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מורשת תנועת הנוער השומר הצעיר 
בקיבוץ הארצי ובמפ"ם

טל אלמליח

במאמר זה אני מבקש לבחון את מורשת תנועת הנוער השומר הצעיר בשני גופים שהקימו 
בוגריה: הקיבוץ הארצי־השומר הצעיר )1927( ומפלגת הפועלים המאוחדת )מפ"ם, 1948(. 
זאת, על רקע השינויים בשנים 1927‑1955, שבהן היה השומר הצעיר מתנועת נוער לתנועה 
קיבוצית המובילה מפלגה עצמאית, ותוך התמקדות בתקופת התפוררותו של המבנה החברתי 

הפוליטי של השומר הצעיר בשנים 1956‑1.1973 
במחקר מוסכם שלמורשת תנועת הנוער היה תפקיד ניכר בחיי בוגריה.2 עם זאת, השפעתה 
על הקיבוץ הארצי ומפ"ם לא נבחנה עד כה בפירוט. חלק מהחוקרים, כגון מתתיהו מינץ, 
אלקנה מרגלית וצבי לם, דנו בתנועת הנוער תוך שימת דגש על שיטתה החינוכית, ולא 
עסקו באופן משמעותי בקיבוץ הארצי ומפ"ם; או להפך, חקרו את הקיבוץ הארצי ומפ"ם 
ללא קשר ישיר לשיטתה החינוכית של תנועת הנוער )למשל דוד זית ואלי צור(. חוקרים 
אחרים, כרינה פלד ועופר נור, התמקדו בעולם הרעיוני והתרבותי של התנועה, ולא במבנה 
החברתי שלה.3 ייתכן שהתעלמות זו נובעת מהדומיננטיות של גישת 'ההיסטוריה מלמעלה' 

למען הנוחות ייעשה במאמר זה שימוש במונח 'השומר הצעיר' בהקשר לשלושת הגופים יחד )הקיבוץ,   1
תנועת הנוער והמפלגה(, ולא רק לתנועת הנוער. תנועת הנוער השומר הצעיר תכונה 'תנועת הנוער' 

בלבד.
 1971 תל־אביב   ,1936-1913 מהפכני,  למרכסיזם  נעורים  מעדת  הצעיר:  השומר  מרגלית,  אלקנה   2
)להלן: מרגלית, מעדת נעורים(, עמ' 11; צבי לם, תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור, גבעת חביבה 
בין  גומלין  יחסי   :1977-1956 ומפ"ם  הקיבוץ הארצי השומר הצעיר  86. טל אלמליח,  עמ'   ,1991
כלכלה, פוליטיקה ותרבות, עבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה 2013 )להלן: אלמליח, יחסי גומלין(; 
בפולין  הצעיר  השומר  השומרית:  האוטופיה  זית,  דוד   ;1996 תל־אביב  פעם,  שומר  ורנר,  אמנון 
1931-1921, שדה בוקר 2002 )להלן: זית, האוטופיה השומרית(, עמ' 220‑221, 291; מתתיהו מינץ, 
חבלי נעורים: התנועה השומרית 1921-1911, ירושלים 1995 )להלן: מינץ, חבלי נעורים(, עמ' 348.

סיפור  הצעיר:  השומר  של  החינוך  שיטת  לם,  צבי  נעורים;  חבלי  מינץ,  נעורים;  מעדת  מרגלית,   3
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בחקר התנועה. החוקרים עסקו בניסיונות לפענח את סוד מנהיגותם של מאיר יערי ויעקב 
חזן, 'ההנהגה ההיסטורית' של התנועה, ופחות בהסבר תפקידו של הציבור התנועתי בכינון 
המבנה החברתי הפוליטי של השומר הצעיר, בשימורו ובפירוקו.4 במאמר אני מבקש להציע 
פרשנות חדשה, המסתמכת על המחקר הקיים על השנים 1927‑1955, ועל חומרים ראשוניים 
מן השנים 1956‑1977. אני בוחן את יסוד ההדדיות ביצירתו ובפירוקו של מבנה השליטה 
התנועתי של השומר הצעיר, בהתבסס על ההנחה כי הן המיסוד החברתי והפוליטי שהובילו 
יערי וחזן והן תהליך ירידת כוחם של הקיבוץ הארצי ומפ"ם, אירעו בזיקה למורשת תנועת 
הנוער, שהרוב המוחלט של חברי הקיבוץ הארצי התחנך בה, וכך גם חלק ממצביעי מפ"ם. 
אופי הזיקה בין מורשת תנועת הנוער ובין התפתחות הקיבוץ הארצי ומפ"ם נתון 
במחלוקת במחקר: חלק מהחוקרים מדגיש את השפעתה הרבה של מורשת תנועת הנוער 
על גופים אלה,5 וחלק אחר טוען כי הדינמיקה של ההתפתחות בקיבוץ הארצי ובמפ"ם 
הייתה מנוגדת למסורת תנועת הנוער השומרית המקורית.6 ואולם, שתי הפרשנויות אינן 
מתמודדות עם קשיים המערערים את תקפותן של כל אחת מהן. הפרשנות המדגישה את 
ההמשכיות של מורשת תנועת הנוער בקיבוץ הארצי ובמפ"ם לא מסבירה את ההבדלים 
המהותיים בין מאפייניה החופשיים והשוויוניים של תנועת הנוער בתחילת דרכו של השומר 
הצעיר לבין המבנה החברתי והפוליטי ההיררכי והריכוזי של הקיבוץ הארצי ומפ"ם, ואילו 
הפרשנות המדגישה את ההתנתקות ממורשת תנועת הנוער אינה מציעה תשובה לשאלות 
כגון מתי ומדוע התחולל תהליך זה, וכמו כן מתקשה להציג הסבר חלופי למסקנה הטבעית 

התהוותה, ירושלים תשנ"ח )להלן: לם, שיטת החינוך(; זית, חלוצים; צור, נופי האשליה; רינה פלד, 
 Ofer  ;2002 תל־אביב  האירופיים,  ושורשיו  הצעיר  השומר  הציונית:  המהפכה  של  החדש  האדם 
 Nur, Hashomer Hatzair Youth Movement 1918-1924: From Eastern Galicia and Vienna to

Palestine: A Cultural History, Diss, University of California, Los Angeles 2004
ירושלים  חיים,  תנועת  חזן:  צחור,  זאב  התנועה,  מנהיגי  בדמויות  שמתמקדות  הביוגרפיות  את  ראו   4
חמישים  קיבוצית,  ביוגרפיה  יערי:  מאיר  חלמיש,  אביבה  חזן(;  צחור,  )להלן:   1997 חביבה  וגבעת 
השנים הראשונות 1947-1897, תל־אביב 2009 )להלן: חלמיש, ביוגרפיה קיבוצית(; הנ"ל, מאיר יערי: 
בייחוד  ממרחביה(,  האדמו"ר  חלמיש,  )להלן:   2013 תל־אביב  המדינה,  שנות  ממרחביה,  האדמו"ר 
הפרק האחרון. מגמה זו קיימת גם בחיבורים אחרים על המיסוד החברתי והפוליטי של השומר הצעיר, 
כגון: דוד זית, חלוצים במבוך הפוליטי, ירושלים 1993 )להלן: זית, חלוצים(, עמ' 21‑22; אלי צור, 

נופי האשליה: מפ"ם 1954-1948, באר שבע 1998 )להלן: צור, נופי האשליה(.
התהוותה,  סיפור  הצעיר:  השומר  של  החינוך  שיטת  לם,  צבי   ;134 עמ'  נעורים,  מעדת  מרגלית,   5
ירושלים תשנ"ח )להלן: לם, שיטת החינוך(, עמ' 12, 25; מינץ, חבלי נעורים, עמ' 348; זית, חלוצים, 

עמ' 13, 19. יש לציין כי מרגלית ומינץ עוסקים בשלבים הראשונים של תולדות התנועה.
)להלן: חלמיש, מרד   )2010( לו  חוב'  דוד לדור,  'מרד הנעורים של השומר הצעיר',  אביבה חלמיש,   6
טוענים  וזית  מרגלית  כגון  חוקרים   .289 עמ'  ממרחביה,  האדמו"ר  הנ"ל,   ;191‑163 עמ'  הנעורים(, 
הושפעה  הצעיר  השומר  שהתפתחות  כך  על  אחד  מצד  מצביעים  הם  שכן  זה,  בעניין  והיפוכו  דבר 
ממורשת תנועת הנוער ומצד שני טוענים שהפוליטיזציה של התנועה התחוללה בניגוד למורשת זו. 

השוו: מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 147‑148; זית, חלוצים, עמ' 13.
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כי הייחוד החברתי והפוליטי של הקיבוץ הארצי ומפ"ם בתוך תנועת העבודה הציונית נשען 
על מורשת תנועת הנוער של השומר הצעיר. 

אני מבקש לטעון כי מורשת תנועת הנוער הוסיפה להשפיע על בוגרי השומר הצעיר ועל 
המיסוד החברתי והפוליטי שלהם בתקופה שבין כינון הקיבוץ הארצי ב־1927 להתפרקותו 
כיובל שנים מאוחר יותר, וכי היא התבטאה גם בתהליכים חברתיים ופוליטיים הסותרים 
אותה לכאורה. מבחינה תאורטית מתבססת טענה זו על תפיסת מורשת תנועת הנוער כאתוס 
במשמעות שייחסו מקס ובר ופרשניו למושג, שבין תכונותיו המרכזיות הם מנו את 'הכושר 
התמורי' שלו, היינו יכולתו של האתוס לחולל תופעות חברתיות המנוגדות לאידאולוגיה 

העומדת בבסיסו.7 
בחלקו הראשון של המאמר נדונה מורשת תנוער הנוער כאתוס, ונבחנות האפשרויות 
הפרשניות שמספק מושג האתוס להסבר האופנים הסותרים שבו היא באה לידי ביטוי בשומר 
הצעיר. חלקו השני מציג את הקשר בין מורשת תנועת הנוער ובין המיסוד החברתי של 
השומר הצעיר לאור מנגנון פרשני זה. חלקו השלישי דן באופן דומה בקשר שבין מורשת 
תנועת הנוער למיסוד הפוליטי של הקיבוץ הארצי. בחלקו הרביעי נבחן הקשר בין מורשת 

תנועת הנוער ובין תהליכי הפירוק של הקיבוץ הארצי ומפ"ם. 

מורשת תנועת הנוער של השומר הצעיר בין אתוס לאידאולוגיה
הגדרת מורשת תנועת הנוער באמצעות מושג האתוס כפי שפיתחו אותו מקס ובר, ממשיכיו 
ופרשניו, מאפשרת להסביר את הסתירה לכאורה שהתפתחה בשומר הצעיר בין השקפת 
העולם של תנועת הנוער ובין המבנים החברתיים הפוליטיים שהתבססו על מורשתה. לפי ובר 
מתאר מושג האתוס את מנגנון התמסורת שבין אמונה וערכים לאורח חיים ופעולה. בעוד 
ובר התייחס לאידאולוגיות דתיות, הרחיבו פרשניו את המושג גם לאידאולוגיות חילוניות. 
שמואל נח אייזנשטדט סבר כי במהלך הפיכתה של אידאולוגיה לדרך חיים יש שמתחוללת 
בה התפתחות החורגת מרעיונותיה המקוריים ודרך החיים עלולה לפתח מרכיבים המנוגדים 
לאידאולוגיה שממנה התפתחה. הוא הגדיר תכונה זו כ'כושר התמורי' של האתוס. יחסים 
כאלה בין האתוס לאידאולוגיה ניכרים גם בתנועת העבודה הישראלית ובשומר הצעיר.8 

מקס ובר, האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם, תל־אביב 1984. ראו דיון נרחב בנושא אצל: דני   7
גוטוויין, 'על הסתירה בין האתוס החלוצי לאידיאולוגיה הסוציאליסטית בתנועת העבודה הישראלית: 
דוד בן גוריון ויצחק בן־אהרון 1948‑1967', עיונים בתקומת ישראל, מס' 20 )2010( )להלן: גוטוויין, 

על הסתירה(, עמ' 208‑248. 
שם; שמואל נח אייזנשטדט, 'תמורה דתית, שינוי חברתי ומודרניזציה: עיונים בהשלכותיה של "התיזה   8
)תשכ"ח(,  ג  חוב'  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  דברי  הפרוטסטנטית"',  האתיקה  על 
עמ' 83‑121. ראו גם את החלוקה שעושה אלי צור בהקשר זה בין מיתוס לאתוס בפעולתה של מפ"ם, 

צור, נופי האשליה, עמ' 16. 
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האידאולוגיה של השומר הצעיר כתנועת נוער עברה התפתחות ושינויים במהלך השנים.9 
אמנם לאורך כל התקופה היא הגדירה את עצמה תנועת נוער ציונית, אך בהכללה אפשר 
לחלק את התפתחות השקפת עולמה של התנועה לשלושה שלבים מרכזיים: שלב המרד 
הרומנטי, השלב המרקסיסטי ושלב תרבות הנגד. השלב הראשון נמשך מייסודה בראשית 
העשור השני של המאה העשרים ועד הקמת הקיבוץ הארצי בשנת 1927. שלב זה, שבו הייתה 
תנועת הנוער אוטונומית וחופשית משליטה חיצונית, התאפיין בחוסר גיבוש אידאולוגי תוך 
התמקדות במוטיב המרד וביצירתה של תרבות נעורים חופשית.10 השלב השני נמשך מ־1927 
ועד לשנת 1956. הוא התאפיין בכפיפות רעיונית לקיבוץ הארצי, תוך אימוץ המרקסיזם 
המהפכני ואהדת ברית המועצות שהכתיבה כפיפות זו.11 השלב השלישי החל בחיפוש אחר 
אידאולוגיה חלופית לאחר משבר הזיקה לברית המועצות שאירע בשנת 1956, והתאפיין 
מצד אחד בעניין גובר ברעיונות 'השמאל החדש' בשנות השישים ומצד שני בוויכוח על 

הגדרה מחודשת של אופן פעולתם של הקיבוץ הארצי ומפ"ם בחברה הישראלית.12 
בספרו שיטת החינוך של השומר הצעיר, טען צבי לם כי האידאולוגיה בשומר הצעיר 
הייתה נתונה לשינויים, ואילו היסוד הקבוע בחיי התנועה היה שיטת החינוך שלה, שהתבססה 
על מבנה חברתי שבמרכזו הקבוצה והמדריך ועל תחושת השייכות של החניכים למסגרת 
התנועתית.13 טענה זו דומה לקביעתו של מתתיהו מינץ כי 'היחד השומרי' ו'החברותא', שני 
המרכיבים המרכזיים בהווייה השומרית, היו פן קבוע בחיי התנועה.14 גם אלקנה מרגלית 
ראה בשיטה החינוכית של התנועה את ליבת השפעתה על החניכים, וטען כי מורשת תנועת 
הנוער התבססה עליה ויצרה 'אישיות היסטורית' קבועה לתנועה.15 המאפיין הדומה בכל 
ההגדרות הללו הוא כי כולן ראו את מורשת תנועת הנוער, שהתבססה על שיטתה החינוכית 
ולא על האידאולוגיה שלה, כאתוס, כלומר כתבנית מחשבה ופעולה, או כהגדרתו של מקס 
ובר, כ'דרך חיים' קבועה שהאידאולוגיה שלה נתונה לשינויים. מושג האתוס משמש אפוא 

