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 בהיסטוריוגרפיה המסורתית של תנועת העבודה הישראלית כאחד נחשב טבנקין יצחק

פי מסורת היסטוריוגרפית זו -על.  של תנועת העבודה'ההיסטורייםהאבות 'משלושת 

נקין הם שעיצבו את התנועה וההסתדרות והם שהנהיגו גוריון וטב-בןדוד , ברל כצנלסון

אם כן שטבנקין הוא , נמצא.  התשתית למדינת ישראלשהייתה, 'המדינה בדרך'את 

בתולדות הציונות ומדינת , למצער,  בעת החדשה אוהיהודיםאישיות מרכזית בתולדות 

  . ישראל

ת לאוששו  ברוך כנרי ממשיכה בקו היסטוריוגרפי זה ומבקששכתב הביוגרפיה

אני חלוק על מיקומו של .  חייו לתולדות התנועהתולדותבאמצעות מחקר המחבר בין 

להערכתי .  אפילו כמי שנמצא בחבורה המובילהאוטבנקין כאחד מהמנהיגים החשובים 

 – הקיבוץ המאוחד –אמנם חשובה מאוד , קיבוציתהוא היה לכל היותר מנהיג תנועה 

. ידי חלקים גדולים בתוך הקיבוץ-  עלהתקבלהתו לא וגם במסגרת מצומצמת זו מנהיגו

  . המאוחדהקיבוץבתקופות אחדות חלקים אלו היו כמחצית מחברי 

 מרשה לעצמי להוסיף נימה אישית המתארת שני מפגשים שהיו אני השקיפות למען

  :טבנקיןלי עם 

המרכז הרעיוני של ,  נהוג היה בקיבוץ המאוחד לקבץ באפעלרבות שנים לפני

חודש ימים . 'המקובצת' למסגרת משותפת שנקראה קיבוציםב מכמה "תות ייכ, עההתנו

במסגרת זו פגשתי בו .  יומית של טבנקיןלהרצאה 'המקובצת'הוקדשו שעות הבוקר של 
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בחדר הרצאות , עשרות נערות ונערים, שעותארבע - ישבנו מדי יום שלוש. לראשונה

