
±π≥π≠±π≥µ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÂÚ¯ÈÚ

≤∏≥

ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÂÚ¯ÈÚ
±π≥π≠±π≥µ

‡¯ÈÙ˘ ‰ËÈ‡

ג'וני, היא דגניה. היה זה–באוקטובר 1935 מלאו 25 שנה להתיישבות הקבע באדמת אום
חג לתנועה הקיבוצית. בין חגיגות, טקסים ו"מסכות", שהעלו על נס את אבות התנועה,–יום

זמן, עטופה בהידור וקשורה בסרטים נאים,–השתבחו בדרכה ושרו תהילתה, זרק ברל פצצת
הולדת. הוא כתב "מכתב לחברי בדגניה", שבו פתח וסיפר על ימים–יום–של–כראוי לשי

עברו וסיים בתביעות להווה שבעין. מעטות הן התעודות, המהלכות קסם על הקורא, כמכתב
זה לחברים בדגניה. ברל, אמן הכתיבה הפובליציסטית, ברל, ההיסטוריון של תנועת הפועלים

חיים ודפוסי–ישראלית, וברל הפסיכולוג, הרואה לנפש תנועתו ולדקויות של הווי–הארץ
קיום, חברו יחדיו לתאר את ראשיתה של דגניה כמסכת מופלאה של אנשים ומעשים

 בארץ. באהבה, בהתרפקות וביותר— אישית מאוד, זו של ברל הצעיר והחדש מבט–מנקודת
משמץ נוסטאלגיה, צייר ברל את ייחודם של דגניה ובוניה על רקע שאר בני העליה השניה.

חן גם דברים, שהשיכחה–הוא לא עסק באידיאליזציה, וברמזים שקיפל ב"מכתב" הזכיר ליודעי
יפה להם; אלא שעשה זאת כך, שרק בני העליה השניה עמדו על המשמעויות הנסתרות.

אמן ובנפש אוהבת.–היתה זו כתיבה ביד
דבריו של ברל,– שימשה כסות לעיקר— התיאור המרגש של העבר —העטיפה הנאה 

שנשאו שליחות מיידית. הוא קרא לאיחודה של התנועה הקיבוצית. שתי טענות מרכזיות
 שלמרות הבדלי גוון וסגנון, אחת היא התנועה, ויש בה אחדות פנימית—טען: האחת 

 שהחטיבה החלוצית בתנועת הפועלים—שמעבר לניגודים, ולכן האיחוד אפשרי. השניה 
היא בעלת ההגמוניה המוסרית והחברתית בתנועה כולה, והפילוג בתוכה מונע אותה מלמלא

המאוחד,– הקיבוץ—את תפקידה זה, ולכן האיחוד הכרחי. הגושים ההתיישבותיים 
המושבים". ומחוצה להם–ות שהתאחד עם "גורדוניה", לצידם "ארגוןהקבוצ–חבר

 עוסקים כל אחד בענייניו, דואגים כל אחד לצרכיו, ואינם ממלאים את—יר הצע–שומרה
 לשמש כוח מדריך ומכוון של תנועת הפועלים כולה.—התפקיד שנועד להם 

–אביב 1981, עמ' 522-465. הפרק נערך מחדש על–, חלק ב, תלברל, ביוגרפיההמקור: אניטה שפירא, *
ידי המחברת עבור קובץ זה.



‡¯ÈÙ˘ ‰ËÈ‡

≤∏¥

הדברים נתפרסמו ב"דבר" בכ"ח תשרי תרצ"ו, כשלושה שבועות לאחר שכתב ברל את
פעמית–לנוער. ברל לא הסתפק בקריאה חד–הפיטורין שלו לגלילי בענין המרכז–מכתב גט

עברו, נרתם למלאכת השיכנוע של חברים קרובים–גם אם פאתיטית; במרץ, שהזכיר ימים
קריאתו לאיחוד ובהכרחיות הגשמתה. הוא כיתת רגליו לקיבוצים–ורחוקים בצידקת תביעתו

המאוחד, ולאחר חודשים אחדים, שבהם תסס–צעירים וותיקים, ובייחוד לקיבוצי הקיבוץ
הדיון בשאלה שהשליך לחלל התנועה, התיישב והעלה את דבריו על הכתב. הדברים נתפרסמו
ב"דבר" בפסח שנת תרצ"ו בסידרת מאמרים, שכותרתה "עירעורים על המצב הקיים" [...]

ברה והחבר, ביןֶה"עירעורים" יצאו נגד היחסים שנסתמנו בהתיישבות הקיבוצית בין הח
הגושים ההתיישבותיים לבין עצמם, וביניהם ובין התנועה הרחבה, המתגלמת במפלגה
ובהסתדרות. ברל תיאר את הפירוד בין הגושים ההתיישבותיים כמקור של רעות חולות,
המכרסם בשורשיה של התנועה הקיבוצית ומאיים בהריסתה ובהרס תנועת הפועלים

הארצישראלית יחד עימה [...].
הפאטריוטיּות הגושית, טען ברל, מרוקנת את מוסדות הכלל מתוכנם: לגושים שמורות
הנאמנות, ההתמסרות וההתנדבות הדרושות למפעלים ציבוריים, והמנסה ליזום מעשה במסגרת

 "יעמדו— אמר, כשהוא מתכוון אל עצמו —אונים: "במקרה זה" – ימצא שהוא אין—הכלל 
יחידים, בני בלי גוש, משוגעים לאותו דבר, ויבקשו לעורר ולנער את קהלנו, והקהל אינו

מתנער. החשמל הנפשי אינו נדלק" [...]
הגוש נעשה למוקד החיים, למקום שבו מתלבנות בעיות, שבו נאבקים ומתלבטים,

םהחיי–לשדוההסתדרות נהיית למוסד ריק מתוכן, שבאים אליו מתוך עמדות מוסכמות מראש. 
שמור לוויכוחים בגוש, שהוא המרכז הרוחני של החברים. פריחתם של הגושים באה על

חשבון התרופפותם והתדלדלותם של חיי הכלל.
בכך לא מוצה עדיין עיקרם של "עירעורי" ברל על "המצב הקיים": הנאמנות "השבטית"
שהתפתחה לא הסתפקה בקילוס הגוש, אלא פנתה להשחרת פני הגוש האחר, בחינת אין זה
חי אלא מכשלונו של חברו. התחרות בין הגושים נעשתה בלתי נמנעת, ככל שההבדלים

הקבוצות על מסגרותיו האינטימיות–הממשיים ביניהם הלכו ופחתו. כל עוד שמר חבר
והמצומצמות והקפיד על קבוצות אורגאניות, לא התנגש במגמות ההתרחבות של הקיבוץ

נמנע ואף–המאוחד. אולם מששינה את טעמו וקיבל את הגידול במספר החברים כדבר בלתי
 במאבק על הרזרבה—המאוחד. ראשיתה –רצוי, דווקא אז בא לכלל התנגשות עם הקיבוץ

המילואים לקיבוצים קיימים ומוקמים. נערכה מלחמה על–האנושית, על "החלוץ", חיל
נשמותיהם של חלוצים צעירים, שכבר לפני שהכירו את הארץ ואת מינהגיה, ידעו לדקלם
את מעלות הגוש האחד ואת חסרונות משנהו. הורעלו היחסים בין חברים לתנועה אחת,

למפלגה אחת [...]
ככל שנתבצרו הגושים ונסתגרו בתוך עצמם, כן גברה "ההתנשאות הקולקטיבית".

התייחסות לעניינים החורגים מתחומה–המסגרות האירגוניות החלו לגבש לעצמן גם מערכות
של הקבוצה. וכתב ברל: "התשוקה לעצמאות אידיאולוגית ופוליטית קדמה לתוכן הרעיוני,

שעתיד היה למלא אותו קנקן עצמאי, שקיבוצים מסוימים ישמשו לו נושא" [...]
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הקיבוץ היה למפלגה בעלת קשת עמדות נרחבת בעניינים שברוח ובעניינים שבפוליטיקה.
כוחם הפוליטי–הוא מייצג את חבריו לא רק בענייני משק וחברה, אלא אף משמש בא

והאידיאולוגי. בכך ראה ברל סכנה לריקמת חייה של הקבוצה בארץ. בעוד שיכול אדם לקום
קבוצה.–עבות, לשנות את דיעותיו ולהתגרש ממפלגתו, לא כך הדבר לגבי חבר–בבוקר לא

 ייאלץ להיעקר מביתו, מן החברה—אם לא יסכים לאמונות ולדיעות המקובלות על הקבוצה 
שבתוכה חי, מסביבתו הקרובה, מעבודתו ומכל דרך חייו [...]

ברל לא התעלם מן הצורך בבסיס רעיוני משותף, אלא שהוא העמידו על עקרונות
ראשוניים: "גאולת ישראל, חזון הסוציאליזם, חלוציות, תקומת העברית, אחדות העובדים".
השאר נתון לליבו ולמוחו של כל אדם, ואין לפסוק בו הלכות משותפות. המציאות ה"שבטית",
הרצון להדגיש את המייחד כל גוש, הם מקור הנטייה לגיבוש האידיאולוגי הנפרד של כל

רצים–גוש וגוש. עיקר המלחמה בין הגושים נעשית על גבו של הנוער, אשר הכל אצים
לגייסו איש למחנהו. מלעיטים את הנערים מגיל תשע ב"עיקרי אמונה" וגוזלים מהם "את

 כך כינה ברל שיטה זו של חינוך—הטעם של בחירה ושל הכרעה". "גיוס קאנטוניסטים" 
נוער להלכות פסוקות בתוך חממות סגורות.

אנוש של נרגנות וחתירה– יחסי—כנגד "ליקוי המאורות" שחל בתנועה בשל פילוגה 
 הסתגרות וצימצום האופקים, פארטיקולאריזם1 אויב",—הדדית, תחושת "אני, ואפסי 

 קרא ברל לפריצת המסגרות—המחשבה –ופאטריוטיזם של החלק, אובדן הפתיחות וחירות
ידי איחוד התנועה הקיבוצית. הוא לא ניסח מצע מפורט, אף לא הציע את–המצויות על

העבודה בשעתה;–תנאי, ברוח הקמתה של אחדות–הדרך לאיחוד. הוא ביקש איחוד ללא
 בנכונות שבלב לשבירת מחיצות, בחברות של אמת, באמון הדדי.—ראשיתו של האיחוד 

 זיל גמור.—ואידך 
ה"עירעורים" נוסחו באופן כללי נגד המגמות, השליליות לדידו של ברל, שנתגלו בתנועה
הקיבוצית, ובעד איחוד כל התנועה לזרמיה. אולם מלכתחילה היה ברור, שברל מכוון את

הצעיר.–הקבוצות, ומוציא מכלל חשבון את השומר–המאוחד וחבר–דבריו לאנשי הקיבוץ
האיחוד, שאליו נשא ברל את נפשו בשלב זה, היה האיחוד בין התנועות הקיבוציות שבתוך
מפא"י. התביעה הופנתה, לכאורה, שווה בשווה, אל שתי התנועות הנזכרות, ועם זאת כוון

1934 עם "גורדוניה", היה השותף–הקבוצות, שנתאחד ב–המאוחד. חבר–חודה כלפי הקיבוץ
ד.המאוח–הקיבוץ כשליש ממספר חברי —הזוטר למעשה האיחוד. מיספר חבריו היה בערך 2000 

חולשתו בלטה על רקע המנטאליות השונה של שני הגופים: ה"חבר" נטה לזהירות
בהתחייבויותיו, לאיטיות בפעולה, וחסר את המזג הסוער והשאיפה למצות את האפשרי

המאוחד. חבר אחד הגדיר את–ולמתוח את הקו אף אל מעבר לו, שאיפיינה את הקיבוץ
המאוחד בתביעת–הקיבוץ בביטוי הקולע: "קורטוב יותר". היה ברור, שתמיכתו של הקיבוץ

הקבוצות קרוב–יעבור להגשמתו. זאת ועוד: מעולם לא היה חבר–האיחוד היא תנאי בל
חרוד,–המאוחד. לא במקרה התגוררה משפחתו של ברל בעין–לליבו של ברל כמו הקיבוץ

אביב ת"ש, עמ' 45.–, תלהקיבוץ והקבוצהברל כצנלסון, "עירעורים על המצב הקיים", .1
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,תרגוסמה הינגדב ומוקמ תא לרב אצמ אל הינשה הילעה ימיבש םשכ .וידידי ואצמנ ףא םשו
ימ"ל אלו ,דחואמה–ץוביקבש ץרפלו רעסל ותביח תא רמש ךכ ,תשלופמה תרנכב אקווד אלא
םוחנת — ותכרעהב וכזש ,תוצובקה ישנאמ ויה ,ןכא .תוצובקה–רבחבש "טאל םימרוזה חולישה
ןויצ–ןב — תרנכ ישנאו ,הצובקה לש ךוותה–ידומעמ דחא ,הינגד שיא ,לשמל ,בוליפנת
— דחואמה–ץוביקבש ישונאה סופיטה ול םסק םלוא .רלוטס לאומש ,בוריאמ לואש ,ילארשי
ךאש םשכ .םישעמל ףחודה ,ךורבה טקשה–יאו תונובשח אלל שפנה–תוריסמ ,הזועתה לעב
— תוצובקה–רבח ישנא םג ךכ ,לרב לש ובילל תוביתנ ואצמ ריעצה–לעופה ישנאמ םידדוב
"רבחה"ה ןמ לרב לש וקוחיר .טנמארפמטבש םידוגינב רבד לש ורקיעב ןדוסיש ,תוביס ןתואמו
]...[ "הינודרוג" םע דוחיאה רחאל לדג

עם שהיתה קירבה בין עמדות ברל לעמדות "גורדוניה" בשאלת האלימות, ההסכם עם
 לא נוצרה ביניהם קירבת לבבות; וזו—העבודה והקונסנזוס הלאומי –הרוויזיוניסטים, יחסי

היתה חשובה לו, לברל, יותר מכל.
כן, נושאו של דגל איחוד התנועה הקיבוצית, שהרים ברל, אמור היה להיות–הנה כי

המאוחד, ואותו תקף ב"עירעורים על המצב הקיים": האשמה בפארטיקולאריזם,–הקיבוץ
במאבק מכוער נגד תנועות אחרות ב"החלוץ", בהתנשאות, בהשתלטות על הנוער, בדאגה

 חיצים אלא כוונו בראש ובראשונה אל ה"קיבוץ".—לצרכי הקיבוץ ובהתנכרות לכלל התנועה 
מאז ימי ה"מכתב לחברי בדגניה" פירשו מנהיגי ה"קיבוץ" את התביעה לאיחוד כמכוונת
אליהם, גם אם נשלח המכתב לכתובת אחרת. אברהם תרשיש, ממנהיגיו הוותיקים של
ה"קיבוץ" כתב בעקבותיו לטבנקין: "קריאה כזאת של 'שופט רמים' אינה אלא טכסיס, אם
אפילו מהבהבת בה במסתרים מעין אמונה מיסטית במלת הקסמים: 'איחוד'! וטכסיס כלפי

2הקיבוץ אם כי הדברים מופנים לאחרים".