נעורים,  חבלי  מינץ,  ראו,  ו'השומר'  ציון'  'צעירי  הנוער  ארגוני  שני  כאיחוד של  התנועה  הקמת  על   9
השומרית,  האוטופיה  זית,  הנוער:  בתנועת  האידאולוגיות  ההתפתחויות  על  עוד   .66‑39 עמ' 

עמ' 273‑287.
מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 17‑54; מינץ, חבלי נעורים, עמ' 348. על הכפפת תנועת הנוער לקיבוץ   10

הארצי ראו מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 136; חלמיש, מרד הנעורים.
אלמליח, יחסי גומלין, עמ' 58‑59.  11

על הדברים הקשורים לפעילות תנועת הנוער ראו אלי צור, 'מפ"ם ויחסה לדת בעשור השני: מסוציאליזם   12
לוחם לחילוניות ליברלית', בתוך: מרדכי בראון וצבי צמרת )עורכים(, שני עברי הגשר: דת ומדינה 
בראשית דרכה של ישראל, ירושלים תשס"ב, עמ' 246‑272; אלמליח, יחסי גומלין, עמ' 262‑265; 
ראובן כהנא )בהשתתפות תמר רפפורט(, נעורים והקוד הבלתי־פורמלי, ירושלים 2007 )להלן: כהנא, 

נעורים(, עמ' 90.
לם, שיטת החינוך, עמ' 24.  13

מינץ, חבלי נעורים, עמ' 268.   14
רק כשנים  הוא החשיב  הנוער  עיצוב מורשת תנועת  1913‑1936, אך את שלב  מרגלית עסק בשנים   15

1913‑1919. מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 17‑54.
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בסיס תאורטי יציב לדיון בהשפעות מורשת תנועת הנוער של השומר הצעיר, אך ראשית 
יש להגדיר את מרכיבי השיטה החינוכית שיצרה אותו.

מקובל לראות את שיטת החינוך של השומר הצעיר כשילוב מרכיבים שמקורם בתנועת 
הנוער הגרמנית החופשית )הוונדרפוגל(, שקמה ב־1896, ותנועת הצופים הבריטית )הסקאוט'ס(, 
שהוקמה ב־1907. הוונדרפוגל התאפיינה ברעיונות רומנטיים כמו חזרה לטבע, התארגנות 
בני נוער ב'קבוצת השווים', דגש על החברות האינטימית, סגידה למנהיג )המדריך(, מרידה 
בחברת המבוגרים, טוהר מידות ושאיפה לשלמות. תנועת הצופים, לעומת זאת, נוסדה 
במטרה לחברת את הנוער שבא לשורותיה אל הערכים של חברת המבוגרים, תוך שימוש 
בתרגילי סדר, אימוני שדאות וצופיות.16 מינץ ומרגלית חלוקים בהערכתם את מידת ההשפעה 
של כל אחת מן התנועות על השומר הצעיר, ומינץ אף הוסיף את הצופים הפולנים, על 
מאפייניה הייחודיים כתנועת נוער לאומית, כתנועה שהשפיעה רבות על השומר הצעיר. 
לעומתם טען ראובן כהנא כי השיטה החינוכית של השומר הצעיר )כמו של תנועות הנוער 
הציוניות האחרות( הושפעה גם מתנועת הנוער הסובייטית )הקומסומול( שהוקמה בשנת 

1918, וממנה ינקה את האופי המגויס ואת ההיענות למשימות השעה הלאומיות.17 
למרות המחלוקת על מקורות ההשפעה של השיטה החינוכית של השומר הצעיר, חוקרי 
השומר הצעיר תמימי דעים שמרכיביה המרכזיים, הקבוצה החינוכית והמדריך, יצרו אתוס 
שבבסיסו עמד עקרון ההתארגנות העצמית של שומרים ושומרות כגוף חברתי בעל זהות 
מוגדרת וייחודית.18 לטענתם, המרכיב החשוב ביותר בשיטה החינוכית שייחד את השומר 
הצעיר כתנועת נוער, היה 'הצוותא השומרית': תודעת האליטה הנבדלת מהסביבה, שעיקר 
מעייניה מוקדשים לטיפוח סגנון חיים ייחודי לה.19 בחקר השומר הצעיר תיאר המושג 
'אורגניות' את המרקם החברתי התנועתי. האורגניות היא השקפה היונקת מהרומניטיציזם 
ורואה את היחידה החברתית כאורגניזם אחד, כשלמות הערוכה על פי משמעות ומטרה 
פנימית ואיננה צירוף מכני של חלקים הכפופים לחוקיות חיצונית. במשמעה המעשי בשומר 
הצעיר סייעה האורגניות לסלקטיביות של התנועה בבחירת השותפים ליחידה האורגנית 
ולהתבדלותה מסביבתה, יצרה את תחושת ההשתייכות, עמדה בבסיס הרצון לקיום קולקטיבי 
וליכוד קבוצתי עד כדי כיתתיות, ושימשה כר נוח לקליטת רעיונות השיתוף, השוויון 
והאינטימיות שעיצבו את היחסים החברתיים בתנועה.20 היא הייתה המרכיב המרכזי במורשת 

תנועת הנוער ועברה כחוט השני בקורות הקיבוץ הארצי ומפ"ם.

מתתיהו רוטנברג ומרדכי נאור, תנועות נוער בישראל ובעולם, תל־אביב 1962; לם, שיטת החינוך,   16
 Max Mader and Yehuda Riemer (eds.), Youth Movements: ;59‑46 'עמ' 56‑80; כהנא, נעורים, עמ

Past and Present, Tel Aviv 1964; Walter Laqueur, Young Germany, London 1962, p. XVIII
כהנא, נעורים, עמ' 90.  17

לם, שיטת החינוך, עמ' 23‑25.  18
שם, עמ' 51; מינץ, חבלי נעורים, עמ' 16; מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 33; חלמיש, מרד הנעורים.  19

קתדרה,  תרע"ט-תרפ"ג',  בארץ־ישראל  וחלוציות  נפשיות  הצעיר:  השומר  של  'הרעות  ויילר,  יעל   20
מס' 102 )תשס"ב( )להלן: ויילר, הרעות(, עמ' 63‑96; לם, שיטת החינוך, עמ' 79, 84; כהנא, נעורים, 
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שיטתה החינוכית של תנועת הנוער, ובמרכזה האתוס הקבוצתי, יצרה הפרדה מובנית 
בין השומר הצעיר לסביבתו.21 החברות בקבוצה השומרית העניקה 'זהות חדשה שכמותה 
לא הייתה קיימת עד אז בקרב הנוער היהודי'. זהות זו 'קדמה בתוקפה לכל הזהויות האחרות 
שמקורן באידיאולוגיות השונות שאימצה התנועה במרוצת תולדותיה, כל עוד הזדהותו של 
החבר עם תנועתו הייתה שלמה. חברים וחברות בתנועה היו, קודם כל, שומרים ושומרות'.22 
באתוס הקבוצתי היה למדריך מעמד מיוחד: סביבו התלכדה הקבוצה השומרית והוא שימש 
כ'מורה הנבוכים' שלה. הוא הגדיר את גבולות הקולקטיב ואת ההפרדה בין הקבוצה לבין 
סביבתה, שימש כפרשן המציאות עבור חבריה וייצג את מסגרת ההתנסות החינוכית, 

המורטוריום, שבה חיו חברי תנועת הנוער.23 
הקבוצה האורגנית הפועלת לפי חוקי המורטוריום והמדריך המשמש כמתווך בין הקבוצה 
לעולם, יצרו את התבנית המרכזית של תפיסת המציאות של חברי השומר הצעיר: הפָרדה 
בין 'אנחנו' ל'הם', בין התנועה ובין סביבתה, או בין 'פנים' ל'חוץ', כאשר היחס של ה'פנים' 
ל'חוץ' הוא של ביקורת והסתייגות.24 'אתוס ההפרדה' המתממש באמצעות המבנה של 
הקבוצה המודרכת היה הבסיס לצורת הפעולה של השומר הצעיר בגולה. ה'פנים' היה קן 
תנועת הנוער בו פעלו הקבוצות החינוכיות בהובלת שכבת המדריכים וה'חוץ' היה העולם 
היהודי הגלותי והבורגני. לאחר העלייה לארץ השתנה התוכן של הגדרות ה'פנים־חוץ', 
הקבוצה והמדריך, אך הם המשיכו לשמש אתוס המעצב את דפוסי החשיבה והפעולה של 

בוגרי תנועת הנוער שפעלו במסגרות שהתפתחו ממנה. 

השפעת מורשת תנועת הנוער על המיסוד החברתי של בוגריה, 
1936-1920

התקבצותם של בוגרי התנועה שעלו לארץ ישראל בתחילת שנות העשרים במסגרות 
משותפות, נשענה על העבר המשותף בתנועת הנוער. השומרים הביאו עמם סגנון ייחודי 
וביקשו לשמר אותו. בכל המקומות שבהם התקבצו שומרים, שימשה מורשת תנועת הנוער 
ציר מארגן ומלכד שעל בסיסו התפתחה התנועה.25 בשנת 1920 נוצרו הריכוזים השומריים 
הראשונים בארץ ישראל, במהלך שנת 1921 החלו השומרים להתארגן בקיבוצים ומ־1922 
ואילך עלו הקיבוצים בזה אחר זה על הקרקע. בשנת 1927 הוקם הקיבוץ הארצי, ובאמצע 

עמ' 85, 89; מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 34, 44, 45, 99, 249‑253, 271, 293, 303, 373.
לם, שיטת החינוך, עמ' 116.  21

שם.  22
על מעמד המדריך בשומר הצעיר ראו מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 20; לם, שיטת החינוך, עמ' 116;   23
 ,29 נעורים, עמ'  16; כהנא,  שיטת החינוך, עמ'  277. על הגדרת המורטוריום: לם,  חזן, עמ'  צחור, 

145‑146; מוני אלון, הסיכוי הנצחי, תל־אביב 1986, עמ' 69‑72.
לם, שיטת החינוך, עמ' 51.  24

מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 79‑81; מינץ, חבלי נעורים, עמ' 264, 266‑267.  25



מ רשא אץ רא  ץ רר  ש מר  וריר ת ית נ  ארוי  תמרומ  |  265

שנות השלושים הגיע לביסוס יחסי: בשנת 1936 מנה 36 קיבוצים וכ־7,000 נפש, ופנה 
להקמת מסגרת פוליטית.

הדגם היישובי הייחודי של השומר הצעיר — 'קיבוץ־עדה' או 'העדה השומרית 
הטריטוריאלית' — תוכנן בגולה והתבסס על השאיפה של חברי התנועה לייסד צורה 
קיבוצית שתכלול את בוגרי השומר הצעיר בלבד.26 רעיון ה'עדה' היה המשך ישיר להפרדה 
בין 'אנחנו' ל'הם' ובין 'פנים' ל'חוץ', שמקורו בתנועת הנוער. גם היחסים בתוך העדה הוגדרו 
ברוח המושגים מתנועת הנוער ובראשם 'הקבוצה האורגנית'. מי שלא התחנך בשומר הצעיר 

בנערותו לא יכול היה להתחבר לשומרים.
התגבשותו של הציבור השומרי הייתה הבסיס לעלייתו של מאיר יערי למעמד נציג 
השומר הצעיר בארץ ישראל מספטמבר 1920 ואילך, והתהוותו כדמות מדריך בעלת סמכות 
רוחנית ומוסרית בתקופה שלאחר מכן. כ'מנהיג המחפש ציבור', רצה יערי בהשגת המרכיב 
החסר להשלמת ייעודו האישי,27 והעולים החדשים חיפשו מצדם מדריך, מנהיג ומגן שיגדיר 
את גבולות קיומם המשותף ויממש את מורשת תנועת הנוער במציאות החדשה. יערי ניחן 
בכריזמה, ביכולות הארגוניות ובמעוף האידאולוגי הנדרשים. עלייתו למעמד של 'מנהיג 
היסטורי' )וחזן עמו( לא הייתה תוצאה של השתלטות. חלק ניכר מהשומרים בארץ ישראל 
רצו בהנהגה טוטלית, שתממש את אתוס 'הצוותא השומרית' באופן המלא ביותר, ועל רקע 
התפזרותם של מנהיגי התנועה החינוכית בגולה, ולאחר עלייתו לארץ, היה יערי היחיד 

שהייתה לו הנכונות לקבל על עצמו את המשימה.
לאחר התגבשותם של הקיבוצים הראשונים של בוגרי התנועה לפי הדגם המיוחד שנגזר 
ממורשת תנועת הנוער, עמדה מול השומרים משימת ההתיישבות על הקרקע. בין מורשת 
תנועת הנוער ובין הצורך להתארגן לטובת הקמת התיישבות קבע, היה מתח שנבע מהעולם 
הרעיוני הפסבדו־אנרכיסטי של תקופת הקמת התנועה, ומהיעדרם של רעיון מארגן ומסגרת 
מוגדרת לחיים הבוגרים, שגרמו לכך שרבים מבוגרי התנועה התפזרו ברחבי הארץ לאחר 
עלייתם. מתח זה התבטא במאמרו של מאיר יערי, 'סמלים תלושים' )1923(, ובו יצא נגד 
חלקים מהותיים במורשת תנועת הנוער, בבקשו להתוות את אופק ההתפתחות של התנועה 
בארץ ישראל כגוף מאורגן.28 יערי ביקש לשמור על זהותו של הקולקטיב השומרי ולעשות 
שימוש במבנה הקבוצה־עדה האינטימית, אך תוך מעבר משלב תנועת הנוער הרומנטית 
לשלב ההתיישבות. זאת, בלא לבטל את העיקרון המכונן של התנועה: חיי צוותא עצמאיים 

מאיר יערי, 'אנחנו ופלסטינה', 1920, נכתב טרם עלייתו ומובא אצל מינץ, חבלי נעורים, עמ' 360; דוד   26
הורוביץ, 'מושבה שומרית', ספטמבר 1919, בתוך: מקורות לחקר השומר הצעיר, מס' 2, גבעת חביבה 

1984, עמ' 48‑50.
אביבה חלמיש, 'מנהיג מחפש ציבור: דרכו של מאיר יערי להנהגת השומר הצעיר 1918‑1929', עיונים   27