תוהים על מה ,  שמו ביראת קודשאתגדול מול האיש שהחברים הוותיקים בקיבוץ הגו 

התאמצה ,  חייםממעוזאיל כפכפי , 'המקובצת'רק אחת מתלמידי . בכלל הוא מדבר

תנו '. מנותק מאתנו, מדברמהסה את השיחות הערניות שניהלנו בינינו בעודו , להקשיב

  .  הפך לכינוי חיבה שלה בפינו'!לשמוע

ודה הישראלית ולהתמקד לעסוק בחקר תנועת העב,  ואניאיל,  בחרנולימים

,  חזרנו והזכרנו את עשרות שעות טבנקין שצברנוהשניםבפגישותינו במשך . במנהיגיה

 הקוטביות שעיצבנו בנעורינו החלפנו בחיפוש העמדותאת . איל בהערצה ואני בתמיהה

במהלך השנים שינינו את .  משלו ועליועיתוניםיומנים וקטעי ,  במסמכים,בארכיונים

 שבנה משנה תאורתית סדורה ואילו אני גדול איל כבר לא ראתה בו מנהיג :יחסנו אליו

  .ורעיונותיומיתנתי את ביקורתי על דרך מנהיגותו 

גית של טבנקין על הוותיקים א בין איל לביני ביחס להשפעתו הממחלוקת הייתה לא

כאשר הקיבוץ ,  שנות החמישים של המאה הקודמתבראשיתגם . בקיבוץ המאוחד

 שקרעה חברים מהבית אותו הקימו ולעתים טבנקין הייתה זו רוחו של ,התפלגהמאוחד 

עשו זאת ,  המאוחד ויריביו שנטשובקיבוץחסידיו שנשארו . מהמשפחה אותה בנוגם 

כאשר המנהיג בן ,  הימיםששתאפילו לאחר מלחמת . מכוח הערצתם או איבתם לאיש

מנותק מהלך , השלמהל ישרא- תנועה למען ארץ ב– התמקם הרחק בימין שמוניםה

 להפעילו גם ביקשהוא . כוחו הרבפעל עדיין , הרוח הרעיוני שרווח אז בקיבוץ המאוחד

  .עלי

החטיבה שלי כבשה את .  הייתי סגן מפקד פלוגה צעירהימים ששת במלחמת

הוטל עלינו , משה דיין, בפקודת שר הביטחון. הכובשרמת , קלקיליה שגבלה בקיבוצי

למחרת .  פנים אל פנים עם מחיר הכיבושנפגשתי, לראשונה,  אז.להרוס את קלקיליה

 אבל מראה . מייד את הבתים שנהרסולשקםוהורה דיין  חזר בו ,הפקודה הנמהרת

 ביד והם מצווים לצאת לשאתהאנשים שקיבלו חצי שעה כדי לארוז מצרכים שאפשר 

זמן מה לאחר .  חותםביהטביע , לירדן, מזרחה, ילדים וזקנים, בשיירה רגלית ארוכה

התנועה ' שנקראהשהשתחררתי פנה אלי עמוס עוז מחולדה והציע לי להצטרף לקבוצה 

 להחזיר נכונות והביעה ,לפעול למען שלום וביטחון, כשמה, שביקשה, 'לשלום וביטחון

 ,הניידכדרך הימים שלפני הטלפון . את השטחים שנכבשו זה עתה תמורת שלום אמת

  .בגלויההחיובית שלי נשלחו הפנייה של עמוס והתשובה 

דהרה בדרך , סמוך מאוד לקלקיליה, בעודי עובד במטע בקיבוץ, כך קצר אחר זמן

 ראותינהגו הודיע לי שטבנקין ממתין ל.  של טבנקיןהמהודרתהעפר אל המטע מכוניתו 

הוא . ומצאתי את המנהיג הישיש יושב בכורסה, עבודהבבגדי , הגעתי. בחדרו באפעל

הצביע על מודעה , מעריבבסבר פנים חמור הניח לפני גיליון של . שבתלא הציע לי ל
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רק אז הבנתי שבאותו יום פורסמה ? המודעהאתה חתמת על ; שפורסמה בו ושאל

  .  וחמישים איש ואני בתוכםכמאהמודעה של התנועה לשלום ובטחון עליה חתומים 

בהם שמואל  אנשי אקדמיה העתידים להיות מורי הגדולים והיו החותמים רוב

היו גם כמה קיבוצניקים אבל כולם היו מהקיבוץ . טלמוןיעקב , יהושע אריאלי, אטינגר

הבנת על מה אתה . מהקיבוץ המאוחד הייתי היחיד. מהאיחוד, כמו עמוס עוז, הארצי או

פרו על שיחות אישיות ארוכות עם י שזקני הקיבוץ סזכרתי. המשיך טבנקין בזעם? חותם

אילו היה מזמין .  בחניכיו וגם מול יריביומשקיעהשכנוע שהיה על מאמצי , טבנקין

 על הדעת ששמי יופיע בעצומה העליתיאותי לשבת אולי הייתי אומר לו שלא 

 הוציא מכתב טבנקין. לשכנעהמתפרסמת בעיתון אבל הוא לא הזמין לשבת ולא ניסה 

 עכשיו העזתי .לחתום והורה לי , ובו התכחשות למודעהמעריבמודפס המיועד למערכת 

 שהעטיתי באומרו ,הוא שילח אותי מעל פניו בכעס. פנים מולו והודעתי שלא אחתום

  . אשכמכוותהזיכרון הזה מלווה אותי מאז . בושה על קיבוצי ועל הקיבוץ המאוחד כולו

  

*  *  *  

  

