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 מחקר השומר הצעיר: 
תמונת מצב 

יזהר בן נחום

מבוא
לא לחינם נאמר על השומר הצעיר שזו תנועה ש'כתבה את עצמה לדעת' ו'חקרה את עצמה 
לדעת'. התנועה הקטנה יחסית יצרה שפע של מקורות כתובים — פרוטוקולים, עלונים, 
ביטאונים, חוברות וספרי הדרכה ועוד. חברי התנועה ובוגריה גילו תודעה היסטורית מפותחת 
והרבו לכתוב ספרי זיכרונות, קובצי מקורות, ביוגרפיות וכתבים שונים. ענייני במאמר זה 

הוא עבודות מחקר על השומר הצעיר, אף שכותרת זו רחוקה מלהיות חד־משמעית. 

לא נושא אחד, אלא שלושה
הבעיה הראשונה הניצבת בפני בפני הבא לסקור את מצב המחקר על השומר הצעיר 
נובעת מהגדרת הנושא. תחת הכותרת 'השומר הצעיר' מתכנסות שלוש מסגרות: תנועת 
נוער יהודית, הפועלת הן בגולה והן בארץ ישראל )השומר הצעיר(; תנועה התיישבותית 
)הקיבוץ הארצי(; ומפלגה פוליטית )השומר הצעיר ואחר כך מפ"ם(. עובדה זו מסבירה 
במידה רבה את כמות החיבורים שצמד המילים 'השומר הצעיר' מופיע בכותרתם: ספרים, 

מאמרים ועבודות מחקר. 
השומר הצעיר הוא נושא אטרקטיבי למחקר. למורכבות זו של המושג ׳השומר הצעיר׳ 
יש תרומה משמעותית לעניין שגילו ומגלים בו החוקרים לדורותיהם. מעורבותו של ׳השומר 
הצעיר׳ במגוון תחומי חיים )חינוך, תרבות, פוליטיקה התיישבות וכל הקשור בהם( נגזרת 

מהשקפת עולמה של התנועה ומבטאת את מהותה.
הספר המוקדם ביותר על תולדות השומר הצעיר הוא ספרו של שלמה רכב, השומר 
הצעיר: מתנועת הנוער לקיבוץ הארצי, שיצא לאור ב־1.1953 שמו של הספר משקף את 

שלמה רכב, השומר הצעיר: מתנועת הנוער לקיבוץ הארצי, תל אביב ]1953[. שנת ההוצאה לאור איננה   1
כתובה בספר, אך היא מצוינת בספר של שלמה רכב, מבחר כתבים, מרחביה, 1966 )להלן: רכב, מבחר 

מאמרים
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הבעיה שתאפיין את מחקר השומר הצעיר עד ימינו אלה: הקושי — ואצל חוקרים לא מעטים 
גם חוסר הרצון — להפריד בין שלוש המסגרות. חלק מהבעיה מתבטא בשימוש במילה 
'תנועה' — מילה רבת משמעויות, שאינה מחייבת את המשתמש בה להגדיר במדויק לאיזה 

גוף או גופים הוא מתייחס.
דוגמה לקושי להפריד בין המסגרות היא חוברת שכתב אלי צור, הפילוג בוורוטקי 
1930: דרכו של הזרם הרוסי בתנועה העולמית של השומר הצעיר.2 לכאורה עוסק 
החיבור בתנועת הנוער — תחילה בתנועת הנוער השומר הצעיר בברית המועצות ובהמשך 
בוועידה השלישית של תנועת הנוער העולמית ובפילוגה של תנועת הנוער באותה ועידה, 
אלא שבפועל, משעה שבוגרי תנועת הנוער בברית המועצות עלו לארץ והקימו את 'קיבוץ 
השומר הצעיר ס.ס.ס.ר.', שהיה לימים לקיבוץ אפיקים, אין מדובר עוד בתנועת נוער, וגם 
הפילוג בתנועת הנוער העולמית אינו תולדה של מחלוקת בשאלות הנוגעות לגיל הנעורים 
ולדרכי התנהלותה של תנועת הנוער, אלא בשאלות הנוגעות לפעילותם ההתיישבותית 
והפוליטית של בוגרי התנועה. ועידת התנועה העולמית אמנם התכנסה בצ'כוסלובקיה, אך 

האישים הפעילים והבולטים בה חיו כבר בארץ ישראל והיו חברי קיבוצים.
רכב כתב על תנועת השומר הצעיר מימיה הראשונים, עוד לפני שנקראה בשם זה.3 לגבי 
אותן שנים ראשונות, אין חולק על כך כי הגוף הנחקר היה תנועת נוער. מאימתי — מאיזה 
תאריך או איזו התרחשות — אפשר לומר שהשומר הצעיר אינו עוד תנועת נוער בלבד, אלא 
גם תנועה התיישבותית ותנועה פוליטית? האם הקריטריון המבחין מצוי בתחום הפעילות של 
התנועה או שמא בתחום הגיל של חבריה? הגדרת תחום הגיל בעייתית גם מסיבה לשונית: 
הביטוי העברי 'תנועת נוער' אינו זהה למקביליו בגרמנית )Jugendbewegung( ובאנגלית 
)youth movement(. התרגום הנכון הוא 'תנועת צעירים', ובתנועת צעירים יכולים להיות 
גם חברים בני שלושים, גילו של מאיר יערי בעת ייסודו של הקיבוץ הארצי. יש לחפש, 

כתבים(. ספרו של רכב נכלל במבחר כתבים, בעמ' 148-11.
אלי צור, הפילוג בוורוטקי 1930: דרכו של הזרם הרוסי בתנועה העולמית של השומר הצעיר, גבעת   2

חביבה 1984.
רכב, כמו מתתיהו מינץ ואלקנה מרגלית, שספריהם יצאו לאור מאוחר יותר, ראה את ראשית קיומה של   3
התנועה בשנת 1911, השנה שבה הקים הנריק שטרנר את ארגון הצופים היהודי הראשון בלבוב. הסיבה 
לספירת שנותיה של תנועת השומר הצעיר מ־1913 היא שבשנה זו החליט ארגון הצופים היהודי בלבוב 
לקרוא לעצמו 'השומר', בהשפעתו של ספר יזכור )אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', יזכור: מצבת זכרון 
לחללי הפועלים העבריים בארץ ישראל, יפו תרע"ב(, שהוקדש לחללי ארגון 'השומר' בארץ ישראל. 
בשנת 1916 התאחדה התנועה הצופית 'השומר' עם תנועת 'צעירי ציון'. לאחר האיחוד נקראה התנועה 
נקראה  היא  התנועה  של  השונים  ובפרסומיה  זה  בשם  השימוש  פסק  ב־1918  ציון'.  צעירי  'שומרים 
'השומר' או 'התנועה השומרית'. על השם 'השומר הצעיר' הוחלט בכינוס של התנועה בפולין, שנערך 
בעיר לודז' באפריל 1919. רכב, מבחר כתבים, עמ' 16-15, 20; מתתיהו מינץ, חבלי נעורים: התנועה 
השומרית 1921-1911, ירושלים 1995 )להלן: מינץ, חבלי(, עמ' 34-33, 44, 94, 141; אלקנה מרגלית, 
השומר הצעיר: מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני, תל אביב 1985 )להלן: מרגלית, מעדת נעורים(, 

עמ' 20, 22.
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אם כן, את 'חציית הגבול' באופי הפעילות. על פי אופי הפעילות, נקודת הזמן שממנה 
ואילך אפשר לומר שהשומר הצעיר אינו עוד תנועת נוער בלבד היא שנת 1920, כשנה 
לאחר עלייתם לארץ של בוגרים ראשונים של תנועת השומר הצעיר מפולין ומגליציה. 
בשנת 1920 החלו עולי השומר הצעיר בארץ ישראל לעסוק בפעילות מאורגנת הן בתחום 
ההתיישבות והן בתחום הפוליטי, אך עד היום אין בין חוקרי שנותיה הראשונות של תנועת 

הנוער השומר הצעיר מי שבחר לעצור את מחקרו בנקודת זמן זו. 
רכב, כמשתמע משם ספרו, הגדיר את נושאו כסיפור קורותיה של תנועת נוער שהפכה 
לתנועה התיישבותית ופוליטית.4 עם זאת, במקביל לסיפור עלילותיהם של בוגרי תנועת 
הנוער בארץ ישראל בתחומי ההתיישבות והפוליטיקה, המשיך לתאר את הנעשה בתנועת 
הנוער השומר הצעיר באירופה. ספרו מסתיים בוועידה העולמית השנייה של תנועת הנוער, 
שנערכה בדנציג בספטמבר 1927, חמישה חודשים לאחר הקמתו של הקיבוץ הארצי. 
המחקר האקדמי הראשון על שנותיה הראשונות של תנועת הנוער השומר הצעיר הוא ספרו 
של מתתיהו מינץ, חבלי נעורים: התנועה השומרית 1921-1911. הסיבה לבחירת נקודת 
הסיום של המחקר היא ככל הנראה שרירותית או טכנית. מינץ כתב: 'התקופה שתיארתיה 
והמסתיימת בראשית אוקטובר 1921, מהווה למיטב הערכתי מעגל אוטונומי וייחודי 
בתולדותיה של תנועת השומר הצעיר, וכל אשר יבוא לאחריה איננו השתלשלות היסטורית 
ליניארית',5 אך להערכתי זו הצדקה בדיעבד. נקודת המפנה בתולדותיה של תנועת הנוער 
השומר הצעיר הייתה, כאמור לעיל, ב־1920. בשנה זו החלו חניכי תנועת הנוער שעלו 

לארץ לעסוק בפעילות התיישבותית ופוליטית.
בשער ספרו של מינץ נכתב: 'המחקר נעשה במסגרת הפרויקט לחקר השומר הצעיר 
בפולין ובגליציה בשנים 1939-1911'. על כן יש מקום לשאלה מדוע בחר להקדיש חלק 
מספרו להתרחשויות בארץ ישראל. שתי תשובות אפשריות לשאלה זו: )א( למעשיהם של 
חברי השומר הצעיר בארץ ישראל הייתה השפעה על התפתחויות שאירעו באותן שנים 
בתנועת הנוער השומר הצעיר בפולין וגליציה. )ב( האנשים שבהם מדובר ראו את עצמם — 
גם לאחר עלייתם לארץ ישראל — כחברי השומר הצעיר ולא כיוצאי השומר הצעיר, ונתנו 
בדרכים שונות ביטוי מעשי לקשר ביניהם לבין תנועת הנוער השומר הצעיר בפולין וגליציה.
עופר נור בחר לפתוח את עבודת הדוקטור שלו בשנת 1918, כאשר השומר הצעיר היה 
עדיין תנועת נוער בלבד, ולסיימה בשנת 1924, שבה תהליך הקמתו של הגוף ההתיישבותי 
והפוליטי שנקרא 'השומר הצעיר' היה כבר מעבר לשלב הראשוני.6 קורותיהם של אנשי 