בתקומת ישראל, מס' 12 )2002(, עמ' 99‑121; מינץ, חבלי נעורים, עמ' 275.
יעקב רבינוביץ ואשר ברש )עורכים(, הדים: קובץ ספרותי, תל אביב 1923 עמ' 93‑106; אביבה אופז,   28
'עולם הסמלים של קובץ קהילתנו', קתדרה, מס' 59 )1991( עמ' 126‑143; חלמיש, ביוגרפיה קיבוצית, 

עמ' 73‑91; ויילר, הרעות, עמ' 83.
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ומובדלים מהסביבה של שומרים ושומרות. במילים אחרות, יערי רצה להגדיר מחדש את 
'הפנים' ואת 'החוץ' בהקשר לתנאי החיים החדשים בארץ, בלא לבטל את ההפרדה בין 
השניים. היה לו אמון בייחודו ובייעודו של השומר הצעיר, אלא שהוא טען שצריך לפתח 

ולהתאים ייעוד זה למציאות החדשה כדי לשמרו.
כדי לכונן את ההגדרה החדשה של 'פנים' ו'חוץ' נזקק יערי ליותר מעבר משותף בתנועת 
הנוער. הוא ביקש אידאולוגיה שתאחד את השומרים כלפי פנים ותבדל אותם כלפי חוץ. 
בחיפושו אחר 'רעיון מדריך' מתאים פנה לתורת גורדון, אך ההיאחזות הרעיונית בו הייתה 
זמנית. במהרה התברר שרעיונותיו של גורדון אינם תואמים את הוויית בוגרי השומר הצעיר, 
וכי הסמלים החיוניים צריכים להתחלף בסמלים חדשים, פוליטיים. נוסף על כך, הקרבה 
לגורדון איימה על החלוקה שניסה יערי לעצב בין 'פנים' ל'חוץ', שמטרתה הייתה להותיר 
את השומר הצעיר כגוף נבדל משאר חלקיה של תנועת העבודה, שחלקים אחרים ממנה 

היו מזוהים עם גורדון גם כן.29
בסתיו 1923 התקיימה בנהלל פגישה בין כמה מבוגרי השומר הצעיר שביקשו לממש את 
רעיון 'העדה השומרית'. בפגישה התוודעו לראשונה יערי ויעקב חזן זה לזה, ובעקבותיה הם 
החלו בשיתוף פעולה ארוך שנים. הרקע לשותפות ביניהם היה החזון המשותף לגבי דרכה 
של התנועה. שניהם רצו בהקמת גוף שיאחד את בוגרי השומר הצעיר בארץ וביצירת קשר 
יציב בין גוף זה לבין קני התנועה בחוץ לארץ, שימנע את פיזור הבוגרים העולים. יערי, 
שבאותם ימים החל לבלוט כמנהיג התנועה בארץ, לא יכול היה לעשות לבדו את המעבר 
מהנהגת קבוצה קטנה ואינטימית, כפי שהייתה התנועה בשנים הראשונות בארץ, לתנועה 
ציבורית גדולה. חזן, שהיה בעל היכולות הפוליטיות הנחוצות לשם כך, היה לו ל'חצי 
שני' וההשלמה ההדדית, שענתה היטב על הצורך של הציבור התנועתי בהנהגה ארגונית, 

אידאולוגית ופוליטית טוטלית, יצרה אותם כ'הנהגה היסטורית'.30
ביוני 1924 התכנסו בוגרי השומר הצעיר בארץ ישראל בבית אלפא כדי לדון בהקמת 
מסגרת ארצית משותפת. לא כולם היו תמימי דעים עם יערי וחזן, שביקשו לשמור על הייחוד 
השומרי ודגלו ברעיון ההמשך במסגרת עצמאית. בין הנוכחים ניטש ויכוח על החלוקה 
ל'פנים' ו'חוץ': האם השומר הצעיר בארץ ישראל יהיה תנועה קיבוצית הכוללת רק את 
אלה שבחרו להגשים יחד בקיבוץ, או שמא יהיה תנועת פועלים המאחדת גם חברים בעיר? 
בסופו של דבר הוכרע, ברוח מורשת תנועת הנוער וכפי שרצו יערי וחזן, כי השומר הצעיר 
יהיה לתנועה קיבוצית ולא לתנועת פועלים.31 ההצדקה המרכזית לקיום תנועה קיבוצית 
הייתה הרצון לקיום קולקטיבי על יסוד המסורת המשותפת של העבר. הוחלט על הקמת 
'עדה חופשית טריטוריאלית' שהיא 'ברית תאים חברתיים'. מבחינת גודל הקיבוץ, הושם 

אביבה חלמיש, 'השפעתו הדיאלקטית של א"ד גורדון על השומר הצעיר', קתדרה, מס' 114 )2004(,   29
עמ' 99‑121.

צחור, חזן, עמ' 84.  30
מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 115‑119; חלמיש, ביוגרפיה קיבוצית, עמ' 82‑84; צחור, חזן, עמ' 81‑83.  31
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דגש על היכולת לקיים יחסים חברתיים 'אורגניים', כלומר לשמור על גודל בינוני, של מעט 
יותר ממאה איש בסך הכול. התנאים למימוש עקרון האורגניות היו שיוכלו להצטרף רק 
מי שהתחנכו בתנועת הנוער, וקיומה של מסגרת קיבוצית שכוללת בתוכה שיתוף חברתי, 

כלכלי ואידאולוגי־פוליטי. 
בכינוס בית אלפא בא לראשונה לידי ביטוי מהלך הפנייה לאידאולוגיה המרקסיסטית 
ולאהדת ברית המועצות, שהוביל יערי. על רקע תהליכי ההתארגנות של הזרמים הקיבוציים 
ומפלגות הפועלים בארץ, היו חברי השומר הצעיר חייבים להכריע בין הגדרה עצמית ברורה 
לבין היעלמות כתנועה, ולשם כך היה עליהם לבחור רעיון משותף. גוסטב לנדאואר ומרטין 
בובר, שהיו הוגים משפיעים בתקופת הייסוד של התנועה, נפסלו ב'סמלים תלושים' ולא 
היו רלוונטיים לחלוצים בארץ ישראל. גם רעיונותיו של גורדון על החיבור בין האדם לטבע 
ולאומה לא התאימו, כאמור, להדריך תנועה פוליטית. המרקסיזם המהפכני, לעומת זאת, 
תבע ליכוד שורות ופעולה פוליטית והצדיק את אופי השלטון הריכוזי בתנועה. מהלך 
הפנייה למרקסיזם חשף את אופי מורשתה של תנועת הנוער כאתוס: במישור האידאולוגי 
הוא סתר את ערכיה, אך הוא הלם אותה כאתוס המבחין בין 'פנים' ל'חוץ' והקנה לשומר 

הצעיר ייחוד שהצדיק את היותו זרם עצמאי ונפרד מהזרם המרכזי של תנועת העבודה. 
לאחר כינוס בית אלפא נמשכו המגעים בין קיבוצי השומר הצעיר על הקמת ארגון 
משותף, ובאפריל 1927 התכנסה 'המועצה המייסדת של קיבוצי השומר הצעיר', התקבלו 
ההנחות האידאולוגיות שהיו המצע הרעיוני של הקיבוץ הארצי והארגון הוקם רשמית. 
לצורך ייסוד הקיבוץ הארצי התגברו המקימים על חילוקי דעות חריפים בנושאים רעיוניים 
ופוליטיים. בכך הוכיחו תכונה שהתבססה על מורשת תנועת הנוער כאתוס ועמדה בבסיס 
קיומו של הקיבוץ הארצי לאורך השנים שלאחר מכן: יכולת להכיל אלמנטים רעיוניים 

מנוגדים מתוך יחסי חברות ורצון בקיום היחד המשותף.32
אחד הביטויים לניסיון למצוא את שביל הזהב בין הדעות השונות בתנועה היה 'תורת 
השלבים' שפיתחו רישרד ויינטרוב )קיבוץ מרחביה( ומאיר יערי, ושנכללה במצע שהתקבל 
במועצה המייסדת של הקיבוץ הארצי ב־1927. לפי 'תורת השלבים', בטווח הקרוב היה על 
השומר הצעיר לפעול למען בנייתו של הבית הלאומי העברי בארץ ישראל ובטווח הרחוק, 
בשלב שני, למען מהפכה מעמדית. כפי שכתבה אביבה חלמיש, הנוסחה המורכבת נועדה 
לרצות את שתי המגמות בתנועה: 'את המושכים שמאלה הוא ביקש להרגיע בהצגת הציונות 
כהוראת דור, ואת המתונים הוא בא להשקיט בהצגת המהפכה כפרספקטיבה לעתיד שאינה 

תובעת פעולה עכשווית'.33
העיקרון הארגוני החשוב ביותר במצע הקיבוץ הארצי היה ה'קולקטיביות הרעיונית', 
שביטאה מחד גיסא המשכיות ומאידך גיסא יחס הפוך בין מורשת תנועת הנוער ובין תהליך 

חלמיש, האדמו"ר ממרחביה, עמ' 79; מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 134; מינץ, חבלי נעורים, עמ' 54.  32
חלמיש, ביוגרפיה קיבוצית, עמ' 103.   33
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נים של  המיסוד הארגוני של השומר הצעיר. הקולקטיביות הרעיונית חיזקה את תיחום הפְּ
השומר הצעיר, בהתאם למורשת תנועת הנוער, על ידי הגדרתו כשותפות רעיונית שמשמעה 
היה שהקיבוץ הארצי יתייצב כמסגרת מאוחדת כלפי חוץ. זאת, תוך התבססות על החינוך 
והרקע השומרי המשותף. כמו כן היא נועדה להגן על שלמותו ואחדותו של הקיבוץ הארצי 
כגוף חברתי. בד בבד הייתה הקולקטיביות הרעיונית כלי רב חשיבות ביצירת מעמדה הרם 
של ההנהגה ההיסטורית, שניסחה את תכני הקולקטיביות הרעיונית ופיקחה על מימושה. 
היא הייתה גם עיקרון משלים ל'צנטרליזם הדמוקרטי' שהונהג בקיבוץ הארצי על פי הדגם 
שהתקיים במפלגה הקומוניסטית בברית המועצות, ושדגל בדבקות בדמוקרטיה תנועתית, 
תוך מתן משקל רב להחלטות המנהיגות בקביעת הדרך והחובה 'להתיישר' לפי הקו התנועתי 
בסופו של תהליך ההכרעה. גם עיקרון זה נועד להגן על שלמותו של הקיבוץ הארצי, וגם 

הוא יצר בפועל מאפיינים היררכיים, ריכוזיים ולא דמוקרטיים בתנועה. 
בדפוס המנהיגות של חזן ויערי שימשו אפוא בערבובייה מרכיבים סותרים לכאורה. 
מצד אחד, היחסים בין החברים למנהיגים נשאו אופי משפחתי והאחרונים ראו את עצמם 
קודם כול כמדריכים.34 מצד שני, השילוב בין דמותם הכריזמטית, כוחם הארגוני והובלתם 
האידאולוגית )בעיקר של יערי( עשו אותם ל'מורמים מעם', על סף פולחן אישיות, ומבנה 
השליטה ההיררכי שנוצר כתוצאה מאימוץ עקרונות הקולקטיביות הרעיונית והצנטרליזם 
הדמוקרטי נראה כהיפוכם של ערכי תנועת הנוער.35 ברם, בין מורשת תנועת הנוער של 
השומר הצעיר ובין המבנה החברתי ההיררכי של הקיבוץ הארצי לא הייתה סתירה מוחלטת. 
מבנה השליטה שירת את מורשת תנועת הנוער כאתוס, משום שהיה קשר ישיר בינו ובין 
המשך קיומו הנפרד והעצמאי של השומר הצעיר כגוף חברתי. הציבור התנועתי רצה להמשיך 
את חייו כקולקטיב אורגני המתנהל בקודים של תנועת הנוער במסגרת של 'מורטוריום 
נצחי', ויערי וחזן קיבלו את כתב המינוי להגשים זאת, תוך שהם מתבססים על הרחבת דמות 
המדריך שמקורה באתוס של תנועת הנוער. תמורת מילוי התפקיד זכו יערי וחזן בציבור 
נאמן ומלוכד שנתן בידם כושר פעולה בלתי מוגבל כמעט. זו הייתה שותפות רבת ערך 
לשני הצדדים, ואף שהנטייה היא להתמקד בפענוח סוד מנהיגותם של יערי וחזן, הם היו 
רק חלק מהמשוואה. החלק השני היה הציבור התנועתי שהשלים עם היסודות האוליגרכיים 

)ואפילו ביקש אותם לעתים( תמורת השמירה על מבנה חברתי וזהותי מוגדר.36 
גיבוש עוצמתו של מנגנון הקיבוץ הארצי והאופי הריכוזי שהוא סיגל לעצמו הביאו 
להתפתחויות נוספות שנראו כסותרות את האידאולוגיה ואת אופן ההתנהלות של תנועת 
הנוער אך הלמו אותה כאתוס. כבר לאחר כינוס בית אלפא )1924( נסעו מנהיגי התנועה 
בארץ לגולה כדי ליצור קשר עם עשרות אלפי החניכים והמדריכים שם, ובספטמבר 1924 
הוקמה בדנציג התנועה העולמית. ב־1929 הוקמה תנועת הנוער בארץ ישראל והוחלט כי 

חלמיש, האדמו"ר ממרחביה, עמ' 283; צחור, חזן, עמ' 259, 266.  34
חלמיש, שם, עמ' 161; צחור, שם, עמ' 257.   35

חלמיש, שם, עמ' 272‑293.  36
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היא תכשיר בוגרים להצטרפות לקיבוץ הארצי. בוועידת וורוטקי שבצ'כוסלובקיה, שהתכנסה 
ב־1930, התקבלה ההחלטה כי הגשמת הבוגרים מהתנועה העולמית תהיה רק בקיבוץ 
הארצי, וב־1931 הוקם המוסד החינוכי במשמר העמק במטרה לחנך את בני הקיבוצים לחיי 
קיבוץ. נציגי מזכירות הקיבוץ הארצי השתתפו בישיבות המליאה של ההנהגה הראשית של 
תנועת הנוער וחזן מונה מטעם המזכירות לעמוד בקשר עם ההנהגה. לאחר לבטים קשים 
וממושכים הוחלט ב־1935 להקים קן של השומר הצעיר במוסד החינוכי במשמר העמק, 
ומאז היו קני תנועת הנוער חלק ממוסדות החינוך של הקיבוץ הארצי, וכפופים לקיבוצים 
ולמנגנון התנועתי. תנועת הנוער איבדה את אופיה האוטונומי והפכה ל'פרודזור' בדרך 
אל חיי הקיבוץ. התפתחות זו נראתה כניגודו של מרכיב המרד במציאות, שהיה עיקרון 
מכונן בשיטה החינוכית של תנועת הנוער, אך למעשה הייתה התאמה של האתוס התנועתי 
לתנאים החדשים בעקבות העלייה לארץ ישראל )כלומר הצורך בהקמת תנועה קיבוצית 
שתקלוט את בוגרי תנועת הנוער(. למרות אובדן האוטונומיה הארגונית ועיקור מסוים של 
יסוד המרד באופיה, המשיכה תנועת הנוער לשמור על השיטה החינוכית המסורתית שלה, 