היחס ,  האקדמית האירופית בה נחשבת הביוגרפיה לסוגה מכובדתלמסורת בניגוד

שבחי ' הסיבות לכך היא המסורת היהודית של ספרות אחת. ויגאליה בישראל מס

סיפורים אלו התגלגלו מחצרות החסידים . העדה סיפורי נפלאות מנהיג – 'צדיקים

- בקודש מנהיגי היישוב היהודי בארץכיהנובמזרח אירופה לחצרות הפוליטיים שבהם 

המועסק , ב מי שנחשב למקורבידיהפקדת כתיבת הביוגרפיה של המנהיג . ישראל

, יד יערי:  דומיםמוסדותהייתה מקובלת בשורה של , במוסד שנועד להציב יד למנהיג

 ומורשת הנצחהמוסד הרב קוק ועוד שורה ארוכה של מרכזי , בוטינסקי'מכון ז

 לא המורשתמוסדות טיפוח . שהתמקדו בטיפוח היסטוריוגרפי ובהפצת רעיון התנועה

מיוחד כאשר נושא הביוגרפיה היה האיש שעל ב, ביקשו להתהדר במחקר נטול פניות

 כאשר קהל ,המחקרים פורסמו בדרך כלל בהוצאה לאור של המוסד.  נקרא המוסדשמו

אותם יש לחזק באמצעות היסטוריוגרפיה ,  היו חברי התנועה ואוהדיההעיקריהקוראים 

  . התנועה בחברה ובאמצעות האדרת גדולתו של המנהיגתפקידהמטפחת את 

 פיארו את דמותו של גיבור החצר תוך ערבוב בין עובדות 'מטעם' תהביוגרפיו

רכי התנועה וממילא לא נדרשה ו נועדה לשרת את צהחצרוניתהביוגרפיה . להערכות

החוקרים מן האקדמיה , על כן.  התיאור והניתוחמהימנותהקפדה על כללי המחקר ועל 

  . ממנהוהתרחקוהתייחסו לסוגה זו בחשדנות 

הביוגרפיה . ביוגרפיה ביקורתיתל מסתמן שינוי המלמד על מעבר תהאחרונו בשנים

איש הקיבוץ המאוחד שנמנה לאורך שנים , ידי ברוך כנרי- עלשנכתבהשל יצחק טבנקין 

כנרי שקד על .  מבטאת את תהליך השינוי בעצם מהלכו'טבנקיןיד 'על חוקרי החצר ב
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ם מפליגים בתנועה הקיבוצית  השנים הללו חלו שינוייבמהלך. הביוגרפיה במשך זמן רב

, הדור של חסידי החצר התנועתית:  השתנההקוראיםגם טעמם של . 'יד טבנקין'וגם ב

 הקורא .הלך וכלה,  הטייה רעיוניתבהםשקראו בשקיקה את מחקרי החצר שלעולם יש 

השינויים הללו .  אקדמיותמידהבים לאמות יהחדש היה כבר אמון על כלי דיון המחוי

                 של הספרים הוצאת –חלטה לא להסתפק בבית ההוצאה הטבעי הם שגרמו לה

 הנה. גוריון- וכך נמסר כתב היד להוצאת הספרים של המרכז למורשת בן',יד טבנקין'