של  האידיאולוגיות  'ההנחות  ראו,  פוליטית.  כתנועה  היווסדו  מיום  עצמו  את  הגדיר  הארצי  הקיבוץ   4
הקיבוץ הארצי מיסודו של השומר הצעיר', שהתקבלו במועצה המייסדת של הקיבוץ הארצי בחיפה, 

3.4.1927-1.4.1927. מובא אצל מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 303-301.
מינץ, חבלי, עמ' 348.  5

 Ofer Nur, Hashomer Hatzair Youth Movement (1918-1924), from Eastern Galicia and Vienna  6
to Palestine: A Cultural History, Ph.D. dissertation, UCLA 2004
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השומר הצעיר בארץ ישראל בשנים 1927-1920 זכו לביטוי ספרותי ברומנים ימים ולילות 
מאת נתן ביסטריקי־אגמון, וכאור יהל מאת יהודה יערי, ובמחזהו של יהושע סובול ליל 
העשרים,7 אך עד היום לא נכתב מחקר ברמה של דוקטורט או ספר מחקר העוסק בתקופה 

זו בתולדות השומר הצעיר כנושא בפני עצמו ולא כחלק מנושא רחב יותר.8
לגישה הרואה בתחילת פעילותם של חברי השומר הצעיר בארץ ישראל בשנת 1920 
תחילתו של עידן בתולדות השומר הצעיר ולא סופו, ניתן ביטוי בספרו של אלקנה מרגלית, 
השומר הצעיר: מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני, שיצא לאור ב־1971. מרגלית, הראשון 
שכתב מחקר אקדמי על השומר הצעיר ואחד מהראשונים שפרסם ספר בנושא, לא בחר 
בתנועת הנוער כנושא מחקרו. הוא הסתפק בעיסוק בתנועת הנוער במבוא לספר, שכותרתו 
'המורשת של תנועת הנוער'. כלומר, תנועת הנוער היא מקור מוליד ומכונן של הגוף הנחקר 

וכלי חיוני להבנתו, אך הגוף הנחקר עצמו איננו תנועת נוער.9 
גבולות הזמן במחקרו של מרגלית משתרעים, לאחר המבוא, משנת 1920 ועד סוף 
שנת 1936. האירוע האחרון המתואר בספר הוא הקמתה של הליגה הסוציאליסטית, ארגון 
שחבריו אינם חברי קיבוצים ושיתף פעולה עם הקיבוץ הארצי במישור הפוליטי. בהקדמה 
לספרו כתב מרגלית: 'נושא חיבורי הוא השומר הצעיר בארץ'.10 בפועל יש בספר )לאחר 
המבוא( כמה קטעים )כ־15 מתוך 241 עמודים( העוסקים בתנועת הנוער באירופה, אך אלה 
דנים בעיקר ביחסים ובהשפעות הגומלין בינה ובין השומר הצעיר בארץ ישראל.11 תנועת 
הנוער של השומר הצעיר בארץ ישראל, שהוקמה ב־1929 ובנקודת הזמן שבה מסתיים 
מחקרו של מרגלית מנתה למעלה מאלף חניכים בכעשרים קנים,12 אינה נזכרת בספרו כלל. 
מהו, אם כן, אותו גוף שמרגלית בחר כנושא למחקרו? טל אלמליח כתב על 'שלושה 
רבדים' או 'שלוש מסגרות' של השומר הצעיר. אביבה חלמיש כתבה: 'צמד המילים "השומר 
הצעיר" מגדיר שלוש מסגרות ארגוניות'.13 בבואנו להגדיר גוף המשמש נושא למחקר, עלינו 

נתן ביסטריצקי, ימים ולילות, ירושלים תרפ"ו; יהושע סובול, ליל העשרים, תל אביב 1977; יהודה   7
יערי, כאור יהל: מגילת חייו של יוסף לנדא, תל אביב תרצ"ז. ראו גם, שולה קשת, נקודת הבראשית: 

גלגולו של מיתוס ביתניה בספרות העברית, בני ברק 2009.
הקסם, הרעות ותיקון העולם  ויילר,  על השומר הצעיר בשנות העשרים נכתבה עבודת מוסמך. יעל   8
וחבריהם  הצעיר  השומר  הנוער  תנועת  חניכי  של  העלייה  חוית  או  החדשה  הזהות  כמאגדי 

בארץ־ישראל תרע"ט-תרפ"ב 1922-1919, עבודת גמר לתואר שני, האוניברסיטה העברית 1996.
מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 11.  9

שם, ההדגשה במקור.  10
מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 114-110, 154-150, 195-193, 263-260.  11

יזהר בן נחום, שומרים חזק! תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ־ישראל 1939-1929, גבעת חביבה   12
2005 )להלן: בן נחום, שומרים חזק(, עמ' 109.

טל אלמליח, 'צוותא': תרבות ופוליטיקה ב'השומר הצעיר' 1973-1967, עבודת מוסמך, אוניברסיטת   13
חיפה 2007, עמ' 3; הנ"ל, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ומפ"ם בשנים 1977-1956: יחסי גומלין 
חלמיש,  אביבה   ;1 עמ'   ,2013 חיפה  אוניברסיטת  דוקטור,  עבודת  ותרבות,  פוליטיקה  כלכלה,  בין 
)להלן:   2009 תל־אביב   ,1947-1897 הראשונות  השנים  חמישים  קיבוצית,  ביוגרפיה  יערי:  מאיר 
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להבחין בין הגדרות שהגוף הנחקר משתמש בהן ובין הגדרות הנובעות מהבחנותיו של 
החוקר. עם הקמתו, באפריל 1927, הכריז הקיבוץ הארצי על עצמו באופן רשמי כמסגרת 
ארגונית נפרדת מתנועת הנוער, בעלת מוסדות משלה. מסגרת זו נטלה על עצמה הן תפקיד 
התיישבותי והן תפקיד פוליטי. בשלב זה לא הייתה עדיין מסגרת פוליטית נפרדת, לא ברמה 
ההצהרתית ולא ברמה המעשית. כלומר, ככל שמדובר על 'מסגרות', הרי עד 1946 אפשר 
לדבר על שתי מסגרות ולא על שלוש.14 לפני אפריל 1927 הייתה באופן רשמי רק מסגרת 
אחת שנשאה את השם השומר הצעיר — תנועת הנוער. אך אנשי השומר הצעיר בארץ 
ישראל בשנים 1927-1920 לא פעלו כתנועת נוער, אלא כתנועה התיישבותית ופוליטית. 
בעקבותיהם של רכב ומרגלית באו חוקרים נוספים. אחד מהם היה משה צ'יזיק, איש 
המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת חיפה. משנת 1984 ועד מותו בשנת 
1991 הופיעו כמה חוברות שכתב בנושא השומר הצעיר. כמה מאותן חוברות עוסקות 
בפעילותם של אנשי השומר הצעיר בארץ ישראל בשנים 15.1927-1920 אם ננסה לסווג 
את המחקרים על השומר הצעיר לשלוש מסגרות, כהגדרתם של אלמליח וחלמיש, כיצד 
נסווג את החוברות של צ'יזיק? אין מנוס ממסקנה כי הניסוח 'שלוש מסגרות' ככלי לסיווג 
מחקרים על השומר הצעיר אינו עונה על כל הצרכים. ראשית, משום שאין חפיפה מלאה 
בין המסגרות המוצהרות ובין מאפייני הפעילות או המאפיינים הסוציולוגיים של הגוף 
הנחקר. שנית, משום שלא תמיד ההפרדה אפשרית ובחלק מהמקרים שבהם היא אפשרית 

היא אינה מועילה, ולעתים אף מזיקה מבחינה מתודולוגית.

הקיבוץ הארצי השומר הצעיר
אף כי דומה שאין מי שיחלוק על חשיבותה של הקמת הקיבוץ הארצי כציון דרך משמעותי 
בתולדות השומר הצעיר, בחרו רק חוקרים מעטים באפריל 1927 כנקודת זמן ראויה לפתיחת 
עבודת המחקר או הספר שכתבו. אחד מאותם מעטים הוא דוד זית. כותרת המשנה של ספרו 
ציונות בדרכי שלום, היא דרכו הרעיונית־פוליטית של השומר הצעיר 1947-1927. אחרים 
שבחרו בהקמת הקיבוץ הארצי כנקודת פתיחה למחקרם הם משה צ'יזיק, שכותרתה של אחת 

חלמיש, מאיר יערי(, עמ' 9; הנ"ל, 'מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית', ישראל, חוב' 3 )2003(, עמ' 71; 
הנ"ל, 'מנהיג מחפש ציבור: דרכו של מאיר יערי להנהגת השומר הצעיר 1927-1918', עיונים בתקומת 

ישראל, כרך 12 )2002(, עמ' 121-99. 
'ההנחות האידיאולוגיות של הקיבוץ הארצי'; 'תקנון הקיבוץ הארצי', בתוך: מרגלית, מעדת נעורים,   14

עמ' 304-301.
משה צ'יזיק, חלקו של השומר הצעיר בהקמתה של הסתדרות העובדים, חיפה 1991; הנ"ל, בין גדוד   15
העבודה והשומר הצעיר, חיפה 1984; הנ"ל, הכנס שהכריע על דרכו הייחודית של השומר־הצעיר 
יחסם של אישים לראשית הופעתו של השומר הצעיר  1985; הנ"ל,  1924(, חיפה  )כנס בית אלפא 
 ;1984 חיפה  ב־1927,  הארצי  הקיבוץ  הקמת  על  בארץ־ישראל  המפלגות  ותגובות  בארץ־ישראל 
)ללא תאריך(. הודפס לראשונה  המניעים להקמתו של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, חיפה  הנ"ל, 

בכתב העת הקיבוץ, חוב' 7-6 )1978/9(. 
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מהחוברות שכתב היא מדוע לא קם האיחוד בין השומר הצעיר ומפא"י? )1939-1927( 
וַיַעל אפרת, שכתב עבודת מוסמך בשם היחס לדת בקיבוץ הארצי 16.1948-1927

אביבה חלמיש אפיינה את שלוש 'המסגרות הארגוניות', כניסוחה, המתכנסות תחת 
צמד המילים השומר הצעיר: 'האחת היא תנועת נוער ]...[ המסגרת השנייה היא תנועה 
קיבוצית — הקיבוץ הארצי ]...[ מעמודי התווך של ההתיישבות החקלאית השיתופית 
בארץ ישראל ]...[ המסגרת השלישית היא פוליטית. הקיבוץ הארצי הגדיר את עצמו תחילה 
כזרם פוליטי, ורק בשנת 1946 התמסד השומר הצעיר, בכפר ובעיר, כמפלגה לכל דבר'.17 
הפרדה זו בין המסגרת השנייה, שמהותה 'התיישבות חקלאית שיתופית', למסגרת 
השלישית, הפוליטית, אינה מוצאת את ביטויה בספרות המחקר על השומר הצעיר. נהפוך 
הוא. מצד אחד, חלק גדול מהספרים ועבודות המחקר שהמילים 'השומר הצעיר' נכללות 
בכותרתם עוסקים בקיבוץ הארצי. מצד שני, הנושא הנדון באותם מחקרים וספרים הוא 
הקיבוץ הארצי כגוף אידאולוגי ופוליטי. התיאורים, הניתוחים וסקירת המקורות הראשוניים 
מתייחסים הן להשקפת העולם והן לפעילות המעשית בזירה הפוליטית־מפלגתית. כל זאת 

