
המדינה הראשונה שבה הפך הכדורעף לענף ספורט תחרותי ,ושם גם הוקם בשנת  1922הארגון
המקצועי הלאומי הראשון של הענף .האיגוד השני הוקם בפולין ,בשנת  .1924בברית־המועצות
התפתח הכדורעף בתנופה רבה החל בשנות העשרים ,לא מעט בעידוד השלטונות ,ובשנת  1925הוקם
איגוד הכדורעף הסובייטי .בתקופת מלחמת העולם השנייה הפך המשחק לעיסוק העיקרי של החיילים
הרוסים בשעות הפנאי .נוסף על כך נפוץ המשחק בקרב פרטיזנים ,בעיקר ביחידותיהם ביוגוסלוויה,
בולגריה ורומניה .לאחר מלחמת העולם השנייה היה הכדורעף לענף ספורט מרכזי גם בגרורותיה של
ברית־המועצות במזרח אירופה9.

ספורט בקרב יהודים ובארץ־ישראל
ענף הכדורעף חדר לחיי התרבות של יהודים באירופה עם ההתפתחות הכללית של העיסוק
בספורט בקרב יהודים בסוף המאה התשע־עשרה ובתחילת המאה העשרים .יהודים באירופה פנו
לעסוק בספורט מתוך שאיפה להידמות מבחינה תרבותית לסביבה ,ובד בבד נקשר העיסוק בספורט
9

ורטהיים וקאופמן (לעיל ,הערה .)2
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להתגבשות הלאומיות היהודית החדשה 10.הדחייה מצד הסביבה הביאה לייסוד ארגוני ספורט יהודיים
נפרדים .אגודת ההתעמלות היהודית הלאומית הראשונה נוסדה בקושטא בשנת  ,1895על ידי צעירים
יוצאי מערב אירופה ,והשנייה קמה בבולגריה בשנת 11.1897
עליית התנועה הציונית העניקה דחיפה משמעותית להקמתן של אגודות ספורט יהודיות לאומיות.
בשנת  1898קרא מקס נורדאו ליצירה של 'יהדות שרירים' ,ובעקבות זאת הוקמה בברלין אגודת
ההתעמלות הציונית הראשונה' ,בר כוכבא' .בשנת 1903
נוסדה 'ברית אגודות ההתעמלות היהודיות' ,שאיגדה את
רוב אגודות ההתעמלות ברחבי אירופה .במקביל נוסדה
ביפו בשנת  1906האגודה הארץ־ישראלית הראשונה,
'ראשון לציון' ,שלימים הפכה ל'מכבי' תל־אביב .בשנת
 1911הוקמה אגודת 'מכבי' בירושלים ,ובמקביל קמו
אגודות 'מכבי' נוספות ברחבי הארץ .בשנת  1921נוסדה
ההסתדרות העולמית 'מכבי' כארגון הגג של אגודות
הספורט היהודיות ברחבי העולם .בשנת  1932נערכה
תחרות הספורט היהודית העולמית הראשונה' ,המכבייה'12.
בשנות העשרים נוצר ב'מכבי' פילוג פנימי ,בגלל עימות
שהתפתח בארץ־ישראל בין החוגים האזרחיים־הבורגניים
כרזות של המכבייה
הראשונה1932 ,
למחנה הפועלי .בעוד הנהגת 'מכבי' ראתה את עצמה כגוף
לאומי ועל־מעמדי ,התעקשו תומכי מפלגות הפועלים
בתוכה לתת לעיסוקם בספורט צביון פועלי ועממי ,ועקב
המחלוקת הם החלו בשנת  1923להקים סניפים עצמאיים.
בשנת  1926הפכו סניפים אלו להסתדרות ספורט נפרדת
בשם 'הפועל' ,והיא הצטרפה עד מהרה ל'אינטרנציונל
הסוציאליסטי של ספורט הפועלים' (סאס"י) .ברוח החרם
של סאס"י על מוסדות הספורט העולמיים הלא־פועליים,
לא השתתפה 'הפועל' במוסדות הספורט הארץ־ישראליים
(מלבד ההתאחדות לכדורגל) ובוועד האולימפי הארץ־
ישראלי13.
10
11

12
13

י' שורק' ,תרבות הגוף במשנתם של אבות התנועה הציונית' ,ח' קאופמן וח' חריף (עורכים) ,תרבות הגוף והספורט
בישראל במאה העשרים ,ירושלים תשס"ג ,עמ' .25‑9
ח' קאופמן' ,אגודות הספורט הציוניות — מספורט לאומי לספורט פוליטי' ,זמנים ,)1998( 63 ,עמ' H. Kaufman, ;90‑81
‘Jewish Sports in the Diaspora, Yishuv, and Israel: Between Nationalism and Politics’, Israel Studies, 10, 2
(Summer 2005), pp. 147–167
צ' צמרת' ,המכביות :המשחקים האולימפיים של העם היהודי' ,קאופמן וחריף (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .129‑113
ח' קאופמן' ,מכבי מול הפועל :היווצרותו של הפילוג הפוליטי בספורט הארץ־ישראלי' ,קאופמן וחריף (שם),
עמ' .112‑90
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הפוליטיזציה של הספורט הארץ־ישראלי העמיקה עם הקמת 'בית"ר' ( )1925וייסוד אגודת
'אליצור' ( )1939על ידי תנועות בית"ר ו'המזרחי' בהתאמה ,וגם בגולה גבר הפיצול הפוליטי בספורט
היהודי .למשל בפולין קמו בשנות העשרים מועדונים מתחרים שייצגו את הזרמים השונים בציונות —
מלבד השסע בין המחנה האזרחי ,המחנה הרוויזיוניסטי ומחנה הפועלים ,התפלגו הציונים
הסוציאליסטים בין 'פועלי ציון' ,שפעלו בגולה באמצעות מועדוני 'הפועל' (החל בשנת ,)1932
ל'פועלי ציון שמאל' ,שהקימו את 'שטרן' ( .)1924נוסף על אלה יסד ה'בונד' הלא־ציוני את אגודת
הספורט 'מורגנשטרן' (14.)1926
בהשפעת תנועות הפועלים האירופיות גיבשו הסוציאליסטים היהודים ,הציונים והלא־ציונים
כאחד ,את השקפתם הייחודית באשר לעיסוק בספורט ולתפקידו החינוכי והפוליטי .בעוד ש'מכבי'
ועצמה ,תבעו הסוציאליסטים
ו'בית"ר' צידדו ברעיון 'יהדות השרירים' ,שמשמעותו הפגנת כוח ָ
שהספורט ימלא תפקיד של בנייה חברתית וחינוך לסולידריות וכן שמירה על בריאות הפועל.
משום כך התנגדו באופן עקרוני לספורט מקצועני ,לענפים כמו הרמת משקולות ואגרוף ,שכללו
הפעלת כוח ופיתוח הגוף ,ולכדורגל ,בשל האלימות היחסית המאפיינת את המפגש בין השחקנים על
המגרש .ואולם ההתנגדות העקרונית לא מומשה הלכה למעשה ,וענפים אלו התפתחו גם במועדונים
הסוציאליסטיים .האגודות הסוציאליסטיות אף טיפחו אלופי ספורט ,אך נתנו דגש משמעותי
לספורט העממי15.