ברל ידע היטב, שהתביעה לאיחוד, שזרק לחללה של התנועה, עשויה אומנם להביא
לאיחוד, אך עלולה, ובמידת סבירות גבוהה בהרבה, להחריף ניגודים שבעין, להבליטם,
ואולי אף להביא בסופו של דבר לפילוג במפלגתו. היה ברור לו, שהנהגת ה"קיבוץ" לא

המאוחד. הדרך–תקבל את גזירת האיחוד, שעמדה בניגוד לכל דרך התפתחותו של הקיבוץ
 מלמדת שברל— הפניה הפומבית מעל דפי "דבר" —שבה בחר להעלות את תביעת האיחוד 

העדיף לדלג מעל ראשי מנהיגי ה"קיבוץ" ולעורר ויכוח כללי ופתוח מתוך תקווה, שבקרב
השורה ב"קיבוץ" יזכה לאהדה ולתמיכה, שהנהגתו, [...] תמנע ממנו. משהחליט ברל–חברי

לנקוט בדרך שנקט, עשה זאת בהרגשה ברורה, שהוא יוצא להתנגשות חזיתית עם הנהגת
ת, האישֹה"קיבוץ", ואפשר שהוא עולה על נתיב, שאין ממנו נסיגה. ברל, אמן הפשרו

שעמל על גיבושו של קונסנזוס לאומי, נוהג כאן כקנאי, שאינו חת מפני מאבק, שמקדש
מלחמה על החוג, שהיה הקרוב לו ביותר בתנועה, והוא מודע לסכנת הפילוג הגלומה
בצעדו. אפשר להמשיל את ברל למי שמהמר "על כל הקופה", ונשאלת השאלה, על מה

ולמה מסכן ברל את כל היש?

המאוחד (להלן: ארכיון הקבה"מ),–חרוד 3.11.1935, ארכיון הקיבוץ–אברהם תרשיש ליצחק טבנקין, עין.2
חטיבה 15 א', תיק 49.
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אמן, שמלאכתו היתה בניינו של עם, נדבך אחר–אשר המשיל את ברל לבנאי–חיים בן
נדבך, שלב אחר שלב. בתהליך בנייה זה היתה תנועת הפועלים עמוד התווך, בהיותה

 הציונות שאיננה מסתפקת בהעברת הגולה היהודית—מייצגת את הציונות המהפכנית 
לארץ ישראל, אלא רואה בקיבוץ הגלויות גם מהפיכה חברתית ופסיכולוגית, ומתימרת
לעצב מחדש את דמותו של העם היהודי. תוכנה של המהפיכה כפול: השלטת העבודה כערך

 בניגוד למגמות הבריחה ממלאכת כפיים, שאיפיינו את חיי העם היהודי—מרכזי בחיי העם 
בגולה; וחינוכו של ציבור אמורפי, חסר מסורת של חיים משותפים עצמאיים, לגוף בעל
הכרה, תחושת השתייכות ומסירות הנפש, המוכשר לקיים חיים ממלכתיים. תנועת הפועלים

לאות של ברל לאחדות–היתה אמורה לשמש הגרעין, שסביבו יתגבש העם. הטפתו ללא
תנועת הפועלים באה משום שראה בה את נושאת אחדותו הכוללת של העם על שכמה, את
שליחת ההיסטוריה להוציא מן הכוח אל הפועל את המהפיכה היהודית. יכולתה להתעלות
מעל לניגודים, שלדידו היו טפלים לשותפות הבסיסית, היתה תנאי מוקדם להנהגתה את

 ומכאן כפילות משמעות של המושג אחדות לגביו: גם ערך סגולי, המוליד חיוניות—העם 
וכוח יצירה, וגם כוח פוליטי [...]

 של התנועה—ברל ראה בתנועה הקיבוצית את האוואנגארד של המפלגה, ובאמצעותה 
כולה. התנועה הקיבוצית היתה הלּוז והמופת של החברה החדשה: התממשות יומיומית של
הגשמה עצמית, של הקרבה, מסירות חלוצית, חריגה מן ה"אני" הצר לטובת ה"כלל" הרחב,
התגייסות למשימות לאומיות. השילוב הגמור בין ההלכה והמעשה, בין "קודש" ל"חול",

העבודה, הוגשם בהתיישבות העובדת. כאן התמצה ייחודה–שברל חתר להניחו ביסוד אחדות
של תנועת הפועלים הארצישראלית, שבניגוד לתנועות פועלים אחרות בעולם לא ייחסה

30 חזה ברל תהליך,–אמונה תיאורטיים, אלא למעשה ההגשמה. בשנות ה–חשיבות לעיקרי
 מי ישורנו: הסתגרות של הגושים ההתיישבותיים בתוך עצמם—שראשיתו תמימה, אך סופו 

וניתוק גובר שלהם מכלל התנועה.
הברה תובושחו ,תורומח תוכלשהו הגלפמב בצמה לע תוידיימ תוכלשה ויה הז ךילהתל

םידוגינל םייתובשייתהה םישוגה לש םתושבגתה האיבה בורקה חווטב .קוחרה חווטל ,רתוי
םישיא םייתובשייתהה םישוגה ירוחאמ ובצייתה םהבש ,הגלפמב םיימינפ םיקבאמלו םירמ
— ןיקנבטו ,ריעצה–לעופה תשרומ — תוצובקה–רבח ירוחאמ קצנירפש ןוגכ ,הגלפמב םייזכרמ
םישוגה וביחרהש לככ :הנממ הבושחל הלפט התיה וז היעבש אלא .דחואמה–ץוביקה ירוחאמ
]...[ תורדתסהה לשו הגלפמה לש ןהימוחתל רתויו רתוי ושלפ ןכ ,םתלועפ ימוחת תא

 בתנועה—ייצוג כלפי חוץ –אט למילוי תפקידי–המנהיגות הכללית של התנועה נדחקה אט
 כשהיא נעקרת מהשפעה על הנעשה בשורשיה—הציונית, בסוכנות היהודית, בוועד הלאומי 

גוריון וברל, שלא הנהיגו את התנועה–של התנועה מבית. לימים יבואו בטענות מרות על בן
והניחו לספינתה לשוט ללא הגה: אולם לאמיתו של דבר נתקבל כל נסיון להתערב בנעשה

מראש. המפלגה–בליבה של התנועה, בתנועה הקיבוצית, בעין רעה, בחשדנות ובהתנגדות
לחץ למען קידום האינטרסים הפארטיקולאריים שלהן.–הפכה למקום התגוששות לקבוצות

 פועלי—לחץ, שאינן שייכות לגושים ההתיישבותיים –במסגרת זו לא איחרו להופיע קבוצות
הערים והמושבות, שלא התיימרו (כגושים) לייצג אינטרסים כלליים, אלא החלו להיאבק על
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חלקם בעמדות הכוח בתנועה. המפלגה דמתה לפדראציה של גופים, שכל אחד מושך את
המאוחד, טען,–אהרן, מראשי הקיבוץ–עגלתה לכיוון הרצוי לו, ופעולתה משותקת. יצחק בן

שהתנכלותו של ברל למסגרתו המגובשת של ה"קיבוץ" באה בעקבות גילוי כוחו של ה"קיבוץ"
גוריון וז'בוטינסקי. מאז, טענו הוא ואחרים, יצא זעמם של ברל–בפולמוס על הסכם בן

ן על סמכותה של הנהגת ה"קיבוץ", והם השתדלו להחלישה. אולם לאמיתו שלגוריו–ובן
דבר לא באה קריאתו של ברל לאיחוד התנועה הקיבוצית כספיח לכשלון ההסכם. ברל נואש

לנוער, שהוכיח לו–מן האפשרות לפעולה במסגרות המצויות בעקבות כשלונו של המרכז
המאוחד בנוער וברזרבה החלוצית והבליט את הצורך בשבירת–את עוצמת שליטתו של הקיבוץ

דפוסי האירגון, אם יש ברצונו של ברל להחזיר למפלגה את ההגמוניה על מרכיביה, את
המרכז הרוחני.

האמן, מניעים עמוקים בהרבה, הנוגעים בשורשי–בטווח הרחוק הניעו את ברל, הבנאי
 מה—מהותה של התנועה: ברל היה מודע לעליית כוחו של המנגנון המפלגתי וההסתדרותי 

שנקרא באותם ימים ה"אּפאראט". הוא ראה במנגנון רע הכרחי, שאין לתאר פעילותם של
גופים פוליטיים בלעדיו. עם זאת נקעה נפשו מאנשיו, מרמתם האינטלקטואלית, ועוד

 מרמתם המוסרית. הוא ראה קארייריזם ואופורטוניזם, חונף בצידה של חוצפה.—יותר 
בתנועה הקיבוצית ראה את המקור, שממנו תשאב המפלגה את מנהיגותה לעתיד: זו היתה
אמורה להיות מנהיגות אידיאליסטית, שתיבחר בזהירות ותטופח ותחונך במשך שנים, ואליה
תועבר המורשת מברל ומשאר אבות התנועה. הופעתם של הגושים פירושה היה לטווח ארוך
הרס מעמד בכורה זה: מצד אחד נסתמנו ב"קיבוץ" מגמות של הסתגרות והתנזרות ממעורבות
עמוקה בחיי כלל תנועת הפועלים; ומצד שני, כתוצאה מכך, הלכה המפלגה ונהייתה ממפלגה
חלוצית למפלגת מנגנון [...]. יחס גומלין זה שבין המפלגה וה"קיבוץ" הוא שהיה, ככל

הנראה, לנגד עיניו של ברל, כאשר יצא לקדש מלחמה בעד איחוד התנועה הקיבוצית.
היה זה מעשה של יאוש. רק אדם, הנאבק על עתידו של מפעל חייו, יהא מוכן לסכן את
כל הקיים למען ריפורמה מסּוּפקת. זו, כמדומה, היתה הרגשתו של ברל. איחוד התנועה
הקיבוצית היה לגביו הנקודה הארכימדית, שבעזרתה יוכל להניע את התנועה כולה. אם

 ממילא ייגזר על התנועה להתפורר ולהתנוון.—ייכשל 
תגובתה של הנהגת ה"קיבוץ" על קריאתו של ברל היתה עוינת. כבר לפני שנתפרסמו
ה"עירעורים" הגיב, כאמור, תרשיש במכתב פרטי לטבנקין על פנייתו של ברל. במכתבו
תיאר את הקריאה כהכרזת מלחמה על ה"קיבוץ", הכרזה המחייבת התייצבות מחושבת

[...] עבר ובהערצה לדמותו של ברל– בלי "סנטימנטאליות" שמקורה ברגשות—נגדה 
 יבוא "רק אז כשנהיה חזקים". הליכוד הפנימי ב"קיבוץ" הוא תנאי— טען —האיחוד 

האיחוד.– הנהגת ה"קיבוץ" לא זזה מעמדתה זו במשך כל תקופת פולמוס3מוקדם לאיחוד.

עמדתו של טבנקין, כפי שהבין אותה, הדברים שנאמרו–תרשיש במכתבו השתדל "להתיישר" לפי קו.3
אפשר היה לאמרם בפומבי, ולכן אף הציע תרשיש לרבו לשרוף את המכתב. תרשיש לטבנקין,–במכתב, אי

חרוד 3.11.1935, שם, שם.–עין
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ראיית האיחוד, כדבר בלתי מציאותי ובלתי מתיישב עם מטרות הקיבוץ ורצונותיו, וייאמר
 ראייה זו—רצון בולט –צרורה, שמתעסקים בה מחוסר ברירה, אך באי– כצרה—אפילו 

 גם השילוב בין דחיית התביעה—הופיעה כבר עם ניצניו הראשונים של הוויכוח, וכמוה 
לאיחוד ובין מאבקה של מזכירות ה"קיבוץ" למען הטלת מרותה על חבריה מבית.

]...[ "ץוביק"ה תוריכזמ םע םירבדב אובל הסינ ,"רבד" יפד לעמ וירועריעב לרב אציי םרטב
המאוחד התחמקה מדיון פנים אל פנים עם ברל. בסופו של דבר–דומה שמזכירות הקיבוץ

 אולם גם פנייה זו לא— 4כתב אליה: "אם אין אתם מזמינים אותי, הריני מזמין אתכם"
נשאה פרי. הדיון המיוחל לא יצא אל הפועל. אפשר ביקשה מזכירות ה"קיבוץ" להמית את

אפשר היום.–עבר על פניה לסדרַידי התעלמות ממנה ומ–תביעת האיחוד מיתת נשיקה על
רוחה על יוזמתו, בעודה נמנעת מהתנגשות–שאף ביקשה בכך להעמיד את ברל על מורת

חזיתית עימו. ברל לא שעה לאיתות, ויצא ב"עירעוריו" מעל דפי "דבר". ה"עירעורים" הם
 בהירים, נקיים ממליצות, שזורים בנימות—ממיטב הפובליציסטיקה הפולמוסית של ברל 

 בלי לגלוש—פה וברמיזה. הוא עשה שימוש באירוניה מושחזת –אישיות, הנאמרות בחצי
 בלי לגלוש לנוסטאלגיה. היתה—לסארקאזם, ובהיסטוריוגרפיה של תנועת הפועלים בארץ 

כך שנים לא מעטות,–מחשבת של כתיבה פוליטית. דומה שהפולמוס, שנמשך אחר–זו מלאכת
לא חידש דבר שלא נזכר ב"עירעורים".