ובמרכזה אתוס ההפרדה.37
סופו של עידן המרד ותרבות הנעורים העצמאית של השומר הצעיר לא נגזר מההתפתחות 
הפנימית בתנועה בלבד. קורות התנועה, שהשתלבו במציאות היהודית בגולה בתקופת 
החירום של סוף המאה התשע־עשרה והעשורים הראשונים של המאה העשרים, שיקפו 
את תהליך ההתלבטות של הנוער היהודי במזרח אירופה ואת פנייתו לציונות מתוך מרד 
בהורים ובעולם הגלותי. לשלב החדש של הציונות, שבמסגרתו הוקם והתבסס היישוב 
היהודי בארץ ישראל, היו תביעות אחרות מחברי התנועה. כמו תנועות נוער חלוציות 
אחרות הייתה השומר הצעיר לתנועה 'בשירות העם והמולדת'. מתנועת נוער חופשית 
ואוטונומית היא הפכה לתנועה שקידשה את המפעל החלוצי של הציונות הסוציאליסטית 
ומרכיבי ההשפעה של הקומסומול, כתנועת נוער מגויסת, החלו לבוא בה לידי ביטוי, כשהם 
משתלבים באהדה ל'עולם המהפכה' שהונהגה מאז אמצע שנות העשרים בתנועה. אולם, 
גם בשלב החדש פעלו בשומר הצעיר מרכיבים מרכזיים של מורשת תנועת הנוער, ובעיקר 
הדגשת הייחוד והנבדלות של חברי השומר הצעיר החיים במורטוריום נצחי, והתבססותה 
של 'ההנהגה ההיסטורית' כהמשך וכהרחבה של דמות המדריך, המאפשר את הקיום הנבדל 

ואת המורטוריום. 

המיסוד הפוליטי: הדרך למפלגה עצמאית, ייסוד מפ"ם ופילוגה 
1955-1936

המיסוד הפוליטי של הקיבוץ הארצי היה תהליך ארוך שנמשך מעל עשרים שנה. הקיבוץ 
הארצי נוסד בשנת 1927. מפלגת השומר הצעיר נוסדה רק כעבור 19 שנה, בשנת 1946. 

חלמיש, מרד הנעורים.  37
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המסגרת הפוליטית השתנתה שוב עם הקמת מפ"ם בשנת 1948, והתעצבה סופית רק בשנת 
1954, כאשר מפ"ם התפלגה לשני הגופים הנפרדים שייסדו אותה: התנועה לאחדות העבודה־
פועלי ציון שמאל ומפלגת השומר הצעיר, ששמרה לאחר הפילוג על השם מפ"ם. תהליך 
זה הושפע ישירות ממורשת תנועת הנוער. התארכותו נבעה מהמורכבות של השילוב בין 
מורשת תנועת נוער ובין פעילות פוליטית. מורשת תנועת הנוער עיצבה גם את תוצאתו, 

כלומר הקמת מפלגה עצמאית של בוגרי השומר הצעיר שבמרכזה הקיבוץ הארצי.
שתי סיבות עיקריות, שהיו תולדה ישירה של מורשת תנועת הנוער, הביאו להתפתחות 
השומר הצעיר מתנועה קיבוצית למפלגה פוליטית. הסיבה האחת הייתה הצורך לבסס את 
קיבוצי התנועה כדי לקיים את מסגרת החיים הייחודית והעצמאית של בוגרי השומר הצעיר 
ולהמשיך לקלוט בוגרים נוספים. מאחר שחלוקת המשאבים ביישוב התנהלה לפי מפתח 
מפלגתי, נאלצו הקיבוצים להצטרף למסגרת מפלגתית קיימת או להקים מפלגה כדי להשיג 
משאבים להתפתחותם.38 הסיבה השנייה הייתה שכבוגרי תנועת נוער ציונית שראתה עצמה 
חלק מתנועת העבודה )אם כי חלק עצמאי ונפרד בתוכה(, רבים מבוגרי השומר הצעיר ראו 
במעורבות בעניינים היישוביים והציוניים חלק מאחריותם למפעל הציוני־סוציאליסטי ורצו 

לקחת חלק בפוליטיקה של היישוב.39 
לצד שתי סיבות אלה הייתה סתירה בין מורשת תנועת הנוער כפי שטיפחו אותה יערי 
וחזן בקיבוץ הארצי לבין פעילות מפלגתית. שאיפת השומר הצעיר לא הייתה זהה למטרה 
של מפלגה פוליטית, קרי השתתפות בשלטון, אלא ייסוד מסגרת חיים כוללת. פעילות 
פוליטית הייתה זרה לאופיו המשפחתי של הקיבוץ הארצי ולא התאימה לדפוסי מנהיגותו של 
יערי ולמייסדי הקיבוץ הארצי גם לא היה עבר מפלגתי.40 המורשת של תנועת הנוער כיוונה 
את חבריה לבחור בחיים מוסריים של עדה המגשימה ערכים. פשרות, סיסמאות, תכסיסים 

ומאבקי כוח המציינים מפלגה פוליטית, היו מנוגדים להשקפת עולמה ולנורמות חייה.41
ובכל זאת, הצורך להשיג משאבים ולענות על שאיפת החברים למעורבות פוליטית הניעו 
את הקיבוץ הארצי להכריע בסוגיה המפלגתית. תהליך איחודן של אחדות העבודה והפועל 
הצעיר במסגרת מפא"י )1930( יצר לחץ על הקיבוץ הארצי וחשש לאובדן ייחודו, ועורר 
שאיפה להקים מסגרת פוליטית. לא נפתרה עדיין השאלה מה יהא אופיה של מסגרת זו: 
האם תהיה זו מפלגה עצמאית או איבר אוטונומי בתוך מפא"י? בשאלה זו מורשת תנועת 

הנוער לא הוליכה בקו אחד, אלא נבעו ממנה שני קווים מקבילים ואף סותרים.

דן הורוביץ ומשה ליסק, 'היישוב כחברה פוליטית', בתוך: משה ליסק וישראל גוטמן )עורכים(, המערכת   38
הפוליטית הישראלית, תל־אביב 1977 )להלן: הורוביץ וליסק, היישוב כחברה פוליטית(, עמ' 14‑50; 
שמואל נח אייזנשטדט, החברה הישראלית בתמורותיה, ירושלים תשמ"ט )להלן: אייזנשטדט, החברה 

הישראלית(, עמ' 127.
זית, חלוצים, עמ' 19.  39

מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 147‑148; חלמיש, האדמו"ר ממרחביה, עמ' 282, 289.  40
זית, חלוצים, עמ' 13.  41
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קו אחד הדגיש את הייחוד הפוליטי של השומר הצעיר כתנועה רדיקלית בתוך תנועת 
העבודה הציונית. פירושו היה הקמתה של מפלגה עצמאית, אופוזיציונית לזרם המרכזי 
בתנועת העבודה. הקו השני הדגיש את הייחוד החינוכי־חברתי־תרבותי של השומר הצעיר, 
אך ראה אותו משולב פוליטית בתנועת העבודה הציונית. קו זה הביא להשתלבותו במפלגת 
פועלים רחבה, תוך שימור האוטונומיה בתחום החינוכי־חברתי־תרבותי.42 הנוסח של 'ההנחות 
האידאולוגיות' של הקיבוץ הארצי מ־1927 היה הליכה בדרך ביניים בין שני קווים אלה 

והגדיר את הקיבוץ הארצי כ'זרם פוליטי עצמאי בתוך תנועת הפועלים בארץ ישראל'.43
נציגי הקיבוצים שייצגו את החברים במועצות הקיבוץ הארצי שדנו לאחר הקמת הקיבוץ 
הארצי בשאלה המפלגתית נקרעו בין הצורך בייצוג פוליטי של הקיבוץ הארצי והשאיפה 
להיות חלק מהובלת היישוב )כלומר להיות שותפים באופן כלשהו למפא"י(, לבין העיקרון 
החשוב ביותר בעיניהם — לשמור על אחדותה של התנועה כתנועה נפרדת. מסיבות אלה 
נדחתה הקמתה של מפלגה עצמאית בשנים 1928‑44.1936 במועצת הקיבוץ הארצי ב־1935 
נמצא מוצא חלקי: הוחלט 'לעודד חוגים' בקרב ציבור הפועלים העירוניים להקים מפלגה, 
שבאמצעותה יוכל הקיבוץ הארצי לפעול. ב־1936 הפכו ה'חוגים' ל'ליגה הסוציאליסטית', 
מעין פרוטו־מפלגה של פועלים ומשכילים עירונים המזדהים עם השומר הצעיר. הקיבוץ 
הארצי התייחס אל 'הליגה' בזהירות יתר והקפיד על אי יצירת קשר ארגוני פורמלי, תוך 
הדרכה ופיקוח על התגברות כוחן של מגמות רדיקליות.45 הזהירות ננקטה כדי לא לטשטש 
את הגדרת ה'פנים' של המסגרת הקיבוצית השומרית. היא אמנם הובלה בידי ההנהגה, 

אבל גם בקיבוצים עצמם הייתה התנגדות לשיתוף פעולה הדוק מדי עם חברים מהעיר.46
הקמת הליגה הסוציאליסטית הייתה צעד בדרך להקמת מפלגה עצמאית, שכן הקיבוץ 
הארצי לא נאלץ להתפשר ולחבור לגוף פוליטי קיים. עם זאת, הגוף החדש דווקא קירב 
אפשרות של איחוד עם מפא"י, משום שהצליח מבחינה פוליטית ויכול היה לשמש מנוף 
לאיחוד עם מפא"י בתנאים של הקיבוץ הארצי.47 ברם, בסוף שנות השלושים ותחילת שנות 
הארבעים גבר הקיטוב בין מפא"י לשומר הצעיר והקשה על מאמצי האיחוד.48 בסוף 1941 
הופצו ה'תזיסים' )ראשי הפרקים( שחיבר יערי לקראת מועצת הקיבוץ הארצי, ובהם צידד 

תמורות(,  צ'יזיק,  )להלן:   1989 חיפה  למפלגה,  הצעיר  השומר  של  ביחסו  תמורות  צ'יזיק,  משה   42
עמ' 52‑55.

אלי שדמי )עורך(, מקורות לחקר תולדות השומר הצעיר, מס' 5, גבעת חביבה 1987, עמ' 45, 156‑159;   43
מרגלית, מעדת נעורים, עמ' 139. 

מרגלית, שם, עמ' 268‑272; זית, חלוצים, עמ' 23‑24.  44
זית, שם, עמ' 289‑291.  45

שם, עמ' 32.  46
והליגה  הארצי  הקיבוץ  של  המשותפת  הרשימה  ב־1938,  שנערכו  החקלאית  לוועידה  בבחירות   47
הסוציאליסטית השיגה 20.9 אחוז מהקולות, לעומת 13.5 אחוז שהשיג הקיבוץ הארצי ב־1931. חלמיש, 

ביוגרפיה קיבוצית, עמ' 170.

צ'יזי'ק, תמורות, עמ' 38‑39.  48
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לראשונה בריש גלי בהקמת מפלגה עצמאית ודחה סופית את האיחוד עם מפא"י.49 הקמת 
המפלגה העצמאית נדחתה בארבע שנים נוספות עד שלבסוף, בשנת 1946, הוחלט על הקמת 
מפלגת השומר הצעיר שאיחדה את תומכי הליגה הסוציאליסטית ואת חברי הקיבוץ הארצי.50 
הגדרת ה'פנים' המשותפת יחד עם חברים מהעיר הייתה תולדה של ההכרה בהיחלשות 
ה'פנים' הקיבוצי בגלל חורבן תנועת הנוער באירופה. משמעותה הייתה פריצת גבולות, 
שהמחישה את האיום שיצר תהליך הפוליטיזציה על מורשת תנועת הנוער של השומר הצעיר. 
למרות זאת, מקומו של הציבור העירוני בהובלת המפלגה היה שולי )בניגוד לגודלו מבחינה 

אלקטורלית ביחס לחברי קיבוצים(, ובכורת הקיבוץ הארצי בהובלתה הייתה מובטחת.51
לאחר הקמת מפלגת השומר הצעיר כגוף עצמאי החלה התקרבות בין השומר הצעיר 
ובין המפלגה שהוביל הקיבוץ המאוחד, התנועה לאחדות העבודה — פועלי ציון שמאל, 
בעיקר על רקע המאבק המשותף במפא"י ובבן־גוריון ערב הקמת המדינה.52 לאחר משא 
ומתן שנמשך חודשים מספר הוקמה בינואר 1948 מפלגת הפועלים המאוחדת )מפ"ם(, 
שאיחדה את השתיים. המפלגות המתאחדות שימרו את מסגרותיהן כחטיבות נפרדות 
בתוך המפלגה, בתקווה כי במשך הזמן תיעלמנה. ברם, ההשתייכות הפוליטית הקודמת 
והעובדה שהיה מדובר בשתי תנועות קיבוציות, אחת מהן 'אורגנית', מנעו את השילוב. 
ההנהגות המסורתיות של התנועות — יצחק טבנקין מכאן ויערי וחזן מכאן — לא הקלו 
על הניסיון ליצור מפלגה מאוחדת. אף על פי שהקיום הנפרד של כל גוף קיבוצי־פוליטי 
בתוך המפלגה איים על אחדותה, המחיר של ביטולו היה גבוה יותר עבורן, שכן סיכן את 
המבנה החברתי והפוליטי של החלקים הנפרדים. עקרון הקולקטיביות הרעיונית של השומר 
הצעיר עמד, למשל, בסתירה לצורך לקיים הסכמות במסגרת כלל מפלגתית, אך לא הייתה 

כל נכונות לבטלו.53
המתח בין קיום מאוחד ועצמאי של הקיבוץ הארצי כגוף חברתי ופוליטי ובין השאיפה 
ליצור מסגרת פוליטית משותפת עם גורם נוסף, הוכרע באופן מעשי לטובת הקיבוץ הארצי 
כבר משלביה הראשונים של השותפות במסגרת מפ"ם. כתוצאה מכך העמיקו חילוקי הדעות 
בין חלקיה השונים של המפלגה, ובשנת 1950 הוקמה מסגרת פנימית של השומר הצעיר 
בתוך מפ"ם בשם 'החזית לליכוד המפלגה' )או 'חזית הליכוד'(, שכללה את הקיבוץ הארצי 
ותומכי השומר הצעיר מהעיר.54 המתח בין החטיבות הנפרדות הוחרף על רקע משברים 
פנימיים בתוך כל אחת מהן. בשנת 1951 התפלג הקיבוץ המאוחד בשל חילוקי דעות 

אידאולוגיים, ובמקביל פרץ בקיבוץ הארצי ובמפ"ם משבר ה'השמאלה'.