הכדורעף בארץ־ישראל
ראשיתו של ענף הכדורעף בארץ־ישראל במחצית השנייה של שנות העשרים — על רקע התפתחות
העיסוק בספורט ביישוב — במשחקי חובבים בהתיישבות העובדת .משחק הכדורעף הראשון בארץ
נערך בשנת  1926בבית הספר 'הריאלי' בחיפה .ב'הפועל' אימצו את הענף רק כעבור כמה שנים,
ומתחילת שנות השלושים החלו לקיים טורנירים ותחרויות כדורעף .מדי שנה נערכו ימי ספורט
בהשתתפות קבוצות כדורעף מהקיבוצים ,רובם קיבוצי 'השומר הצעיר'.
בשנים הראשונות לא התייחסו ב'הפועל' אל כדורעף כאל ענף תחרותי ,אך הדבר השתנה במחצית
השנייה של שנות השלושים .דב פרוסק ,שחקן כדורעף ומאמן מפולין ,עלה בעידוד 'הפועל' לארץ־
ישראל ומונה למאמן הכדורעף הראשי של האיגוד .בשנת  1939נערכה בהובלתו של פרוסק אליפות
'הפועל' הראשונה בכדורעף ,בהשתתפות יותר משבעים קבוצות ,ובגמר זכתה 'הפועל' חיפה .ב'מכבי'
ובהתאגדויות הספורט האחרות בארץ־ישראל לא עודדו את הענף ,והוא נעדר כמעט לגמרי מתחומי
פעילותן16.
 14ד' בלקינג' ,מרקסיזם מול יהדות השרירים :הספורט היהודי בפולין' ,בתנועה ,ו (תשס"ב) ,עמ' .159‑149
 15ורטהיים וקאופמן (לעיל ,הערה  ;)2ח' קאופמן' ,ספורט לאלופים או לאלפים' ,עתמול( 199 ,אייר תשס"ח),
עמ'  ; 57‑55הנ"ל' ,הזיקה הרעיונית בין ספורט הפועלים לבין התאגדות "הפועל" בתקופת המנדט' ,בתנועה ,ג (תשנ"ה),
עמ' .76‑56
 16ורטהיים וקאופמן (לעיל ,הערה .)2
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עם העלייה מפולין ,בולגריה ,צ'כיה
והונגריה התקדם הכדורעף בארץ־
ישראל ,ובמהלך שנות הארבעים עלה
מספר הקבוצות בארץ על  .200החל
בשנת  1942נערכו התחרויות הארציות
במסגרת 'גביע זייד' בשיח' א־בריק.
בתחרויות אלה השתתפו בעיקר קבוצות
קיבוציות ,וגם הזוכות היו מקרבן :קיבוץ
השומר הצעיר ג (לימים קיבוץ חצור),
הפועל מרחביה ,הפועל בית־זרע ,הפועל
בית־קמה ועוד.

שנות החמישים והשישים :הבכורה של 'הקיבוץ הארצי'
במהלך שנות החמישים הפך ענף הכדורעף בישראל מספורט עממי לספורט מקצועי .ההתאחדות
הארץ־ישראלית לכדורעף נוסדה עוד בשנת  ,1943אך רק בשנת  1956עבר ארגון הפעילות בענף
ממרכז 'הפועל' להתאחדות לספורט .באותה שנה גם החלה לפעול הליגה הלאומית לכדורעף,
ועד מהרה ניכרה בה שליטה מוחלטת של קיבוצי 'הקיבוץ הארצי' .האלופה הרשמית הראשונה
הייתה 'הפועל' בית־זרע ,והייתה זו הזכייה היחידה בתואר בתולדותיה .בשנים  1961‑1957זכתה
'הפועל' עין־שמר באליפות; בשנת  1962זכתה נגבה באליפות; ואחר כך במשך תשע שנים רצופות
הייתה 'הפועל' המעפיל אלופת המדינה .בשנת  1972זכתה לראשונה 'הפועל' עין־
המפרץ‑כפר־מסריק באליפות והחזיקה בתואר עד .1975
הישגיה של 'הפועל' המעפיל בשנות השישים זיקקו את ההצלחה יוצאת הדופן
של קיבוצי 'הקיבוץ הארצי' בכדורעף לכדי תופעה אגדית כמעט' .מעופפי המעפיל',
כפי שכונו ,היו חבורה של צעירים בני הקיבוץ ,חלקם עדיין תלמידי המוסד החינוכי
וחלקם חיילים ,שעמדו במרכז של מה שהיה בעיני חלק מאנשי התקופה 'פסיכוזה
חברתית' לכדורעף 17.הניצחונות המוחצים על הקבוצות הישראליות וההתמודדויות
עם ענקיות כדורעף ממזרח אירופה עשו את הכדורעף הקיבוצי לזירה שכוננה חוויה
הפוכה מזו של האפרוריות והנידחוּ ת היחסית של חיי הקיבוץ .השחקנים הצעירים זכו
להערצה גם מצד הדור הוותיק בקיבוץ ,יחס שהיה חריג על רקע המתח הבין־דורי
ששרר באותה תקופה בין המייסדים ַלבנים 18.הקיבוץ כולו סבב סביב מגרש הכדורעף,
 17ריאיון עם יובל דניאלי (שחקן 'הפועל' המעפיל ונבחרת ישראל בשנות השישים) ושלמה שאלתיאל (איש דור המייסדים
בקיבוץ המעפיל) ,קיבוץ המעפיל 30 ,בספטמבר .2014
 18א' גן' ,השיח שגווע? "תרבות השיחים" כניסיון לגיבוש זהות מייחדת בדור השני בקיבוצים' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
תל־אביב ,תשס"ג.

למעלה :משחק
כדורעף בקיבוץ
עין־השופט ,סוף
שנות השלושים

(באדיבות ארכיון יד־יערי,
גבעת־חביבה)

למטה :חיים בורר,
שחקנה המצטיין
של הפועל בית־זרע,
אלופת המדינה
הראשונה1956 ,
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הישגי מעופפי
הפועל המעפיל,
'דבר' 26 ,ביוני
1964

נערים מוכשרים נשלפו מהכיתות ,וצעירים עזבו את השדות כדי להשתתף במשחקי הקבוצה ואף
קיבלו ימי חופש ,שהיו נדירים באותה תקופה ,כדי להתאמן לקראת התמודדויות חשובות .המקום
המרכזי שקיבל הכדורעף הביא לחיכוכים בין מרכז 'הפועל' ,ראשי הקבוצות והשחקנים עצמם לבין
אנשי הממסד הקיבוצי והתנועה ,שהתרעמו על הבכורה שרכש המשחק19.
בסוף שנת  ,1960קרוב לחמש שנים לאחר הקמת ליגת הגברים הישראלית ,נפתחה ליגת
הנשים ,ובמשך עשרים ושש שנים רצופות שלטו בה בנות הקיבוצים באליפויות .בסיומה של עונת
הבכורה הייתה 'הפועל' עין־שמר ל'דאבליסטית' ,כלומר זכתה באליפות המדינה ובגביע המדינה
גם יחד; זו הייתה האליפות היחידה של עין־שמר ,אך היא זכתה עוד שלוש פעמים בגביע המדינה.
שנה אחר כך זכתה באליפות 'הפועל' נעמן; בשלוש השנים הבאות זכתה 'הפועל' כפר־מסריק
באליפות ,ובשנת  1965זכתה גם בגביע המדינה; ושנה לאחר מכן הצטרפה למועדון האלופות
'הפועל' המעפיל .עד שנת  1987תפסו את המקום הראשון בטבלת הליגה רק קבוצות מן ההתיישבות
העובדת.
השחקנים והשחקניות מ'הקיבוץ הארצי' היו הרוב המוחלט בסגל נבחרת ישראל בכדורעף באותן
שנים .הנבחרת אמנם התקשתה להגיע לרמה נאותה ביחס לקבוצות מחו"ל ,בשל אופייה החובבני
 19ראו חליפות מכתבים בשנות השישים בין מנהל המוסד החינוכי ,מזכיר הקיבוץ ומזכירות 'הקיבוץ הארצי' לבין מרכז
'הפועל' ,אוסף מסמכים על 'הפועל' המעפיל ,אש"צ.5202)1(133.150 ,
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יחסית 20,אך אי ההצלחה במסגרת העולמית
לא פגעה בחוויה החברתית והספורטיבית
של שחקני הכדורעף חברי הקיבוצים .בשנות
החמישים והשישים הייתה טיסה לחו"ל אירוע
חריג בחייו של צעיר ממוצע מן הקיבוץ ,וגם
אירוח קבוצות בעלות שם עולמי היה יוצא
דופן בקיבוצים .להופעותיהם של שחקני
הכדורעף בני 'הקיבוץ הארצי' בטורנירים בין־
לאומיים נודעה גם חשיבות פוליטית־תנועתית:
באליפות העולם במוסקווה בשנת 1952
ביקרה לראשונה נבחרת ישראלית בברית־
המועצות בעידן המלחמה הקרה ,ומשחקה של
קבוצת המעפיל מול אלופת צ'כיה בשנת  1968היה ההופעה הראשונה של קבוצה ממזרח אירופה
בישראל לאחר ניתוק היחסים בעקבות מלחמת ששת הימים .עבור הנהגת 'הקיבוץ הארצי' ,שהייתה
צמאה לביטוי מעשי כלשהו לזיקתה ל'עולם המחר' הסובייטי ,היה הקשר הספורטיבי עם מדינות
סוציאליסטיות וקומוניסטיות בגדר הישג יקר המציאות .עם זאת ההתלהבות הייתה חד־צדדית למדי:
שחקני הקבוצות הגדולות מבירות מזרח אירופה היו המומים מכך שהקבוצות הישראליות שאירחו
אותם במסגרת אליפות אירופה לאלופות באו מיישובים כפריים קטנים ונידחים21.