איתרע מזלו של ברל, וימים אחדים לאחר פירסום ה"עירעורים" פרצו מאורעות תרצ"ו,
ואלה הסיחו את דעת הציבור ומנהיגיו משאלות פנימיות של התנועה לשאלות פוליטיות
וקיומיות. הוויכוח הרחב והפתוח, שאליו נשא ברל את נפשו, לא נערך. נתפרסמו כמה
מאמרים ב"דבר" בשבח האיחוד, אולם בסערת התגוננותו של היישוב מפני המרד הערבי
והיחלצותו נגד השביתה הכללית, שהכריזו הערבים, נדחק עניין האיחוד לקרן זווית. עם

אפשר היה לפטור את דבריו בלא כלום. תביעתו–זאת היה מעמדו של ברל בתנועה כזה, שאי
התעניינות ופולמוס אף אם צינורות הביטוי הממוסדים נסתמו בידי הנהגת–היכתה גלי

ה"קיבוץ". מתחת לפני השטח תססה התביעה לאיחוד ומצאה לה את מחנה תומכיה.
מכן–באמצע ספטמבר 1936 יצא ברל בשליחות מדינית ללונדון. שבועות אחדים לאחר

המאוחד (המקבילה לוועידה) ביגור (7-2.10.1936). עניין האיחוד–נערכה מועצת הקיבוץ
 וזאת, ככל הנראה, כדי למנוע ויכוח מוקדם בשאלה5יומה רק ברגע האחרון,–נכלל בסדר

בקיבוצים. דומה שמזכירות "הקיבוץ" קיוותה לדיון קצר ומכריע, שיסוכם בהחלטות
זר זה, שנשתל בקיבוץ–דימוקראטיות כמעט פה אחד נגד האיחוד ויסתום את הגולל על נטע

אהרן וצייר את התנועה הקיבוצית כמתחלקת לשלושה זרמים:–בידי ברל. פתח בן
 האנטיאוטונומיזם, כלומר מרותו העליונה של ה"קיבוץ" על—ד, ומאפיינו המאוח–קיבוץה

הקבוצות,– הקולקטיביזם הרעיוני. חבר—הצעיר, ומאפיינו –כל חבר ומשק בתוכו. השומר

המאוחד, ג' ניסן תרצ"ו, [26.3.1936], שם, מיכל 6, תיק 46.–ברל כצנלסון למזכירות הקיבוץ.4
חרוד 1937 (להלן: ספר–אשר, פרוטוקול המועצה הי"א, יגור 7-2.10.1936, עין–דברי ח' בן.5

מועצת יגור), עמ' 157.
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 הקבוצה הקטנה והאוטונומית, השואבת מהשקפת עולם חברתית מסוימת ומיחס—ומאפיינו 
מוסד,–אהרן קיבל מציאות זו כיסוד–מוגדר למלחמת המעמדות ולדרך בניית החברה. בן

אפשר, ואף אין צורך, לשנותה. הוא יצא במתקפה על ה"עירעורים" ותבע להוציא מן–שאי
 העלאת היחסים בין הגופים הקבוצתיים כסיבה לאיחוד. את—הוויכוח שני אלמנטים: האחד 
 הנסיון לגזור גזירה שווה בין— בלי איחוד. השני — טען —שאלת היחסים אפשר לפתור 

האיחוד המפלגתי ובין האיחוד הקיבוצי. בעוד שהמסגרת המפלגתית הרחבה מחייבת, לדעתו,
ואף מאפשרת, גמישות מירבית לגוני עמדות וזרמים, לא כן המסגרת הקבוצתית המחייבת

 לא פירש.— מה בין זו ובין קולקטיביות רעיונית 6"מסגרת אידיאית וחברתית מוגדרת".
 הכרזה על שאיפה—אהרן שתי אלטרנטיבות חיוורות: האחת –כנגד התביעה לאיחוד הציג בן

—כנה לאחוד (ברל ודאי היה אומר על כך: "אל נישא את שם האיחוד לשווא"). והשניה 
פעולה בין הזרמים השונים בנושאים מוגדרים, בלא לפרק–הקמת גוף פדראטיבי לשיתוף

את המסגרות המצויות. ברוח זו דיברו אף שאר המתנגדים לאיחוד, ובראשם, כמובן טבנקין.
הנגד של–הקיבוצית (הגוף הפדראטיבי) כסיסמת–התנועה–יש להניח שהעמדת רעיון ברית

השוללים מקורה בטבנקין עצמו. מבחינה טכסיסית היתה זו עמדה נוחה, שכן אף היא קראה
תֹוס האחדותֶהתורפה של השוללים: בתנועה, שהתחנכה על א–לאיחוד. אכן, זו היתה נקודת

העבודה, קשה היה לצאת בגלוי ובאופן חותך בסיסמה–מאז הקמתה של אחדות
פארטיקולאריסטית [...]. מכאן גם הניסוח החיובי של ההחלטות נגד האיחוד, שהוחלטו
ביגור. שכן מועצת ה"קיבוץ" קידמה בברכה את האיחוד והציעה כמצע לו את עקרונות

המאוחד.–הקבוצות להצטרף לקיבוץ–המאוחד. ההחלטות נתפרשו כהזמנה לחבר–הקיבוץ
אשר– חיים בן—אלא שנפל דבר במועצה: דיברו בה מחייבי האיחוד שב"קיבוץ" 

השחר ואליעזר ליבנשטיין–חרוד, זאב פיינשטיין מאילת–ר, דוד מלץ (הסופר) מעיןברנ–מגבעת
חרוד. האופוזיציה למזכירות ה"קיבוץ" במועצה נראתה חלשה למדי: דבריו של מלץ–מעין

אשר היה חיוור ולא משכנע, ואילו ליבנשטיין, הרי יותר משסייע לרעיון–היו מבולבלים, בן
 הזיק לו [...]—האיחוד 

למרות חולשתה של האופוזיציה, שלא נתגבשה ולא נתארגנה ואף לא ניסחה את עמדותיה,
אלא הסתפקה בהצעה (שנכשלה) לפתוח בבירור רחב וחופשי בכל חלקי התנועה הקבוצתית,

 בעד הצעת מזכירות ה"קיבוץ".—שלישים –הצביעו שליש מצירי המועצה בעד הצעתה, ורק שני
במינו של טבנקין,–בהתחשב ביוקרתה העצומה של מזכירות "הקיבוץ", במעמדו היחיד

בחולשת הצגתה של האופוזיציה, ובזמן הקצר שהוקדש לדיון, שלא הניח מקום להשפעה
ולשיכנוע, אפשר לראות בהצבעה זו נצחון חלקי לתומכי ברל ועירעור בתוך השורות על

ויומ–סדרסמכותה של הנהגת ה"קיבוץ". אם קיוותה ההנהגה לטאטא את שאלת האיחוד מעל 
של "הקיבוץ", באה ההצבעה ביגור ובישרה לה, שיש חלק נכבד למדי מחברי ה"קיבוץ"

אשר, העתיד לרכז מעתה את מחייבי–שלא יניח לה לעשות כן. לאחר המועצה שיער בן

שם, עמ' 150..6
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האיחוד ב"קיבוץ", בשיחתו עם בילינסון, שאם תנוהל הסברה מאומצת ב"קיבוץ", אפשר
יהיה להביא לידי איחוד בתוך שנתיים ימים [...]

שנת 1937 היתה גדושה פעילות מדינית: ועדת פיל, תוכנית החלוקה, פולמוס החלוקה,
הקונגרס הציוני בציריך וספיחיו. באותה שנה הגיע ברל אל סף משבר בשל התערערות
בריאותו. זמנו לא היה נתון לענייניה הפנימיים של התנועה, שכן נשלח לעמוד על משמר

ימימה–המאוחד. כמימים–המערכות המדיניות. עם זאת הוסיף לעקוב אחר הנעשה בקיבוץ
גם עתה היו חברים הנתונים במצוקה נוהגים להסיח לפני ברל את דאגותיהם. זרמו אליו
ידיעות על האווירה החינוכית השלטת ב"קיבוץ". המטרידה מכולם היתה הידיעה על טיפוח

המועצות, הארץ שבה התגשם מפעל–המועצות שם. הערצתה של ברית–המיתוס של ברית
הבנייה הסוציאליסטי הגדול של הדור, היתה מקובלת בחוגים רחבים של התנועה מאז
המהפיכה ברוסיה. היא ידעה עליות וירידות, אכזבות ותהפוכות; אך עם זאת נשארה שזורה

המאוחד. לנוכח עליית–כחוט שני בהשקפת עולמם של רבים מחברי מפא"י, ובייחוד בקיבוץ
דימוקראטיה חיפשו אנשים משען בקוטב האחר,–הפאשיזם לשלטון וירידתה של הסוציאל

המועצות. אפשר שכאן הגורם להיתפסות– ברית—חורמה על הפאשיזם –שהכריז מלחמת
חוגים ב"קיבוץ" למארקסיזם, המציע תרופה בדוקה לחולאי העולם, ובעזרת הדטרמיניזם
ההיסטורי שבו הוא נוטע בלבבות בטחון בדבר נצחון כוחות האור על כוחות החושך. "הכהן
הגדול" של המשנה המארקסיסטית ב"קיבוץ" היה ליובה לויטה, איש התנועה הציונית ברוסיה
המהפכנית, שנאסר בידי הבולשביקים בעוון ציונותו וגורש מרוסיה יחד עם מנהיגי תנועת

חד.המאו–הקיבוץשבע חייקין וישראל אידלסון, אף הם ממנהיגי –צ"ס בשנת 1923, בדומה לבת
המועצות.–החוויות שחווה לא פגעו באמונתו המשיחית של לויטה בבניין הסוציאליזם בברית

המועצות למעלת–במועצת יגור יצא חוצץ נגד ליבנשטיין והעלה את שאלת היחס לברית
 אין מפעל גדול, שאיננו7"שאלת מיבחן לראייה ולנכונות הסוציאליסטית של עצמנו".

מעש אינם שוגים ואינם נכשלים, ורק הם תובעים– "רק עקרי— טען —מלווה בכשלונות 
 באותם ימים ממש נערכו ברוסיה משפטי ה"טיהורים" של ותיקי8את "השלמות המוחלטת".

הבולשביקים, זינובייב וקמינייב. "דבר" נקט בעמדה ביקורתית ביותר כלפי גילויים אלה
של המהפיכה בהסתאבותה, על זילזולה בכבוד האדם ועל מינהגי האינקוויזיציה הנקוטים
בידה. לויטה זעם על ביקורת זו של עיתון הפועלים וקבע, שדברים אלה "יש בהם עדות

 לויטה וחבריו לא התעלמו9מעציבה לירידת הערכים הסוציאליסטיים והמעמדיים בתוכנו".
המועצות. אולם תקוותם היתה שעמדה זו ארעית היא,–ציונית של ברית–מן העמדה האנטי

המועצות נצטיירה–והיא תשתנה לטובה לנוכח המפעל הסוציאליסטי הנבנה בארץ. ברית
בעיניהם כמגדלור החירות והקידמה בעולם, הניצב איתן מול גלי השחור הפאשיסטי

האומן ברוסיה הסובייטית של–המסתערים להרסו. קשה לבני הדור, שלא חווה את אמונת
המועצות אז. ההתעלמות עד כדי עוורון מן–אותם הימים, להבין לליבם של נאמני ברית

ספר מועצת יגור, עמ' 121..7
שם, שם..8
שם, עמ' 122..9
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פרוליטארית, מעידות על ההדחקה שנדרשה–הנעשה ברוסיה ודחיית כל ביקורת כעוינת ואנטי
 עפים שבבים",—מן המאמינים. האמונה התמימה נכרכה גם בקבלת הדין: "כשחוטבים עצים 

המועצות. המהפיכה היתה חשובה–טענו לויטה וחבריו לנוכח מעשי הרודנות שנתגלו בברית
עולם, שהכפיפה את הערכים– מן ההווה, ובין השיטין נחבאה השקפת—מן האדם, העתיד 

האנושיים ל"אתיקה אחרת" ולא נרתעה, שלא כדרכם של איסטניסים "יפי רוח", ממנת
הכפייה הדרושה לשיכנוע הציבור עד שיחפץ. פסיכולוגים עשויים אולי להצביע על קשר,
ישיר או עקיף, בין השיטות החינוכיות, שהיו נהוגות ב"החלוץ" וב"קיבוץ", ובין פתיחותם
של הנהגתו וחלק מחבריו להשקפת עולם זו, שבה שש האדם לשמש אסקופה נדרסת תחת

גלגלי ההיסטוריה הפרוליטארית [...]
בקיץ 1937 נערך בקיבוץ סמינאריון גדול לשמונים צעירים, ששימשו מדריכים ופועלים

10 אך נמנע מחמת בריאותו הלקויה, וגם מטעמים אחרים—בתנועה. ברל הוזמן להשתתף 

[...]. בסמינאר הוקדש זמן רב לבירור מושגים מארקסיסטיים, ואת תפקיד המדריך נטל
אשר לדבר, הטיל ספק בוודאות הסוציולוגית של הגשמת–לויטה. משהגיעה שעתו של בן

הסוציאליזם, עירער על הזהות המיכאנית בין שלטון הפועל לסוציאליזם וניסה להוכיח,
ת. וכאילו לא די באלה, קרא תיגרֹגמוֹגאולה הנאמנות לעצמן אינן זקוקות לדו–שתנועות

המועצות במוקד החינוך הסוציאליסטי של ה"קיבוץ". מעתה, נתרכז הוויכוח–על העמדת ברית
 הקמים—אשר בדבריו אלה ובפיקפוק שבהם ביסודות האידיאיים של ה"קיבוץ" –עם בן

המועצות.–ונופלים, אליבא דבני מהרשק וחבריו, על האמונה בוודאות הסוציולוגית ובברית
אשר בכפירתו ועוד התעקש וטען ש"אילו האמונה בסוציאליזם היתה עומדת–משדבק בן

אף– יצא לויטה נגדו בחרי11ונופלת עם רוסיה, הרי שהיינו כבר מעבר לייאוש ולכפירה בו",
ומתוך רמיזות ספקניות לגבי נאמנותו הסוציאליסטית. מעתה לא נערך ויכוח לגופו של
עניין, אלא הוטל דופי אישי ביריב. האווירה היתה קנאית, מסתגרת; ה"ספק" הוכרז כאויב.