זית, חלוצים, עמ' 74‑77. ה'תזיסים' יצאו כספרון בשנת 1942, תחת הכותרת 'בפתח תקופה'.  49
חלמיש, ביוגרפיה קיבוצית, עמ' 304.  50

זית, חלוצים, עמ' 78, 189.  51
צור, נופי האשליה, עמ' 30‑36.  52

שם, עמ' 84.  53
שם, עמ' 89, 111.  54
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ה'השמאלה' בשומר הצעיר התחוללה על רקע כישלונה הפוליטי של מפ"ם )שהתבטאה 
באכזבה מתוצאות הבחירות לכנסת הראשונה ואי צרופה לממשלה( והמשבר החמור בתנועות 
הקיבוציות בשנותיה הראשונות של המדינה. הקמת המדינה הביאה לשינוי דרמטי בסביבת 
הפעולה של האגף החלוצי בתנועת העבודה, שאליו השתייכו הקיבוץ הארצי ומפ"ם: 
ההתייתרות לכאורה של הוולונטריזם, הגישה הממלכתית שהוביל בן־גוריון, העלייה 
הגדולה שהקיבוץ כמעט לא לקח חלק בקליטתה, אי השתתפותה של מפ"ם בממשלה 
עד שנת 1955, העובדה שהמושבים נטלו מן הקיבוץ את הבכורה ההתיישבותית, מצוקה 
כלכלית ועזיבות רבות — כל אלה הביאו למשבר פנימי בקיבוץ הארצי, כמו גם בתנועות 

הקיבוציות האחרות.55
על רקע המשבר הפנימי ניכר כי אתוס ההפרדה היה למוטיב המרכזי בתפיסת המציאות 
של חברי הקיבוץ הארצי. בהתבססם על מורשת תנועת הנוער, אימצו החברים השקפה 
דיכוטומית של 'פנים־חוץ', שהוקצנה על ידי ההנהגה התנועתית כדי לגייס מחדש את 
הציבור ולהבטיח נאמנות לתנועה גם בעידן שבו התערערה תחושת השליחות והמשימתיות. 
המציאות הוצגה לחברים כמאבק מתמיד בין כוחות קידמה לכוחות ריאקציה, בין חלוציות 
לממלכתיות, ובין מהפכנות לרפורמיזם.56 חברי התנועה חיו בתודעת מצור מתמדת שסייעה 
לגבש אותם מבחינה רעיונית וחברתית, והציבה את קיומם בנפרד משאר החברה כעובדה 

קבועה. העוינות ל'חוץ' סיפקה לחברים לגיטימציה להיותם מיעוט מבודד.
כחלק מהגדרת ה'פנים' של הקיבוץ הארצי ומפ"ם במחצית הראשונה של שנות החמישים 
טופחה אהדה לברית המועצות. חלקיה האחרים של תנועת העבודה הישראלית והציבור 
הרחב בארץ הוצגו כחוטאים לאידאלים החלוציים וכשייכים למחנה ה'חוץ' הקפיטליסטי־

אימפריאליסטי, שבו נכללו ארצות הברית ומערב אירופה. מפ"ם הגדירה את עצמה בוועידתה 
השנייה בשנת 1951 כ'חלק בלתי נפרד מעולם המהפכה', והרחיבה בכך את הגדרת ה'פנים' 
שלה לכיוון ברית המועצות. ההיתלות בתנועה בין־לאומית הייתה אמורה לפצות על חוויות 
הדחיקה של מפ"ם והקיבוץ הארצי מחזית העשייה בישראל. נקיטת הצד במלחמה הקרה 
הייתה קשורה גם לוויכוחים הפוליטיים על מדיניות החוץ של ישראל ואפשרה למפ"ם 
להתייצב נגד מפא"י, להגדיר את עצמה בנפרד ממנה ולחזק את הדיכוטומיה בין 'הריאקציה 

העולמית' ל'כוחות הקדמה' בהקשר הפוליטי המקומי.57

הקיבוציות  התנועות  העצמיים של  הדימויים  בין  השוואה  הסתירות:  בסבך  אוטופיה  פאוקר,  אלון   55
השונות בעשור הראשון למדינה, עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל־אביב 2006 )להלן: פאוקר, אוטופיה 

בסבך(; אניטה שפירא, 'הקיבוץ והמדינה', עיונים בתקומת ישראל, מס' 20 )2010(, עמ' 193‑207.
אייזנשטדט, החברה הישראלית, עמ' 254. ראו גם: אבי בראלי, 'הממלכתיות ותנועת העבודה בראשית   56
שנות החמישים: הנחות מבניות', בתוך: מרדכי בר־און )עורך(, אתגר הריבונות: יצירה והגות בעשור 

הראשון למדינה, ירושלים 1999, עמ' 23‑44.
 22 מס'  ישראל,  בתקומת  עיונים  הראשון',  בעשור  המועצות  וברית  הארצי  'הקיבוץ  פאוקר,  אלון   57

)2012(, עמ' 64‑90.
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משנת 1950 ואילך הקצינה האוריינטציה לברית המועצות בקרב חלק מהחברים בקיבוץ 
הארצי, כאשר 'עולם המחר' נעשה למוקד רעיוני ומעשי עבורם והקיבוץ הפך מבחינתם 
להיות תא בעולם המהפכה.58 יעקב )קובה( ריפתין )קיבוץ עין שמר(, חבר כנסת מטעם 
מפ"ם והמזכיר המדיני שלה, הוביל את המגמה הזו כשהוא חובר למשה סנה, חבר מפ"ם 
מהקמתה. ההתקרבות בין סנה לחלק השומרי במפ"ם החלה ב־1949 על רקע הוויכוח במפ"ם 
בסוגיית ההצטרפות לממשלה הראשונה, וב־1950 הוא הצטרף ל'חזית הליכוד'. בדומה 
לריפתין שם סנה דגש על מדיניות החוץ, וסבר שהיא תקבע את גורלה של המדינה.59 מתוך 
אמון בהצלחתו המובטחת של 'עולם המהפכה' בעימות הבין־גושי, הוא טען שעל מפ"ם 
להיות פרו־סובייטית באופן מוחלט, ובכך דמה לאנשי ה'שמאל' המסורתי בקיבוץ הארצי. 
השקפתו של סנה ומעמדו הציבורי הרם הקנו לו תפקיד של מנהיג האופוזיציה להנהגות 
הקיבוציות בתוך המפלגה, ורבים ממצביעיה בעיר תמכו בו. הצטרפותו ל'חזית הליכוד' 
ופעילותו הפוליטית בתוכה פרצו את גבולותיו המסורתיים של השומר הצעיר, דחקה את 
הקיבוץ למקום משני למפלגה, פילגה את הציבור בקיבוץ הארצי, סיכנה את הקולקטיביות 

הרעיונית ואיימה על מעמדם של יערי וחזן.60 
המאבק בין הנהגת הקיבוץ הארצי לבין נאמני סנה וריפתין עלה אל פני השטח בשנת 
1951, כאשר בוועידתה השנייה של מפ"ם התגלה כי ה'שמאל' ב'חזית הליכוד' התחזק 
והתבסס. מתחת לכסות האידאולוגית של הוויכוח עם סנה הייתה התנגשות בין מורשת 
תנועת הנוער, שהדגישה את עליונות הקיום המשותף על התחום הרעיוני, ובין הניסיון של 
סנה וריפתין ליצור לעצמם מוקד כוח עצמאי בתוך מפ"ם. ברם, המהלך שניסו להוביל היה 
משול לספינה המתנגשת בשרטון תת־מימי ענק, ובמאבק בין אידאולוגיה ובין אתוס בשומר 
הצעיר היה ברור מי מהשניים הוא הקבוע בקרקע. מכך גם נגזרו האמצעים החד משמעיים 
שנקטו יערי וחזן במאבק זה, והלגיטימציה הציבורית שניתנה להם לכך. החשש מפני 
קרע חברתי היה גדול בקרב הציבור התנועתי נוכח הפילוג שהתחולל בשנת 1951 בקיבוץ 
המאוחד, וההנהגה ההיסטורית זכתה לגיבוי והובילה 'טיהור' של הקיבוצים מה'סנאיסטים' 
כדי 'להציל את התנועה' בשיתוף פעולה של רוב החברים. בסופו של דבר הסתיימה הפרשה 

בהוצאתם של כ־250 חברים מכמה קיבוצים ופירוקו של קיבוץ הראל.61 
בפרשת סנה עלתה התנגשות לכאורה בין אופיו של הקיבוץ הארצי כגוף חברתי המבוסס 
על מורשת תנועת הנוער שהדגישה את הקיום המשותף ובין אופיו כמוביל מפלגה שלא 
היו בה 'סטיות' אידאולוגיות. בהתמודדות ההנהגה עם ה'סנאיסטים' נתגלו גם שתי פניה 

שם.  58
זית, חלוצים, עמ' 112‑113.  59

שם, עמ' 113; דורון נדיב, פרשת קיבוץ הראל: קונפליקט ומשבר בין הקיבוץ לבין הנהגת הקיבוץ   60
קיבוץ הראל(,  נדיב,  )להלן:   2007 חיפה  אוניברסיטת  גמר לתואר שני,  הארצי, 1952‑1955, עבודת 

עמ' 19.
נדיב, שם.  61
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של הקולקטיביות הרעיונית. מצד אחד, הרצון לשמור על האחדות הרעיונית והחברתית 
בקיבוצים וההצלחה למנוע פילוג נוסח הקיבוץ המאוחד; מצד שני, הפנים הקשוחות של 
הרחקת חברים מקיבוציהם תוך מאבק חריף של יערי וחזן בחברים ה'סוטים', דבר שהבליט 
דווקא את זרותו של מבנה השליטה שלהם למורשת החברית של תנועת הנוער. אולם 
מה שנראה כסתירה התברר שוב כהתאמה של אתוס תנועת הנוער למצב החדש. 'אחדות 
המחנה' הייתה אצל יערי וחזן לערך המרכזי המוצהר של מאבקם. בכך הם פנו לסנטימנט 
של מורשת תנועת הנוער, ובהסתמך על האתוס המשותף תמכו החברים בקיבוצים בפעולת 
ה'טיהור'.62 בקיבוצים מסוימים הייתה ההנהגה מוכנה להשאיר את ה'סנאיסטים' בקיבוץ 
בהבטחה שלא יפעלו באופן מאורגן, אך החברים עצמם התעקשו לסלק אותם.63 יערי וחזן 
לא יצרו את הממד הקולקטיבי של השומר הצעיר ואת הרצון להגן עליו בכל מחיר. זו 

הייתה מורשת תנועת הנוער והם עשו בה שימוש פוליטי יעיל.
בשנת 1954 התפלגה מפ"ם ה'גדולה' והקיבוץ הארצי נותר להוביל לבדו מפלגה שכללה 
את חברי התנועה ותומכים מהעיר. מפ"ם 'הקטנה', שלאחר הפילוג, התעצבה בדמותה של 
התנועה הקיבוצית שהובילה אותה. אתוס תנועת הנוער התבטא בה בהשפעות ישירות על 
המפלגה כמו גם בהמחשת 'הכושר התמורי' שלו בקידום מרכיבים שהיו מנוגדים לערכיה 

המכוננים.
הקושי המרכזי שעמד בדרכו של הקיבוץ הארצי כמוביל מפלגה נבע ממורשת תנועת 
הנוער כתנועה אליטיסטית וסלקטיבית. השאיפה לקיים גוף חברתי בעל זהות מוגדרת 
וייחודית המתפתחת בתהליך חינוך וִחברות ארוך ומעמיק, עמדה בסתירה למטרותיה של 
מפלגה פוליטית החותרת להגדיל את מספר תומכיה וצריכה על כן למצוא דרכים להתחבר 
אל הציבור הרחב. מנהיגי מפ"ם ניסו לגשר על הפער בהקמת 'סקציות' שיפנו למגזרים שונים 
בחברה הישראלית, ובראשם המגזר העירוני. אולם, אף על פי שמפ"ם הלא־קיבוצית הייתה 
גדולה בהרבה ממפ"ם הקיבוצית, האוכלוסייה העירונית במפ"ם הייתה חסרת כוח והשפעה 
ממשיים. מפ"ם ענתה להגדרה של 'מפלגת קיבוץ', כלומר מפלגה שאף כי רוב מצביעיה 
היו אנשי עיר עדיין היה מרכזה הרעיוני, הפוליטי, הכלכלי והארגוני בתנועה הקיבוצית 
שהובילה אותה. עיקר האוריינטציה של הנהגתה הופנתה בראש ובראשונה לבסיס כוחה 
הארגוני שהיה בקיבוצים, ולא לציבור הרחב.64 יתר על כן, שימור בסיס כוחה של ההנהגה 
ההיסטורית בדפוס המדריך התנועתי חייב לשמור על הפרדה בין ה'פנים' הקיבוצי ל'חוץ' 

העירוני גם בתוך המפלגה, דבר ששיבש את פעולתה.
נוסף על כך, למרות דימויה העצמי כ'מפלגת פועלים', רוב מצביעיה של מפ"ם בעיר, 
שמספרם לא עלה על כ־75,000 איש, היו בני המעמד הבינוני והיא לא הצליחה לפרוץ את 
דרכה אל המעמדות הנמוכים ומעמד הפועלים, ובייחוד לא אל העולים ותושבי עיירות 

זית, חלוצים, עמ' 192, 213‑217.  62
נדיב, קיבוץ הראל, עמ' 25.   63

חלמיש, ביוגרפיה קיבוצית, עמ' 178; הורוביץ וליסק, היישוב כחברה פוליטית, עמ' 51‑121.  64



276  ׀  טל אלמליח 

הפיתוח.65 תנועות הנוער החלוציות בגולה ובארץ התבססו ברובן המכריע על נוער לומד והיו 
מנותקות מהשכבות הרחבות של הנוער העובד.66 מפ"ם, שהתבססה על מורשת תנועת נוער 
והחלוציות, לא ידעה כיצד, ואולי גם לא הייתה מעוניינת באמת, לגייס יסודות עממיים.67 
מבחינת המבנה הפנימי של מפ"ם היא הייתה מפלגה ריכוזית. פורמלית כיהנו יערי וחזן 
בתפקיד מזכיר המפלגה ויושב ראש הסיעה בכנסת )בהתאמה(, אך בניגוד לדרג השני של 
המנהיגות לא חלה עליהם חובת הרוטציה.68 לפי המסורת התנועתית, שנמשכה עד שנות 
השבעים, שלטו יערי וחזן גם במינוי בעלי התפקידים העיקריים בתנועה ובמפלגה, שהיו 
השכבות הבאות בהיררכיה.69 לכאורה נראה מבנה זה כסותר את האידאולוגיה השוויונית 
של תנועת הנוער, אך בפועל הוא התקבל על ידי רוב הציבור התנועתי )עד לשנות השישים( 
ללא תלונות. זאת משלוש סיבות עיקריות: ראשית, הוא שכפל את מבנה השליטה שהתבסס 
על אתוס המדריך; שנית, בתהליך המינוי הייתה המשכיות של מורשת תנועת הנוער, שבה 
לא היה נהוג שמישהו יציע את עצמו לתפקיד או יתמודד עליו; שלישית, באווירת הבלבול 
והמשבר של התנועות הקיבוציות בשנות החמישים העניק שלטונם הבלתי מעורער של יערי 
וחזן גבולות מוגדרים, אידאולוגיה ברורה ואפשרות קיום למפלגה העצמאית שייצגה את בוגרי 
השומר הצעיר. הקיבוצים ביקשו את הנחייתם.70 היותם 'שומרי החומות' של הקולקטיב נתן 
למעמדם יוצא הדופן במפ"ם לגיטימציה, ומה שנראה כפער בין האידאולוגיה השוויונית של 
תנועת הנוער לדפוס השליטה האוליגרכי של 'ההנהגה ההיסטורית', נבע למעשה מיכולתו של 
אתוס תנועת הנוער להתאים את עצמו לתנאים משתנים. בכך שוב הומחש 'הכושר התמורי' 
של אתוס תנועת הנוער, שהפך למאפיין מרכזי של תהליך המיסוד החברתי־פוליטי של 
השומר הצעיר בתקופת כינונו של מבנה השליטה בראשות יערי וחזן, בשנים 1927‑1955.