אף על פי ש'המסגרת השלישית', כגוף נפרד מ'המסגרת השנייה', הוקמה רק ב־1946. 
נושאי כלכלה וחברה או גאוגרפיה יישובית אינם מופיעים כמעט בספרות המחקר על 
השומר הצעיר. מחקרים וספרים בנושאים אלה מתייחסים בדרך כלל לתנועה הקיבוצית כולה. 
שמעון שרגא כתב עבודת דוקטור שכותרתה: תנועת השומר הצעיר ומפעלה ההתיישבותי 
בשנים 1948-1936 בהדגמה על אזור עמק בית שאן.18 מרגלית הקדיש לענייני כלכלה 
וחברה בקיבוצי הקיבוץ הארצי 11 עמודים בספרו, כחלק מפרק ששמו 'תמורות בחברה 
השומרית'.19 יצחק פלטק כתב ספר )המבוסס על עבודת מוסמך( על המוסד החינוכי 
במשמר העמק, שפעל בשיטות חינוך ייחודיות לקיבוץ הארצי.20 שלומית רז כתבה עבודת 
מוסמך שכותרתה השתקפות האידיאולוגיה של תנועת השומר הצעיר בלימוד הביולוגיה 
במוסדות החינוך של התנועה בשנות השלושים עד החמישים.21 פלטק ורז, כרבים אחרים, 
השתמשו בצמד המילים 'השומר הצעיר' בכותרות מחקריהם, אף שאלה עוסקים ב'מסגרת 

דוד זית, ציונות בדרכי שלום: דרכו הרעיונית־פוליטית של השומר הצעיר 1947-1927, תל אביב   16
1985; משה צ'יזיק, מדוע לא קם האיחוד בין השומר־הצעיר ומפא"י? )1939-1927(, חיפה 1984; ַיַעל 
אפרת, היחס לדת בקיבוץ הארצי 1948-1927, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת בר־אילן 1998 

)להלן: אפרת, היחס לדת(.
חלמיש, מאיר יערי, עמ' 9, ההדגשות במקור.  17

שמעון שרגא, תנועת השומר הצעיר ומפעלה ההתיישבותי בשנים 1948-1936 בהדגמה על אזור עמק   18
בית שאן, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן 2001.

מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 260-249.  19
יצחק פלטק, המוסד: בית הספר הראשון של השומר הצעיר במשמר העמק 1940-1931, אפעל וגבעת   20

חביבה 1989 )להלן: פלטק, המוסד(.
שלומית רז, השתקפות האידיאולוגיה של תנועת השומר הצעיר בלימוד הביולוגיה במוסדות החינוך   21
 2004 של התנועה בשנות השלושים עד החמישים, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת תת אביב 

)להלן: רז, השתקפות האידיאולוגיה(. 
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השנייה' בלבד, כלומר בקיבוץ הארצי. 'המסגרת הראשונה' — תנועת הנוער — נותרה מחוץ 
למחקר. עם החוקרים שנהגו כך נמנים דוד זית בספרו ציונות בדרכי שלום, בונים שמיר 
בספרו בנתיב השליחות, ארי טפלא בעבודת מוסמך שכותרתה השומר הצעיר בארץ מול 
פני השואה באירופה, איתי נגרי בעבודת מוסמך הנושאת את השם המחלקה הערבית של 
השומר הצעיר 1947-1940, דניאל כרמי בעבודת מוסמך שכותרתה בין עבר לעתיד: הנצחת 
השואה בתנועת השומר הצעיר בשנות הארבעים והחמישים, משה צ'יזיק בחוברת שהוזכרה 
לעיל ובחוברת נוספת: שנות ההכרעה על דרכו הפוליטית של השומר הצעיר, ויזהר בן 
נחום בעבודת מוסמך שכותרתה בדרך למפלגה: השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית 

1938-1935 ומאמר בשם 'השומר הצעיר ורעיון הדו־לאומיות, 1947-1942'.22
מקצת ההחוקרים לא ראו צורך להסביר כי הם משתמשים בצירופים 'השומר הצעיר' 
ו'הקיבוץ הארצי' כמושגים נרדפים, ככל הנראה מתוך הנחה שהדבר מובן מאליו. יש בגישה 
זו מידה מסוימת של היגיון, לאור העובדה שפעילותו הפוליטית של הקיבוץ הארצי נעשתה 
בחלק גדול מהמקרים תחת השם 'השומר הצעיר'. בין שנת 1936, שבה הוקמה 'הליגה 
הסוציאליסטית' ושנת 1946, שבה הוקמה 'מפלגת פועלים השומר הצעיר', כללה הפעילות 
הפוליטית של השומר הצעיר גם אנשים שלא היו חברי הקיבוץ הארצי. היו חוקרים שטרחו 
לציין כי כאשר הם כותבים השומר הצעיר כוונתם לקיבוץ הארצי, והיו אף שטרחו לנמק 
החלטה זו. כך, לדוגמה, כתב ארי טפלא: 'המושגים "השומר הצעיר" ו"הנהגת הקיבוץ 
הארצי" מתחלפים בעבודה תכופות, אבל הם מבטאים אותו גוף. כוונתי היא שכשמדברים 
על השומר הצעיר בארץ, הקבוץ הארצי הוא מבטאו ודוברו העיקרי. ובמושג הנהגת השומר 

הצעיר, יש לראות את המזכירות והועד הפועל של הקבוץ הארצי'.23
יצחק פלטק, שכותרת המשנה לספרו המוסד היא 'בית הספר הראשון של השומר 
הצעיר' ולא 'בית הספר הראשון של הקיבוץ הארצי', מסביר: 'המוסד החינוכי במשמר 
העמק הוקם כבית־ספר פנימייתי מרכזי לקיבוצי השומר הצעיר באפריל 1931. בית־ספר 
זה היווה דגם לבניית מוסדות חינוך של קיבוצי השומר הצעיר'.24 כרמי דניאל כתב בפתח 

בונים שמיר, בנתיב השליחות: השומר הצעיר בכור הפעילות הפוליטית בשנים 1939-1932, תל אביב   22
1990; ארי טפלא, השומר הצעיר בארץ מול פני השואה באירופה, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת 
הצעיר  השומר  של  הערבית  המחלקה  נגרי,  איתי  השואה(;  פני  מול  טפלא,  )להלן:   1985 תל־אביב 
1947-1940: ניסיון ליישום אחווה יהודית-ערבית, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת חיפה 2004; 
כרמי דניאל, בין עבר לעתיד: הנצחת השואה בתנועת השומר הצעיר בשנות הארבעים והחמישים, 
עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב 2007 )להלן: דניאל, בין עבר לעתיד(; משה צ'יזיק, 
שנות ההכרעה על דרכו הפוליטית של של השומר הצעיר )50 שנה לייסוד הליגה הסוציאליסטית 
ו־40 שנה להקמת מפלגת השומר הצעיר(, אוניברסיטת חיפה, 1987; יזהר בן נחום, בדרך למפלגה: 
השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית 1938-1935, עבודת גמר לתואר שני, האוניברסיטה העברית 
מאסף, חוב' טו   ,'1947-1942 ורעיון הדו־לאומיות,  'השומר הצעיר  נחום,  בן  יזהר   ;1986 בירושלים 

)1985(, עמ' 181-159.
טפלא, מול פני השואה, עמ' 2.  23

פלטק, המוסד, עמ' 1.  24
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מחקרו: 'מחקר זה מנסה לשחזר, לנתח ולהעריך את הדרך בה תרה תנועת השומר הצעיר 
אחר דפוסי זיכרון והנצחה של השואה. זאת מתוך בחינה של מפעלי ההנצחה שיזם הקיבוץ 
הארצי, ברית קיבוצי השומר הצעיר בישראל, אותם הקים'.25 כלומר, מי שתר אחר דפוסי 
זיכרון והנצחה ויזם מפעלי הנצחה הוא הקיבוץ הארצי. אפשר להתייחס לצירופים 'תנועת 
השומר הצעיר' ו'הקיבוץ הארצי' כאל מושגים זהים, משום שהקיבוץ הארצי הוא 'ברית 
קיבוצי השומר הצעיר בישראל, אותם הקים'. לעתים מופיעים בכותרת שני הצירופים 
זה לצד זה, כמו בעבודת המוסמך של צבי לביא, השומר הצעיר: הקיבוץ הארצי ובעיית 
העבודה הערבית במשק היהודי 1939-1926. התקופה הנסקרת במחקר נפתחת ב־1926, 
לפני הקמתו של הקיבוץ הארצי, אך חברי השומר הצעיר שהתמודדו עם בעיית העבודה 
הערבית ב־1926 היו חברי קיבוצים, כלומר 'המסגרת השנייה' ולא חניכי תנועת הנוער, 
'המסגרת הראשונה' שהוקמה בארץ ישראל רק ב־1929. כשהוקמה הייתה בעיית העבודה 

הערבית בין הנושאים שעסקה בהם.26
חלק מהחוקרים שעסקו בקיבוץ הארצי התייחסו להשפעתה של תנועת הנוער על 
התנועה הקיבוצית שהקימה. ַיַעל אפרת כתב: 'השומר הצעיר התאפיין בשמירת הקודים של 
תנועת נוער השואפת להגשמת אידיאלים נעלים וכלל עולמיים של החלת צדק מוחלט עלי 
אדמות — גם כשהפך מתנועת נוער לגוף פוליטי מיוצג בקיבוץ הארצי ומפ"ם'. אף שתחום 
השנים הנכללות בעבודתו — על פי כותרתה — הוא 1948-1927, הוא מצטט בעבודה מקורות 
של תנועת הנוער השומר הצעיר משנים מוקדמות יותר, 'המדריך למנהלים השומריים' 
מ־1917 ו'פנקסי' מ־27.1918 שלומית רז, שנושא עבודתה הוא הקיבוץ הארצי ולא תנועת 
הנוער, עסקה בפרק הראשון בעבודתה בתנועת השומר הצעיר באירופה בראשית דרכה.28 
דבריו של אפרת על הטרנספורמציה של השומר הצעיר מתנועת נוער לגוף פוליטי 
מאפיינים את דרך עבודתם של מספר חוקרים שבחרו לא לעסוק בכך שגם לאחר אותה 
טרנספורמציה נמשך קיומה של תנועת הנוער. המייצג הראשון של בחירה זו היה, כאמור, 
אלקנה מרגלית. בחלק מהמחקרים לא הייתה אפשרות אחרת, משום שנושאם הוא פעילות 
שתנועת נוער אינה עוסקת בה, כמו פעילות פוליטית מעשית או חינוך במסגרות פורמליות. 
עם אלה נמנים כמה מהמחקרים שהוזכרו כאן )פלטק, רז, שמיר ובן נחום( וכן חוברת שכתב 
משה צ'יזיק, מאמצי השומר הצעיר לשיתוף פעולה ואיחוד עם השמאל בארץ־ישראל 