העבודה,–טבנקין לימד בסמינאר היסטוריה של תנועת הפועלים בארץ וסיים באחדות
אשר ניסה לשזור את החוט מכאן והלאה: כוחו של–שהיא תמצית הסוציאליזם הציוני. בן

ה"קיבוץ" נבע מהיותו יונק משורשיה של תנועה רחבה, ומשום כך ניצל מגורלו של
ודה. עתה גדלה התנועה ועלתה לשלטון בתנועה הציונית. ויחד עם הגידול והשלטוןהעב–גדוד

בא משבר תרבותה החלוצית, באה התפוררות. ה"קיבוץ" ניצב בפני דילמה: "או לבנות את
 בהתפרקות הכלליתצדידה, או להיות בעובדה עם כל הצידוק הפנימי –התנועה ולהיבנות על

12ולהיחרב איתה".

אשר היה יחיד בסמינאר בכפירתו. חוץ ממנו היו כל המדריכים בסמינאר מנאמני–בן
המועצות וההתנגדות לאיחוד התנועה הקיבוצית–הנהגת ה"קיבוץ". עיקר האמונה בברית

הטעמים האחרים נרמזים מיומנו של ברל, 8.2.1937: "עם יצחק טבנקין. דורש השתתפותי בסמינאר.10
 קיבל כסימן רע". שם.—הקיבוץ. תשובתי, כי לאחר שאבריא הנני עומד כולי לרשות 'דבר‘ 

אשר לברל כצנלסון, ט"ו טבת תרצ"ח, [19.12.1937], שם.–בן.11
שם, שם..12
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הזינו זה את זה. ברל קיווה שהאיחוד ישמש בלם כנגד השמאלה בנוסח ה"גדוד". ואילו
ייחוד של ה"קיבוץ", המצדיק, עם האחרים,–המועצות קו–מתנגדי האיחוד ראו באהדה לברית

את הסתייגותו מן האיחוד עם מי שמתנערים ממנו.
המועצות על אף חסרונותיה, כן הלך–ככל שהוסיף ה"קיבוץ" להישבע אמונים לברית

ברל והתקרב לקוטב השני. וככל שנעשה החינוך ב"קיבוץ" דוגמאטי ומסתגר, כן הוסיף
וקינא ברל לדימוקראטיה ולפתיחות [...]

—דומה שבוויכוח בינו ובין ה"קיבוץ", בינו ובין טבנקין, על איחוד התנועה הקיבוצית 
 נשלם חינוכו של ברל עצמו.—חינוך –אנוש, סוציאליזם ודרכי–שהיה לוויכוח על ערכי

הבעיות, שהועמדו על חודן בוויכוח, גרמו לו, לברל, שינסח בבהירות נחרצת את ה"אני
20 לא ראה ברל בדימוקראטיה ערך ראשון במעלה, הרי–מאמין" שלו. אם בראשית שנות ה

עתה, משהוכפשה בעפר מימין ומשמאל, עלה ערכה בעיניו. בעקשנות המתעלמת מרוח
 תבע נאמנות לסוציאליזם שתכליתו עילוי האדם, סוציאליזם— ואולי דווקא בגללה —התקופה 

 שהם חלק מן המטרה עצמה. יותר מתמיד, ראה בחינוך תהליך המאפשר—הבורר באמצעיו 
לחניך בחירה חופשית מתוך חשיפתו למקורות יניקה שונים. אף הוא רצה לחנך את הנוער

ךחינו–שיטות אלא שתכני חינוכו חייבו —לדרכו, ואף הוא היה קנאי לדרכו כמתנגדיו לדרכם 
שונות משל יריביו; ובעוד אלה פונים ומקשיחים את האינדוקטרינאציה מזה ואת החרם

החברתי על הכופרים מזה, פנה ברל להדגשת הברירה וחירות המחשבה.
באותה תקופה עצמה אירעה בשני קיבוצים מחלוקת פנימית, שהדגימה את התופעות,

יוחנן–שעליהן קידש ברל מלחמה, כאשר יצא למערכה לאיחוד התנועה הקיבוצית. ברמת
ככולם חברי מפא"י),–אדם, וקבוצת הוותיקים, מייסדי הקיבוץ (רובם–היה מחסור קשה בכוח

יוחנן ובין–הצעיר להצטרף לקיבוץ. בהסכם בין רמת–הזמינה הכשרה של השומר
הארצי יוחלט במועד–הצעיר נאמר, שעל שאלת ההצטרפות לקיבוץ–השומר–יהארצ–הקיבוץ

הצעיר שנצטרפו לקיבוץ היו לרוב–מאוחר יותר, כאשר יבשילו התנאים לכך. אנשי השומר
הארצי.–במקום, ומקץ כשנתיים ימים העבירו בכוח הרוב החלטה על הצטרפות לקיבוץ

הארצי, פנה בבקשת–המיעוט, שהתחרט בינתיים על צעדו, ולא התכוון להצטרף לקיבוץ
יוחנן בלי להיוועץ–עזרה למפא"י. רבים מחברי המפלגה זעמו על ההסכם, שחתמו חברי רמת

במפלגה, והיו מוכנים להניחם לנפשם. לא כן ברל. למן הרגע הראשון ועד סופו של הפולמוס
1940) היה הקו המנחה של ברל ההיבט האנושי של הפרשה.–המייגע (שבא לקיצו רק ב

אלפא הוקמה בידי קיבוץ א' של–אלפא: בית–הדברים בלטו עוד יותר בפרשת בית
הארצי כשנוסד. תהליך הגיבוש הפוליטי–יר בארץ, אך לא הצטרפה לקיבוץהצע–השומר

הארצי, פסח במידת מה על–והחברתי, שעבר על השומר הצעיר לקראת הקמת הקיבוץ
, שבחרה בדרך עצמאית משלה. היו בה שלושה מרכיבים עיקריים: אנשיאלפא–בית

שמאל, "האופוזיציה–ציון–ר, אנשי מפא"י, והשמאל, שהיה מורכב מפועליהצעי–השומר
אלפא נעשה נסיון לקיים קיבוץ, שבו חיים בצוותא אנשי–תלויים. בבית– ובלתי*השמאלית"

ההעבוד–בגדודרשימה בבחירות לוועידה השלישית של ההסתדרות (1927), שהוקמה ביוזמת חברי השמאל *
הצעיר ומקיבוץ חפציבה.–וחברים מהשומר
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זרמים פוליטיים שונים. היה זה נסיון הירואי, והוא נכשל. ההליכה במשך שנים על חבל דק
של איזון בין מרכיביו של הקיבוץ נסתיימה, כאשר הצטרפו אליו חברים צעירים, אנשי

הצעיר. כבפרשת רמת יוחנן, כן אף כאן הביאה הצלחתו המשקית של הקיבוץ לצורך–השומר
המאוחד,–הקבוצות ואף לקיבוץ–בכוח אדם נוסף. פניות, רשמיות ובלתי רשמיות, לחבר

נענו בשלילה: אלה אף אלה סירבו לשלוח אנשים לקיבוץ, שאין בטחון שיצטרף אליהם.
הצעיר, החליטה הנהגתו להיענות לבקשה,–ברירה, להשומר–אלפא, בלית–משפנו אנשי בית

אלפא, קיבוצו הראשון.–הצעיר לבית– משום היחס המיוחד ששמר השומר—בין השאר 
אלפא באה, כאשר הוקם בחברת הילדים שבמקום, בהסתר מעין ההורים,–ההתפוצצות בבית

עמל הסמוכה, בלי–הצעיר. הדבר נעשה ביוזמתו של מדריך צעיר, חבר תל–קן של השומר
 שוב לא היתה דרך חזרה—אלפא. משנעשה המעשה –הצעיר בבית–ידיעתם של חברי השומר

ממנו, וריקמת החיים העדינה של המקום נקרעה.
שתי פרשות אלה, שנצטלבו במקרה, ואולי שלא במקרה, שימשו לברל ראיה לנגעיה של

מוסד; קיבוץ הטרוגני–התנועה הקיבוצית המפולגת: הקולקטיביות הרעיונית נתקבלה כיסוד
מבחינה אידיאולוגית ונטול זיקה לזרם קיבוצי מוגדר נידון להישחק [...]. אולם עיקר הבעיה,

אלפא. במצב שנוצר–יוחנן ובית–לדידו של ברל, היה בטראגדיה האישית של מייסדי רמת
נראה היה, שהוותיקים ייאלצו לעזוב את המשק שהקימו, לנטוש את יצירתם, שבה השקיעו
את מיטב שנותיהם ומרצם, וללכת למקום אחר. כאן התגשמה חזותו הקשה של ברל, שאנשים
ייאלצו לעזוב את ביתם בשל ניגודים אידיאולוגיים. מה שהיה ב"עירעורים" בבחינת

יוחנן.–אלפא ורמת– הוגשם הלכה למעשה בפרשות בית— רחוק לעתיד–חזון
הדרישה לאיחוד התנועה הקיבוצית תלתה את חוסר האונים של המפלגה בהתגוששות
הזרמים ההתיישבותיים בתוכה. גם מוטיב זה בלט לעין הצופה בסוגיית שני הקיבוצים

הארצי, לא כך נהגה–הצעיר נתייצבה הנהגת הקיבוץ–הנזכרים. בעוד שמאחורי חברי השומר
משמעית: הקו שהנחה אותו היה טובתם של המייסדים:–הנהגת מפא"י. ברל נקט עמדה חד

13ן.יוחנ–ברמת והדבר נגע במיוחד —תחילה עמד על זכותה של הקבוצה המייסדת לגבי המשק 

ידי "חילופי אוכלוסין" בדרך זו–כך, משהוצע לשלב את פתרון בעית שני המשקים על–אחר
קיום במתח–שאינו–ההחלטה גזר קיום–ומתן התמשך והתפתל, ומצב העדר–או אחרת, והמשא

רוח–נפשי רב על חברי שני הקיבוצים, תבעו מהם חברי מרכז המפלגה לשמור על אורך
ידי עזיבת המקום. ברל היה–ולעמוד איתן במקום, ודחו את בקשתם, שיושם קץ לסבלם על

מזועזע מן העינויים, שגזרה המפלגה על חבריה, ומן הקלות, שבה תבעו מהם לחיות יום יום
בריב שאין לו קץ. הוא התפלץ לנוכח האטימות לסבלם של החברים, והיה מוכן להשלים עם

14עזיבתם את המקום, ובלבד שתכלה הפרשה אחת ולתמיד.

אחד הגורמים העיקריים לחוסר ההחלטיות של המפלגה היה יחסו לעניין של
יוחנן ונטה לקבל את–חד. ה"קיבוץ" נקט עמדה מסתייגת כלפי חברי רמתהמאו–הקיבוץ

ברל 23/36; וכן יומן ברל כצנלסון, 18.12.1936, שם.–פרוטוקול מרכז מפא"י, 18.12.1936, בית.13
ברל 23/7-39.–העניין נידון בישיבות רבות של מרכז מפא"י, בשנים 1939-1937, בית.14
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 התנגד לפילוג הקיבוץ. בשני המקרים היתה זו—אלפא –הצעיר, ובאשר לבית–עמדת השומר
עמדה קוטבית לזו של ברל, שבמקרה הראשון תבע להעניק עדיפות לקבוצה המייסדת,

 להניח לחברים הרוצים לעזוב את המקום אפשרות לשקם את חייהם, אם—ובמקרה השני 
כך נגזר, במקום אחר. טבנקין התנגד לרצונו של ברל להעניק זכויות מיוחדות למייסדים

אאלפ–ביתבטענו, שאין שני סוגי חברים בקיבוץ, והוותק במקום אינו מקנה יתרונות. ולגבי 
 אך לא חלוקתו או נטישתו [...]. דומה, שהסיבה—תבע מהחברים "התלבטות" במקום 

העיקרית לזהירותם של טבנקין וחבריו נבעה מהתקדים, שעלול היה להיווצר בפרשה זו,
 קובע בשאלות הקיבוץ [...]. לא יהא זה רחוק מהדעת לשער,— מפלגה —שבה גוף פוליטי 

שטבנקין וחבריו חששו מתקדימים, העלולים לשמש ביום מן הימים ּבומראנג נגדם בתוך
 חרדה זו15הקיבוץ, בדבר זכויות הוותיקים, כבדבר תביעתה של קבוצת חברים לחלק משק.

הקבוצות, קדיש לוזינסקי–המאוחד, גם איש חבר–מפני התקדים לא היתה בלעדית לקיבוץ
אלפא דוגמה לקבוצות נוספות,–(לוז), חבר דגניה ב', הביע דאגה עמוקה, שמא תשמש בית

ובשל כך ביקש אף הוא, איש קבוצה שהכיר היטב את סבך החיים הקיבוציים, מחברי
 עמדתם של הגושים ההתיישבותיים16א שיעשו מאמץ נוסף ובלבד שיימנע הקרע.אלפ–יתב

השביתה את פעולת המפלגה בנידון.
על ברל השפיעה הפרשה השפעה קשה ביותר. עיקר עניינו לא היו גופים חברתיים, אלא

אלפא, שהוקם, כאמור, בהסתר מן ההורים,–הצעיר בבית–בני אדם. מעשה הקן של השומר
השפיע עליו עמוקות. שוב ושוב, בנאומים פומביים ובשיחות אישיות, היה חוזר לעניין:
"מה יכול להיות נורא יותר ממצב כזה, שאדם רואה שילדיו נגנבים ממנו, והשפעתו על

 יחסו המיוחד של ברל17כך בפומבי".– תחילה במרמה, ואחר—חינוך ילדיו נשללת ממנו 
 יחס—לילד בתור סובייקט בעל ערך סגולי, לזכותו לבחירה חופשית ולהתפתחות עצמאית 

זה נפגע כאן ביותר. ועל כך נוספה התחושה ההיסטורית שלו בדבר רציפות הדורות ומסירת
דורות–אלפא פגעה באמונתו של ברל בדבר העדר מאבק–התורה מאב לבן. פרשת הקן בבית

 מהפכנים, ולבנים אין כנגד מה למרוד),—בתנועה (שהרי תמיד היה חוזר וטוען: האבות 
אלפא משהו מנהמת ליבו על "גזילת" חינוך "ילדיו"–ושמא גילה בדבריו על ילדי בית

המאוחד...–העולים בידי טבנקין והקיבוץ–בנוער העובד ובמחנות
ההיבט השני של הפרשה, שלא נתן לו מנוח, היתה העובדה שאנשים נאלצים לעזוב את

 והמפלגה מהססת להגן—ביתם בשל השתלטותה של קבוצה בעלת אידיאולוגיה שונה עליו 
עליהם [...]