מורשת תנועת הנוער בתקופת ההתפוררות של הקיבוץ הארצי ומפ"ם, 
1973-1956

באמצע שנות החמישים החלה תמורה דרמטית בקיבוץ הארצי ובמפ"ם בכל תחומי החיים, 
אשר השפיעה ישירות על היכולת לקיים מבנה חברתי ופוליטי המתבסס על מורשת תנועת 

הורוביץ וליסק, שם.  65
יהודה סלוצקי, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, תל־אביב 1973, עמ' 14.  66

ראו את ביקורתו של נפתלי בן־משה, ראש המחלקה המקצועית במפ"ם והנציג הבולט של מצביעיה   67
בישיבת  דיון  גם  ראו   ;89  ,62 עמ'   ,1994 תל־אביב  מאמרים,  קובץ  אסיף:  הנ"ל,  הפועלי:  מהמגזר 

הוועדה המדינית של מפ"ם, 14.2.1962, ארכיון השומר הצעיר )להלן: אש"צ(, 121.90)2(.
יושב ראש הסיעה במשך שנים אך לא לאורך כל  1972. חזן היה  יערי היה המזכיר הכללי עד שנת   68

התקופה. חלק מהזמן לא החזיק בתפקיד פורמלי בתנועה, מעבר להיותו חבר כנסת.
 Aviva Halamish, 1965, ראו,  נקבע כבר בשנת  כי שינוי מסוים בדרך הרכבת הרשימה לכנסת  אם   69
 ‘The Historic Leadership of Hakibbutz Haartzi: The Power of Charisma, Organization and

Ideology’, Journal of Israeli History, Vol. 23, No. 1 (2012), pp. 45-66
 ,25.6.1957 הארצי,  הקיבוץ  של  הפועל  הוועד  למזכירות  הבשן  להבות  מזכירות  מכתב  למשל  ראו   70

אש"צ, ה-4. 29)2(.
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הנוער, ועל האופן שבו הדבר התבצע. תמורה זו נבעה מהתפתחויות מבניות בקיבוצים 
ובסביבתם. האוכלוסייה בקיבוץ הארצי גדלה והייתה לחברה רב דורית והטרוגנית )בסוף 
שנת 1955 מנה הקיבוץ הארצי שישים קיבוצים ובהם 26,049 נפש, מתוכם 13,499 חברים(.71 
התבססות מנגנוני המדינה בתחילת שנות החמישים פגעה במעמד התנועות הקיבוציות, וגם 
בקיבוץ הארצי כגורם בעל תפקיד מתווך בין המוסדות הלאומיים לקיבוצים. ההתרחקות 
ממשימות התקופה והעייפות לאחר שנים של מגויסות הביאו להפניית תשומת הלב של 
חברי הקיבוצים לטיפוח איכות החיים בקיבוץ ויצרו נתק בין הציבור להנהגה התנועתית.72 
הסדרי חובות שנחתמו עם הממשלה, ההתפתחויות בחקלאות, תחילת התיעוש והשילומים 
והפיצויים שהתקבלו מגרמניה, יצרו עצמאות כלכלית של קיבוצים והפכו את המנגנון 
התנועתי, שביקש לשלוט בקצב התפתחותם הכלכלית, מגורם מסייע להם לגורם מכביד 
עליהם.73 גם כניסתם של בני הקיבוצים )ילידי שנות השלושים והארבעים( לחיים הציבוריים 
החל מאמצע שנות החמישים החליש את מעמד 'ההנהגה ההיסטורית' בשל הזהות העצמאית 
של 'דור הבנים'.74 בשנת 1956 אירע גם זעזוע אידאולוגי בשומר הצעיר, כאשר הזיקה רבת 
השנים של הקיבוץ הארצי ומפ"ם לברית המועצות ספגה פגיעה קשה עקב סדרת אירועים: 
עסקת הנשק הצ'כית־מצרית )ספטמבר 1955(; נאומו של חרושצ'וב בוועידה העשרים של 
המפלגה הקומוניסטית; דיכוי המרד בהונגריה בידי הצבא האדום )אוקטובר-נובמבר 1956(; 
ומלחמת סיני )אוקטובר-נובמבר 1956(.75 השינויים הכלכליים החברתיים והרעיוניים הללו 
יצרו תמורה דרמטית בתנאי החיים בקיבוצים, ביחס בין הקיבוצים למנגנון התנועתי, 
בלכידות החברתית בקיבוצים, ביכולת לשמר את המאפיינים הקולקטיביים של הקיבוץ 
הארצי כתנועה, בכושר הפעולה הפוליטי של מפ"ם כמפלגה המייצגת ציבור מאוחד בדעותיו 

ובנכונות לקבל את השלטון הריכוזי של 'ההנהגה ההיסטורית'.76 

על פי מפקד החברים של הקיבוץ הארצי שפורסם בעל המשמר, 5.9.1956.  71
פאוקר, אוטופיה בסבך.  72

ראו למשל ויכוח בין מאיר יערי לגזברי הקיבוצים, השבוע בקיבוץ הארצי, 27.1.1956.  73
על כך ראו: דיון על הקמת החטיבה הצעירה בקיבוץ הארצי, השבוע בקיבוץ הארצי, 4.9.1959; עימות   74
 ,1.6.1958‑29.5.1958 בין הצעירים להנהגת התנועה במועצה התשיעית של הקבה"א בעין השופט, 
אש"צ, 5‑9.20)2(; הדיווחים על פעילות קבוצת צעירים שכונתה לימים 'חוג ה־11' בוועדה המרכזת 
בהרי  הקבה"א  של  ה־11  בוועידה  הצעירים'  'מהפכת   ;790)6(64.90 אש"צ,   ,21.4.1958 מפ"ם,  של 
תרבות  שגווע:  השיח  גן,  אלון  כן:  כמו   .3590)1(15.20‑5 אש"צ,   ,24.2.1969‑21.2.1969 אפרים, 
השיחים כניסיון לגיבוש זהות מייחדת בדור השני בקיבוצים, עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 

2002; פאוקר, אוטופיה בסבך.
ראו למשל מאמרי אליעזר הכהן, שלמה יצחקי ולושק גרול, הדים, 55 )אוקטובר 1957(; ׳במת הבירור   75

לקראת הוועידה השלישית של מפ"ם׳, על המשמר, 4.10.1957.
הקבה"א,  של  הפועל  הוועד  בישיבות  הרעיונית'  'הקולקטיביות  על  הוויכוח  את  למשל  ראו   76
יערי  מאיר  על  ההתקפות  ואת   ;3558)14(10.10‑5 אש"צ,   ,7.12.1962  ,19.11.1962‑18.11.1962
 ;28.7.1971 המשמר,  על   ;27.8.1971  ,4.6.1971 הארצי,  בקיבוץ  השבוע  התנועתית:  בעיתונות 
בקיבוץ הארצי  עידן ההנהגה ההיסטורית  'קץ  6.8.1971. להרחבה: טל אלמליח,   ,30.7.1971 חותם, 
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בשנת 1956 פרץ בקיבוץ הארצי ובמפ"ם ויכוח פנימי שעסק בשאלת דרכם לאור 
השינויים הללו. הוויכוח היה למוטיב המרכזי בחיי השומר הצעיר בשני העשורים הבאים. 
הוא התנהל בשני צירים: בין שתי קבוצות בציבור התנועתי ובין הציבור התנועתי להנהגתו. 
הסוגיות שנדונו היו אידאולוגיות, כגון היחס להשתתפות בממשלה, שותפות עם מפלגות 
הפועלים האחרות, נושאי חוץ, ביטחון, כלכלה ופנים. הוויכוח ביטא גם חוסר שביעות 
רצון מהקולקטיביות הרעיונית ותסכול מכישלונה הפוליטי של מפ"ם.77 בשנות השישים 
החריף ויכוח זה והגיע לשיא לאחר מלחמת ששת הימים. בשנות השבעים הביא הוויכוח 
לקרע בתוך הקיבוץ הארצי בין הקבוצות הנאבקות בו בתוכו ולהתנגדות להמשך שלטונה 
של 'ההנהגה ההיסטורית'. ערב מלחמת יום הכיפורים היה הקיבוץ הארצי מפוצל לקבוצות 
שונות. במפ"ם היה שסע ברור בין העיר לקיבוץ, היא החלה לאבד את תמיכת ציבור מצביעיה 
המסורתי, ויערי וחזן נאלצו לפרוש מרשימת מפ"ם לכנסת בגלל ההתנגדות אליהם.78 הייתה 

זו נקודת שפל בהתפתחות גופים אלה והיא ביטאה את התפרקותם.
שאלת הקשר בין המשבר התנועתי־מפלגתי בשומר הצעיר, שהחל באמצע שנות החמישים 
והגיע לשיאו לקראת אמצע שנות השבעים, לבין מורשת תנועת הנוער מעלה שני הסברים 
שאפשר לנסות להגדירם, בדומה לניסיונות להסביר את השפעת מורשת תנועת הנוער 
בתקופת כינון מבנה החברתי־פוליטי של השומר הצעיר, במונחים של שינוי והמשכיות. 

שני הסברים אלה נשענים על תפיסת מורשת תנועת הנוער כאתוס. 
הפרשנות המדגישה את השינוי טוענת כי השפעת האתוס של תנועת הנוער על הקיבוץ 
הארצי ומפ"ם נחלשה משנת 1956 ואילך בשל שינוי דפוסי המציאות ולכן המבנה החברתי־

פוליטי של השומר הצעיר, שהתבסס על אתוס זה, נקלע למשבר. הפרשנות המדגישה את 
ההמשכיות טוענת כי השפעת האתוס של מורשת תנועה הנוער המשיכה להתקיים גם 
לאחר 1956 והייתה בעלת תפקיד מסוים בתהליך הפירוק של הקיבוץ הארצי ומפ"ם, אם 

כי לתפקיד זה יכולות להיות משמעויות שונות. 
לפי 'פרשנות השינוי', התמורות הכלכליות, החברתיות והרעיוניות שעברו הקיבוץ 
הארצי ומפ"ם מאמצע שנות החמישים ואילך ערערו את השפעתה של מורשת תנועת 
הנוער של השומר הצעיר, ובהיעדר מרכיב משותף זה אבדה יכולתם של בוגרי השומר 

 ,)2014( עיונים בתקומת ישראל 24  1956‑1973: היבטים כלכליים, פוליטיים ותרבותיים',  ובמפ"ם, 
עמ' 306‑331 )להלן: אלמליח, קץ עידן(.

במבחן',  'ערכים  אלון,  מוני   ;1956 אפריל   ,49 הדים,  נפש',  חשבון  'קצת  שמיר,  יוסף  למשל:  ראו   77
שם, 50, יולי 1956; מנחם רוזנר, 'הוועידה העשרים לאור התמורות שאחריה', שם, 52, ינואר 1957; 
 ,18.10.1961 מפ"ם,  מזכירות  ישיבות   ;)4(68.90 אש"צ,   ,22.10.1961 מפ"ם,  מרכז  בישיבת  דיונים 
 ;)2(121.90 אש"צ,   ,14.2.1962 מפ"ם,  של  המדינית  הוועדה  ישיבת   ;)5(65.90 אש"צ,   ,25.10.1961
דיון בראשי הפרקים של יעקב חזן לקראת ועידת הקיבוץ הארצי, הדים, 76, פברואר 1964. ראו גם 

התכתבות חזן ויערי בשנת 1965, אש"צ, 4.30.95 )6(.
על פרישת חזן ויערי ראו: ישיבת ריכוז מפ"ם, 1.11.1971, אש"צ, 79.90)2(; ישיבת מזכירות מפ"ם,   78