29.)1948-1920(

דניאל, בין עבר לעתיד, עמ' 2.   25
 ,1939-1926 היהודי  במשק  הערבית  העבודה  ובעיית  הארצי  הקיבוץ  הצעיר:  השומר  לביא,  צבי   26

עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל־אביב 1980. בן נחום, שומרים חזק, עמ' 127-126.
אפרת, היחס לדת, עמ' 20.  27

רז, השתקפות האידיאולוגיה, עמ' 11-5.  28
משה צ'יזיק, מאמצי השומר הצעיר לשיתוף פעולה ואיחוד עם השמאל בארץ־ישראל )1948-1920(,   29

אוניברסיטת חיפה 1985.
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השאלה אם להתייחס גם לתנועת הנוער לצד הקיבוץ הארצי ולאחר מכן המפלגה, מורכבת 
יותר כאשר נושא המחקר הוא אידאולוגי־ערכי או משלב דיון על עמדות אידאולוגיות 
וערכיות עם התייחסות לפעילות מעשית. דוגמה למחקר כזה הוא ספרו של משה צ'יזיק, 
יחסו של השומר הצעיר לקומוניזם ולברית המועצות, כרך א: 30.1948-1913 חלקו 
הראשון של הספר עוסק בתנועת הנוער בלבד, שהרי עד 1920 אין עדיין בנמצא מסגרת 
אחרת הנושאת את השם ׳השומר הצעיר׳. החל משנת 1920 גוברת בהדרגה חשיבותם של 
אנשי השומר הצעיר בארץ ישראל, שאף אם במישור הפורמלי — קודם להקמת הקיבוץ 
הארצי ב־1927 — הם עדיין חלק מתנועת הנוער, הרי באופי הפעילות זו כבר תחילתה 
של 'המסגרת השנייה' — גוף התיישבותי ופוליטי. בהתייחסו לתקופה שעד 1930, עסק 
צ'יזיק הן באנשי השומר הצעיר בארץ ישראל והן בתנועת הנוער בפולין. בפרקים הדנים 
בשנות השלושים של המאה העשרים התייחס צ'יזיק בעיקר לקיבוץ הארצי. גם הציטוטים 
שמקורם בוורשה נכתבו בידי חברי הקיבוץ הארצי שחיו באותו הזמן בארץ ישראל או שהו 
בוורשה כשליחים. בהמשך הספר עוסקים כמה פרקים בשומר הצעיר באירופה במהלך 
מלחמת העולם השנייה, כלומר, לפי כל אמת מידה מדובר בתנועת הנוער. לאחר מכן עד 
סוף הספר עסק צ'יזיק בקיבוץ הארצי, במפלגת השומר הצעיר שקמה ב־1946 ובמפ"ם, 
שהוקמה ב־1948. אילו ביקש צ'יזיק להרחיב את הדיון על יחסה של תנועת הנוער השומר 
הצעיר לקומוניזם ולברית המועצות, הן בפולין והן בארצות אחרות, היה מוצא ללא קושי 
תיעוד רב בנושא זה, כפי שמצאו חוקרים אחרים שתנועת הנוער הוגדרה במפורש כנושא 
מחקרם.31 גם צ'יזיק עצמו כתב על יחסה של תנועת הנוער לקומוניזם ולברית המועצות 

הנ"ל, יחסו של השומר הצעיר לקומוניזם ולברית המועצות, כרך א: 1948-1913, תל אביב 1991. קטע   30
מהמחקר התפרסם כחוברת בשם הוויכוח בהשומר הצעיר על הסכם ריבנטרופ־מולוטוב, אוניברסיטת 

חיפה 1985.
דוד זית, האוטופיה השומרית: השומר הצעיר בפולין 1931-1921 )להלן: זית, האוטופיה(, שדה בוקר   31
2002; הנ"ל, 'מעדה לתנועה', בתוך: יוסף שמיר )עורך(, השומר הצעיר בפולין 1950-1913, תל־אביב 
1991 )להלן: שמיר, השומר הצעיר בפולין(, עמ' 172-154; אלי צור, לפני בוא האפלה: השומר הצעיר 
בפולין ובגליציה, 1940-1930, שדה בוקר 2006 )להלן: צור, לפני בוא האפלה(; חנוך לקח, בין חזון 
למציאות: התפתחותה של תנועת השומר הצעיר בפולין הקונגרסאית בשנים 1939-1928, עבודת 
 ,32-28 עמ'  למציאות(,  חזון  בין  לקח,  )להלן:   1997 בנגב  בן־גוריון  אוניברסיטת  שני,  לתואר  גמר 
הצעיר  השומר  של  הרעיונית  ההתגבשות  המציאות:  במבחן  אידאולוגיה  ארגמן,  דוד   ;45-42
במבחן  יחיאלי,  ברוך  אידאולוגיה(;  ארגמן,  )להלן:   2007 תל־אביב   ,1939-1927 ובגליציה  בפולין 
הנאמנות: השומר הצעיר בגליציה במשבר האידאולוגי 1933-1929, תל־אביב 1999 )להלן: יחיאלי, 
 ,1980 תל־אביב   ,1943-1913 בוארשה  הצעיר  השומר  נעורים:  קן  זרטל,  משה  הנאמנות(;  במבחן 
ועד אחרית: ספר קורות  מראשית  )עורכים(,  ולוי דרור  בן־נחום  יעקב עמית, דניאל   ;178-161 עמ' 
השומר הצעיר בליטא, תל־אביב 1986 )להלן: עמית, מראשית(, עמ' 242-240; אפרים אופיר )עורך(, 
תמיד נכון: השומר הצעיר, בני עבודה, משמר ברומניה 1949-1919, דליה 1995 )להלן: אופיר, תמיד 
 1972 קורותיה של תנועה: נצ"ח בלטביה, תל־אביב  284; אברהם איתי ומרדכי ניישטט,  נכון(, עמ' 

)להלן: איתי וניישטט, נצ"ח(, עמ' 56-50; בן נחום, שומרים חזק, עמ' 120-117, 173.
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בחוברת שכותרתה עבודת ההווה, אקסקלוזיביות ארץ ישראלית ומאבקים ציבוריים 
בתנועת השומר הצעיר בפולין 32.1939-1913

ספרו של יצחק פטיש, הסחרור והעיוורון: השומר הצעיר והקומוניזם, מבט מבפנים 
שנכתב מנקודת מבטו האישית של המחבר, ללא כל יומרה מחקרית, עוסק בשלוש המסגרות — 
תנועת הנוער, הקיבוץ הארצי והמפלגה — לאורך תקופה ארוכה, מראשית ימיה של תנועת 

הנוער ועד לשנות השמונים.33 
בעבודתו של אברהם אצילי, יחסו של השומר הצעיר לדת ומסורת 1948-1920, אין 
כמעט התייחסות לתנועת הנוער, למעט עמודי הפתיחה. מסגרת השנים המוגדרת בעבודה 
מתחילה אמנם ב־1920 ולכן מבחינה פורמלית אפשר לומר כי היא אינה עוסקת בקיבוץ 
הארצי בלבד, אך מה שנאמר לעיל בנושא 'המסגרת השנייה' על ספרו של צ'יזיק, נכון גם 
לעבודתו של אצילי. אצילי דן בהרחבה בקיבוץ בית אלפא ובחברת הילדים בו. בית אלפא, 
הקיבוץ הראשון שהקימה תנועת השומר הצעיר, הצטרף לקיבוץ הארצי רק ב־1940, אך לא 
יהיה זה נכון להתייחס אליו כחלק מתנועת הנוער. באותה מידה לא יהיה זה נכון לראות 
את חברת הילדים בבית אלפא כמוסד חינוכי של השומר הצעיר.34 על השאלה מדוע לא 
כתב על תנועת הנוער, השיב אצילי: 'נראה לנו כי הקיבוץ הארצי הפך ממילא למורה הדרך 
הרעיוני לתנועת הנוער השומר הצעיר ומכאן ]ש[תפיסותיו הרעיוניות־תרבותיות הינחו את 
תנועת הנוער מבלי שהתגלו סתירות יסודיות'.35 גם אם יש בקביעה זו מן האמת, אין זה 

אומר שהיחס לדת ולמסורת בתנועת הנוער השומר הצעיר אינו נושא הראוי למחקר.36
אייל כפכפי, במאמרה 'מסובלימציה של הנשיות לסובלימציה של האימהּות: שלבים 
ביחסו של השומר הצעיר לנשים', פותחת אמנם בתנועת הנוער בפולין ואף מתייחסת במילים 
מספר לקיבוצי ההכשרה של השומר הצעיר בפולין, שנכללו במסגרת תנועת הנוער, אך 
גם היא, כמרבית החוקרים, דנה בעיקר בבוגרי התנועה לאחר עלייתם לארץ, הן בשנים 

שקדמו להקמת הקיבוץ הארצי והן במה שהתרחש בקיבוץ הארצי.37

משה צ'יזיק, עבודת ההווה, אקסלוזיביות ארץ ישראלית ומאבקים ציבוריים בתנועת השומר הצעיר   32
בפולין 1939-1913, אוניברסיטת חיפה 1990 )להלן, צ'יזיק, עבודת ההווה(.