לארץ. כשחזר–מאז פברואר ועד דצמבר 1937 נמצא ברל, פרט לשלושה שבועות, בחוץ
 ברל, טבנקין—העבודה –ארצה, החלה שורה של שיחות בין שלושת מנהיגיה של אחדות

גוריון (ינואר 1938). למרבה הצער, לא רשם ברל ביומנו את נושאי השיחות. אולם יש–ובן

ראה, למשל, פרוטוקול מרכז מפא"י, 15.3.1937, שם 23/37..15
פרוטוקול מרכז מפא"י, 9.2.1938, שם 23/38..16
פרוטוקול מרכז מפא"י, 2.1.1938, שם..17
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 בשאלות איחוד—רגליים לסברה, שהם דנו בעניינים הפנימיים של המפלגה, ובתוכם 
 ואין זה מקרה ששפרינצק,—התנועה הקיבוצית [...]. הדיונים בין שלישיית המנהיגים 

 נערכו בתור הכנה לוועידת המפלגה,—שלכאורה היה שווה להם בדרגה, לא הוזמן לדיון 
שנועדה להתכנס בהקדם. הכל נאחזו בוועידה, שאמורה היתה להיות אותו פולמוס פתוח,
שיטהר את האווירה במפלגה ויקרב לבבות. אלא שהדינאמיקה המפלגתית הוליכה לכיוון
אחר. רמזים לסכנות, הטמונות בפולמוס הגדול והמטהר, החלו להופיע בעת דיוני שלושת
המנהיגים. ראשית הסתבר, שמישקעים מימי פולמוס ה"חלוקה", שטרם שכך, נותרו גם
נותרו. שנית, ככל שנתבהרו השאלות, כן נתבלטו ניגודי העמדות. ברל בא בתביעה

העולים עם "גורדוניה". טבנקין חזר על עמדותיו–הקיבוצית ולאיחוד המחנות–ההתנוע–לאיחוד
 כן, אך לפי דרכו של הקיבוץ הגדול והגדל. יישור הקו—המסורתיות של ה"קיבוץ": איחוד 

 ולא לפי הנחשלים שבה. אכן, ישנם גושים בתנועה. הם מייצגים—לפי חלוצי התנועה 
זרמים שונים במהותם בתוכה, והרבגוניות לגיטימית, ואף חיונית, במפלגת מעמד רחבה.

גוריון ראה את השאלה מצידה האירגוני: הגושים יוצרים מפלגה מפולגת, חסרת יכולת–בן
פעולה. כנגד המרות על שלוחותיו, שתבע לעצמו ה"קיבוץ", תבע הוא את מרותה של

—המפלגה על חלקיה, את פירוק סמכותו של ה"קיבוץ" בנוער וב"החלוץ", ובסופו של דבר 
את פירוקו של המרכז הרוחני שב"קיבוץ", שהוא מוקד ההתארגנות בתוך המפלגה, השובר

כוח, הנפגם בעטיו של–גוריון נבעה מראייתו במפלגה מכשיר–את אחדותה. תפיסתו של בן
גוריון על שפעמיים היה–הנהגה מתחרה בתוכו. מתקבל גם על הדעת, שחרה לבן–מוקד

 בשאלת ההסכם עם הרוויזיונסטים—המאוחד נושא הדגל של התנגדות למדיניותו –הקיבוץ
גוריון לגונן–ובשאלת ה"חלוקה". ואולם על כל אלה נוספה נטייתו האינסטינקטיבית של בן

מיבחן לגבי המשך פעילותו של ברל בתנועה–על ברל. איחוד התנועה הקיבוצית היה לשאלת
גוריון נכנס לעובי הקורה של בעיות, שהיו רחוקות ממנו–גם אם הדברים לא פורשו. בן

המאוחד או פעולתו של ה"קיבוץ"–ושמעולם לא עסק בהן, כגון המרכז הרוחני בקיבוץ
ב"החלוץ". הוא ניסה להשפיע וללחוץ על חברים בהנהגת ה"קיבוץ" ואף העלה את האפשרות

 כדי להניח דעתו של ברל. דיוני שלושת ראשי— כל זאת 18לנוער.–של חידוש המרכז
גוריון מנסה כוחו–לשעבר לא נשאו פרי. כל אחד דבק בעמדתו. ובעוד בן–העבודה–אחדות

בלחץ ישיר על מנהיגים ב"קיבוץ", נקט ברל בשיטות מתוחכמות יותר.
]...[ דחואמה–ץוביקב דוחייבו ,תדבועה תובשייתהב העפשהלו החישל תורשפא לכ לצינ אוה

את עיקר מרצו הפנה לעבודה בקרב הנוער. הוא השתדל לקחת חלק בכל כינוסי הנוער:
העולים–המחנותהעובד. הבקעה חשובה ביותר אירעה בכינוס –סמינאר ה"בחרות", כינוס הנוער

המאוחד,–עולם לקיבוץ–השיטה. צעירים אלה, אשר היו קרובים בטמפראמנט ובהשקפת–בבית
—מבוגרים הקיבוץ, קיבלו את סיסמת האחדות של ברל. –ואף הושפעו מאוד ממדריכיהם, חברי

דרכם לעשות פשרות בין המצוות הכלליות המקובלות ובין החלתן על עולם המעשה. לא כן

המאוחד, חטיבה 13/ה', אפעל. וכן ראיון–פרוטוקול מהתייעצות פנימית של חברים במזכירות הקיבוץ.18
עם יוסקה רבינוביץ.
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נוער אידיאליסטית. נימוקיו של ברל בזכות האחדות האורגאנית של–דרכה של תנועת
האחים כבשו את ליבם. כמה גורמים פעלו–התנועה ובגנות הכיעור והביזוי שבריב

המאוחד שלח, לאחר היסוסים ולבטים–לים לטובתו של ברל: ראשית, הקיבוץהעו–בהמחנות
העולים. רחב דעת, שופע תרבות–אשר להדריך במחנות–וכמעט בעל כורחו, את חיים בן

מגוונת, שאפלטון וניטשה משמשים בערבובייה במשנתו, קסם האיש לנערים משכילים
העולים, שקיבלו את השקפות ברל על תנועת–וחינך דור של מנהיגים צעירים במחנות

הפועלים ועל התנועה הקיבוצית. שנית, היה בקבלת עקרון האחדות של התנועה הקיבוצית
העולים. טבעי הדבר, ששיכבה צעירה בתנועת נוער תשאף–מן המרד כנגד ותיקי המחנות

להוכיח את עצמאותה בהתנגדות לעמדת השיכבה שקדמה לה. זאת ועוד: נוח יותר היה להם,
העולים, במרותה הרחוקה והכללית של ההסתדרות מאשר במרותה הקרובה,–לצעירי המחנות

השיטה יצאה– כל אלה נצטרפו יחד, ומבית19והמעיקה בקירבתה של מזכירות ה"קיבוץ".
–עולים, "גורדוניה" והשומר– המחנות—הקריאה לאיחוד כל תנועות הנוער המגשימות 

 שתי הראשונות, הנשבעות בשם אותה מפלגה. היתה זו שעה של—הצעיר, ובשלב הראשון 
20נחת רוח לברל.

המאוחד. הוא נטל חלק בכינוס ה"פעילים"–עם זאת לא חדל לנסות להשפיע בתוך הקיבוץ
אשר, שנטל על– הוא עמד בקשר קרוב ותכוף עם חיים בן21השלושה.–של הקיבוץ בגבעת

עצמו את ניהול מלחמת האיחוד ב"קיבוץ". הוא טיפח את יחסיו עם ישע סמפטר, רחבת
אשר. הוא–הדעת ובעלת כושר ביטוי, ועם אנצו סרני, אשר הצטרף אף הוא למחנהו של בן

22המאוחד.–ברנר בליל חג הפסח ולהשתתף בסדר במעוזו של הקיבוץ–אפילו טרח לבוא לגבעת

האינטימיים, אשר נטוו בינו ובין טבנקין מאז, הוסיפו להתקיים, גם–גם החוטים האישיים
אם רפו. "יצחק" נשאר "יצחק", ובשיחה "בארבע עיניים" עדיין יכלו לומר זה לזה דברים

המועצות, מן–מלב אל לב. טבנקין של רשות היחיד לא רווה נחת מן ההתפתחויות בברית
23 "אתה ידעת קודם".— אמר לברל —הגלוי והנסתר שבמשפטי הטיהורים: "לך טוב" 

מצב רוחו של ברל נע בין אופטימיות לפסימיות. דומה שבחודשים שקדמו לוועידת
המפלגה (ראשית 1938) עדיין קיווה להבראת המפלגה בדרך זו או אחרת ולהחזרת האחדות

הפנימית [...]
אלא שתקוותיו של ברל נגוזו עד מהרה. ועידת המפלגה היתה ברחובות בראשית מאי
1938. עד תחילתה ממש עסק ברל בהתייעצויות עם חברים מרכזיים, או, לפי הגדרתו,

גוריון התייעצות נוספת, "פרטית", עם חברים– יומיים לפני הוועידה זימן בן24"אנ"ש".

עדות אהוביה מלכין..19
ברל.–יומן ברל, 19.4.1938, 21.4.1938, גנזך ברל כצנלסון, בית.20
יומן ברל, 9.4.1938, שם..21
יומן ברל כצנלסון, אפריל 1938, שם..22
יומן ברל כצנלסון, 5.4.1938, שם..23
יומן ברל כצנלסון, 25.4.1938, שם..24
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 למרות מאמצים אלה הלכה המפלגה25מרכזיים במפלגה, בענייני המפלגה והגושים בתוכה.
לוועידה בלי הסכם מוקדם כשהיא מפולגת לגושיה ולסיעותיה.

עם. ארבע מאות צירים ייצגו ציבור של 18,000 איש. אורחים רבים–היתה זו ועידה רבת
ימימה, פתח–באו להתכבד בכבודה של המפלגה ההגמונית ביישוב ובציונות. כנהוג מימים

ברל את הוועידה וקבע מייד בראשית דבריו את הנושא: הוא בא לתבוע את "איחוד המפלגה".
הנוער והקמת בית–התוכנית שהציע עמדה על איחוד התנועה הקיבוצית, איחוד תנועות

מדרש לחינוכה של המשמרת הצעירה של המפלגה. הרעיון האחרון היה שמור בליבו של
ברל, כזכור, זה שנים אחדות. עתה נצטרף לענין האיחוד: מוסד חינוכי שבאמצעותו ייפגשו
ויתחככו אנשי גופים וזרמים אלה באלה, ותתגבש האחדות המיוחלת. הוא נשמר מפולמוס,

רוח [...]–מתון ובאורך–דרישותיו מתון–נזהר מסארקאזם והשתדל להגיש את הצעותיו
מתינותו של ברל לא השרתה מרוחה על מי שדיברו אחריו. אחד הצירים הגדיר את
הסגנון בוועידה כך: "האנשים מפריזים מאוד בהלקאה עצמית, שהיא לאמיתו של דבר

רוב באחרים–פי–הלקאת אחרים במפלגה, שנראים להם כיריבים; קביעת המומים היא על
הקבוצות–בכל: חברי– נערכה מלחמת הכל26עצמית, לכאורה".–בלשון של ביקורת

וחד, נציגי פועלי העיר בהתיישבות העובדת ואף בינם לבין עצמם. ובתוך כלהמא–בהקיבוץ
ההתנצחות בין הגופים סובבו צירים "פראיים", בלתי תלויים, שקבלו מרה על קיפוח זכותם

גוריון, יבנאלי,–לנאום או להיבחר למועצת המפלגה או למרכז. גדולי המפלגה, ברל, בן
רמז, נראו כל אחד כסיעה בפני עצמו. כשנשא טבנקין את דבריו בעקבות נאום ברל,

 והוא טרם סיים את המבוא לדבריו. הדבר—ש לאחר 15 הדקות הקצובות הרא–יושב ֹקטעו
גוריון עמד במגבלת הזמן.–עורר התמרמרות בקרב חסידיו, והיו"ר התנצל, שאפילו בן

נפשו בשלב מאוחר יותר–בסופו של דבר נמצאה פשרה, וטבנקין יכול היה לדבר כאוות
בוועידה.

המאוחד נקט בטאקטיקה של "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה". טאקטיקה זו–הקיבוץ
 הנקודה27גובשה בהתייעצויות פנימיות של חברי מזכירות ה"קיבוץ", הנאמנים על הנהגתו.