3.11.1971, אש"צ, 63.90)11(811; ישיבת ריכוז מפ"ם, 10.9.1973, אש"צ, 79.90)5(.
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הצעיר להתנהל כגוף בעל כושר פעולה. פרשנות זו רואה את מורשת תנועת הנוער כאתוס 
שיכול היה להתקיים בתנאים מסוימים, וכאשר תנאים אלה השתנו, נחלשה השפעתו. כפי 
שראינו, מורשת תנועת הנוער התבססה על שלושה מרכיבים מרכזיים שהתלכדו לחוויה 
טוטלית: התפיסה הדיכוטומית של 'פנים־חוץ', הקיום הקבוצתי והפונקציה של המדריך. 
מרכיבים אלה יצרו למעשה המשך של חוויית המורטוריום בחיים הבוגרים ושכפלו את 
הוויית תנועת הנוער תוך התאמתה לעולם המבוגרים. האפשרות לקיים את מרכיבי האתוס 
של תנועת הנוער בעולם המבוגרים הייתה ממשית בתנאים הייחודיים ששררו בארץ ישראל 
בתקופת היישוב ובשנותיה הראשונות של המדינה: החברה הקיבוצית הייתה חברה קטנה, 
חד דורית, אינטימית והומוגנית, החיה בתנאי צנע ובמבנה תעסוקתי שאינו דורש השכלה 
גבוהה, התמחות, היררכיה, חלוקת עבודה ומגע עם השוק הקפיטליסטי. בתנאים אלה היה 
פשוט יחסית לבדל את הקולקטיב השומרי מסביבתו משום שהחיים בפריפריה הרחוקה 
היו מנותקים באופן מובנה. ההוויה של התיישבות חקלאית הייתה משותפת מטבעה, שכן 
החקלאות הייתה עתירת עבודה טרם המהפכות הטכנולוגיות והייתה גם שוויוניות בתפקידיה, 
כך שהקיבוץ התנהל כקבוצה אינטימית ברמת היכרות בין־אישית גבוהה ומפגשים חברתיים 
תכופים. מעמד המדריכים, כלומר המנגנון תנועתי ובראשו ההנהגה ההיסטורית, היה מובטח, 
משום שהקיבוצים היו תלויים במנגנון התנועתי מבחינה של הקצאת מכסות ייצור, משבצות 
קרקע, מחירי מים נוחים ואשראי לפיתוח. נוסף על כך, אמצעי התקשורת לא היו מפותחים 
רבות שהפעילה. גם ההגמוניה  וההנהגה שלטה גם בתודעה הקולקטיבית על ידי מכשירי התִּ
של תנועת העבודה בתקופת היישוב אפשרו לשומר הצעיר לבדל את עצמו מחלקיו האחרים 
בלא שהדבר ייתפס כחוסר אחריות פוליטית. כל אלה יצרו תנאים לקיום מורשת תנועת 
הנוער כגורם משפיע משום שהקיבוץ הארצי יכול היה להתנהל כ'מורטוריום נצחי'. מבנה 

כלכלי חברתי ותרבותי זה דמה ל'תנועת נוער למבוגרים' והתבסס על מורשתה.
לפי פרשנות זו, תיעוש הקיבוצים והפיכתם מחברת צנע חקלאית לחברת שפע מתועשת 
בשנות השישים, כמו גם התפתחויות כלכליות, חברתיות ופוליטיות בחברה הישראלית, 
הביאה לשינוי פניו של הקיבוץ הארצי. יותר מכול נפגעה מורשת תנועת הנוער, על ביטוייה 
החברתיים, התרבותיים והפוליטיים. נוסף על כך, ההוויה התעשייתית והביסוס הכלכלי יצרו 
פערים בין קיבוצים, מעמדות חדשים בתוך הקיבוץ, התמחות והבדלים בין בעלי מקצוע, 
חלוקה למשמרות, כניסה של עובדים שכירים רבים לחצר המשק ומאפיינים אחרים שפגעו 
בלכידות החברתית של הקיבוצים ובהומוגניות שלהם. עליית רמת החיים והדמיון לחיי 
המעמד הבינוני בעיר, כמו גם התפתחות כלי התקשורת והתחבורה, גישרו בין הקיבוץ 
לסביבתו ובין החברה הקיבוצית לעיר ולעולם ופתחו את שעריו מבחינה תרבותית. נוכח 
התחזקות הימין הפוליטי בישראל, הייתה הנבדלות התנועתית והמפלגתית של השומר הצעיר, 
כמו שאר המאבקים הפנימיים בתוך תנועת העבודה, טבעית פחות, והחלו להישמע קולות 
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שתמכו בביטולה. אך בעיקר יצר משבר הזיקה לברית המועצות מצב שבו לשומר הצעיר 
לא היה עוד ייחוד אידאולוגי מובהק שיכול היה לשמש בסיס לקיומו הנפרד והעצמאי.79 
האפשרות הפרשנית המדגישה את השינוי גורסת אפוא כי במציאות החיים החדשה 
שנוצרה בקיבוץ הארצי ובסביבתו הפוליטית מסוף שנות החמישים ואילך לא היה מקום 
לחלוקה המסורתית של 'אנחנו והם', לקיומו של קולקטיב מוגדר ומלוכד ולהצדקת שלטונה 
של הנהגה ריכוזית שתפקידה, מבחינת הציבור התנועתי, הוא להגן על קיומה של מורשת 
תנועת הנוער בחייהם כמבוגרים. התנאים שיכלו לאפשר את השפעתה של מורשת תנועת 
הנוער התערערו עד כדי כך שפעולתה נחלשה וגרמה למשבר שהתבטא בפיצול החברתי 

בקיבוץ הארצי ובמפ"ם ובהיעדר לגיטימציה לשלטון 'ההנהגה ההיסטורית'.
הפרשנות השנייה מדגישה את המשכיות מורשת תנועת הנוער, אם כי איננה עומדת 
בסתירה מוחלטת לפרשנות השינוי. אף על פי שהתמורות הכלכליות החברתיות והרעיוניות 
שעברו הקיבוץ הארצי ומפ"ם מאמצע שנות החמישים החלישו את השפעת מורשת תנועת 
הנוער, סביר להניח כי זו נמשכה וכי היא באה לידי ביטוי בתהליך הפירוק של הקיבוץ 
הארצי ומפ"ם. מאחר שמדובר בתהליך פירוק, מהותה של השפעה זו יכולה הייתה להיות 
אחת משתיים: האצת הפירוק או עיכובו. פרשנות זו מתבססת על המחקר המתאר את הוויכוח 
הפנימי בקיבוץ הארצי ובמפ"ם מאמצע שנות החמישים ועד לאמצע שנות השבעים בין שתי 
קבוצות: ה'ימין' וה'שמאל'.80 היא רואה את הוויכוח כתולדה של מורשת תנועת הנוער, אך 

מפרשת את השפעתו על תהליך הפירוק בשני אופנים שונים. 
הסוגיה שעמדה במרכז הוויכוח הפנימי בשומר הצעיר לאחר שנת 1956 הייתה ההגדרה 
העצמית והזהות הרעיונית של התנועה והמפלגה והיא נולדה מתוך הצורך לנסח את אלה 
מחדש לאחר שהתערערו כתוצאה מתהליכי השינוי שעברו התנועות הקיבוציות, כמו חלקים 
אחרים בחברה הישראלית, במחצית הראשונה של שנות החמישים. לשון אחר, סוגיה זו נגזרה 
מההפרדה בין 'פנים' ו'חוץ' כחלק מאתוס תנועת הנוער, ושיקפה את התפיסה העצמית של 
הקולקטיב התנועתי, שביקש להגדיר באופן ברור מה משותף לחבריו ומהם הדברים שביחס 
אליהם הם מבקשים לשמש אלטרנטיבה. בלא הגדרות 'פנים' ו'חוץ' לא היה בסיס לקיום 
המשותף בשומר הצעיר והאתוס התנועתי כיוון לחשיבה דיכוטומית כזו באופן מובנה. 
ה'ימין' ו'השמאל' בשומר הצעיר היו חלוקים בסוגיות אלה והתפתח ביניהם עימות שהחל 
בין קומץ אנשים, ובמשך השנים הקיף יותר ויותר חברים, עד שבשנות השבעים יצר פיצול 

חברתי ופוליטי בתוך הקיבוץ הארצי ומפ"ם. 

אלמליח, קץ עידן.  79
החיבורים העושים שימוש רב במושגים אלה הם: צחור, חזן; טל אלמליח, צוותא: תרבות ופוליטיקה   80
'שותפים  הנ"ל,   ;2007 חיפה  אוניברסיטת  שני,  לתואר  גמר  עבודת   ,1973-1967 הצעיר  בהשומר 
פוטנציאליים?: יגאל אלון, יעקב חזן ושאלת "האיחוד הפועלי" בשנים 1963‑1973', בתוך: יגאל וגנר, 
אדם רז ומוקי צור )עורכים(, לקראת הימים הבאים: לדרכו של יגאל אלון, גנוסר 2010, עמ' 320‑341.
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ה'ימין' בקיבוץ הארצי ובמפ"ם התפתח בשנים 1956‑1967 בהקשר ישיר לתמורות 
שתוארו לעיל. הוא התבסס על יסודות חברתיים שונים ששאפו לארגן מחדש את הגדרת 
ה'פנים' ו'החוץ' של השומר הצעיר לפי עיקרון שבלשון התקופה כונה 'האיחוד הפועלי'. 
עיקרון זה, שליווה את התפתחותה של תנועת העבודה מראשיתה, ראה בליכוד התנועות 
הקיבוציות ומפלגות הפועלים תנאי להגברת כוחה. לפי רעיון זה על הפלג החלוצי בתנועת 
העבודה, המתגלם בשלוש התנועות הקיבוציות )איחוד הקבוצות והקיבוצים, הקיבוץ המאוחד 
והקיבוץ הארצי( להוביל אותה, להקנות לה את ערכיו ולהנהיג באמצעותה חברה חלוצית 
בישראל. ה'חוץ' מבחינת ה'ימין' היה בעיקר מי שאיים על ההגמוניה של תנועת העבודה, 
קרי הימין הפוליטי בישראל, אך גם גורמים בתוך תנועת העבודה שלשיטת ה'ימין' בשומר 

הצעיר פעלו כדי לפרקה מבפנים.81
ה'פנים' וה'חוץ' של ה'ימין' בשומר הצעיר הוגדרו בהקשר למשבר הזיקה לברית 
המועצות ומתוך תודעת המצוקה של החלק החלוצי בתנועת העבודה הישראלית לאחר 
הקמת המדינה. ה'ימין' שאף להתנתק מהגדרת ה'פנים', שראתה את הקיבוץ הארצי ומפ"ם 
כחלק מתנועה מהפכנית עולמית העומדת מול 'כוחות ריאקציה' מקומיים שאליהם שייכים 
גם החלקים האחרים בתנועת העבודה. תומכי ה'ימין' פעלו מתוך תחושת שותפות עם 
החלקים החלוציים בתנועת העבודה )בעיקר התנועות הקיבוציות( וביקשו ליצור עמם חזית 
אחת, שתסייע להביס את בן־גוריון וצעירי מפא"י בקרב על הובלת תנועת העבודה תוך 

שימור ההגמוניה הפוליטית שלה.82 
העיקרון המארגן של רעיון האיחוד הפועלי היה חלוקה ל'פנים' ול'חוץ' לפי המורשת 
החלוצית מימי היישוב, תוך ביטול ההבחנה בין התנועות בתוך ההתארגנות החדשה, אך 
ללא פריצת הגבולות הסוציולוגיים המסורתיים שלה. ב'פנים' נכללו בוגרי תנועות הנוער 
החלוציות והקיבוצים. ב'חוץ' נכללו הסקטורים האחרים של היישוב. לפועלי העיר לא 
נמצא מקום ב'גרעין הקשה' של החלוציות התנועתית, משום שלא היו חלק מההתיישבות 
העובדת ויועד להם תפקיד אלקטורלי בלבד שאמור היה לשרת את התנועות הקיבוציות 
בזירה הפוליטית מתוך קבלת עליונותן המוסרית. גישת החלוציות התנועתית דמתה אפוא 
מאוד לתפיסה המסורתית של השומר הצעיר והלמה את מורשת תנועת הנוער בשל תפיסתה 

דיין  משה  )בעיקר  במפא"י  והצעירים  ב"ג  את  שכלל  'ימני',  חלק  לשניים:  התחלקו  אלה  גורמים   81
ושמעון פרס( וחלק 'שמאלי' שכלל את השמאל הרדיקלי, ובו גם חלקים מהקיבוץ הארצי. ראו כתבות 
בבחטיבה: יורם נמרוד, 'מלחמת תרבות — לא', יוני 1962; הנ"ל, 'היסטוריה', ספטמבר 1962; אלון גל, 
'על מהפכות ועוד', אוגוסט 1962; הנ"ל 'מן היסוד', פברואר 1963; בנקו אדר, 'על כמה שאלות גדולות 
ועל כמה שאלות קטנות', ספטמבר 1962; הנ"ל, 'המהפכה של התקוות העולות', אוקטובר 1962; הנ"ל, 

'קאזבלנקה נגד מונרוביה ]ב[', פברואר 1963.
למשל: משה צ'יזיק, 'המאבק על דרך אלטרנטיבית ובעיות החזית המאוחדת', הדים, 62, אוגוסט 1959;   82
הנ"ל, 'שיתוף פעולה ואיחוד בתנועה הקיבוצית', שם, 64, אפריל 1960. כן ראו: אלון גל, 'בעקבות 
הקמת הממשלה', על המשמר, דצמבר 1961; הנ"ל, 'על מהפכנות ועוד', שם, אוגוסט 1962; אפרים 

ריינר, 'במת הבירור', שם, 5.4.1963.
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הדיכוטומית, שהפרידה בין 'אנחנו' ל'הם' והתבססה על קיום צורת חיים ייחודית במערכת 
חיים נבדלת, לצד או מחוץ לחברה הכללית.83 עם זאת, משמעותה הייתה ויתור על הייחוד 

של בוגרי השומר הצעיר ולכך יערי וחזן התנגדו בתוקף. 
ה'שמאל' בקיבוץ הארצי התפתח כתוצאה ישירה של מלחמת ששת הימים, אם כי היו 
לו שורשים כבר לפני המלחמה, הן בשמאל המסורתי של אוהדי ברית המועצות בשומר 
הצעיר והן בשמאל החדש שהושפע מהזרם העולמי בתחילת שנות השישים באירופה 
ובארצות הברית מתוך אכזבה מהקומוניזם. שני החלקים של ה'שמאל' ביקשו לשמר את 
ייחודה הפוליטי של מפ"ם ולהיבדל גם מהתנועות הקיבוציות האחרות.84 לאחר מלחמת 
ששת הימים ניסה ה'שמאל' למנוע את הצטרפות מפ"ם למערך עם מפלגת העבודה, מתוך 
תפיסה כי ללא מבנה פוליטי עצמאי שיבטא את הערכים הייחודיים של השומר הצעיר 
נדונה מפ"ם לכליה, ועמה גם הקיבוץ הארצי כגוף חברתי מובחן. הצטרפות מפ"ם למערך 
בינואר 1969 הביאה לכך שחלק מאנשי ה'שמאל' פרשו ממפ"ם והחלו לפעול במסגרות 

פוליטיות אחרות.85
הרצון של ה'שמאל' בעצמאות מפ"ם הראה על תפיסת 'פנים' שביקשה להימנע מיסודות 
אידאולוגיים שונים משל השומר הצעיר כחלק משותפות רחבה, גם אם הדבר היה תנאי 
להישגים פוליטיים. ה'שמאל' פנה לכאורה לציבור הרחב, שכן לא ביקש להתגדר בגבולות 
המסורתיים של תנועת העבודה כמו ה'ימין'. בפועל, קהל היעד שלו התמצה בחברי קיבוצים 
וחניכי השומר הצעיר בקיבוץ ובעיר, שכן הדעות שביטא, בעיקר במישור המדיני, לא היו 
פופולריות בישראל שלאחר מלחמת ששת הימים. הדבר הגביל את יכולתו לגייס תומכים 

משום שעל אותו מרחב אנושי מצומצם התחרה גם ה'ימין'. 
ה'שמאל' זכה לאהדה בקרב חלק מחברי הקיבוץ הארצי ותומכי מפ"ם, בעיקר הצעירים. 
לפי ההצבעות על ההצטרפות ל'מערך' )בשנת 1968( והמשך החברות בו )בתחילת שנות 
השבעים(, משקלם היה בין שלושים לארבעים אחוז בקיבוץ הארצי.86 הצלחת ה'שמאל' ינקה 
ישירות מהמציאות שלאחר מלחמת ששת הימים. המיליטריזם, האופוריה, הכיבוש, חוסר 
התקווה לשלום — כל אלה חיזקו את הנטייה של בוגרי השומר הצעיר להתבדל מסביבתם, 
נטייה ששיקפה את האתוס של תנועת הנוער. הרצון לשמור על טוהר מוסרי ורעיוני גבר 
בתקופת מלחמת ההתשה שהחלה במארס 1969, וחניכי השומר הצעיר ובוגריו היו ממובילי 

תרבות המחאה שצמחה בישראל משנה זו והגיעה לשיא בשנת 87.1970 

גוטוויין, על הסתירה.  83
ישיבות הוועדה המדינית של מפ"ם, 1965, אש"צ, 121.90)8(803.  84

על המשמר, 24.3.1968, 24.11.1968; ישיבת מזכירות מפ"ם, 25.12.1968, אש"צ, 65.90)16(818; תיק   85
שוללי 'המערך', אש"צ, 86.90)5(. ראו גם: עדי פורטוגז, משמאל סוציאליסטי לשמאל חדש: זרמים 
בציבור ובפוליטיקה בישראל בין השנים 1982-1967, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן תשס"ח.