יצחק פטיש, הסחרור והעיוורון: השומר הצעיר והקומוניזם, מבט מבפנים, תל־אביב 2003.  33
יובל דרור, תולדות החינוך הקיבוצי: ממעשה להלכה, תל־אביב 2002, עמ' 169-166; שמעון רשף,   34

חינוך חדש בארץ־ישראל תרע"ה-תרפ"ט, תל־אביב 1985.
אברהם אצילי, יחסו של השומר הצעיר לדת ומסורת 1948-1920, גבעת חביבה 1984, עמ' 46.  35

זית, האוטופיה, עמ' 272-270, 278-275; צור, לפני בוא האפלה, עמ' 43-40; שמיר, השומר הצעיר   36
בפולין, עמ' 107-103, 125-124; אופיר, תמיד נכון, עמ' 100; עמית, מראשית, עמ' 52-51; אברהם 

איתי, קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר., ירושלים 1981, עמ' 71; בן נחום, שומרים חזק, עמ' 122.
אייל כפכפי, 'מסובלימציה של הנשיות לסובלימציה של האימהות: שלבים ביחסו של השומר־הצעיר   37

לנשים', עיונים בתקומת ישראל, כרך 11 )2001(, עמ' 349-306.
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בין החוקרים שלא התעלמו מקיומה של תנועת הנוער השומר הצעיר לצדו של הקיבוץ 
הארצי, ראוי לציין את יאיר שפיגל, שכתב ספר על השומר הצעיר במערכות ההגנה והביטחון 

בשנים 1947-1920. בהקדמה לספרו הוא כתב:

המענה לשאלות שהוצגו כאן מחייב התייחסות, בחתך כרונולוגי ובחתך 
נושאי, למכלול העשייה הבטחונית של התנועה השומרית ולמלוא היקפה 
של התנועה: הקיבוץ הארצי על מוסדותיו, קיבוציו, חבריהם וחברותיהם, 
'הליגה הסוציאליסטית' )השלוחה העירונית של התנועה( ותנועת הנוער 
השומר הצעיר בארץ ישראל )התנועה החינוכית(. במכלול זה, הקיבוץ 
הארצי הוא הישות הדומיננטית, ולפיכך עוסק ספר זה בראש ובראשונה בו 

ובהתנהלותו בתחומי הביטחון.38

מחקרו של שפיגל, כמתחייב מהגדרת הנושא, עוסק הן בעמדות ערכיות ואידאולוגיות, 
הן בפעילות מעשית והן במתח שבין שני המרכיבים. בכל אלה יש מה לומר על שלושת 
הגופים — הקיבוץ הארצי, תנועת הנוער בארץ ישראל והליגה הסוציאליסטית — ושפיגל 
אכן עשה זאת, אם כי, כדבריו, נתן את המקום המרכזי לקיבוץ הארצי. השומר הצעיר 
בגולה אינו נכלל במחקרו בשל היעדר רלוונטיות. אשר לתנועת הנוער השומר הצעיר 
בארץ ישראל, לאור כמות החומר בנושא, אפשר היה לתת לה מקום רב יותר במחקר כזה.39
רינה פלד, בספרה 'האדם החדש' של המהפכה הציונית: השומר הצעיר ושורשיו 
האירופיים, עסקה בתנועת הנוער השומר הצעיר באירופה מימיה הראשונים, אך החל 
ב־1920 העבירה את תחום מחקרה לארץ ישראל, ומכאן ואילך שוב לא התייחסה לתנועת 
הנוער באירופה. עם זאת, בניגוד לחוקרים אחרים בחרה פלד להתייחס לתנועת הנוער של 
השומר הצעיר בארץ ישראל, והיא נמנית עם החוקרים הראשונים שעשו שימוש במקורות 

ראשוניים שלה.40 
הגבול הכרונולוגי העליון של מרבית המחקרים שהצירוף 'השומר הצעיר' מופיע בכותרתם 
הוא שנת 1948. בראשיתה של שנה זו הפכה 'המסגרת השלישית' — הפוליטית — ממפלגת 
השומר הצעיר למפ"ם, וממועד זה התייחסו החוקרים שעסקו בתחום הפוליטי למפ"ם ולא 

 ,2010 1947-1920, ירושלים  השומר הצעיר במערכות ההגנה והביטחון  על המשמר:  יאיר שפיגל,   38
עמ' 8.

בן נחום, שומרים חזק, עמ' 131-130; יזהר בן נחום, 'יחסה של תנועת הנוער 'השומר הצעיר' בארץ   39
ישראל ל'הגנה' בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט', עלי זית וחרב, חוב' ד )2002(, עמ' 154-147; עמוס 
כרמל, תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ ישראל 1948-1938, עבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה 

.1994
תל־אביב  האירופיים,  ושורשיו  הצעיר  השומר  הציונית:  המהפכה  של  החדש'  'האדם  פלד,  רינה   40
2002 )להלן: פלד, האדם החדש(. בנושא דומה לזה של פלד עוסקת עבודתו של יצחק בלאו, הפרט 
בתפיסת החינוך של השומר הצעיר: התמורות שחלו במעבר מתנועת נוער חופשית לקיבוץ־מפלגה 

1946-1918, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל־אביב 1990.
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ל'תנועת השומר הצעיר'.41 גם מחקרים שעניינם היבטים אידאולוגיים וערכיים נעצרו על 
פי רוב באותה נקודת גבול של הקמת המדינה. מתוך מאה שנות השומר הצעיר, 35 שנים 
עברו עד להקמת המדינה ו־65 שנים מהקמתה ועד היום, אך מספר הספרים והמחקרים 
העוסקים באותן 65 שנים מועט ביחס לאלה שעניינם הוא 35 השנים הראשונות, ונדיר 
למצוא בספרות המחקר העוסקת בשנים שלאחר 1948 את צירוף המילים 'השומר הצעיר' 
בהקשר לגופים או למסגרות שאינם תנועת הנוער. אחת מאותן דוגמאות נדירות היא עבודת 
מוסמך מאת עפרה קינן, הנושאת את השם בצלמנו כדמותנו: השומר הצעיר והעלייה 
ההמונית. העבודה עוסקת בעיקרה בקיבוץ הארצי, אך מופיעה בה גם התייחסות קצרה 

לתנועת הנוער.42
חוקר נוסף שנהג בדרך זו הוא טל אלמליח. במאמר שטרם פורסם, שכותרתו '"להשיב 
את השכינה שגלתה": זיקת השומר הצעיר לדת ולמסורת היהודית 1982-1935', הלך 
אלמליח בדרכם של רבים מקודמיו, דהיינו, פתח ב־1913 ומ־1920 ואילך לא שב עוד 
לעסוק בתנועת הנוער בגולה או בארץ, למעט הפניה לאתר האינטרנט של השומר הצעיר 
היום בנושא 'קבלת שבת בנוסח תנועת השומר הצעיר'. מפ"ם, על פי גישתו של אלמליח, 
היא חלק מהשומר הצעיר. במאמרו הנ"ל, כמו גם בעבודות המוסמך והדוקטור שלו, עסק 
גם בה. אלמליח נוהג להשתמש בצירוף המילים 'השומר הצעיר' הן ביחס לאחת מ'שלוש 
המסגרות' והן ביחס לשלושתן, כיחידת התייחסות אחת. בעבודות המוסמך והדוקטור הזכיר 
אלמליח פעמים מספר את תנועת הנוער השומר הצעיר בישראל )כולל ציטוטים ממקורות 

ראשוניים(, אך המקום המוקדש לה מועט ביחס לזה המוקדש למפ"ם ולקיבוץ הארצי. 
גם הספר אמנות בשירות רעיון: כרזות השומר הצעיר 1967-1937 מתייחס לשלוש 
המסגרות, כולל מפ"ם, כיחידת התייחסות אחת. תנועת הנוער בחוץ לארץ, לעומת זאת, 

נעדרת ממנו.43

ספרים ומחקרים על תנועת הנוער
עד כאן עסקתי בספרים ובמחקרים שבהם ניתן לתנועת הנוער השומר הצעיר מקום משני, 
אם בכלל. אך אין זה משום שתנועת הנוער לא זכתה לכך שיחקרו אותה ויכתבו אודותיה. 
נהפוך הוא. אמנם בפתיחת המאמר הסברתי את שפע הכתובים על השומר הצעיר בכך 
שמדובר בשלושה גופים נחקרים ולא באחד, אך גם אם נבודד מתוך השפע הזה את הכתובים 
העוסקים בתנועת הנוער בלבד, עדיין נמצא כמות ששום תנוער נוער יהודית או ישראלית 

אלקנה מרגלית )עורך(, השמאל המאוחד: דרכה החברתית של מפ"ם בראשית המדינה 1954-1948,   41
וביטחון  חוץ  בשאלות  מפ"ם  עמדות  בלעדינו:  יוכלו  לא  )עורך(,  צור  אלי   ;1991 חביבה  גבעת 
אחוות־עמים  אמיתי,  יוסי   ;1954-1948 נופי האשליה: מפ"ם  הנ"ל,   ;2000 תל־אביב   ,1956-1948

במבחן: מפ"ם 1954-1948, עמדות בסוגיית ערביי ארץ־ישראל, תל־אביב 1988.
עפרה קינן, בצלמנו כדמותנו: השומר הצעיר והעלייה ההמונית, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת   42

תל־אביב 1989, עמ' 130.
שלמה שאלתיאל )עורך(, אמנות בשירות רעיון: כרזות השומר הצעיר 1967-1937, פתח תקוה 1999.  43
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אחרת לא זכתה לה. המאפיין הבולט של הספרות העוסקת בתנועת הנוער השומר הצעיר 
עצמה הוא שכולה גאוגרפית, כלומר, מתמקדת בארץ מסוימת. יוצא מהכלל הוא מאמר 

של שלמה רכב, 'מתולדות התנועה העולמית )1939-1927('.44
עד היום לא נכתב ספר או מחקר המבקש לבחון סוגיה מסוימת הנוגעת לתנועת הנוער 
השומר הצעיר במבט כולל, כגון היחס לדת, ללאומיות או לסוציאליזם, שיטות חינוכיות 

וכלים חינוכיים, צופיות, מושג ה'הגשמה' וכו'.
שאלה שראוי לתת עליה את הדעת בהקשר לספרות על תנועת הנוער השומר הצעיר 
היא ההבחנה בין ספרות מחקר לספרות אחרת. אף שיש מקום להבחנה כזו, לעתים אין זו 
מלאכה פשוטה. כאשר מדובר בספרים, בעבודות אקדמיות או במאמרים שנכתבו כמטלות 
שהן חלק ממסלול לימודים במוסד אקדמי, אין חולק על סיווגם כ'ספרות מחקר'. לגבי 
כתבים אחרים יש צורך בקריטריונים שונים. חלק מאותם קריטריונים הם טכניים — כללי 
ציטוט ומראי מקום והימצאותם או היעדרם של הערות שוליים ומפתחות. השאלה מורכבת 
יותר כאשר מתייחסים למתודולוגיה, משום שהבחנה על בסיס מתודולוגי היא לעולם 
סובייקטיבית ואינה יכולה להיות חד משמעית. יש לציין גם, כי כאשר מדובר בספרות 
העוסקת בתנועת נוער, דווקא הממד האישי והחווייתי, המאפיין כתיבה שאינה מדעית, 

מספק תובנות שהמחקר המדעי עלול להחמיץ.
דוגמה לקושי להבחין בין ספרות מחקר לספרות שאינה מבוססת מחקר הוא חיבורו של 
שלמה רכב, השומר הצעיר מתנועת־נוער לקיבוץ ארצי. החיבור מלווה בהערות שוליים, 
לכל הציטוטים יש מראי מקום ובספר מבחר כתבים יש גם מפתח. לגבי הדרך שבה תפס 
רכב את המושג 'כתיבה היסטורית', כתב מרדכי אורן בהקדמה למבחר כתבים: 'שלמה 
היה היסטוריון לוחם. אף־על־פי שהיה במהותו איש הספר, איש ההגות והמחקר, הוא חי 
במלואם את חיי המעשה של התנועה והמפלגה, את מאבקיהן הרוחניים והמדיניים. אלה 
הזינו את תלמודו ]...[ הוא גייס את העבר לשירות ההווה. הוא ביקש בעבר מוסר־השכל 
לשירות העתיד'.45 גם רבים מהכותבים המאוחרים יותר היו אנשי תנועה חסרי הכשרה 

אקדמית, שאת ספריהם אפשר להגדיר כ'כתיבה מטעם'. 