קומה, סירוב לשבת אל ספסל הנאשמים.–המרכזית בטאקטיקה זו היתה: שמירת זקיפות
כמוה את האופי והטמפראמנט של ה"קיבוץ". כנגד התביעה לאיחוד–התנהגות זו הלמה מאין

התנועה הקיבוצית כדרך להבראת אחדות המפלגה, טענו נציגו: להד"ם, אין קשר בין
השניים. היכן היתה המפלגה במשך השנים האחרונות? לא הגושים פלשו לממלכת המפלגה
וההסתדרות, אלא אלה משכו ידם מלטפל בשאלות חיים של התנועה. בהקשר זה נזכר ברל,

לנוער, שניסה לפעול באותם תחומים מסוכנים. על–מן הסתם, בגורלו המר של המרכז
הטענות בדבר ניצול סמכות ההסתדרות ב"החלוץ" בידיהם, הגיבו ראשי ה"קיבוץ" בהאשמת

ברל 23/38.–פרוטוקול מרכז מפא"י, 18.7.1938, בית.25
מכתב אפרים רייזנר לרעייתו, 6.5.1938..26
דוגמה להתייעצויות כאלה היא ההתייעצות הפנימית, שנשמר ממנה פרוטוקול בארכיון הקבה"מ באפעל,.27

 סיעה ב' (13/ה‘).—חטיבת מפא"י 
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גוריון, על שנקטו צעדים–הנהגת התנועה, ובראש וראשונה, כמובן, בהאשמת ברל ובן
גורליים לתנועה, כגון ההסכם עם הרוויזיוניסטים, או ביקורו של ברל אצל הרב קוק, או

ומתן על החלוקה, בלי שקיבלו הסמכה לכך מן ממפלגה. טבנקין חתר לשנות את–המשא
מוקד הדיונים בוועידה מענייני התנועה לנושאים אחרים, בטענו שלא זה הנושא המרכזי

 המשא ומתן עם בריטניה ועם הערבים;—שעל סדר היום. הוא תבע לדון בשאלות פוליטיות 
בעו בשל המשבר הכלכלי והדיפרנציאציהִבשאלות ההסתדרות, שמתגלות בה הפרצות שנ

 כנגד נטיותיהם—המעמדית, המסכנת את אחדותה; בשאלות הדימוקראטיה של המפלגה 
הסמכותיות של מנהיגיה. אחת הטענות שחזרו ונשנו היתה, שהסיעות והגושים צמחו בתנועה,

שיח הפתוח, ה"איוורור" של חילוקי הדעות. סוף סוף, במשך–משום שנמנע מן האנשים הדו
1935, שדנה בעיקר בהסכם–שש שנים לא זומנה ועידה של המפלגה (ועידת חדרה ב

סקי, לא באה במניין). משנחסמו צנורות ההידברות הדימוקראטית, מצאהגוריון-ז'בוטינ–בן
הנחת של האנשים פורקן בהידברות עם הקרובים להם. טענה זו על העדר דימוקראטיה–אי

אמיתית בתנועה נשמעה גם בדבר ההסתדרות, שאף ועידתה נדחתה שוב ושוב. תלונה זו
נשענה על בסיס עובדתי מוצק, אלא שהיא נשמעה מוזרה בפי האיש, שהעלה אותה בלהט

המאוחד ומנאמניו של– מזכיר המפלגה בכבודו ובעצמו, יוסף בנקובר, חבר הקיבוץ—רב 
הקבוצות הועלתה התביעה למאמץ של אמת לאיחוד–טבנקין. כנגד תביעת האיחוד עם חבר

הצעיר...–עם השומר
יתר–בסמכותיות —גוריון – שם נרדף לברל ולבן—בנשימה אחת הואשמה מנהיגות המפלגה 

 למשוך ידה מן הגושים—ובחוסר הנהגה. היא נתבעה להתערב יותר בחיי התנועה, ועם זאת 
הם המבטאים האמיתיים של "הרצון הכללי" שלה.–ההתיישבותיים, שהם

אחד המוטיבים, שעבר כחוט השני בדברי אנשי ה"קיבוץ", היה העלבון: החלה בכך חּומה
חיּות, אשר דיברה בהתרגשות על העלבון, שחשה למקרא "עירעורים על המצב הקיים".
ענה לה ברל: "מה אפוא לי לעשות?... והאומנם אין אדם רשאי להשמיע את מחשבותיו

 כאשר נטל28בציבור, מפני שיש בני אדם רגישים, הרואים בזה לא בעיה כי אם עלבון?".
לחיים ושותפתו להנהגת ה"קיבוץ", התקיף–טבנקין את רשות הדיבור, נחלץ להגנת חברתו

את ברל, ועשה את ענין העלבון לנושא מרכזי: אנשים מותקפים על מעשיהם ועל מפעל
 וברור שזה מעליב! [...]—חייהם 

 על "מבפנים",—טבנקין דחה את ההתקפות על פעולותיו הספארטיסטיות של ה"קיבוץ" 
 ודרש הכרה ב"קיבוץ"—הנוער, וכו' וכו' –על קיום סמינאר נפרד של ה"קיבוץ", על ועדת

כוללת את תפקידיו. הוא חזר והשמיע את–כמות שהוא, בהיקפו הרחב ובתפיסתו הכל
 אך התנה אותה בכך, שלאחריו יוכל—הנכונּות הריטואלית לאיחוד התנועה הקיבוצית 

ה"קיבוץ" להוסיף ולתפקד בדרכו, כלומר במידת מרות רחבה של הנהגתו ובלי אוטונומיה
 ולא לאיחוד.—קבוצות –למשקיו. משמעות הדברים היתה נכונות לפדראציה עם חבר

ברל 21/4.–פרוטוקול הוועידה הרביעית של מפא"י, רחובות 9-3.5.1938, בית.28
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הנוער,–הנוער. ברל קיווה, שאיחוד תנועות–לא כך היה בעת הדיונים באיחוד תנועות
השיטה, ייצור את האקלים–העולים בבית–שהקריאה לו יצאה, כזכור, ממועצת המחנות

הנפשי, את ההתעוררות הדרושה, לאיחוד המבוגרים. הדיון באיחוד הנוער שיקף את התמורה
30 נמצאה–האדם, שמהם שאבה התנועה: במחצית הראשונה של שנות ה–שחלה במקורות כוח

הרזרבה בתנועת "החלוץ", והמאבק בין הזרמים נערך בתוכה. אך מאז 1936 נעצר זרם
העליה של "החלוץ", והתנועות נפנו לחפש להן חיל מילואים בארץ. "גורדוניה" אירגנה

העולים, תנועת הנוער הלומד, העצמאית, המקורית–נוער משלה בארץ, ואילו מחנות–תנועת
הצעיר הקים לו בארץ–המאוחד. גם השומר–והארצישראלית באופיה, התקרבה לקיבוץ

ר משלו [...]נוע–תנועת
תנאי נתקבלה בברכה על ידי נציגי–העולים בדבר איחוד ללא–החלטת מועצת המחנות

 כך—לב. ככל שנראה מעשי יותר –"גורדוניה", כל עוד נראה היה שהאיחוד יישאר משאלת
נסוגה "גורדוניה" מהסכמתה. שכן ראשי "גורדוניה" לא העלו על דעתם לוותר על הרזרבה
האנושית שלהם, אלא אם, וכאשר, יקום איחוד התנועה הקיבוצית, שיפתור את בעית

משמעית–המאוחד לא נקטה בראשונה עמדה חד–ם באורח כולל. הנהגת הקיבוץהאד–כוח
בעניין איחוד הנוער [...] ככל שהתבררו היסוסיה של "גורדוניה", כן גברה התלהבותו של

המאוחד לאיחוד. ה"קיבוץ" דרש לאחד את תנועות הנוער לאלתר, בלי קשר עם–הקיבוץ
איחוד התנועה הקיבוצית.

 "כיפה אחדהחלטות הוועידה עמדו בניגוד גמור לאופיו של הדיון. הוועידה החליטה 
 בירכה על29הגיעה השעה לעשות כל המאמצים לאיחודה של התנועה הקיבוצית כולה...",

הקבוצות להתחיל במשא ומתן בעניין ואף הטילה על המרכז–המאוחד וחבר–נכונות הקיבוץ
לקחת חלק פעיל בתהליך האיחוד. לעומת הלשון העצורה של החלטה זו, החליטה הוועידה

הנוער לשם איחודן. מעדויות–שהיא "מחייבת" את מרכז המפלגה לכנס את נציגי תנועות
בנות הזמן מסתבר, שגם החלק הראשון של ההחלטה לא נתקבל כמשאלה בלבד. אלא בתור
החלטה מוסכמת, המחייבת מעשה למען האיחוד. המפלגה אינה רשאית לחייב את התנועות
ההתיישבותיות להתאחד. היא יכולה להמליץ, לסייע, לגלות דעתה בנידון. כוחה של ההחלטה

הקבוצות,–היה בעובדה, שנתקבלה פה אחד, כלומר גם על דעת ה"קיבוץ" וגם על דעת חבר
ומכאן אף נבעה הזכות המוסרית לתבוע מהם את פרעון השטר, שעליו חתמו [...]

בישיבת המזכירות המורחבת של ה"קיבוץ" ימים אחדים לאחר הוועידה (15.5.1938)
תקפו ויניה כהן וליובה לויטה בעקיפין את טבנקין על הסכמתו להחלטה המשותפת. נראה

 ואכן,30המאוחד לא רוו נחת מ"כניעתו" של טבנקין בוועידה.–שהמנהיגים הצעירים בקיבוץ
זה.–קשה היה להסביר את צעדו

אפשר שההסבר מצוי בתחום הגבול שבין אידיאולוגיה לפסיכולוגיה: סיסמת האחדות
העבודה היה אחד המאחדים,–היתה בעלת עוצמה אדירה. טבנקין, שבעת הקמת אחדות

אביב תמוז תרצ"ח.–ישראל, תל–החלטות הוועידה הרביעית של מפלגת פועלי ארץ.29
עדותו של אברהם תרשיש..30
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חייו. בשנים שיבואו יגבש את העמדה, שלא האחדות חשובה, אלא–נתקשה להתנכר לאמת
הנאמנות לדרך. אולם בעת ועידת רחובות עדיין לא השתחרר מקסמה של סיסמת האחדּות.

 אף על הקושי שהיה לו—ההצבעה ברחובות שופכת אור על לבטיו של טבנקין, ואפשר 
יריבו, ברל.–להינתק מידידו

ערכן של החלטות נאות נשקל במאזני הביצוע. להחלטות הוועידה הרביעית של מפא"י
לא היה שום סיכוי, שכן בעוד ההצבעות המשותפות במליאה מבשרות לכאורה עידן חדש
בחייה של המפלגה, עידן של גיבוש פנימי, סילוק מחיצות וביטול גושים, באה בחירתם של
מרכז המפלגה ומועצתה וטפחה על פניהם של בעלי אשליות: לאחר שקלא וטריא נבחרו
מועצה ומרכז לפי מפתח "גושי". ברל הכיר בצורך, שהמוסדות המייצגים של המפלגה יתנו
ביטוי לכוחות השונים המרכיבים אותה: עיר וכפר, בני דורות ועליות שונים, אנשי הגושים
למיניהם וכדומה; אלא שהוא רצה שהאנשים ייבחרו בזכות סגולותיהם, ולא כנציגיהם של

רשמית של–אותם כוחות. ציניקנים היו מרננים בוודאי שברל, ששימש ועדת מינויים בלתי
העבודה, חפץ להוסיף ולבחור במנהיגי התנועה לפי טעמו שלו. ויש–התנועה מאז ימי אחדות

לשער שאמנם לא היה הדבר רחוק מליבו של ברל. מצד שני חובה להכיר, שבכך ייצג ברל
קו מסוים בתפיסת אירגונה של המפלגה: מפלגה מאוחדת, הבוחרת את מנהיגותה מתוכה

הביניים שבתוכה. את תפיסתו–סגוליים, ולא כנציגי גופי–פי עקרונות אישיים–כגוף אחד על
זו של ברל הציגו מתנגדיו כמיושנת: בשעתה הלמה מפלגה קטנה ומשפחתית; אולם במפלגה
רחבה, מגוונת ומורכבת, אינה אלא אנאכרוניזם. מכלל דברים אלה נשתמעה תפיסה שונה
של דרך אירגון המפלגה: אם קודם לכן היה העיקרון האחדותי מקובל על הכל,
והפארטיקולאריזם פרח רק במסתרים, הנה עתה תבעו נציגי הגושים את החלת עקרון

חד,המאו–הקיבוץהפדראציה על המפלגה בגלוי ובאורח לגיטימי. לתביעה זו היו שותפים נציגי 
 מי בפחות להט ומי ביותר, הכל לפי—המושבים ונציגי הערים –הקבוצות וארגון–חבר

 שכן צריך—הטמפראמנט והתוקף של בעלי הדבר. נבחר מרכז גדול בהיקפו, בן 51 חברים 
 בתוספת כמה "כלליים",—היה לתת ייצוג מדוקדק, לפי מפתח, לנציגי הגופים השונים 

גוריון וברל, שלא נשתייכו לשום גוף. שיטה זו ניצחה גם–כלומר אנשים מסוגם של בן
 [...]31בבחירות למועצת המפלגה

הנס המיוחל לא קרה בוועידה. הוויכוח הבליט ניגודים, חידד עוינויות והעלה על פני
השטח יריבויות אישיות וקבוצתיות. לאחר ועידת רחובות עבר מוקד ההתעניינות מאיחוד
התנועה הקיבוצית לעצם קיומה של המפלגה. בוועידה החלה, ככל הנראה, ההידברות בין

המאוחד, שסופה הברית–אביב ובין חברים בקיבוץ–חוגים אופוזיציוניים בסניף המפלגה בתל
נמנע.–אביב. מכאן ואילך היה פילוג המפלגה בלתי–המאוחד ובין סיעה ב' בתל–בין הקיבוץ

 ימי משבר—אביב. הימים –30.10.1937 נערכו בחירות למועצת סניף המפלגה בתל–ב
נפש,–יום ומר–כלכלי, אבטלה ומחסור. במרתף בית ברנר היו מתכנסים כל איש קשה

ברל 23/38; מכתב י' שיוו לברל כצנלסון, 10.5.1938,–פרוטוקולים של מרכז מפא"י, 16-15.12.1938, בית.31
גנזך ברל כצנלסלון, בית ברל.



‡¯ÈÙ˘ ‰ËÈ‡

≥∞≤

מובטלים, מתחממים זה לאור צרותיו של זה ופורקים מליבם מיטען של–מובטלים וחצי
ייאוש ומרירות. ברל היה נוהג להתגנב למרתף, כשכובע המיצחה מסתיר את פניו, להצטנף

 לא היה זה קהל תרבותי ואחראי: אין32הרוח בקרב "עמך".–בפינה חשוכה ולהאזין להלכי
המשפחה, שנבצר ממנו להביא לחם לביתו. זו–אדם נתפס על צערו, ואין כצערו של אבי

היתה קרקע פורייה לביקורת אמיתית ולהסתה כאחד. הביקורת פנתה כלפי המופקדים על
אביב. מזכירי מועצת הפועלים היו מרדכי– חברי מועצת פועלי תל—חלוקת העבודה בעיר 
אהרון. האיש המרכזי היה יוסף קיציס, שכנו של ברל לבית. קיציס–נמירובסקי ויצחק בן

אביב מראשיתה. לפי עדויות חבריו היה בו צירוף של–עסק במלאכת מועצת פועלי תל
קולגיאליות והתנהגות, שנחשבה–רוח, אוטוריטאריות, חוסר–כשרון אירגוני עם גסות

כמתקרבת לשחיתות. עם זאת לא הטיל איש ספק בכשרונו למצוא עבודות, לנהל מו"מ
אביב. המעסיק החשוב–תקיף עם מעסיקים ולהרחיב את תחום העבודה המאורגנת בתל

בונה" [...] הנהלת המשרד נהגה מנהג– קודמו של "סולל—אביב היה המשרד הקבלני –בתל
בית, המקרב את מי שהוא חפץ ביקרו, ומרחיק אחרים. קיציס הגן על המשרד ומנע כל–בעל

התערבות של ממש מצד מועצת הפועלים בענייניו. סיפורים על פרוטקציוניזם, אי הקפדה
העבודה וכיוצא באלה, נפלו על אוזנם הכרויה של מובטלים, רבים–התור בחלוקת–על חוקת

מהם עולים חדשים [...] האכזבה נתנקזה בתוך מפלגת השלטון עצמה. באותן הבחירות
אביב: קבוצה בהנהגתו של–1937 חלה הפיכה בסניף המפלגה בתל–למועצת סניף המפלגה ב

ירוחם כבשה את השלטון. בעבודה אירגונית מסורה ובהליכה מבית לבית דאגו–דב בן
ם וחבריו ערב הבחירות לרשום מאות חברים חדשים למפלגה ולהחתים אותם עלירוח–בן

רשימה מוסכמת של מועמדים למועצה. רשימה זו ניזונה מפאתוס סוציאלי וניצלה את
איבתם של חסרי הכל כלפי מי שגורלם שפר וכלפי המימסד, באשר הוא מימסד.