גורמי ההצלחה של 'הקיבוץ הארצי' בכדורעף
השליטה של קיבוצי 'הקיבוץ הארצי' בענף הכדורעף בישראל במשך עשרים שנה היא תופעה ייחודית
בספורט הישראלי ,גם על רקע ההצלחה היחסית של התנועות הקיבוציות בענפי ספורט אחרים .מדוע
דווקא הכדורעף היה כה בולט? ומדוע דווקא ב'קיבוץ הארצי'? התשובה על שאלות אלה נעוצה
בשלושה גורמים היסטוריים משלימים — חומרי ,תרבותי ואישי — שהיוו את התשתית להצלחה זו.
מבחינה חומרית ,בתנאי הצנע של החברה היישובית והישראלית בשנות הארבעים והחמישים
היו בקיבוצים תנאים טובים לפיתוח הספורט :היה קל יחסית למצוא בהם בני נוער או מבוגרים
שיכלו להשקיע מזמנם בעיסוק בספורט ,להכשיר בכוחות משותפים מגרש צנוע ,להביא מאמן
 20במשימתה הבין־לאומית הראשונה ,אליפות אירופה בפריז בשנת  ,1951הגיעה הנבחרת למקום האחרון; באליפות
העולם במוסקווה בשנת  1952הגיעה למקום שלפני אחרון; בשנת  1955באה לראשונה לישראל קבוצה זרה ,נבחרת
צבא בולגריה ,והיא ניצחה ללא כל קושי בכל משחקיה כאן; באליפות העולם שנערכה בפריז בשנת  1956הגיעה
הנבחרת הישראלית למקום השישה־עשר מתוך עשרים וארבעה; באליפות העולם במוסקווה בשנת  1962הגיעה
הנבחרת למקום החמישה־עשר; בשנת  1970הגיעה למקום התשעה־עשר באליפות העולם בבולגריה ,וזו הייתה הפעם
אחרונה שהשתתפה במשחקי האליפות .מעולם לא הצליחה הנבחרת להעפיל לאולימפיאדה ,ומאז  1971לא העפילה
לשלב הגמר באליפות אירופה — עד שבשנת  2012העפילה נבחרת הנשים לשלב זה.
 21ריאיון עם דניאלי ושאלתיאל (לעיל ,הערה .)17
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נבחרת ישראל
בכדורעף בטקס
הפתיחה של אליפות
העולם במוסקווה
באצטדיון לנין1952 ,

(באדיבות ארכיון יד־יערי,
גבעת־חביבה)
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מאחד הקיבוצים או מהעיר ולהציע לו מגורים .הספורט הקיבוצי לא דרש הוצאות כספיות גבוהות,
שכן השחקנים ,המאמנים והעסקנים פעלו בהתנדבות ,השטח למגרשים היה זמין ,והנסיעות של
ספורטאים ישראלים לחו"ל ממילא היו נדירות יחסית באותה תקופה .נוסף על כך כספי השילומים
והפיצויים מגרמניה שזרמו לחלק גדול מהקיבוצים מתחילת שנות החמישים הופנו לעתים קרובות
להקמת מגרשי ספורט ,אולמות ֵ
וברכות 22.בשנות השישים והשבעים התפתחו הקיבוצים מבחינה
כלכלית ונכנסו לשלב השפע והרווחה .במצב החדש גברה יכולתם להשקיע בספורט :האפשרות
לעסוק בספורט בשעות הפנאי הושפעה לטובה מהיציבות הכלכלית ,וחברים היו פנויים לשמש בכל
התפקידים שהיו דרושים לטיפוח ענף הכדורעף.
נבחרת ישראל
לצד התנאים החומריים שאפשרו את העיסוק בספורט ,תרמה לכך העובדה שרוב הקיבוצים היו
משחקת מול נבחרת
יישובים מבודדים יחסית מהסביבה — הנוער הקיבוצי בחר בענף ספורט מסוים והתמחה בו בין
ברית־המועצות
באליפות העולם
23
היתר משום שלא היו לו אפשרויות תרבותיות אחרות .נסיבות אלה תרמו לפיתוח היתרון היחסי
במוסקווה1952 ,
(ארכיון קיבוץ גן־שמואל) של הקיבוצים בענפי ספורט ספציפיים ,שכן בשל הניתוק מהסביבה פעלו הקיבוצים למעשה כעין

 22ע' בורד' ,שאלת השילומים והפיצויים האישיים ממערב־גרמניה בתנועה הקיבוצית על כל זרמיה בין השנים
 ,'1970‑1950עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשס"ב.
 23ריאיון עם צבי סינטו ,ללא תאריך ,אוסף מסמכים על 'הפועל' המעפיל ,אש"צ ;5202)1(133.150 ,עדות אמניה לבבי,
אש"צ  ;5202)3(133.150עדות ראובן אריאל ,אש"צ  ;5202)4(133.150ברקאי (לעיל ,הערה .)3
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חממות לטיפוח כישרונות צעירים בתחום ,ונערים ונערות שהיו בעלי פוטנציאל לצמוח לרמה גבוהה
אותרו וזכו להתאמן עם הקבוצות המקומיות ואפילו לשחק בליגה הלאומית ובנבחרת ישראל .במובן
זה הקיבוץ פעל כממסד ספורטיבי יעיל ,מפני שהכיל בתוכו ,כמערכת חיים טוטלית ,את כל מרכיבי
מסלול בנייתו של ספורטאי מקצועי.
הבחירה בענף ספורט מסוים בגלל חוסר ההיצע בתחום התרבות השתלבה ברקע התרבותי של
חברי הקיבוצים .הנוער הקיבוצי ,שהוביל את נבחרות הקיבוצים בשנות ההצלחה ,אימץ באין בררה
חלק מהתבניות התרבותיות שנוצרו על ידי דור המייסדים .משחק הכדורעף נקבע כספורט המרכזי
ב'קיבוץ הארצי' כבר בשנות השלושים ,ודור הבנים שנולד בשנים אלה ,ושבגר לאחר קום המדינה
כשהוא נושא על שכם את קבוצות הכדורעף המקומיות' ,ינק את הכדורעף עם חלב אמו' .נוסף על כך
היחס החיובי לספורט ועידוד העיסוק בו בקיבוצים היו תולדה של נאמנות לאתוס הלאומי והחלוצי
כאחד ,שכלל זיקה עמוקה לפעילות גופנית 24.בתרבות היום־יום של הקיבוץ היה אפוא מקום חשוב
לעיסוק בספורט ,והיא הצליחה להכיל באופן מוצלח את ההתגבשות של ביטויי הספורט התחרותי
למיניו ובראשם הכדורעף.
מרכיב נוסף בהצלחה של 'הקיבוץ הארצי' בכדורעף היה הגורם האנושי .אין עוררין על התפקיד
הראשי שמילא בעניין זה מיכה שמבן ( ,)2013‑1919שייסד והוביל את הענף בקיבוצי התנועה .שמבן,
שהתחנך בתנועת 'השומר הצעיר' ברומניה ,עלה לארץ בשנת  ,1934היה חבר קיבוץ חצור ואחר כך
בית־אלפא ,ובאמצע שנות החמישים קבע את ביתו בחולון .הוא היה הרוח החיה בענף הכדורעף
בישראל בשנות החמישים והשישים ,כיהן כרכז הענף בהתאחדות 'הפועל' ,ובהיותו חבר 'הקיבוץ
הארצי' פעל באותן שנים לעידוד ספורט זה במיוחד בקיבוצי התנועה .בשנותיו הראשונות בארץ
היה שמבן מורה לחינוך גופני ב'שומריה' — המוסד החינוכי המרכזי של 'השומר הצעיר' ,בקיבוץ
משמר־העמק — וגידל שם דורות של שחקני כדורעף .לאחר מכן פעל בקיבוצי 'הקיבוץ הארצי'
בכל רחבי הארץ בייסוד ,אימון והכשרה של קבוצות בענף זה .אישיותו הצבעונית ,המרץ והכריזמה
שלו ,וכמובן יכולותיו המקצועיות בתחום הכדורעף ,הביאו לכך שבעשרות קיבוצים התהוותה הנהגה
פנימית שהקימה בשנים הבאות את הקבוצות הטובות בארץ; הנהגה זו השקיעה ככל הנדרש והתמסרה
לפיתוח כישרונות ,להרכבת קבוצות כדורעף ולהתמודדות על ראשות הליגה הלאומית בכדורעף25.