בפולין 
מכל הארצות שבהן פעלה או פועלת תנועת הנוער השומר הצעיר, תופסת פולין את המקום 
הראשון מבחינת מספר החיבורים )ספרים, מאמרים ומחקרים( שנכתבו עליה. שלוש סיבות 
לכך: ראשית, תנועת הנוער נוסדה בפולין; שנית, ההנהגה העליונה של התנועה ישבה 
בוורשה עד מלחמת העולם השנייה; שלישית, מספר הקנים והחניכים בפולין היה גדול 

בהרבה מזה שבכל ארץ אחרת. 

רכב, מבחר כתבים, עמ' 184-149.  44
שם, עמ' 7, ההדגשה במקור.  45
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הספר הראשון על תנועת הנוער השומר הצעיר בפולין כנושא לעצמו הוא ספרו של 
משה זרטל, קן נעורים: השומר הצעיר בוארשה 1943-1913, שיצא לאור בשנת 1980. 
הספר אינו עונה על הקריטריונים של ספרות מחקר ודבר זה מקשה על המבקש לשאוב 
מהמידע הרב והחשוב הטמון בו. באותה שנה ושנה לאחר מכן פרסם המכון לחקר הציונות 
והתפוצות על שם צבי לוריא בגבעת חביבה שתי חוברות ובהן זיכרונות על קן השומר 
הצעיר בעיר קאליש, בעריכתו של שמואל מעיין.46 בשנת 1984 יצאה לאור חוברת שכתב 
משה צ'יזיק, האיחוד בין השומר וצעירי ציון, העוסקת בשנותיה הראשונות של תנועת 
השומר הצעיר בפולין.47 ב־1990 פרסם צ'יזיק חוברת נוספת על השומר הצעיר בפולין 

בשם עבודת ההווה.48 
ב־1983, לאחר העברתו של ארכיון השומר הצעיר ממרחביה לגבעת חביבה, הוקם 
המרכז לתיעוד וחקר של השומר הצעיר. שנים אחדות לאחר מותו של מאיר יערי ב־1987 
שונה שמו של המרכז ל'יד יערי'. תכלית הקמתו הייתה ליזום ולעודד כתיבת מחקרים על 
השומר הצעיר. כשם שארכיון השומר הצעיר לא נועד לשמש ארכיון של תנועת הנוער 
בלבד, אלא של כל המסגרות — החינוכית, ההתיישבותית והפוליטית — כך הוגדר מלכתחילה 
ייעודו של המרכז לתיעוד וחקר השומר הצעיר. הפרסום הראשון מטעם יד יערי בנושא 
תנועת הנוער השומר הצעיר בפולין היה חוברת על קן השומר הצעיר בצ'נסטוחובה, 
שהופיעה ב־1989. חוברת נוספת, השומר הצעיר בווהלין 1940-1920, מאת זלמן ליבנה, 
התפרסמה ב־49.1990 ב־1991 יצא לאור ספר בשם השומר הצעיר בפולין 1950-1913, 
בעריכתו של יוסף שמיר. הספר, שהוגדר בכותרת המשנה כ'קובץ מסות ותעודות', נערך 
ברשלנות. הפרקים והמאמרים נאספו מכותבים שונים ללא כל שיטה או האחדה, בספר אין 
מפתח והציטוטים הרבים מופיעים ללא מראי מקום, למעט שם הכותב והשנה.50 באותה 
שנה הופיעו הספרים מדורות: השומר הצעיר בוילנה והגליל,51 וספרו של אהרון אפרת, 

דרך שומרים בהגשמה.52
ביוזמתו ובחסותו של יד יערי החל בשנות התשעים פרויקט מדעי של מחקר תנועת 
הנוער השומר הצעיר בפולין, שבו לקחו חלק חוקרים בעלי הסמכה אקדמית. ב־1995 יצא 
לאור הספר הראשון במסגרת הפרויקט — ספרו של מתתיהו מינץ חבלי נעורים: התנועה 

שמואל מעיין )עורך(, קן השומר הצעיר בקאליש: זכרונות ראשונים, גבעת חביבה 1980.  46
משה צ'יזיק, האיחוד בין השומר וצעירי ציון, חיפה 1984.  47

צ'יזיק, עבודת ההווה.   48
ישראל אייכנוולד ואחרים )עורכים(, קן השומר הצעיר בצ'נסטוחוב, גבעת חביבה 1989; זלמן ליבנה,   49

השומר הצעיר בווהלין 1940-1920, גבעת חביבה 1990.
שמיר, השומר הצעיר בפולין.   50

ציפורה אפרת, שלום לוריא ושלמה פרנק )עורכים(, מדורות: השומר הצעיר בווילנה והגליל, גבעת   51
חביבה 1991. בין שתי מלחמות העולם נכללה העיר וילנה בגבולותיה של פולין ולא של ליטא.

אהרון אפרת, דרך שומרים בהגשמה: הכשרה ועלייה של השומר הצעיר בפולין ובגליציה בין שתי   52
מלחמות עולם, תל־אביב 1991.
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השומרית 53.1921-1911 ב־1997 הוגשה לאוניברסיטת בן־גוריון עבודת המוסמך של חנוך 
לקח, בין חזון למציאות: התפתחותה של תנועת השומר הצעיר בפולין הקונגרסאית בשנים 
1939-1928, שלא יצאה לאור כספר.54 הספר הבא שיצא לאור במסגרת הפרויקט היה ספרו 
של צבי לם, שיטת החינוך של השומר הצעיר: סיפור התהוותה. בניגוד לרוב הכותבים 
על השומר הצעיר, לא היה צבי לם היסטוריון אלא חוקר תורת החינוך, ולכן אין בספרו 
התייחסות להתפתחותה של התנועה מבחינה מספרית, ארגונית וגאוגרפית. מבחינת המקום 
והזמן, מדובר בפולין בשנים מראשית התנועה ועד סוף שנות העשרים של המאה העשרים.55 
בשנת 2002 יצא לאור במסגרת הפרויקט ספרו של דוד זית, האוטופיה השומרית: השומר 
הצעיר בפולין 56.1931-1921 מבחינה כרונולוגית ומבנית ספרו של זית הוא המשך ישיר 
לספרו של מינץ. גם אצלו, כמו אצל מינץ, בניגוד לכותרת המשנה של ספרו, מוקדשים 
חלקים גדולים מהספר לנעשה בארץ ישראל, הרבה מעבר לנדרש כדי להסביר את השפעות 
הגומלין בין השומר הצעיר בארץ ישראל ופולין. חלקים אלה של הספר חורגים לא רק 
מהתחום הגאוגרפי שהוגדר הן בכותרת המשנה שלו והן בהגדרת הפרויקט כולו, אלא גם 
מהתחום של חקר תנועת הנוער.57 חתם את הסדרה ספרו של אלי צור, לפני בוא האפלה: 

השומר הצעיר בפולין ובגליציה 1940-1930, שיצא לאור בשנת 58.2006 
במקביל לסדרת הספרים שיצאו לאור במסגרת הפרויקט, הוציא יד יערי לאור ספרים 
נוספים על תנועת הנוער השומר הצעיר בפולין: ספרו של ברוך יחיאלי, במבחן הנאמנות: 
השומר הצעיר בגליציה במשבר האידיאולוגי 1933-1929, וספרו של דוד ארגמן, אידאולוגיה 
במבחן המציאות: ההתגבשות הרעיונית של השומר הצעיר בפולין ובגליציה, 59.1939-1927

בישראל
במקום השני אחרי פולין בכמות הספרים והמחקרים נמצאת תנועת הנוער השומר הצעיר 
בישראל ואף על כך אין להתפלא. ראשיתה של תנועת הנוער בארץ ישראל הייתה אמנם 
צנועה, אך הנסיבות הטרגיות של השואה, בצירוף העלייה ההמונית בשנים שאחר מכן 
ודלדולם, שלא לומר התרוקנותם, של מרכזים יהודיים בעולם ובעיקר באירופה, נתנו לארץ 
ישראל, ובהמשך למדינת ישראל, את מעמדה כמרכזה של התנועה. הפרסום הראשון בדפוס 
על תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ ישראל היה חוברת שכותרתה פרקים בתולדות 
הסתדרות השומר הצעיר בישראל, שנכתבה בידי יהודה סבוראי ויצאה לאור ב־1955 בידי 

מינץ, חבלי.  53
לקח, בין חזון למציאות.  54

צבי לם, שיטת החינוך של השומר הצעיר: סיפור התהוותה, ירושלים תשנ"ח.  55
זית, האוטופיה. מחקרו של זית הודפס תחילה כחוברת, דרך המצוקה והתקווה: צמיחתו של השומר   56

הצעיר בפולין 1931-1921, יד יערי תשנ"ט.
זית, האוטופיה, עמ' 67-45, 238-213.  57

צור, לפני בוא האפלה.  58
יחיאלי, במבחן הנאמנות; ארגמן, אידאולוגיה.  59
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ההנהגה הראשית של התנועה. היא סוקרת את התקופה מהקמתה של תנועת הנוער בארץ 
ישראל ועד שנות החמישים, ואף שאין זה מחקר אלא פרסום 'מטעם', יש בחוברת מידע 

חשוב, שימושי ושיטתי ואפילו מפתח.
ב־1989 יצא לאור במסגרת סדרת עידן של יד יצחק בן־צבי ספר על תנועות הנוער 
הישראליות בשנים 1960-1920. בספר נכלל מאמר של יזהר בן נחום, 'השומר הצעיר: 
צופיות, הגשמה ומעורבות פוליטית'. המאמר סוקר אותו טווח שנים שנסקר בחוברתו של 
סבוראי. הוא מצומצם בהיקפו, אך זהו הפרסום הראשון על תנועת הנוער השומר הצעיר 
בארץ ישראל שנכתב בדיסציפלינה אקדמית־מחקרית ונסמך על מקורות ארכיוניים.60 
ב־1993 הגיש אמנון ורנר עבודת מוסמך בנושא ההשפעה ארוכת הטווח של התנסות 
בתנועת נוער, המתבססת על ראיונות עם מי שהיו חניכי השומר הצעיר בישראל בשנות 
החמישים. העבודה נכתבה בדיסציפלינה של מדע החינוך והיא אינה עוסקת בתולדותיה 
של תנועת הנוער, אלא בתחושותיהם הסובייקטיביות של בוגריה ממרחק זמן.61 זמן לא 
רב לאחר מכן הוגשו שתי עבודות דוקטור על תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ ישראל: 
ב־1994 מאת עמוס כרמל, תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ ישראל 1948-1938, 
וב־1997 מאת יזהר בן נחום, תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ־ישראל 1939-1929. 
שתי העבודות מגוללות את תולדותיה של התנועה מהקמתה ועד קום המדינה ומקיפות את 
כלל הנושאים הקשורים בה: דמוגרפיה, פריסה גאוגרפית, התפתחויות ארגוניות ומבניות, 
דמויות בולטות, שיטות חינוכיות וכלים חינוכיים, אידאולוגיה, פוליטיקה ופעילות בתחומי 
ההתיישבות והביטחון. בעוד עבודתו של בן נחום אינה עוסקת בתנועת הנוער בקיבוץ, 
מתוך גישה דומה לזו של ורנר, שהגדיר אותה כ'מקרה פרטי', בחר כרמל לכלול במחקרו 

גם את תנועת הנוער בקיבוץ. 
עד היום אין בנמצא ספר או מחקר המספק מידע היסטורי עובדתי כולל ברמה אקדמית 
על תנועת הנוער השומר הצעיר במדינת ישראל. ב־1994 יצא לאור מטעם יד יערי ספרה של 
שרה אשל, הנחשונים: תנועת נוער בשכונות ירושלים. המחברת לא הייתה היסטוריונית 
ואף על פי שנעזרה גם בחומר ארכיוני, הספר הוא בעיקרו אוסף של זיכרונות אישיים ואין 
לראותו כמחקר. הוא מתאר קן אחד של השומר הצעיר בירושלים, שחדל להתקיים בשנות 
החמישים הראשונות.62 בשנת 2007 הוגשה עבודת מוסמך של רונן שחטר, שכותרתה תנועת 
הנוער השומר הצעיר בפתחו של מהלך חדש: שינויים ומגמות בשומר הצעיר בעקבות 

יזהר בן נחום, 'השומר הצעיר: צופיות, הגשמה ומעורבות פוליטית', בתוך: מרדכי נאור )עורך(, תנועות   60
הנוער, 1960-1920, ירושלים 1989, עמ' 74-62.