אביב, לא התפעל מנצחונם של–אהרון, שהיה, כאמור, מזכיר מועצת פועלי תל–בן
ירוחם וחבריו. הסגנון הגס של דיבורם,–הזרמים העממיים, שבאו על ביטוים בהצלחתם של בן

שהעיד, ככל הנראה, על השכלה נמוכה יחסית, וחתירתם בגילוי לב מרענן לשלטון, הכניסו
ברנר.–ארלוזורוב עם מועצת הפועלים שבבית–נימה חדשה בדיוניו של סניף המפלגה בבית

ירוחם השתמשה בדימאגוגיה כבנשק לגיטימי והסיתה את המובטלים, כשהיא–קבוצת בן
אהרון ביומנו–נהנית ממצבה של אופוזיציה נטולת אחריות ושלוחת רסן. לא אחת הביע בן

את ביקורתו על סגנונם של החברים החדשים [...] אפרים תבורי, מן המתנגדים למשרד
המאוחד וכונה "קונסול הקיבוץ"–הקבלני ולשיטותיו של קיציס, ומי שהעריץ את הקיבוץ

 "שלטון— 33בעיר, התפרץ באחת הישיבות וכינה את אנשי האופוזיציה בשם "אוכלוקראטיה"
ההמון" ביוונית. בישיבות המזכירות המורחבת של ה"קיבוץ" שלאחר ועידת רחובות

ירוחם עשתה עליו–(15.5.1938), שירטט אידלסון את מבנה הסיעות בוועידה. קבוצת בן
34".  מדברים רק יידיש וכו'—"רושם איום 

אביב תשל"ג, עמ' 21-11.–”, ב', תלללא הרףברל רפטור, ".32
ברל 23/38.–פרוטוקול מרכז מפא"י, 15.12.1938, בית.33
חרוד 15.5.1938, יד טבנקין, אפעל.–ישיבת מזכירות מורחבת, עין.34
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כוח נוצרים זיווגים מוזרים: בוועידת רחובות החלו ניצניה–אלא שבפוליטיקה ובמאבקי
המאוחד. דומה ששושבינה–אביב ובין חברים בקיבוץ–של הברית בין קבוצות אופוזיציה בתל

—קושניר (יוחנן) –היה תבורי הנזכר למעלה. אידלסון הגדיר את קבוצתו כ"קבוצת תבורי
35 במלחמתה יש רמה אידיאולוגית מסוימת".—קוראים לעצמם 'קבוצת אחדות העבודה' 

 דומה36אהרון ובנקובר.–ירוחם ושל בן–נוצרה הידברות בין הקבוצות של תבורי, של בן
המאוחד עשו מה שעשו על דעת עצמם, בלי שקיבלו על כך–ששני חברים אלה של הקיבוץ

ל"קיבוץ". חברים אחרים ב"קיבוץ", כגון ציזלינג ואידלסון, לא–הסכמה מראש של חבריהם
 בנקובר שימש אז מזכיר המפלגה.37ראו בשלב זה בעין יפה את הקשרים עם אנשי העיר.

אביב, אך עדיין נחשב–ון התפטר זה לא כבר מתפקידו במזכירות מועצת פועלי תלאהר–בן
לבעל יוקרה רבה בקרב פועלי העיר. אכן, "אופוזיציה" ו"פוזיציה" היו בבחינת הגדרות של

רוח, ולא של מצב קונסטיטוציוני.–הלכי
למרות שזיווגה מין בשאינו מינו, היתה זו ברית אורגאנית, התגשמות סיוטיו של ברל

אביב שניזונה ממצוקה כלכלית וחברתית, שחסרה–העבודה: האופוזיציה בתל–מאז ימי גדוד
אידיאולוגיה או מנהיגות ברמה גבוהה, עשויה היתה להיות תופעה זמנית וחולפת, כדרכן
של אופוזיציות עירוניות קודמות, שחלקן השתלבו במימסד העירוני ואיבדו את להטן
האופוזיציוני, וחלקן הוכנעו ודוכאו באמצעות מנגנון המפלגה ולחצו. הברית עם ה"קיבוץ"
הבטיחה את האופוזיציה מפני התנכלות מצד ההנהגה והפכה תופעה קוניונקטוראלית

מחלוקת–אביב יצרה מוקד–קבע. גם ה"קיבוץ" נהנה מהברית: האופוזיציה בתל–של–לחיזיון
במפלגה, וזה הסיח את הדעת משאלת הגושים ההתיישבותיים. המעיין בפרוטוקולים של
דיוני מרכז מפא"י בשנים 1939-1938 נדהם לגלות, שהנושא המרכזי, שעמד על סדר יומה

אביב. באותו הזמן היו אנשי יגור–" בתל  "סיעה ב'—של המפלגה בשנים גורליות אלה, היה 
נתונים במאבק נגד שלטונו האישי של אבא חושי בחיפה. וכך היה ה"קיבוץ" למסתער

ל"כיבוש הערים" מתוך סיכון שלטון המנגנון המפלגתי.
הברית בין גוש התיישבותי לאופוזיציה מנגנונית נראתה לברל כברית בין השואפים

יוניוניסטים אינטרסאנטיים;– ובין טרייד— ובין החומדים לקחת; בין הכוחות החלוציים —לתת 
 ובין אותם כוחות, שאת דרכם רצה—בין העילית, שרצה לנווטה (בדרכו שלו) להנהגה 

לחסום. מבחינה אחת יכול ברל לראות בברית שקמה הוכחה לצידקת טענתו בדבר איחוד
התנועה הקיבוצית: עצם קיומם של הגושים הנפרדים יצר במפלגה מוקדי כוח, אשר משכו

ביניים, שחצצו בין המפלגה–נפש למיניהם ושימשו בסיסים למפלגות–כאבן שואבת מרי
ידי ברל ותביעתו לאיחוד למצב של–ובין החבר. מצד שני נדחקה הנהגת ה"קיבוץ" על

יוצא ממנו.–אביבית היתה פועל–התגוננות, ובריתה עם אנשי האופוזיציה התל

שם, שם..35
ברל 23/38.–הדבר נאמר בישיבות מרכז מפא"י, 16-15.12.1938, ולא הוכחש מטעם בעלי הדבר. בית.36
שם, שם..37
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— טבנקין, ברל ושפרינצק —לאחר ועידת רחובות נבחרה (בידי המרכז) ועדת שלושה 
 והעלתה חרס בידה: דומה שתחילה38להציע מזכירות למפלגה. היא ישבה על המדוכה פעמיים,

הסכימו השלושה, שמזכיר המפלגה חייב להיות איש שאינו מעורב בענייני המפלגה ואינו
חשוד בפניות, כדי שיוכל לגשר על פני הניגודים הפנימיים. הועלתה מועמדותו של ברל

החוץ למפלגה הארצישראלית. אלא שברל לוקר בחר לנסוע–מן–לוקר, שהיה בבחינת אדם
 אז בא שפרינצק והציע39 ומועמד אחר, המקובל על הכל, לא נמצא.—בשליחות ללונדון 

מזכירות, המורכבת משני מזכירים פעילים קבועים ומעוד חמישה חברים, אשר כל אחד
מהם יכהן חליפות ארבעה חודשים במזכירות הפעילה. לשני המזכירים הפעילים הציע את

 את ברל, טבנקין, שפרינצק, דיין וגולדה. ההצעה—אהרון ואת לוביאניקר. ולנוספים –בן
העניקה ייצוג ולגיטימאציה לכוחות המתגוששים במפלגה [...]. שפרינצק הביא את הצעתו
שלא על דעתו של ברל. בישיבת המרכז שדנה בהצעה, נזהר ברל שלא לפסול אותה על הסף.
הוא השלים עם ההצעה, אך סירב ליטול חלק בהוצאתה לפועל. תחילה הסתיר את התנגדותו
וניסה לתרץ את סירובו להשתתף במזכירות בחוסר זמן ובחוסר אפשרות להעמיס על עצמו
תפקיד נוסף. אך בין השיטין ביצבצה התנגדותו להיות חלק ממזכירות קואליציונית, הנבחרת
בהסכמת הכוחות השונים במפלגה. מי שהיה ער (ואולי אף ידע מראש) לרמזים שבדברי ברל
ולא נפתה להאמין לתירוציו, היה רעו טבנקין. טבנקין קבע ש"מזכירות שצריכה לסמל

 הנהגה קואליציונית יכולה לתפקד, רק אם40 לא תיתכן בלי ברל".—ליכוד הכוחות במפלגה 
 וגם אז זקוקה היא להרבה מזל. ללא—יירתמו האישים המרכזיים של המפלגה להצלחתה 

 היא נדונה מראש לכשלון. לכן עמד טבנקין בתוקף— הפעולה של אישים אלה —שיתוף 
ֹלימינו של שפרינצק ותבע, שברל ייבחר אף הוא למזכירות. רוגז על טבנקין, שהציעו
לשמש חבר המזכירות על אפו וחמתו, עזב ברל בהתרגשות את הישיבה, כשהוא ממלמל:

 למחרת כתב מכתב התפטרות למרכז41"אתם תביאו אותי לידי כך, שאעזוב את המרכז".
 הידיעה על פרישתו עברה מפה לאוזן, ואנשים נדו בראשם על המפלגה המתפוררת.42המפלגה.

נבוכים ומוטרדים כתלמידים שסרחו, חיפשו חברי המרכז דרך לפייסו, וכעבור שבועות
 שוב לא—אחדים חזרו בהם וביטלו את בחירתו למזכירות. אלא שברל משפרש מן המרכז 

 כתב גם— בעקבות "השביעי של פסח" —מיהר לחזור אליו. כמו בעת התפטרותו הקודמת 
הפעם אחד מהיפים והמרגשים שבמכתביו, כשהוא מפנה את דבריו למרכז המפלגה [...].

 כתב [...]. "הגעתי—"ניטלה ממני האמונה, כי יש לי מקום בחיינו הציבוריים של עכשיו" 
לידי הכרה מרה, כי כל מאמצי למנוע את התנועה מן הסכנות הגוברות בחיכה (!) למען
תוכל לעמוד בפני הסכנות שמנגד, הם לשווא". ועידת רחובות היתה לגביו ההזדמנות

ברל.–יומן ברל, 30.5.1938, 31.5.1938, גנזך ברל כצנלסון, בית.38
ברל 23/38.–פרוטוקול מרכז מפא"י, 1.6.1938, בית.39
שם, שם..40
שם, שם..41
ברל.–יומן ברל כצנלסון, 2.6.1938, גנזך ברל כצנלסון, בית.42
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האחרונה לתיקון המצב בתנועה, ובה נמנע מלזעוק את שחש: "הכל מתמוטט. המפלגה
בסכנה. ובלי המפלגה אין אחיזה להסתדרות. ומבלי המפלגה אין בשעה זו גואל להסתדרות

ר.הנוע–תנועות איחוד התנועה הקיבוצית ואיחוד —הציונית". הוא הסתפק בתוכנית מינימום 
תוכניתו התקבלה, אך היה ניגוד בין "שפת ההחלטות של הוועידה ושפת התהומות של
הוועידה". במצב זה נאלץ להכיר, שבינו ובין תנועתו נוצרו ניגודים, שאינם ניתנים לגישור:
"מי שמכיר בעצמו שאין בו הכוח לרפא, ושאין רפואותיו מתקבלות, אינו צריך להשתמש
באיצטלא שאינה הולמתו". והוא סיים את דברי התפטרותו ממנהיגות התנועה במשל: "בסירה
סוערת אחת כולנו נישאים. והמים זדוניים והסירה סדוקה. מה יעשה אדם הרואה את הסדקים
ולא ניתן לו לרפא אותם? הוא יכול לשאוב בחופניו את המים, אך אינו יכול להיות בין

43אוחזי ההגה".

לא יעברו ימים רבים, ומעברים שונים יאשימו את ברל בהכשלה מכוונת של מזכירות
המפלגה והמרכז. שפרינצק, שנפגע מכשלון תוכניתו, יבחין בתנאי, שהתנה ברל לשובו

 ריח של דיקטאטורה, ואילו—אמת לאיחוד התנועה הקיבוצית – גילוי של מאמץ—לפעילות 
" [...] אנשי מזכירות ה"קיבוץ" ידברו על "אולטימאטום ל'קיבוץ'

רחובות. לכאורה נראה–ברל התנה את שובו לפעילות במפלגה בביצוען של החלטות
ד.המאוח–והקיבוץהקבוצות –היה, כאילו החלו הדברים לזוז: נערכו שתי פגישות של אנשי חבר

המשתתפים דנו באריכות יתרה ובחוסר התלהבות בולט באפשרויות האיחוד. כל צד הציג
את עמדתו הידועה, ודבר לא התחדש. ברל נסע בינתיים ללונדון לשליחות מדינית ולריפוי.
מן הפרוטוקולים המפורטים של הדיונים נוכח בצידקת דברי ידידו שאול מאירוב, ש"מיטב
44אנשינו השקיעו את מיטב כוחם האינטלקטואלי כדי להוכיח, שהאיחוד הוא בלתי אפשרי".