גוריון לאורך -יריבו המר של בן, סיפור חייו של טבנקין, האירוניה של ההיסטוריה

. גוריון- דה לשימור והפצת מורשת בןמתפרסם בבית הוצאה שהקמתו נוע,  שניםעשרות

 שבין קבלת כתב היד ,גוריון- להעיד על השינויים שחלו במרכז למורשת בןגםיש בכך 

             הציונות ומורשת , גוריון לחקר ישראל-מכון בן' את שמו להחליףלבין פרסומו 

  .'גוריון-בן

לא היו פתוחים , קיןכמו פנקסיו של טבנ, שחלקם,  חומרים טוביםעמדו כנרי לרשות

 חצר אלא כמי שמעורה ככותבהוא בא מתוך החצר פנימה אבל לא . ןי המעונילכל

 הרבה בשפת בקיאותוכתב היד מעיד על . תרבותית של גיבוריו-בהווייתם החברתית

 היווצרות בדרכי, בהירארכית הגיבורים, הקוד הייחודית שלהם וכן בסיפור המייסד

 גיבורו שלהייתה לו גישה טובה למקורביו הפוליטיים . גיהבבניית האידיאולווהמיתוס 

.  להםזוכהנתוני פתיחה אלו מהווים יתרון שלא כל ביוגרף . וכן גיבוי התנועה ותמיכתה

  .לרעתוייתכן שבמקרה שלפנינו הם ברכה שנשמרה לבעליה 

 הטובים שעמדו לרשותו ומספר קורות חיים של דמות החומרים זורם עם כנרי

הוא מקבל את הנרטיב שאנשי העלייה השנייה ביקשו . הרואיתמנהיגה קבוצה הרואית ה

,  התיאור האנכרוניסטי של פרשת התימנים בכינרתאלדוגמ, להטמיע בתודעה כנתינתה

המתח בין השומר הצעיר לבין הוותיקים ,  העבודהגדודקורות , תיאור הקמת עין חרוד

  .וכדומהבארץ 

הלך , בנקין את תולדות תנועת העבודה בארץ האישי של טבסיפורו לשבץ בבואו

 פחות ברור מדוע הוא התעלם מהמחקר . וטוב עשההמייסדיםכנרי למקורות של האבות 

כך לדוגמא סיפור הקמת אחדות העבודה מהווה . מקורותהמקצועי שכבר עסק באותם 

קבלת הנרטיב ניכרת גם .  של בעלי הדברוהמגמתיבעיקרו חזרה על הנרטיב המוכר 

מטובי הפועלים של העליה ' חרובי כאחד נתןרמינולוגיה הארכאית נוסח הגדרתו של בט

העלייה השלישית עדיין ', )44' עמ ('הארץהתסיסה לגיוסם של בני ', )40' עמ ('השניה

 כנרי ,למשל:  הסיפורמהלך בתיאורהיא ניכרת גם ). 77' עמ ('לא פרצה באלפיה לארץ

ל שוחט היה תפקיד חשוב בייסוד גדוד העבודה  ביקורת את הטענה שלישראללאמאמץ 

מקום .  וזאת בניגוד לתמונה העולה מן המחקר העדכני,)150, 113-114' עמ(ובהנהגתה 

כמה . הפילוג זכה לתשומת לב רבה. 1923- ב עין חרוד פילוגרב מוקדש לסיפור 

. ם עסקו בנושא וניתחוהו בכלי מחקר מתקדמיהיישובמהחוקרים הבולטים של תולדות 
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 דווקא לסיפור הישן כפי שתואר מנקודת נצמד, ההולך כנדרש למקורות, כנרי, והנה