אמנון ורנר, ההשפעה ארוכת הטווח של התנסות בתנועת נוער, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת   61
תל־אביב 1993. ב־1996 הופיעה תמצית של העבודה כספר, אמנון ורנר, שומר פעם ---, תל־אביב 

.1996
שרה אשל, הנחשונים: תנועת נוער בשכונות ירושלים, גבעת חביבה 1994.  62
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הקמתה של תנועת הבוגרים התנועתית )1990 ואילך(.63 למיטב ידיעתי, זהו החיבור היחיד 
על השומר הצעיר שאפשר להגדירו כ'מחקר הווה'. לאחרונה, במסגרת אירועי מאה שנות 
השומר הצעיר, יצאו לאור שני ספרים על תנועת הנוער השומר הצעיר בישראל. ספרו 
של אריה איתמר, השריקה של התנועה, מתאר חוויות אישיות של המחבר. הספר סמל 
הבוגרים בעריכתו של רן חכים מבוסס בעיקרו על תעודה אחת — יומן בירורים לסמלי 
בוגרים — בקבוצה אחת, במוסד חינוכי אחד. לתעודה מצורפת סקירה היסטורית קצרה 

וכמה רשימות אישיות, פרי עטם של כותבים שונים.64

בארצות אחרות
הספר המוקדם ביותר שעלה בידי למצוא על תולדותיה של תנועת הנוער השומר הצעיר 
בארץ כלשהי )מלבד החוברת של סבוראי( הוא ספרם של אברהם איתי ומרדכי ניישטט, 
קורותיה של תנועה: נצ"ח בלטביה, שיצא לאור ב־1972. אברהם איתי כתב גם את הספר 
קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר., שיצא לאור ב־65.1981 עוד לפני הקמתו של המרכז לתיעוד 
וחקר יצאה לאור בגבעת חביבה חוברת על תולדות השומר הצעיר בתוניסיה מאת רפאל בן 
אשר. החוברת פורסמה על ידי המכון לחקר הציונות והתפוצות על שם צבי לוריא שבגבעת 

חביבה. ב־1984 פרסם אותו מכון חוברת בשם סיפורו של קן וינה מאת אהוד נהיר.66
מאז הקמתו של המרכז לתיעוד וחקר בגבעת חביבה ב־1983, יצאו לאור ביוזמתו 
ובעידודו מספר לא קטן של 'ספרי תנועה'. רובם לא נכתבו בדיסציפלינה מחקרית. חלקם 
נכתבו בידי מחבר יחיד ונושאים אופי של זיכרונות אישיים; אחרים נכתבו בניהולן של 
ועדות שהוקמו לצורך כתיבתם. הפרקים או המאמרים באותם ספרים נכתבו בידי מחברים 
שונים בחלוקה כרונולוגית, גאוגרפית או נושאית ולעתים ללא כל שיטה. התשובה על 
השאלה אם פעילותה של תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ זו או אחרת זכתה לספר 
אחד או יותר, למחקר ברמה אקדמית או לאסופה של זיכרונות ותמונות, או לא זכתה כלל 

לפרסום, אינה תוצאה של מדיניות, תכנון או קריטריונים ידועים. 

תנועת הנוער השומר הצעיר בפתחו של מהלך חדש: שינויים ומגמות בשומר הצעיר  רונן שחטר,   63
בעקבות הקמתה של תנועת הבוגרים התנועתית )1990 ואילך(, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת 

תל־אביב 2007.
אריה איתמר, השריקה של התנועה: חוויותיו של חניך בשומר הצעיר בתל אביב, בשנות החמישים   64

והשישים של המאה העשרים, תל־אביב 2013; רן חכים )עורך(, סמל הבוגרים, חיפה 2013. 
איתי וניישטט, נצ"ח; אברהם איתי, קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר.: נוער צופי חלוצי )נצ"ח(, תל־  65

בלטביה  הצעיר  השומר  בתנועת  בעיקר  הספרים  שני  עוסקים  המשנה,  כותרות  למרות   .1981 אביב 
ובברית המועצות לפני הפילוג ב־1930, שבעקבותיו קמה תנועת נצ"ח.

רפאל בן אשר, תולדות תנועת השומר הצעיר בתוניסיה, גבעת חביבה 1980; אהוד נהיר, ספורו של קן   66
וינה, גבעת חביבה 1984.
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השומר הצעיר בגרמניה זכה לכך שתולדותיו נכתבו בידי חוקר בר סמכא ואיש אקדמיה, 
יהודה ריינהרץ. קדמה לספרו עבודת מוסמך של עמוס כרמל, שהוגשה לאוניברסיטת חיפה.67 
על תנועת השומר הצעיר בהונגריה כתב יהודה שולדוס ספר רחב יריעה ובו הערות שוליים 
ומפתח. כמה שנים מוקדם יותר פרסם המרכז לתיעוד וחקר חוברת על תולדות השומר 
הצעיר בהונגריה.68 על השומר הצעיר ברומניה הופיעו ארבעה פרסומים: עבודת מוסמך 
של אברהם נגרי, ספר על השומר הצעיר בטרנסילבניה, חוברת שכתבה תהילה עופר וספר 
בעריכתו של אפרים אופיר. הספר האחרון מקיף ביותר וכולל הערות, מראי מקום על פי 
כללים אקדמיים ומפתח, אך דרך הכתיבה נוסטלגית יותר מאשר מחקרית. מספר הכותבים 

הרב מנע אחידות ושיטתיות.69
דברים דומים אפשר לומר על הספר מראשית ועד ואחרית, המתאר את תולדות השומר 
הצעיר בליטא ויצא לאור בסיוע המרכז לתיעוד וחקר ב־70.1985 לעומת זאת, הספר שומרים 
תמיד, שהוציאה לאור יד יערי על השומר הצעיר בצ'כוסלובקיה, הוא כישלון מכל בחינה 
שהיא. מדובר בספר גדול למדי ומהודר בצורתו החיצונית, שהושקעה בו עבודה רבה, אך 
עריכתו איננה מקצועית במידה מצערת. הספר הוא אוסף של פרקים ומאמרים שנכתבו 
בידי כותבים רבים. אין שיטתיות בבחירת הנושאים ובדרך הכתיבה, אין בו מראי מקומות 

ואין מפתח.71 
גם הספרים מאת חיים שור על השומר הצעיר בדרום אפריקה ומאת אורנה סטוליאר 
על השומר הצעיר בצ'ילה הם בגדר ספרי זיכרונות ולא ספרות מחקר.72 לאחרונה יצא לאור 
ספר מאת אורנה סטוליאר על השומר הצעיר בקובה וכעת היא אוספת חומר לספר על 

יהודה ריינהרץ, תולדות השומר הצעיר בגרמניה 1939-1931, תל אביב 1989; עמוס כרמל, אופיה   67
וייחודה של תנועת השומר הצעיר בגרמניה, 1939-1931, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת חיפה 

.1987
יהודה שולדוס, נטיעה באדמת טרשים: תנועת השומר הצעיר בהונגריה מראשיתה ועד פרוץ מלחמת   68
העולם השנייה 1939-1927, גבעת חביבה 2000; אלי שדמי )עורך(, תולדות השומר הצעיר בהונגריה 

1950-1927, גבעת חביבה 1985.
ברומניה  ומשמר  עבודה  בני  הצעיר,  השומר  לתולדות  קווים  תנועה:  של  סיפורה  עופר,  תהילה   69
1949-1918, גבעת חביבה 1988; אברהם נגרי, תנועת השומר הצעיר ברומניה 1930-1918, עבודת 
גמר לתואר שני, אוניברסיטת חיפה 1989; שלמה יצחקי וגדליהו יעקבי )עורכים(, נעורים של טעם: 

השומר הצעיר בטרנסילבניה 1949-1929, גבעת חביבה 1991; אופיר, תמיד נכון.
ספר קורות השומר הצעיר  ועד אחרית:  מראשית  )עורכים(,  ולוי דרור  נחום  בן  יעקב עמית, דניאל   70

בליטא, תל־אביב 1985.
יוסף רב )עורך(, שומרים תמיד: השומר הצעיר בצ'כוסלובקיה 1950-1920, דליה 1994.  71

 ,1970-1935 בדרום־אפריקה  הצעיר  השומר  של  הסיפור  האפרטהייד:  בארץ  שומרים  שור,  חיים   72
 Chaim Shur, Shomrim in the Land of Aparetheid: Hashomer Hatzair in  ;1999 חביבה  גבעת 
South Africa 1935-1970, Givat Haviva 1998; אורנה סטוליאר, השומרים מארץ האנדים: תולדות 
 Irene Stoliar, Los Shomrim de los  ;2004 חביבה  גבעת  בצ'ילה,  הצעיר  השומר  קידמה,  תנועת 
Andes: Historia del Movimiento Kidma, Hashomer Hatzair en Chile, Santiago de Chile 2007
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השומר הצעיר בארגנטינה. ב־1990 הוציא המרכז לתיעוד וחקר לאור חוברת על השומר 
הצעיר במרוקו מאת רפאל בן אשר.73 

כמה ספרים נכתבו בשפות זרות: ספר בספרדית על השומר הצעיר באורוגוואי מ־1980, 
עבודת מוסמך מאת צ'רלס אריאן באנגלית על השומר הצעיר בצפון אמריקה מ־1986, 
ספר באנגלית על השומר הצעיר בצפון אמריקה, שהוציאה יד יערי לאור ב־1994 ועבודה 
בפורטוגזית על עשר השנים הראשונות של קן השומר הצעיר בריו.74 סיפורן של תנועות 
השומר הצעיר בארצות רבות ובהן אנגליה, צרפת, איטליה, בלגיה, הולנד, יוגוסלביה, בולגריה 
וארצות אחרות באירופה, צפון אפריקה ואמריקה הלטינית, מחכה עדיין לחוקרים וכותבים.