תפקידו החברתי של הכדורעף ב'קיבוץ הארצי'
הגורמים החומרי ,התרבותי והאנושי מסבירים אפוא את התשתית להצלחה של קבוצות 'הקיבוץ
הארצי' בכדורעף ולהתפתחות יתרונה היחסי של התנועה בתחום מסוף שנות השלושים ואילך ,יתרון
שבא לידי ביטוי במיקום של קבוצותיה בצמרת הליגה הלאומית מאמצע שנות החמישים ובמשך
 24ט' בן־ישראל ,מהלכה למעשה :סיפורה של תרבות הגוף בתרבות הארץ ישראלית ,תל־אביב תשע"א ,עמ' .141‑134
 25ריאיון עם יעקב סובוביץ ,חיפה 6 ,באוקטובר  .2014תודתי נתונה לד"ר סובוביץ ,מראשי ענף הכדורעף בארץ בעבר
והיסטוריון של ספורט בהווה ,על הסיוע בהכנת המאמר .הביוגרפיה של שמבן שהוא כותב בימים אלה עתידה לצאת
לאור בקרוב בהוצאת 'יד יערי — המכון לחקר השומר הצעיר'.
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תקופה ארוכה .אולם יש בהסבר זה כמה נקודות חולשה :ראשית ,תנאי החיים בקיבוצים והמוצא
המזרח אירופי של מייסדיהם היו דומים בתנועות קיבוציות אחרות ,ובהן לא טופח הכדורעף;
שנית ,הדגש על המרכיב המקומי והאישי כרוך בהתעלמות מחלקם של הנהגת התנועה והממסד
התנועתי בעיצוב דפוסי החיים בקיבוצי 'הקיבוץ הארצי'; שלישית ,הגורמים שהוזכרו אינם מתייחסים
לייחוד האידאולוגי ,הפוליטי והחברתי של 'השומר הצעיר'; ורביעית ,הסברים אלו מתעלמים מן
התמורות החברתיות שעברו על החברה הקיבוצית שממנה באו השחקנים ,המאמנים ,העסקנים,
המימון וכמובן — הקהל ,ומן התפקיד שמילא בה הכדורעף .להלן אדון בשלושה הסברים אפשריים
נוספים — אידאולוגי ,פוליטי וחברתי — חלקם מוכרים וחלקם חדשים ,להצלחת קיבוצי 'הקיבוץ
הארצי' בכדורעף .הסברים אלה קושרים הצלחה זו למאפיינים שייחדו את התנועה ואת דרכי
התפתחותה ,ועשויים להשלים את ההסבר המשלב את הגורמים החומרי ,התרבותי והאנושי.
ההסבר האידאולוגי הוא שההשקעה הגדולה שהביאה להצלחת קיבוצי 'הקיבוץ הארצי' בכדורעף,
נגזרה מזהותה הרעיונית של התנועה ונשענה על תפיסת תפקיד ה'ספורט הסוציאליסטי' בהבניית
תודעה חברתית 26.לפי הסבר זה ,שזכה למעמד של מוסכמה היסטורית ,מרכזיותו של משחק הכדורעף
ב'קיבוץ הארצי' וטיפוחו לרמה מקצוענית נבעו מהזיקה האידאולוגית לגוש הסובייטי ,שהכדורעף
זכה בו למקום מרכזי ביותר בתרבות ,מפני שנחשב 'ספורט סוציאליסטי' מובהק ,שאמור היה לתרום
לכינון התודעה המעמדית של ההמונים ולהכשיר אותם למאבק בבורגנות.
סוציאליזם אכן היה ערך רעיוני מרכזי ב'שומר הצעיר' משחר ימיה של התנועה ,ועם השנים —
במיוחד לאחר שברית־המועצות מילאה תפקיד חשוב בהבסת גרמניה הנאצית ותמכה בהקמת מדינת
ישראל — גברה הזיקה ל'עולם המהפכה' ובעיקר לברית־המועצות ולקומוניזם 27.מגמה זו נבעה
מהמקום שתפס המרקסיזם ב'קיבוץ הארצי' ,הן כרוח הזמן ( )zeitgeistהמהפכני והן כאידאולוגיה
מהפכנית שייחדה את 'השומר הצעיר' והצדיקה את היותו זרם עצמאי ונפרד מהזרם המרכזי של
תנועת העבודה 28.ההתייחסות אל ברית־המועצות כאל מופת לחיקוי באה לידי ביטוי בהשפעה
תרבותית מוגברת שלה על הקיבוצים ,בין היתר בתחום הספורט .אימוץ הכדורעף כענף הספורט
המרכזי ב'קיבוץ הארצי' היה ,לפי ההסבר האידאולוגי ,תולדה של ניסיון לחקות את 'עולם המחר'
ולשאוב ממנו השראה תרבותית ,כפי שהיה למשל בתחומי המוזיקה ,הציור ,הפיסול והספרות29.
גם מבחינה חינוכית נתפס הכדורעף כ'ספורט סוציאליסטי' ,וזאת בשל תכונותיו הייחודיות:
הוא מעודד שיתוף פעולה ואין בו תחרותיות בתוך הקבוצה והסתמכות על כוכבים כמו בכדורגל
ובכדורסל; הוא מתאים לנשים ולגברים כאחד; אין בו מגע פיזי ואלימות; הקהל בו אינו משתלהב יתר
26

27
28
29

הסבר זה מבוסס על גישת הקונפליקט ,שעל פיה הספורט הוא אמצעי היכול לשרת קבוצה חברתית מסוימת במאבק
לשיפור מעמדה .ראו :א' בן־פורת' ,אופיום להמונים :כדורגל ולאומיות עם הקמת המדינה' ,א' גור־זאב ור' לידור
(עורכים) ,ספורט :ערכים ופוליטיקה ,חולון תשס"ז ,עמ' .139‑137
להרחבה ראו :א' מרגלית' ,השומר הצעיר' :מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני ( ,)1936‑1913תל־אביב תשל"א.
ד' זית ,חלוצים במבוך הפוליטי :התנועה הקיבוצית  ,1948‑1927ירושלים תשנ"ג ,עמ'  ;17על האהדה לברית־המועצות
בתנועת העבודה ראו :א' שפירא ,ההליכה על קו האופק ,תל־אביב תשנ"ז ,עמ' .257‑208 ,156‑118
א' צור' ,הקיבוץ הארצי ,האמנות המשרתת והרקע ההיסטורי' ,ש' שאלתיאל (עורך) ,אמנות בשרות רעיון :כרזות השומר
הצעיר  ,1967‑1937גבעת־חביבה וקריית שדה־בוקר תשנ"ט ,עמ'  ;25‑13אלמליח (לעיל ,הערה .)4
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משחק כדורעף
בקיבוץ גן־שמואל,
1945

(ארכיון קיבוץ גן־שמואל)