שם.  86
 Tal Elmaliach, ‘The Israeli Left between Culture and Politics: Tzavta Club and Mapam  87

1956-1973’, Journal of Israeli History, Vol. 33. No. 2, September 2014, pp. 169-183
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הוויכוח בין 'ימין' ל'שמאל' בשומר הצעיר המשיך את האתוס של תנועת הנוער משום 
שניסה לתת למורשתה תוקף מחודש להגדרה העצמית כקולקטיב. עם זאת, משמעותו 
בתהליך ההתפרקות של הקיבוץ הארצי ומפ"ם נתונה לפרשנויות סותרות: האחת רואה 
בוויכוח הפנימי גורם שהאיץ את ההתפרקות משום שפיצל את הקיבוץ הארצי מבחינה 
חברתית ורעיונית )פרשנות שתכונה להלן 'ההסבר המאיץ'(; השנייה רואה בוויכוח גורם 
שעיכב את ההתפרקות, משום שיצר צורך במסגרת לניהולו, דבר שנתן תוקף מחודש למבנה 

השליטה התנועתי )להלן: 'ההסבר המעכב'(.
על פי 'ההסבר המאיץ', הוויכוח הפנימי היה בעל מאפיינים שהדגישו את ההבדלים בין 
חברי הקיבוץ הארצי למפ"ם והעמיקו את המתחים הפנימיים שהיו קיימים בגופים אלה 
מעצם השילוב המורכב בין תנועת נוער למפלגה פוליטית, בין עיר לקיבוץ ובין תנועה 
מיישבת לתנועת שמאל אידאולוגית. הפיצול המחריף והולך לשתי קבוצות נאבקות מנע 
מהתנועה את היכולת להמשיך להתקיים כגוף חברתי אחד, ליצור קולקטיביות רעיונית 

ולפעול באופן אפקטיבי מבחינה פוליטית. 
החלוקה ל'פנים' ול'חוץ' עסקה לא רק בשאלת ה'ייחוד מול איחוד', כפי שנקראה 
באותם ימים, אלא גם ביחס ל'הנהגה ההיסטורית'. ה'שמאל' וה'ימין' קיימו ביניהם ויכוחים 
חריפים והגדירו באופן שונה את השותפים והיריבים של השומר הצעיר, אך שיתפו פעולה 
בהתנגדות למבנה השליטה שבראשו עמדו יערי וחזן. חברי שתי הקבוצות חשו — ה'ימין' 
בעקבות השינויים הכלכליים, החברתיים והרעיוניים שהתרחשו במחצית השנייה של שנות 
החמישים, וה'שמאל' לאחר התמורות שחוללה מלחמת ששת הימים — שיש צורך בהגדרה 
מחודשת של ה'פנים' וה'חוץ' גם בתוך השומר הצעיר עצמו. באופן פרדוקסלי, הפכו עבורם 
יערי וחזן ל'חוץ' שבו יש למרוד משום שהם היו המכשול הראשון והמרכזי לשינוי בתנועה 
ובמפלגה.88 מאבקם המשותף של ה'ימין' וה'שמאל' נשא פרי: ב־1971 הודיע יערי שלא 
יתמודד פעם נוספת לתפקיד המזכיר הכללי של מפ"ם, ובסוף 1973 הודיעו חזן ויערי 
שלא יתמודדו ברשימת המפלגה לכנסת הבאה וחדלו למעשה לכהן בתפקידים רשמיים 
בתנועה ובמפלגה. הדחת ההנהגה ההיסטורית לאחר סימונה כ'חוץ' מאששת את 'ההסבר 
המאיץ', משום שהיא חלק מהתהליך שבו מורשת תנועת הנוער הביאה לפירוק המערכת 

שאותה כוננה בעצמה.
בניגוד ל'הסבר המאיץ', שֹם 'ההסבר המעכב' את הדגש דווקא על הזמן הארוך של 
תהליך ההתפוררות של הקיבוץ הארצי ומפ"ם ורואה את מורשת תנועת הנוער כבעלת 
תפקיד בכך. גם הוא מזהה את הוויכוח הפנימי כתולדה של מורשת תנועת הנוער, אך לפיו 
האופן שבו התנהל הוויכוח שמר דווקא על המסגרת המשותפת באמצעות התפקיד שהציבור 
ייעד ליערי וחזן. על פי 'גישת השינוי' היו יערי וחזן אמורים לכאורה לאבד את תפקידם 
כבר באמצע שנות החמישים או לכל המאוחר בתחילת שנות השישים )כמו מקביליהם 

אלמליח, קץ עידן.  88
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מדור המייסדים בתנועות הקיבוציות האחרות(, כתוצאה מהשינויים המבניים שהתחוללו 
בקיבוצים ובמפלגותיהם. אולם בקיבוץ הארצי הצליחה 'ההנהגה ההיסטורית' 'להמציא 
את עצמה מחדש', לאחר שתפקידה המתווך איבד את תוקפו בכך שהחלה לשמש כגורם 
המאזן והמפשר בין הקבוצות הנאבקות בתנועה. מורשת תנועת הנוער העניקה ליערי ולחזן 
לגיטימציה מחודשת, שהספיקה להם כדי להמשיך את שלטונם הפורמלי למשך יותר מעשור 
לאחר הופעת השינויים המבניים בקיבוצים, מתוך כך שהם שמרו על הקיום המשותף של 

השומר הצעיר תוך כדי הוויכוח הפנימי שהתנהל בו. 
היחס בין הפרשנות המדגישה את השינוי לפרשנות המדגישה את ההמשכיות איננו 
יחס של סתירה מוחלטת. ייתכן שאף על פי שמורשת תנועת הנוער המשיכה לפעול כאתוס 
משמר גם לאחר 1956, הרי שהשפעת אתוס זה הייתה חלשה יותר מבעבר, או שפעלו לצדו 
אתוסים נוספים שהתפתחו בחברה הקיבוצית בשנות החמישים והשישים, כגון האתוס של 
הקיבוצים כאליטה משרתת, אתוס בורגני של מעמד ביניים ועוד. ייתכן גם שאתוס תנועת 
הנוער פעל בקרב בוגרי תנועת הנוער מהעיר ומהתנועה העולמית, אך השפעתו על בני 
הקיבוצים הייתה מעטה משום שהמסגרת החינוכית המעצבת שלהם היה המוסד החינוכי 

ולא תנועת הנוער. שתי הגישות יכולות אפוא לעלות זו עם זו בקנה אחד.
גם היחס בין 'ההסבר המאיץ' ל'הסבר המעכב' איננו יחס של סתירה, משום ששניהם 
הובילו לתוצאה דומה: בין שהאיץ את ההתפוררות התנועתית ובין שעיכב אותה, המאבק 
בין ה'ימין' ל'שמאל' נסב אמנם סביב ההגדרה העצמית של השומר הצעיר, אך לא הצליח 
ליצור הסכמה מחודשת על גבולות הקולקטיב השומרי או על זהות הנהגתו, וגם לא לפרוץ 
את הגבולות הסוציולוגיים המסורתיים של התנועה ולהרחיב אותם לעבר מחוזות חדשים 
שיעניקו לה רלוונטיות מחודשת. גם אם יערי וחזן הצליחו לעכב את הדחתם בעשור או 
שניים, העיכוב לא שינה את העובדה שמשנת 1956 ואילך היו הקיבוץ הארצי ומפ"ם נתונים 
בתהליך של ניוון והתפוררות פנימית. הוויכוח הפנימי הקבוע, אם כטקטיקה מעכבת ואם 
לא, הביא בסופו של דבר למצב שבו יכולתו של הקיבוץ הארצי להתנהל כתנועה מלוכדת 
ללא הסכמה משותפת הייתה מוגבלת, ושיתקה את פעילותה הפוליטית. ערב מלחמת יום 
הכיפורים היו הקיבוץ הארצי ומפ"ם בשפל שביטא את תהליך ההתפרקות הפנימי שלהם. 
מופעיו החיצוניים של תהליך זה נראו בעשורים הבאים, ומורשת תנועת הנוער נעשתה 
ממרכיב שכונן את חיי הקולקטיב ואת תפקידו של הממסד בשומר הצעיר למרכיב תרבותי 

המתבסס על נוסטלגיה.

סיכום
הגדרת מורשת תנועת הנוער השומר הצעיר כאתוס מסייעת לבחון את השפעתה על 
הקיבוץ הארצי ומפ"ם במונחים של תבנית פעולה ומחשבה המחוללת מופעים שונים, 
הסותרים לעתים מבחינה אידאולוגית. בכך היא מסרטטת הקשר משותף לתופעות החברתיות 
והפוליטיות שכלל תהליך המיסוד של השומר הצעיר בארץ ישראל, הקשר שקשה לעשותו 



מ רשא אץ רא  ץ רר  ש מר  וריר ת ית נ  ארוי  תמרומ  |  285

ללא ההפרדה בין אתוס לבין אידאולוגיה. נוסף על כך מעניק מנגנון פרשני זה יכולת להבין 
התפתחויות אלה לא כ'המשך' או כ'שינוי', אלא כתהליך של יחסי גומלין מורכבים ואף 
סותרים לעתים, ובכך הוא מצליח להסביר את הסתירות הקיימות לכאורה בשומר הצעיר 
בין היותו תנועת נוער, תנועה קיבוצית ותנועה פוליטית, על מאפייניהן השונים. התופעות 
החברתיות והפוליטיות השונות בשומר הצעיר נגזרו מאותו אתוס, ושונותן נבעה מ'הכושר 

התמורי' שלו.
ההגדרה של מורשת תנועת הנוער כגורם בעל השפעות שונות ועוצמה משתנה, מטשטשת 
כביכול את היכולת לאפיין במדויק את תרומתה להתפתחות השומר הצעיר כתנועה 
חברתית ופוליטית, מעבר לטענה שביקשתי להוכיח במאמר זה, כי האתוס של תנועת 
הנוער שימש תבנית משותפת לתופעות חברתיות ותהליכים שנראים לכאורה סותרים. מה 
הייתה משמעות העובדה שהקיבוץ הארצי ומפ"ם, כגופים חברתיים ופוליטיים, התבססו 

על אתוס של תנועת נוער? 
ההתבססות של הקיבוץ הארצי ומפ"ם על אתוס של תנועת נוער יצר בהן חוזקות וחולשות 
קיצוניות. מחד גיסא, מורשת זו הקנתה לשומר הצעיר את אופיו הייחודי, לכידותו וכושר 
פעולתו שבזכותם התקיים כתנועה קיבוציות וכמפלגה פוליטית עצמאיות זמן ארוך יותר 
מתנועות קיבוציות וממפלגות אחרות בתנועת העבודה. מאידך גיסא, היא הייתה התשתית 
להתפרקות גופים אלה: המבנה התנועתי והפוליטי של השומר הצעיר קרס מפני שנסמך 
על מורשת תנועת הנוער, שהייתה עיקרון מארגן בעל תוקף מוגבל מבחינת גודל, זמן קיום 

ויכולת להסתגל לשינויים שהתחוללו בחברה הישראלית לאחר קום המדינה. 
גם לאחר קריסה זו המשיכה מורשת תנועת הנוער לשאת תפקיד כפול, ואף סותר, בעיצוב 
תהליך ההתפרקות של הקיבוץ הארצי ומפ"ם. ההתפרקות הושפעה מהיחלשותו של האתוס 
המכונן של הקיבוץ הארצי ומפ"ם, ומערעור הבסיס המשותף לקיומו של קולקטיב חברתי 
ופוליטי. מנגד, היא הושפעה מהמשך קיומם של מרכיבים מהותיים של מורשת תנועת 
הנוער, שלא נעלמה לגמרי. 'אתוס ההפרדה' הביא להתכנסות פנימה, לניתוק מהמציאות 
הסובבת, לתלות בהנהגה אוליגרכית, לשיתוק פוליטי ולבסוף לוויכוח פנימי שלא הוביל 
לבניית אתוס חלופי ומסתבר שלא היה מתאים להתמודדות עם האתגרים שעמדו בדרכו 

של השומר הצעיר משנות החמישים ואילך. 
מורשת תנועת הנוער הייתה אפוא הבסיס לעצם הקמת הקיבוץ הארצי ומפ"ם, אך גם 
גורם מרכזי בכישלון ליצור את השומר הצעיר כתנועה קיבוצית־פוליטית בת קיימא, וחלק 
חשוב מאי הסתגלותו של השומר הצעיר, כמו התנועות החלוציות האחרות, לעידן המדינה. 
למעשה, למרות תהליך התפתחותו, השומר הצעיר נותר בעיקר מה שהיה בראשית דרכו: 
תנועת נוער. היא זו ששרדה בסוף את כל תלאות ההיסטוריה וחוגגת מאה שנה לקיומה 
מפני שהאתוס שלה מתאים את עצמו למציאות המשתנה תדיר ולכן שמר עליה כגוף נפרד. 

הקיבוץ הארצי ומפ"ם, לעומת זאת, הפכו מזמן להיסטוריה. 
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