 הוא ,מכל המחקרים המקצועיים. הניציםבעיקר מצד אחד של , מבטם של בעלי הדבר

  ).138, 128' עמ (תיכוןבחר למרבה התמיהה להסתייע בעבודת גמר של תלמידת 

ידי מחוללי - אית כפי שסופרה על הצמידות להיסטוריוגרפיה ההרועל הדגש למרות

כנרי לא כתב ביוגרפיה שבאה , מתאריה ומנחיליה בציבור, לעדיהההיסטוריה שהיו גם 

חשיבותו המרכזית של טבנקין בדברי ' מקבע בשרירות את הואאמנם . לפאר את גיבורו

פעם אחר .  אולם הוא איננו מסתיר את חולשותיו,ממשללא הסבר של , 'ימי הציונות

, הנוטש את רעייתו וילדיו הקטנים,  האיששלעל אטימות הלב המביכה כנרי ספר פעם מ

 של דמעות תנין וחוזר ומתעלם שפתייםמשלם במכתביו אליהם מס , חולים ורעבים

 עבודה פיסית – מכל המקודשהוא מדגיש את התחמקותו מהדבר . ממצוקתם האיומה

 ימיו לא חי כלל רוב כאשר ,כנרי משרטט את אורח החיים שניהל טבנקין. בחקלאות

את , בצביעותהגובל  –אין הוא מצניע את המסר הכפול . בעין חרוד אותה הציג כביתו

 מאוד תכונותאת הפנקסנות הפוליטית וכיוצא באלו , את הנאמנות למחצה, הארוגנטיות

הוא לא יצר , במימון החצר, שלמרות שכנרי כתב מן החצר, מכאן. לא מחמיאות

החשד האוטומטי של הקורא המכיר ביוגרפיות חצרוניות והמודע . נית חצרוביוגרפיה

הכתיבה היא .  מתנדף למן העמודים הראשונים, של הביוגרףהביוגרפילמוצאו 

כיצד מתיישבת .  ולהגשתם התיאור הוא מלא ומהימןלחומרים בכל הקשור .חושפנית

ם שהם העמידו י גיבוריו והחומרים ההרואיבעקבותהסתירה בין הטענה שכנרי הלך 

רק על חולשותיו ס ללא כחל והאישלרשותו לבין התוצאה המעמידה לפנינו את 

  ? מאודותהגדול

לפנינו ביוגרפיה ההולכת בעקבות :  לאמור, התשובהנעוצה שבשאלה דומני

 אולם ההתמודדות שלו עם . היה להגיע אליהםיכולככל שהמחבר , החומרים כנתינתם

 כנריכיוון ש.  הניתוח הוא חלקי בלבדוממדמצומצמת השאלות שהחומרים מעלים היא 

הקורא ,  ולא לניתוחםלעריכתם הוקדשהולך בעקבות חומריו והמאמץ העיקרי שלו 

 בעת ובעונה אחת שהוא ,מנהיג נערץ שמנהיגותו בלתי מפוענחת: מקבל שני טבנקינים

חיבורן יחד  ש,יסודושמא אלו שתי תכונות ? האם יש בין השניים סתירה. אדם אטום לב

 של מהותההשאלות הללו שהן ? כל מנהיג, הוא תנאי אולטימטיבי להולדת המנהיג

 של רודנותוכנרי נוטה לרכך את . ביוגרפיה טובה לא נשאלו וממילא אין בידנו תשובות

ליבנה , למשל, כך. גוריון-במיוחד בן, בדרך כלל תוך השוואה לרודנות האחרים, טבנקין

 הקיבוץ ממזכירות 'הסתולקו', עין חרוד שחלקו על דעתוחבריו מ, ואוסטרובסקי

  .המאוחד ולא הודחו

כנרי לא מהסס להכתיר ). לדעתי( יוצא חשוב הרבה יותר מכפי שהיה טבנקין, כאמור

ההעצמה של גיבור ). 561' עמ ('טחון של המדינה בדרךיהב- שר' כגולומביחד עם , אותו

 אולם בספר שעיקרו .אנר'ונובעת ממהות הז של כל ביוגרפיה יוצאהביוגרפיה היא פועל 
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 להיות כלי למחקר ההיסטורי בתולדות היישוב ותנועת והאמורביוגרפיה פוליטית 

  . הופכת לבעיה מקצועיתמאוד ההעצמה המוגזמת ,הפועלים

 ברל ,גוריון- בדומה לבן,  זו יש לומר שכנרי היה ער לכך שטבנקיןביקורת לאזן כדי

טט לו ר והוא כמו מש,ידע שיום יבוא ויימצא לו ביוגרף, ישוב היממנהיגיורבים אחרים 

הוא יודע שטבנקין . כנרי נזהר.  שביקש שייחרתו בתודעה לדורותכפיאת קורות חייו 

 סיפור חייו ושבסוגיות רגישות במיוחד הוא מנסה לטשטש אתמכתיב לביוגרף הצפוי 

פרשת , אגב(נטימיים  כתב אפילו במכתביו האילאדברים רגישים הוא . סימני דרך

 מוסתרת במכתבים , עם חברתו חומהטבנקיןהגלויים והידועים לכל של , היחסים

 הם יודעים שיש קורא שלישי ,ביניהםכאילו תוך שהם מתכתבים , ההדדיים של השניים

 מכשלות שטמן לו טבנקין לעקוףכנרי היודע את מחשבת גיבורו מנסה ).  הביוגרף–

 יותר לחומרים המשנים וחשובידו להגיע לחומרים משלימים עלה ב. ובדרך כלל מצליח

  .לואת התמונה שטבנקין הכין 

כולל קטעים מביכים הקשורים בפרשת אהבה ,  חיים מלאסיפור היא התוצאה

ידי מעריציו בקיבוץ המאוחד - שהתמנתה עלצעירהשה יית של טבנקין הישיש לאתטאפ

סבר חשוב לתולדות הקיבוץ המאוחד  ההואהסיפור של טבנקין  .לסעוד אותו בזקנתו

, כיםו גדוש בציטוטים ארהסיפור. ומקומו המיוחד בתולדות תנועת העבודה הישראלית

דבר אחד .  מרתקספר לכתוב י כנריעלה ביד,  ובכל זאת.לאה ומיותרחלק גדול מהם ַמ

 של צמיחתםשאלת לושמא . מה הוא סוד ההערצה לטבנקין: לא עלה בידו להסביר

 ?רציונאלי אין הסבר , שאין לה שיעור,והו להנהגה כריזמטיתאישים כמ
  