על המידה; הוא פשוט מבחינת ציוד ואמצעים (כדור ורשת בלבד ,ללא צורך במגרש בטון או דשא);
ובעת המשחק השחקנים צריכים למתוח את עמוד השדרה ולהרים את הראש ,בגלל הרשת הגבוהה,
ולכן הוא משפיע לטובה על היציבה ומומלץ במיוחד לאנשים המרבים בישיבה או התכופפות,
כחקלאים ופועלי תעשייה .לפי ההסבר האידאולוגי ,כפי שבברית־המועצות הכריזה האספה המרכזית
של המפלגה הקומוניסטית על הכדורעף כמשחק 'בעל תרומה לאומית חינוכית־פדגוגית' ,כך ב'קיבוץ
הארצי' מצאו כי ענף זה הוא בעל השפעה חברתית של שיתוף פעולה וסולידריות ,ולכן טיפחו אותו30.
על אף הנטייה הן במחקר הקיים והן בעדויות שחקני כדורעף מהקיבוצים בשנות השישים והשבעים
לתלות את טיפוח הכדורעף ב'קיבוץ הארצי' בגורם האידאולוגי־החינוכי ,קשה למצוא במקורות
התקופה דיונים ממסדיים בקיבוצים או במנגנון התנועה המאמתים את הטענה שהכדורעף התפתח
כענף מרכזי ב'קיבוץ הארצי' באופן רשמי משום היותו 'ספורט סוציאליסטי' או משום שהוא טיפח
בקרב השחקנים ,הקהל או העסקנים בקיבוצים תודעה חברתית סוציאליסטית .להפך ,בשנות ההצלחה
של 'הקיבוץ הארצי' בענף הכדורעף לא הייתה החוויה של העיסוק בו דווקא קיבוצית וסוציאליסטית,
אלא חוויה תחרותית ומקצוענית ,וקשה לומר שהיה בה יסוד אידאולוגי.
קושי נוסף בהסבר האידאולוגי־החינוכי הוא העובדה שהזיקה של ה'קיבוץ הארצי' לברית־
המועצות הייתה נתונה במשבר עמוק מאמצע שנות החמישים ,דווקא בתקופת הפריחה של הכדורעף,
וזאת בעקבות שורת אירועים :עסקת הנשק הצ'כית‑המצרית (ספטמבר  ,)1955התנערותו של ניקיטה
חרושצ'וב מן הסטליניזם בוועידה העשרים של המפלגה הקומוניסטית (פברואר  ,)1956דיכוי המרד
 30ורטהיים וקאופמן (לעיל ,הערה .)2
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בהונגריה בידי הצבא האדום (אוקטובר‑נובמבר  )1956ומלחמת סיני (אוקטובר‑נובמבר .)1956
האפשרות שחברי הקיבוצים ביקשו לחקות את ברית־המועצות בשנות השישים והשבעים לא רק
שאיננה סבירה ,אלא שהיא עומדת בסתירה למסקנות העולות מחקר התקופה 31.נוסף על כך המשקל
המעשי של האידאולוגיה הסוציאליסטית בספורט הפועלי שנוי במחלוקת ,שכן למרות היומרה
ההצהרתית ,פיתחו ב'הפועל' ענפי ספורט 'לא פועליים' ואף טיפחו אלופים יחידים ,וכך היה גם
ב'קיבוץ הארצי' 32.אפשר אפוא שלמרכיב האידאולוגי היה משקל כלשהו כצידוק בדיעבד לאהדה
לכדורעף ,אך הוא אינו יכול להסביר מלכתחילה את ההתמסרות הבלעדית כמעט לספורט זה בקיבוצי
'הקיבוץ הארצי' ואת ההשקעה הרבה בו.
ההסבר הפוליטי להצלחה של קיבוצי 'הקיבוץ הארצי' בכדורעף מבוסס על חלקם של התנועה
והנהגתה בעיצוב דפוסי החיים בקיבוצים ,ונשען על הגישה הפונקציונלית ,המייחסת לספורט תפקיד
בהסדרת היחסים החברתיים ובשימור המבנה החברתי הקיים 33.מבחינה היסטורית הסבר זה מבוסס
על התפתחות תחום התרבות ב'קיבוץ הארצי' כחלק ממנגנון השליטה של הנהגת התנועה בחברה
הקיבוצית ,ולפיו הצלחת הקיבוצים בכדורעף התאפשרה בעיקר בזכות עידוד ותמיכה מצד מנגנון
התנועה .ואכן התנועה סייעה במימון נסיעות לחו"ל של קבוצות מ'הקיבוץ הארצי' ,גם אם בסכומים
קטנים יחסית להשתתפות הקיבוצים ומרכז 'הפועל' ,ותמיכה זו ,סמלית ככל שהייתה ,הייתה ייחודית
בהשוואה לשאר ענפי הספורט 34.כפי שיוסבר להלן ,ההשקעה בכדורעף הלמה תהליכים פוליטיים־
מוסדיים שעברו על קיבוצי 'השומר הצעיר' משנות החמישים ועד שנות השבעים ,וייתכן שתהליכים
אלו הביאו את הנהגת 'הקיבוץ הארצי' להכרה שניתן לעשות בענף זה שימוש פוליטי.
מאז שנות העשרים היה תהליך המיסוד החברתי והפוליטי של 'השומר הצעיר' מלווה בכינון
מערכת תרבות שנועדה ליצור בתוך התנועה לכידות חברתית ואחדות רעיונית ,ולגייס לה תומכים
מבחוץ .מערכת זו מנתה מגוון מוסדות תרבות 35,והושפעה מדפוס הפעולה ה'קלסי' של תנועות
הפועלים בעולם וממימושו בתנועת העבודה הארץ־ישראלית ,שכלל גם את תחום הספורט .אמנם
קבוצות הספורט הקיבוציות השתייכו ל'הפועל' ,ולא הקימו התאגדויות תנועתיות נפרדות כפי שהיה
בשאר התחומים בשדה התרבות (עיתונים ,כתבי־עת ,מועדוני תרבות ,הוצאות ספרים ,מרכזי סמינרים
31
32
33
34

35

על המשבר ַּביחס לברית־המועצות ראו :אלמליח (לעיל ,הערה .)4
ורטהיים וקאופמן (לעיל ,הערה  ;)2קאופמן ,ספורט לאלופים (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ;57‑55הנ"ל ,הזיקה הרעיונית
(לעיל ,הערה  ,)15עמ' .76‑56
בן־פורת (לעיל ,הערה .)26
גזברות הוועד הפועל של 'הקיבוץ הארצי' למזכירות קיבוץ המעפיל 1 ,בדצמבר  ,1966אש"צ;5202)1(133.150 ,
ש' מרן למזכירות 'הקיבוץ הארצי' 11 ,במרס  ,1969שם; ריאיון עם שמבן (לעיל ,הערה  ;)3התכתבות בין קיבוצים
למזכירות הוועד הפועל של 'הקיבוץ הארצי' בנושא מימון מחנות אימונים בארץ ונסיעות למשחקים ואימונים בחו"ל,
 ,1966‑1964אש"צ.5202)1(133.150 ,
ארגון הציירים של 'הקיבוץ הארצי' ( ,)1935כתב־העת 'הדים' (' ,)1935ספריית פועלים' ( ,)1939העיתון היומי 'משמר'
( ,1943נקרא 'על משמר' החל משנת ' ,)1948המרכז לתרבות מתקדמת' ( ,)1946כתבי־העת הספרותיים 'עתים'
ו'אורלוגין' ('עתים' ראה אור בשנים  1948‑1946והמשכו 'אורלוגין' פורסם בשנים  ,)1957‑1950הסמינריון המרכזי
של 'הקיבוץ הארצי' בגבעת־חביבה ( ,)1948השבועון 'השבוע בקיבוץ הארצי' ( ,)1950הירחון 'בחטיבה' ( ,1956בשנת
 1964הפך לשבועון 'חותם') והרבעון 'בשער' (.)1958
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ועוד) ,אך ב'קיבוץ הארצי' יצרה ההתמחות הענפית בכדורעף מצב של התאגדות תנועתית למעשה,
שכן היה ידוע שכדורעף הוא 'הספורט של "הקיבוץ הארצי"' 36.ועל כן הוא היה אמור לשרת את בניין
הכוח התנועתי ממש כפי שעשו זאת הכלים התרבותיים האחרים ,כלומר לגייס את אנשי התנועה
וליצור תמיכה בציבור הרחב37.
הזירה התרבותית של 'השומר הצעיר' צברה משנה חשיבות משנות החמישים ואילך ,על רקע
המשבר הפנימי במנגנון 'הקיבוץ הארצי' ,משבר שנבע משילוב של שלושה גורמים .הגורם הראשון
היה השפל הכלכלי ,החברתי והמורלי שהיו נתונים בו הקיבוצים לאחר קום המדינה .בתקופת היישוב
נהנו התנועות הקיבוציות מבכורה בהובלה הוולונטרית של משימות לאומיות ושל מפעל ההתיישבות,
אך מראשית שנות החמישים הפכו למגזר שתרומתו הלכה ופחתה ,ושלא כבעבר ,חלקם במשימה
המרכזית של התקופה — קליטת העלייה הגדולה — היה שולי .נוסף על כך מפ"ם ,מפלגתם של
'הקיבוץ הארצי' ו'הקיבוץ המאוחד' ,לא צורפה לממשלה הראשונה ונותרה באופוזיציה למשך שש
שנים ארוכות ,הקיבוצים סבלו גם מעזיבות רבות ,שהביאו לכרסום בדימוים העצמי ולהגברת תחושתם
שהם ניצבים לפתע בשולי הדרך .זאת ועוד ,הקיבוצים נקלעו למשבר חובות קשה ,והמצב הכלכלי
הקשה גרם לתסכול בקרב החברים ,שרצו להתרווח מעט לאחר שנים ארוכות של נתינה והקרבה .בכל
התנועות הקיבוציות הגיבה ההנהגה על המשבר החברתי והכלכלי בהתעלמות מרצון החברים וקראה
לחלוציות ,ונתק זה בין הציבור להנהגה העצים את המשבר38.
הגורם השני למשבר ב'קיבוץ הארצי' היה השבר האידאולוגי כתוצאה מהגילויים החדשים על
הסטליניזם בברית־המועצות .לכידותו החברתית וכושר הפעולה הפוליטית של 'הקיבוץ הארצי'
התבססו על עקרון ה'קולקטיביות הרעיונית' ,שדגלה באחדות רעיונית ובמרכזה האהדה ל'עולם
המחר' 39.המשבר הרעיוני הטיל את הנוער הקיבוצי ואת החברים למבוכה ,ואף הביא לפגיעה
בסמכותה של הנהגת התנועה ,שבמשך יותר משני עשורים טיפחה את האהדה לברית־המועצות ככלי
שליטה פוליטי־אידאולוגי .מתחים פנימיים ,אי שביעות רצון מההנהגה ,תביעות שונות של הציבור,
חשבונות ישנים — כל אלה החלו לקבל ביטוי ,והובילו לדרישה לשינוי שהופנתה כלפי הממסד
התנועתי והמפלגתי.
הגורם השלישי למשבר ב'קיבוץ הארצי' נבע דווקא מהתפתחות כלכלית חיובית בקיבוצים
למן המחצית השנייה של שנות החמישים .הסכמי פרישׂ ת חובות והקצאת אשראי שנחתמו בין
36