ביוגרפיות
ביוגרפיות, מעצם הגדרתן, מתמקדות באדם יחיד, אך בביוגרפיות לא מעטות אפשר למצוא 
מידע רב ערך על ארגון, על גוף או על מוסד. מעמדו של גיבור הביוגרפיה בהיררכיה של 
הארגון הוא, כמובן, גורם מרכזי בתרומתה של הביוגרפיה כמקור מידע על הארגון, אך 
הוא אינו הגורם היחיד. בבואנו לבחון שאלה זו, יש לעתים חשיבות למרכזיותו של הארגון 
בחייו של גיבור הביוגרפיה, שאינה נופלת מהחשיבות שאפשר לייחס למרכזיותו של גיבור 
הביוגרפיה בקורותיו של הארגון. זו הסיבה לכך שגם מביוגרפיה של 'חבר מן השורה' 

בארגון אפשר ללמוד רבות. 
השומר הצעיר, כפי שהודגש במאמר זה, הוא שם כולל שתחתיו מתכנסים תנועת נוער 
שפעלה בארצות רבות, תנועה התיישבותית וגוף פוליטי. כוליותו זו של השומר הצעיר, 
שאינה מתבטאת רק בריבוי המסגרות, אלא גם בתפיסה אידאולוגית המבקשת להקיף את 
כל תחומי החיים, היא סיבה חשובה למקום המרכזי שתופס השומר הצעיר בסיפורי חייהם 

של גיבורי ביוגרפיות.
תובנה זו מצאה את ביטויה בשם שבחר זאב צחור לביוגרפיה שכתב על יעקב חזן, 
חזן: תנועת חיים, כאשר כותרת המשנה היא השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, מפ"ם. גם 
הביוגרפיה של מאיר יערי, על שני חלקיה, שכתבה אביבה חלמיש, היא סיפורו של השומר 
הצעיר לא פחות משהיא סיפורו של מאיר יערי האדם. על הביוגרפיה של חייקה גרוסמן, 

שכתבה זיוה שלו, אפשר אף לומר כי הסיפור האישי תופס בה מקום שולי יחסית.75 

רפאל בן אשר, תולדות תנועת השומר הצעיר במרוקו, גבעת חביבה 1990.  73
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 Socialism, and the Kinship of Peoples: Hashomer Hatzair in North America, MA thesis,
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 Decades of Hashomer Hatzair in North America, Givat Haviva 1994; Andre de Lemos Freixo,
 Chazak Veematz: Um estudo sobre a memoria dos primeiros anos da hashomer hatzair no Rio
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המשותף ליערי, לחזן ולגרוסמן הוא שכל הדברים המשמעותיים שהם עשו במהלך חייהם 
היו חלק מפעילותם באחת ממסגרות השומר הצעיר )כולל פעילותה של גרוסמן כלוחמת 
בתקופת השואה(. לא כאלה הם הדברים לגבי אבא קובנר, גיבור הביוגרפיה שכתבה דינה 
פורת. קובנר היה קצין התרבות של חטיבת 'גבעתי' במלחמת העצמאות, סופר ומשורר, 
אך לא מילא תפקידים בכירים במסגרות השונות של השומר הצעיר. אם אפשר להגדירו 
כאחד האישים המרכזיים בתנועת השומר הצעיר, הרי זה בעיקר בזכות מעמדו כאיש רוח. 
מרדכי שנהבי, לעומתו, היה דווקא איש מעשה, אלא שחלקים משמעותיים מפועלו לא היו 
קשורים כלל להיותו איש השומר הצעיר. כותבי הביוגרפיה של שנהבי, דוד זית ויזהר בן 
נחום, בחרו להרחיב את העיסוק באישיותו ובחייו הפרטיים, בין השאר בשל היותו דמות 
מרתקת וייחודית במישור האישי.76 ראוי להתייחס במילים אחדות גם לאוטוביוגרפיות, 
אף שאין לסווגן ככתיבה מחקרית. בין אלה נציין את ספריהם של הייני בורנשטיין ואהרון 

כהן, שמילאו תפקידים בתנועת השומר הצעיר, אך לא ברמת ההנהגה.77

בתקופת השואה
להלכה אפשר היה לדון במחקר השומר הצעיר בתקופת השואה כחלק מהדיון במחקר על 
תנועת הנוער בגולה, אלא שהן מבחינת השאלות הנחקרות והן בשל המשקל הרגשי של 
תקופת השואה, ראוי ענף זה בחקר השומר הצעיר להתייחסות נפרדת. מאז שיצא לאור 
ספרה של רוז'קה קורצ'אק, להבות באפר, בשנת 1946, נדפסו ספרים רבים בנושא השואה 
שנכתבו בידי חברי השומר הצעיר ויצאו לאור באמצעות גופים ומוסדות המשתייכים לקיבוץ 
הארצי.78 להקמת 'מורשת' ב־1961 כמוסד של הקיבוץ הארצי לחקר השואה והוראתה 
הייתה תרומה משמעותית בתחום זה, אלא שבלי להקל ראש בחשיבותו של יבול ספרותי 
מבורך ועשיר זה ככלי רב ערך להנחלת מידע בנושא השואה בכלל ותנועת השומר הצעיר 
בתקופת השואה בפרט, רובו אינו יכול להיכנס תחת ההגדרה ׳מחקר השומר הצעיר׳. מדובר 
בעיקר בעדויות ובזיכרונות אישיים ובדרך כלל תנועת השומר הצעיר בתור שכזו איננה 

הנושא המרכזי בהם.
בעשרים השנים האחרונות יצאו לאור כמה מחקרים על השומר הצעיר בתקופת השואה: 
ספרו של אביהו רונן על השומר הצעיר בהונגריה לאחר כניסת הנאצים, ספרו של שלמה 
קלס על השומר הצעיר בפולין תחת המשטר הסובייטי בשלב שקדם לפלישת הנאצים 
לברית המועצות ועבודת דוקטור מאת רות בראודה על השומר הצעיר בפולין בשנים 
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79.1946-1939 לרשימה זו אפשר להוסיף ביוגרפיות אחדות על חברי השומר הצעיר שנספו 
בשואה: הביוגרפיה שכתבה זיוה שלו על טוסיה אלטמן, ספרו של יוסף שמיר על שמואל 

ברסלב וספרם של תהילה וזאב עופר על חביבה רייק.80

הערה על 'אינסיידרים' ו'אאוטסיידרים'
אין זה פלא שמרבית הכותבים והחוקרים על השומר הצעיר, הן מהאקדמיה והן שלא 
מהאקדמיה, היו חניכי התנועה. עדיין אין תשובה חד משמעית לשאלה איזה חוקר יעשה 
מלאכה טובה ונאמנה יותר — האם זה שהמעורבות האישית בנושא מחקרו משפיעה בהכרח 
על נקודת מבטו, או שמא החוקר החף ממעורבות אישית ויכול להתבונן בנשואי מחקרו 
מבחוץ. לדעתי, המעורבות האישית יוצרת קושי, אך מאידך גיסא, תנועת הנוער היא תופעה 
שאי אפשר לרדת לעומקה באמצעות קריאת תיעוד בלבד. נוסף על כך, התיעוד — מטבע 

הדברים — לעולם אינו שלם והחוקר החיצוני עלול לעיתים לשגות בשל פערי מידע. 
כדוגמה לכך אפשר להביא את קביעתה של רינה פלד כי השומר הצעיר דחה את מיתוס 
הגבורה של מצדה. קביעתה זו מסתמכת על ציטוט יחיד מעל החומה, עיתונה של תנועת 
הנוער השומר הצעיר בארץ ישראל.81 ראוי היה להתייחס גם לכך שחניכי השומר הצעיר 
בגילאי עשר או 11 בשכבת 'בני מצדה', ענדו את סמל 'בני מצדה' בגאווה על חולצתם, 
העפילו למצדה בטיולי התנועה ורקדו הורה תוך שהם שואגים בקצב 'עלי שלהבת, שלהבת 
המחול, שנית מצדה, מצדה לא תיפול'. מכל מקום, ככל שחולפות השנים, גם אם הכותבים 
והחוקרים הם כאלה שאפשר להגדירם 'אינסיידרים', אם בגלל היותם בוגרי תנועת הנוער 
השומר הצעיר ואם בגלל מגוריהם באחד מקיבוצי הקיבוץ הארצי לשעבר, הרי הדורות 
הבאים של החוקרים ילכו ויתרחקו מאותה 'הוויה שומרית' שהיא נשוא מחקרם, הן כעולם 

ידע והן כחוויה מעצבת. בריחוק זה, כאמור, יש יתרונות וחסרונות כאחד.

המלאכה עדיין רבה
כאמור בתחילתו של מאמר זה, שפע הכתבים בנושא השומר הצעיר מרשים לפי כל קנה 
מידה. עם זאת, חקר השומר הצעיר רחוק עדיין ממיצוי. החוסר מתבטא לעתים בכך שעל 
נושאים מסוימים לא נכתב דבר ולעתים בכך שמה שנכתב אינו ברמה מחקרית. בין היתר, 
נובע הדבר מהמשאבים המוגבלים העומדים לרשות יד יערי, גוף שמטרתו ליזום ולממן 
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מחקרים על השומר הצעיר. כאשר הגוף שאמור לקבוע סדרי עדיפויות סובל ממחסור 
במשאבים, השאלה אם נושא מסוים יזכה לכך שמישהו יחקור אותו או יכתוב עליו תלויה 
במימון. נראה כי גורמים מממנים מעדיפים לעתים קרובות כתיבה שאיננה מחקרית. בין 
הנושאים המצפים לגאולה: תנועת הנוער בארצות שונות, תנועת הנוער במדינת ישראל, 
תורות חינוכיות והמעש החינוכי בתנועת הנוער בשנים שלאחר התקופה הנסקרת במחקרו 
של צבי לם, גאוגרפיה יישובית, שאלות כלכלה, תרבות ואמנות בקיבוץ הארצי כגוף בפני 
עצמו ולא כחלק מהתנועה הקיבוצית או תנועת העבודה, זאת בהתייחס לייחודו האידאולוגי. 
במלאת מאה שנה לתנועת השומר הצעיר חשוב לעשות כל מה שאפשר כדי לעודד את חקר 
השומר הצעיר, למצוא חוקרים צעירים שיראו בכך אתגר ולגייס משאבים שיתנו בידיהם 
של אותם חוקרים את הכלים הדרושים, כדבריו של התנא רבי טרפון: 'לא עליך המלאכה 

לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה' )מסכת אבות ב, טז(. 

מרכז תיעוד וחקר השומר הצעיר, יד יערי, גבעת חביבה. משכנו של ארכיון השומר הצעיר. 
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