37
38

39

על הזיהוי של הכדורעף כספורט של 'השומר הצעיר' ראו :ד' כפרי' ,השומר הצעיר :קיבוץ־כדורעף־נעורים' (דברים
בכנס 'השומר הצעיר לדורותיו' ,גבעת־חביבה 20 ,בספטמבר  ,)2008ב'אתר הקיבוצים' ,במדור 'סיפורי קיבוצים',
 ,http://www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/david_kafri_kaduraf.htmנצפה ב־ 18באוקטובר  .2014כפרי היה
שחקן 'הפועל' שריד בשנות השישים.
T. Elmaliach, ‘The Israeli Left between Culture and Politics: Tzavta Club and Mapam 1956–1973’, JIH, 33, 2
(September 2014), pp. 169–183
א' שפירא' ,הקיבוץ והמדינה' ,עיונים בתקומת ישראל( 20 ,תש"ע) ,עמ'  ;207‑193א' פאוקר' ,אוטופיה בסבך הסתירות:
השוואה בין הדימויים העצמיים של התנועות הקיבוציות השונות בעשור הראשון למדינה' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
תל־אביב ,תשס"ה.
A. Halamish, ‘The Historic Leadership of Hakibbutz Haartzi: The Power of Charisma, Organization and
Ideology’, JIH, 23, 1 (2012), pp. 45–66
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הקיבוצים למשרד האוצר; התפתחות ענף החקלאות ,שעבר מהפכה בשל הגדלת ביקושים ,הרחבת
שטחי העיבוד ופיתוחים טכנולוגיים ומוסדיים; הקמת מפעלי תעשייה בקצב הולך וגובר בקיבוצים;
השילומים והפיצויים מגרמניה ,שהכניסו לקיבוצי 'הקיבוץ הארצי' מיליוני מרקים מדי שנה — כל
אלה חוללו בקיבוצים מהפכה כלכלית של ממש 40.בנסיבות אלה נחלש מעמדו של המנגנון התנועתי
וחלו שינויים במבנה החברתי של הקיבוץ ובאופי החיים בו :החברה הקיבוצית לא נזקקה עוד למנגנון
התנועתי המתווך והמדריך ,הקיבוצים הפכו לחברה רב גונית ,ומנגנון השליטה התנועתי החל במאבק
הישרדות אל מול מבקשי השינויים בקיבוצים41.
לנוכח המשבר התנועתי גויסו הכלים התרבותיים של 'הקיבוץ הארצי' למאמץ להצלת מה שנותר
מה'קולקטיביות הרעיונית' ,להגנה על האחדות החברתית בתנועה ולשימור המעמד של הנהגתה.
בעוד שרוב הממסד התרבותי שימש להכלה ולעיקור של הוויכוחים הפנימיים ולהסטת הביקורת על
הנהגת התנועה לפסים לא אפקטיוויים 42,לכדורעף ,לפי ההסבר הפוליטי ,היה תפקיד אחר :חיזוק
'גאוות היחידה' בקיבוצים ואף יצירת אשליה של ָעצמה ,בתקופה שבה הלכה התנועה והתפוררה
מבפנים וכלפי חוץ.
ואכן מאחר שבכדורעף היה ל'קיבוץ הארצי' יתרון על שאר התנועות הקיבוציות ועל קבוצות
עירוניות ,היה לענף זה פוטנציאל להיות נכס תרבותי־פוליטי של הממסד התנועתי .בשנים שבהן
התרחק 'הקיבוץ הארצי' ממוקדי ההתרחשות של החברה הישראלית המתהווה ,כשמפ"ם באופוזיציה,
והפער בין המציאות הקיבוצית לדימוייה האוטופיים הלך וגדל ,נסעו שחקנים צעירים מ'הקיבוץ
הארצי' ברחבי העולם ,אירחו את הנבחרות הבכירות בעולם ,ושלטו ללא עוררין בליגה הישראלית,
כשהקהל הקיבוצי ממלא את המגרשים המקומיים וחווה הצלחה שלא הכיר בתחומים אחרים .תחושת
העצמה שהוליד העיסוק בכדורעף הייתה יכולה להיות רבת ערך עבור הנהגת 'הקיבוץ הארצי',
ָ
שנלחמה על קיומו של מבנה הכוח שבראשו עמדה.
הקושי המרכזי בהסבר הפוליטי הוא העובדה שמנגנון 'הקיבוץ הארצי' לא רק שלא עודד את ענף
הכדורעף אלא התעלם ממנו .אמנם התנועה נתנה כאמור סיוע כספי סמלי לנבחרות שיצאו למשחקים
בחו"ל ,אך מלבד זאת לא הייתה כל התייחסות לתחום ,לא היו דיונים בו ולא תמיכה — לא להלכה
ולא למעשה — של מנגנון התנועה ,כל שכן מצד ההנהגה הבכירה .עם זאת בניגוד לדרכה לבלום
 40על ביסוסם הכלכלי של הקיבוצים ראו :י' שתיל ,משק הקיבוץ בישראל :תולדות ועקרונות ,תל־אביב  ;1955א' ברום,
תמיד שנוי במחלוקת :ההתפתחות הכלכלית והחברתית של התנועה הקיבוצית מאז קום המדינה ,תל־אביב תשנ"ו; ר'
כהן ,הישוב והקבוצה :יסודות ותהליכים ,תל־אביב תשכ"ט; ח' ברקאי ,התפתחות המשק הקיבוצי ,ירושלים תש"ם;
הנ"ל ,קוים להתפתחות המשק הקיבוצי :מאז שנות החמישים ,ירושלים תשכ"ז; הנ"ל ,מהפכה תעשייתית בקיבוץ:
הארות והערות ,ירושלים תשל"ב; י' קרני ,שילוב מלאכה ותעשייה במשק החקלאי הקיבוצי (מראשית הקבוצה ועד
 ,)1940גבעת־חביבה  ;1986ע' שמעוני' ,דרכים בתיעוש הקיבוץ' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
 ;1983ז' צור ,הקבוץ המאוחד ביישובה של הארץ ,א‑ד ,תל־אביב תשל"ט‑תשמ"ז; ח' גבתי 100 ,שנות התיישבות:
תולדות ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל ,תל־אביב תשמ"א; ט' אלמליח ,התעשייה הקיבוצית  :2007‑1923עיון
בשאלות כלכלה וחברה ,גבעת־חביבה תשס"ט.
 41ט' אלמליח' ,קץ ה"הנהגה ההיסטורית" בקיבוץ הארצי ובמפ"ם :1973‑1956 ,היבטים כלכליים ,חברתיים ופוליטיים',
עיונים בתקומת ישראל (בדפוס).
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התארגנויות עצמאיות של קיבוצים ועסקנים מדרג השטח ,שנראו לה איום על מעמדה 43,ההנהגה לא
בלמה את העיסוק בתחום הכדורעף ולא הפריעה לו ,ואפשר שהתנהלות זו מעידה שהיא זיהתה באופן
מסוים את תרומת הספורט בעידן המשבר התנועתי.
אין אפוא בהסבר האידאולוגי ובהסבר הפוליטי
פתרון לשאלת מעמדו של הכדורעף ב'קיבוץ
הארצי' והתפקיד שמילא בו ,בעיקר משום שהם
אינם נתמכים על ידי התיעוד ההיסטורי המוכר.
יתר על כן ,שני ההסברים מבוססים על גישה
של היסטוריה 'מלמעלה' :ההסבר האידאולוגי־
המעמדי מניח שגורם ממסדי כלשהו בחר בכדורעף
לשם בניית התודעה המעמדית ויצירת תכונות
סוציאליסטיות בקרב חברי 'הקיבוץ הארצי' ,שהרי
התודעה לא יכולה להתכונן מתוך עצמה; ובדומה
לכך ההסבר הפוליטי־התפקודי תולה את טיפוח
הכדורעף בבחירה מודעת שנועדה לשרת את יצר ההישרדות של מנגנון התנועה והנהגתה .שני
הסברים אלו נכשלים בהבהרת תפקידו החברתי של הכדורעף ,משום שכלל אינם עוסקים בחברה
הקיבוצית עצמה ,ומניחים כי העניין בכדורעף הונחת עליה מאחורי גבה ומלמעלה.
ההסבר השלישי המוצע כאן לפריחת הכדורעף ב'קיבוץ הארצי' יוצא ממסקנת הדיון בכשלי שני
ההסברים הקודמים :חוסר העניין של החברה הקיבוצית באידאולוגיה הסוציאליסטית וחוסר ההשקעה
של הנהגת 'הקיבוץ הארצי' בספורט בכלל ובכדורעף בפרט .אני מכנה הסבר זה חברתי מכיוון שהוא
מבוסס על גישה של היסטוריה 'מלמטה' ,ועל פיו הסיבה להצלחת הכדורעף נעוצה בהתרחשות
החברתית בקיבוצים .הוא נשען על התיעוד ההיסטורי הרחב למרכזיותו של הכדורעף בחיים
הקיבוציים ,ובוחן את העיסוק בו כביטוי להתפתחותו של אתוס ,במובן שהקנו למושג ובר וממשיכיו.
ובר אמנם התייחס במושג אתוס לאידאולוגיות דתיות ,אך פרשניו הרחיבו את המושג לאידאולוגיות
חילוניות ותיארו אותו כ'מנגנון התמסורת שבין אמונה וערכים לאורח חיים ופעולה' .שמואל נח
אייזנשטדט הדגיש כי במהלך הפיכתה של אידאולוגיה לדרך חיים יש שמתחוללת בה התפתחות
החורגת מרעיונותיה המקוריים ,ודרך החיים עלולה לפתח מרכיבים המנוגדים לאידאולוגיה שממנה
נוצרה .הוא הגדיר תכונה זו 'כושר תמורי'44.
בחינת זירת הכדורעף ב'קיבוץ הארצי' מעלה כי היא התפתחה במנותק מן הממסד הפוליטי
והאידאולוגי של 'הקיבוץ הארצי' ,וקנתה את חשיבותה כתחום אוטונומי וחיצוני בתנועה שהוויית
 43ראו למשל את פרשת חוג האחד־עשר ,הקומונה האזורית בשער הנגב ,הצוותאות האזוריות ,חוגי הדיון ה'פיראטיים'
ועוד :אלמליח (שם).
 44ש"נ אייזנשטדט' ,תמורה דתית ,שינוי חברתי ומודרניזציה :עיונים בהשלכותיה של "התיזה על האתיקה הפרוטסטנטית"',
דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,ג (תשכ"ח) ,עמ' .121‑83
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דוד בר־נצר ,קפטן
הפועל המעפיל
מקבל את גביע
המדינה מידי
ישראל ברזילי,
שר הבריאות ואחד
ממנהיגי מפ"ם,
1966
(באדיבות ארכיון
יד־יערי ,גבעת־חביבה)
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נבחרת הכדורעף
של הבנות בקיבוץ
המעפיל

(באדיבות ארכיון קיבוץ
המעפיל)

החיים החברתית ,הכלכלית ,התרבותית והפוליטית בה נשלטה ואורגנה מלמעלה .כך היווה העיסוק
בכדורעף מרחב ייחודי ובלתי מפוקח של עצמאות וביטוי אותנטי של החברה הקיבוצית — להבדיל
מן התנועה הקיבוצית — על העדפותיה וערכיה ,הכיל תמורה אידאולוגית ופוליטית דרמטית ,ואף
שימש מנגנון יעיל לגיבושה.
למעשה תחת הכסות האידאולוגית של הכדורעף כ'משחק סוציאליסטי' והפיתוי לזהותו ככלי
תרבותי שחיזק את הממסד הפוליטי ואת המבנה החברתי של 'הקיבוץ הארצי' ,שימש הכדורעף דווקא
כמנגנון של שינוי חברתי .בתקופת השיא שלה ,בשנות החמישים והשישים ,השתנתה זירת הכדורעף
— שנטלו בה חלק השחקנים ,הקהל והעסקנים הקיבוציים — באופן דרמטי ביחס לחברת הצנע
היחפנית ששיחקה כדורעף באופן חובבני ב'קיבוץ הארצי' בשנות השלושים והארבעים ובראשית
שנות החמישים :השחקנים עדיין היו אמנם חלק מקבוצה ,אך עברו חוויה מעצבת שטיפחה הישגיות
ותחרותיות ,הוציאה אותם משגרת החיים בקיבוץ ,חשפה אותם לסביבה העירונית ולעולם הרחב ,ואף
בנתה לחלק מהם מעמד של כוכבים; הקהל חווה את מגרש הכדורעף כזירה חופשית מפיקוח רעיוני,
מהתערבות תנועתית ומהכוונה ,ודמות הספורטאי התחרותי החליפה את דמות החלוץ ,החקלאי
והלוחם של דור המייסדים כמופת להזדהות ולהערצה; 45עבור העסקנים היה הכדורעף מסגרת
בחירות יוצאת דופן ביחס לשליטה המנגנונית
לעיצובם כדמויות עצמאיות וחוץ־ממסדיות ,הפועלות ֵ
החזקה של התנועה .משמע הכדורעף היה שדה שניכר בו שינוי באתוס הקיבוצי מן האתוס החלוצי
המתבדל ,ששימש את מנגנון השליטה של הנהגת 'הקיבוץ הארצי' ,לאתוס הבורגני המשתלב בחברה
הישראלית ובערכיה ,שערער את סמכות ההנהגה.
 45דניאלי (לעיל ,הערה .)3
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ספורט בין חברה ,פוליטיקה ואידאולוגיה' :הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר' והכדורעף

עסקני הכדורעף היו יסוד חשוב במיוחד בהענקת המשמעות החברתית הרחבה למשחק הכדורעף.
בכל קיבוץ היו פעילים מקומיים שקידמו את הענף ,החל בשחקנים־מאמנים כגון צבי סינטו (המעפיל),
אמניה לבבי (מרחביה) וז'קו ירון (חצור) ,דרך אנשי המנגנון התנועתי כמו דב שיבא (אילון) ,שהיה
יושב ראש 'קרן השומר הצעיר' ותמך כלכלית בכדורעף ,וכלה בנציגי מפ"ם במרכז 'הפועל' כחנוך
וילן (עין־שמר) קובה וילן (נגבה) ושמבן עצמו .העסקנים הללו ,שהפכו את הכדורעף מענף חובבני
למקצועני ,שטיפחו יחידים בתוכו ,ושהתעמתו עם הנהגת הקיבוץ והתנועה על שחרור שחקנים
מלימודים ומעבודה או על פגיעה בשגרת החיים ,הבינו במודע או במשתמע את התמורות בהגיון
הפעולה של הענף ובערכים שביטא .הם יכלו לחולל את השינוי הבלתי מוצהר באתוס הקיבוצי
משום שפעלו מכוח מנדט ציבורי שינק מהוויית החיים הקיבוצית המשתנה — שלא זכתה להכשר
מטעם ההנהגה התנועתית — ועיצבו הוויה זו מחדש באמצעות הפופולריות של הכדורעף וההתנהלות
הכרוכה בו .בכך הם היו חוליה מרכזית בטרנספורמציה החברתית של הקיבוצים.
מבחינת הרקע החברתי שלהם דמו פעילי הכדורעף ב'קיבוץ הארצי' ליסוד אחר שהתגבש באותה
תקופה ב'קיבוץ הארצי' :המשקיסטים ,שהיו דרג שטח בתחום הכלכלי 46.קבוצת המשקיסטים התגבשה
מתוך השינוי בדפוסי העיסוק הכלכלי בחיי הקיבוצים — שינוי שהיה תוצאה ישירה של התפתחות
החקלאות והתעשייה — וכוחה בחברה הקיבוצית הלך וגדל ככל שהתעצם המשק הקיבוצי .הווייתם
הכלכלית של המשקיסטים עיצבה את השקפתם הפוליטית ,ובמרכזה קריאתם לשינוי האידאולוגיה
התנועתית כדי לאפשר התקרבות למוקדי כוח כלכליים ופוליטיים ,הסתדרותיים וממלכתיים .בהתאם
לכך הם תמכו בהשתתפות בממשלה ובהגדלת שיתוף הפעולה עם מפא"י כמפלגת השלטון .למשקיזם,
כרוח התקופה בקיבוצים ,הייתה השפעה גדולה על הדור שגדל בחצר הקיבוץ ,ובדומה לכדורעף הוא
פעל כמסגרת שבתוכה התחולל השינוי הערכי של החברה הקיבוצית מחברה חלוצית לחברה מבוססת
ואף בורגנית.
הנהגת 'הקיבוץ הארצי' זיהתה כבר בשלב מוקדם את האיום שהיווה המשקיזם לשליטתה בהוויה
הקיבוצית ופעלה בתוקף לבלום אותו 47,אך היא לא התעמתה עם פעילי הכדורעף ,אף שהאתוס
שקידמו הרחיק לכת במובנים רבים מהמשקיזם .הספורט התחרותי טמן בחובו יסודות בורגניים
וקפיטליסטיים גלויים ומשמעותיים יותר מאשר התמורות שתבעו המשקיסטים ,שבעיקרו של דבר
הוסיפו לפעול בכלכלה הקיבוצית ,שבשנות השישים התבססה בחלקה הגדול על מגזר חקלאי שיתופי.
נוסף על כך הספורט היה בעל כושר גבוה לחולל שינויים חברתיים ,משום שיכולת ההתערבות
התנועתית בו הייתה מועטה ביחס לזירה הכלכלית ,מעוז המשקיזם .בעוד שהנהגת התנועה יכלה
 46מקור המושג בקבוצת המשקיסטים בעין־חרוד ,בראשות שלמה לביא ,שתמכה במחצית השנייה של שנות העשרים
בפיתוח הקיבוץ היחיד במקום להפנות משאבים לייסוד תנועה ארצית .ראו :מ' ברסלבסקי ,תנועת הפועלים הארץ־
ישראלית ,ב ,תל־אביב תשי"ז ,עמ'  .84לימים נתגלגל המושג לתנועות הקיבוציות האחרות וקיבל משמעות שלילית
בדיון הציבורי בשנות החמישים והשישים ב'קיבוץ הארצי' .ראו :מ' רוזנר ואחרים ,הדור השני :הקיבוץ בין המשך
לתמורה ,תל־אביב תשל"ח ,עמ'  ;297גן (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  ;34אלמליח (לעיל ,הערה .)4
 47ראו למשל את הוויכוח בין מאיר יערי לבין אנשי משק :השבוע בקיבוץ הארצי 24 ,בפברואר  6 ;1956באפריל ;1956
 20באפריל  1956ואת המאבק של שלמה רוזן ,מזכיר 'הקיבוץ הארצי' ,ב'יוזמת הקומונה האזורית' :שם 1 ,ביוני ;1962
הדים( 71 ,ספטמבר .)1962

173

קתדרה

קתדרה 174

הפועל עין־המפרץ
נגד הפועל העוגן
במשחק גמר
גביע המדינה
בכדורעף באולם
אוניברסיטת תל־
אביב1982 ,

(צילום :יעקב סער ,לע"מ)

טל אלמליח

לאסור על שותפות עם בעלי הון פרטיים ועל הקמת מפעלים בין־קיבוציים או לנסות להגביל את
העבודה השכירה ,לא היה בכוחה לשנות את חוקי משחק הכדורעף ,את אופי האימונים הדרושים ,את
התנהלות הליגה הלאומית ,את האירועים הבין־לאומיים או את הרצון של הקהל להגיע למשחקים.
הזירה הספורטיבית ,שגם מבחינה גאוגרפית שכנה
במרכז הקיבוץ (להבדיל מהשדות ,התעשייה והמפעלים
האזוריים ,ששכנו בפאתי הקיבוץ או מחוצה לו) ,הייתה
אפוא סוכן שינוי רדיקלי ומרכזי ועם זאת מוסווה ,ולכן
יעיל יותר מהמשקיזם.
לצד תפקידם המשמעותי של המשקיסטים כסוכני
שינוי בחברה הקיבוצית ,תפקיד שכבר תואר במחקר ,יש
אפוא להכיר גם בפעילי הכדורעף בקיבוצים כיסוד חברתי
שהפרקטיקה שייסד סתרה את האידאולוגיה התנועתית,
והיוותה בקע חשוב בשליטה המלאה לכאורה של הנהגת
'הקיבוץ הארצי' בחיי הקיבוצים .האתוס שנבנה ב'קיבוץ
הארצי' סביב משחק הכדורעף ,שבמרכזו תחרותיות בד
בבד עם השתתפות בחברה הסובבת ,שימש להצדקת
חלק חשוב מתהליך שינוי הערכים של החברה הקיבוצית
ב'קיבוץ הארצי' משנות החמישים עד שנות השבעים.
בעוד שבפוליטיקה ,בכלכלה ובזירה התרבותית
הרשמית היו תהליכי השינוי גלויים ולכן נבלמו ,הרי
העיסוק בכדורעף כונן מערכת התנהגויות שסתרה את
האידאולוגיה הסוציאליסטית ואת בניין הכוח התנועתי,
אך יצר מראית עין שהוא מושתת עליהם ,וכך היה חופשי
יותר לערער עליהם.
בחינת אתוס הכדורעף מציגה אפוא את שגשוגו של ענף ספורט זה ב'קיבוץ הארצי' כחלק משמעותי
ממנגנון השינוי שעיצב אותו מחדש בשנות השישים מחברת צנע חקלאית ,חד־דורית ,אידאולוגית
וטוטלית בהווייתה ,לחברת שפע מתועשת ,רב דורית ,פלורליסטית ודמוקרטית .החוויה שהייתה
קשורה בכדורעף קיפלה בתוכה את מהותו של התהליך ההיסטורי שעבר על הקיבוצים ,ובמרכזו
מגמות מתחזקות של תחרותיות ,הישגיות ,נורמליזציה ,התברגנות ,פתיחות גוברת לעולם והשתלבות
בסביבה ,ולכן הוא זכה לתפקיד כה חשוב בחברה הקיבוצית .הכדורעף היה טקס שרבים התקבצו
סביבו כדי לקחת חלק בשינוי החברתי שהציע ,ושהתרחש 'מלמטה' .בהיותו אתוס היה הכדורעף
ב'קיבוץ הארצי' הרבה יותר מספורט ,וההצלחה בו הייתה הרבה יותר מניצחון :הוא סייע לחלץ את
ואפשר לה לתכנן את דרכה מחדש .נראה כי שוליותה של זירת הספורט
התנועה מהווייתה השוקעת ִ
ביחס לפוליטיקה ולכלכלה מסבירה את ההצלחה החלקית של המהלך.
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