הקבוצות, פנחס לוביאניקר, התנגד– הרי איש חבר—הנוער –באשר לאיחוד תנועות
45הנוער.–ת ודרש את איחוד התנועה הקיבוצית כתנאי מוקדם לאיחוד תנועותרחובו–להחלטת

הנוער לאלתר, בלי–המאוחד נמצא במצב נוח, שכן הוא תבע את איחוד תנועות–הקיבוץ
אהרון ולוביאניקר,–קשר לאיחוד התנועה הקיבוצית. וכך היו שני מזכירי המפלגה, בן

תורמים איש את חלקו (וככל הנראה, מתוך שיתוף שבשתיקה) להורדת האיחודים מעל סדר
גוריון נתן לכך את הביטוי הבוטה והקולע: "אחד מחברי המזכירות דאג, שלא–היום. בן

46יקום איחוד הנוער, והשני דאג שלא יקום איחוד התנועה הקיבוצית".

בינתיים העמיק הקרע הפנימי. הקונספציה הקואליציונית לא החזיקה מעמד זמן רב.
אהרון דמה לחרישה בשור ובחמור. שניהם תמכו–ניהול המפלגה בידי לוביאניקר ובן

פעולה הדוק–בקונספציה של שפרינצק, וניתן היה לצפות, שיוכיחו את הצלחתה בשיתוף
ופורה. הם השתדלו, ככל הנראה, להיות הוגנים ולויאליים זה לגבי זה, אלא שמתחת לפני

ברל 23/38.–ברל כצנלסון למרכז מפא"י, כ' תמוז תרצ"ח, 18.7.1938, בית.43
פרוטוקול מרכז מפא"י, 15.12.1938, שם..44
פרוטוקול מרכז מפא"י, 3.10.1938, שם..45
פרוטוקול מרכז מפא"י, 15.12.1938, שם..46
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כוח במפלגה, מטבע–איבה, חשד ותחרות. מזכירים המייצגים מוקדי–השטח רחשו רגשות
הכוח שמטעמם–הבכורה של מוקדי–הדברים הוא, שהם משתדלים להגן על האינטרסים ועמדות

הפעולה–נבחרו, ולכן לא ייפלא, שמקץ פחות מארבעה חודשים נתפוגגה אווירת שיתוף
 מה שזירז את תהליך ההרס היה המצב47אגב האשמות הדדיות מרות של שני המזכירים.

אהרון, שמאז ימי ועידת רחובות היו לו קשרים מיוחדים–אביב. בן–במועצת סניף מפא"י בתל
אביבית, קפץ לתוך הקלחת הפוליטית שם והתייצב בראש רשימת–עם האופוזיציה התל

אביב לוועידת–", לבחירות שנערכו בסניף מפא"י בתל האופוזיציה, שנקראה מאז "סיעה ב'
הפועל של מועצת פועלי–הצירים. ועידה זו היתה אמורה לבחור את נציגי המפלגה לוועד

אביב, המיבצר שאותו שאפו אנשי האופוזיציה לנגח מאז הצלחתם בבחירות לפני שנה.–תל
היתה זו פעם ראשונה, שנערכו במפלגה בחירות יחסיות בסניף עירוני נכבד. התביעה לכך

אביב, ובראשם זיאמה אהרונוביץ' ומרדכי נמירובסקי,–באה מן הפעילים הוותיקים בתל
שהופתעו מהצלחת האופוזיציה בבחירות הקודמות לדחקם ממועצת הסניף באמצעות רשימת
מועמדים אחת. הבחירות לוועדת הצירים היו מפנה בתולדות מפא"י: המצב, שבו

האם, הּוּכר בגלוי, וחברי המפלגה נתבעו–נה מתרוצצות בבטנה של מפלגתהמש–מפלגות
המאוחד–לבחור בין שתי קבוצות מסוכסכות ביניהן ומשמיצות זו את זו בכל פה. הקיבוץ

" היו כמה מן בתור גוף לא ניצב לצידה של אחת מהן; אך במועמדי רשימת "סיעה ב'
החברים המרכזיים ב"קיבוץ", ואהדתו לסיעה זו לא הוסתרה.

אביב–כל אותם החודשים, שבהם התדרדרו היחסים בין מזכירי המפלגה, והסיעות בתל
גוריון באירופה. המצב בארץ היה ידוע להם מן–החריפו את מאבקן זו בזו, שהו ברל ובן

הפרוטוקולים של ישיבות המרכז והמזכירות ומדיווחים, שזרמו אליהם בצינורות שונים.
ברל חש בטוב בעקבות הטיפול הרפואי שקיבל בלונדון, ומרצו שב אליו. בסוף נובמבר

גוריון. שיחתם נתארכה לכדי לילה שלם, ונידונו בה תוכניותיו של–נפגש בפאריס עם בן
גוריון לגבי מדיניות החוץ ולגבי המפלגה. אפשר להניח שהתוכניות כלפי חוץ עסקו–בן

גוריון נטה לנקוט קו תקיף– נראה שבן—במאבק למען החלוקה. ואשר לתוכניות כלפי פנים 
ן,גוריו–בןהמאוחד, מוקד האופוזיציה במפלגה. ברל התנגד לקווי הפעולה שהציע –נגד הקיבוץ

גוריון במרכז המפלגה– כאשר הגיעו ארצה, הופיע בן48מחשש שיוליכו לפילוג התנועה.
אביב הוציא אותו מכליו. הוא–כיופיטר זועם, היורה את חזיזיו. הנעשה בסניף המפלגה בתל

רצה לפרק את הסניף, לשלוח אליו קומיסאר מטעם מרכז המפלגה ולארגנו מחדש מהמסד
 החלו דיונים פנימיים, ארוכים ומייגעים, על המצב בתוך המפלגה: איש לא49ועד הטפחות.

חלק על כך, שהמפלגה מתפוררת. כל גוש הטיל את האחריות למצב על יריבו. פרשת

אהרון למזכירות המפלגה, 14.10.1938; מכתב לוביאניקר למזכירות המפלגה,–מכתב בן.47
20.10.1938, שם.

ברל.–יומן ברל כצנלסון, 27.11.1938 , גנזך ברל כצנלסון, בית.48
ברל 23/38.–פרוטוקול מרכז מפא"י, 7.12.1938, בית.49
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גוריון וברל מזה ובין– תפסה מקום ראשי, אולם המאבק האמיתי נערך בין בןאביב–תל
המאוחד מזה.–הקיבוץ

פועל הציוני. גרמניה בערה: נער יהודי בשם–עתה חזרו ארצה הצירים מכינוס הוועד–זה
הרשל גרינשפן הרג דיפלומאט גרמני בצרפת, והנאצים ערכו את "ליל הבדולח" על זוועותיו
לעיני העולם כולו. בלונדון פסקה וועדת וודהד את פסוקה והציעה מדינה יהודית בין חדרה
לרחובות. העימות בין ההנהלה הציונית לממשלת המאנדאט עמד על הסף. ואל מול

ה בארץ ובאירופה הקדיש מרכז מפא"י, מפלגת השלטון, את מיטב אונו לדיוניםהסופ–שרותח
אביב, להאשמות הדדיות, להרס עצמי. באחת מן הישיבות–על הבחירות לוועידת הצירים בתל

המאראתוניות העיר שאול מאירוב בפליאה: "במשך השעות האלו שאנחנו יושבים פה מתעורר
אני מדי פעם בפעם מתוך זעזוע וחושב: היכן אנחנו יושבים? כאילו אין אנו חיים בדצמבר

 ברל התייחס לאבסורד זה במרירות כואבת: "הבטחון המוחלט שהיה לי בתנועת193850...".
 מבחינה זו השנים האחרונות הטילו בי ספקות גדולים מאוד. ואם—הפועלים לגבי עצמה... 

ההיסטוריון היהודי ימצא פעם, שבמשך השבועות האלה אנחנו עוסקים במה שאנחנו עוסקים
51אולי ימצא בזה הסברה למה שנעשה איתנו".

הכל דרשו שהמנהיגים ינהיגו, ובייחוד ברל. פרישתו מן הפעילות במפלגה נטלה ממנה
את האוטוריטה העליונה, המקובלת על הכל, שבכוחה, כך האמינו, להתגבר על המבוכה
הפנימית וליצור מחדש את מערכת יחסי האנוש, שנהרסה במלחמת הסיעות והגושים. אולם
ברל לא נסוג מעמדתו, שלא יטול על עצמו את הנהגת המפלגה, אלא אם תגלה המפלגה את

ברירה, אלא–בלית–רצונה להגשים את החלטות ועידת רחובות. הוא לא הסתפק בהשלמה
 אותה תרכובת כימית, שהונחה ביסוד—חיפש את הנכונות הנפשית, את התקרבות הלבבות 

העבודה. בניגוד לקונספציה של שפרינצק, שנתמכה בידי הגושים וקידשה את–אחדות
קוו במפלגה וחיפשה איזון בין הניצים, ביקש ברל מהפיכה, שינוי ראדיקאלי–הסטאטוס

בדרכה של המפלגה, שבו ראה דרך יחידה להצלתה. וכל עוד לא ראה נכונות מצד החלק
52 לתמורה זו, לא ראה מקום לעצמו בהנהגת התנועה.— ה"קיבוץ" —האקטיבי של המפלגה 

בינו ובין ה"קיבוץ" התנהל רומאן אומלל, שבו שימשו בערבובייה אהבה ושינאה, קינאה
פי תנאיו– אך בברל מהוקצע ומוגבל על—ויריבות, תלות ועצמאות. ה"קיבוץ" חפץ בברל 

 וברל53 קראה חומה חיות.—שלו. "יש לי רשות לדרוש מברל ללכת איתנו כמות שהננו" 
 אך ב"קיבוץ" שתחומיו מוגדרים וסייגיו ברורים. שני הצדדים נתקשו—חפץ ב"קיבוץ" 

 ולא עלה בידם לחיות יחד.—לחיות זה בלי זה 

פרוטוקול מרכז מפא"י, 15.12.1938, שם..50
פרוטוקול מרכז מפא"י, 7.12.1938, שם..51
פרוטוקול מרכז מפא"י, 22.12.1938, שם..52
שיחת מזכירות ה"קיבוץ" עם ברל כצנלסון על איחוד התנועה הקיבוצית, כנראה 10.1.1939, יד טבנקין,.53

מיכל 2, תיק 10 ב'.
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ברל טרם נואש מתיקוות האיחוד. בתוך ה"קיבוץ" התחוללו תהליכים, שבישרו טובות
למגמתו. האתגר שזרק היה לכדור שלג, שהלך וגדל. קמה ב"קיבוץ" אופוזיציה, שאיימה על
מעמדה הדומינאנטי של הנהגתו. היתה זו אופוזיציה מורכבת למדי: היא כללה את ותיקי

חרוד, ובראשם מלץ, סבוראי ושלמה– ה"משקיסטים" בעין—המתנגדים להנהלת ה"קיבוץ" 
לביא. אלה, שטבנקין כינה אותם בשם "העייפים", התנגדו מאז ומתמיד לדרכו של הקיבוץ

הארצי, הגדול והגדל, שאינו מתחשב ביכולת החברה להתרחב.
 אפיקים. כזכור, נשמרה להם אוטונומיה במסגרת—ועוד היו בה אנשי נצ"ח 

 לא מעט בזכותו של ברל, שעמד לימינם בדיוני האיחוד. תקוותה של—חד המאו–הקיבוץ
ההנהגה, שתצליח במשך הזמן לספוג את אנשי נצ"ח במארג היחסים הרגיל בין ה"קיבוץ"
להנהגתו, היתה תקוות שווא: הדינאמיקה הקבוצתית פעלה בכיוון ההפוך. אנשי נצ"ח

המאוחד בהנהגה משלהם ובאידיאל קיבוצי שונה. מזכירות ה"קיבוץ"–התייחדו בתוך הקיבוץ
 קיבוץ גדול, שהוקם בכוח החלטת המזכירות, במידה רבה—הציגה כאידיאל שלה את יגור 

נגד רצון החברים הנוגעים בדבר; קיבוץ המשלב עבודה בעיר עם חקלאות ומנסה כוחו
במיזוג עליות וגלּויות. כנגד יגור הציגו אנשי נצ"ח את אפיקים קיבוצם: קיבוץ גדול

 אך מידת גידולו מוגבלת ב"יכולת הקליטה החברתית"; ובזכות זאת נמנעו ממנו,—ומצליח 
לדעתם, עוויתות ההתגבשות, שליוו את בניינו של יגור. יגור ואפיקים היו לסמלים של
שוללי האיחוד ושל מחייביו [...]. אנשי נצ"ח דבקו בסיסמת האחדות הן לשמה והן מתוך

המאוחד ולהשתחרר מהלחצים,–שאיפתם הטבעית לצאת מבידודם היחסי במסגרת הקיבוץ
שמסגרת זו לחצה אותם. במסגרת תנועה מאוחדת ורחבה ייהפכו אנשי נצ"ח ממיעוט חשוד

הקבוצות ובין ה"קיבוץ". וכך, באופן–אהוד לבריח התיכון, המקשר בין חבר–ובלתי
פאראדוקסאלי, דווקא מי ששמרו בקנאות על אוטונומיה בתוך מסגרת ה"קיבוץ", הם שדגלו
בסיסמת הכלליות ואחדות התנועה הקיבוצית; ואילו ה"קיבוץ", שטען ל"כלליות" במסגרת
"החלוץ", והתנגד באורח מסורתי לזכויותיהם של גופים פארטיקולאריים, משנתבע להתפרק

 סירב בכל תוקף.—ממסגרתו למען מסגרת כללית ממנה 
שניּות זו שביחס הנהגת ה"קיבוץ" למושג הכלליות היתה אחת מאבני הנגף, שהכשילוה
בוויכוח הפנימי. חברי הקיבוץ מן השורה, שנתחנכו במשך שנים על סיסמת הכלליות, על

העבודה–האחדות האורגאנית של תנועת הפועלים הארצישראלית, על המיתוס של אחדות
ועל החתירה המתמדת למסגרות הרחבות, המשחררות אנרגיה חברתית גנוזה, התקשו לעכל
את נימוקיהם של טבנקין וחבריו להצדקת התנגדותם לאיחוד דווקא הפעם [...]. לקבוצה זו

אשר. הם לא נקטו עמדות–השתייכו אנשים מנאמני ה"קיבוץ", כגון אנצו סרני וחיים בן
אופוזיציוניות מלכתחילה להנהגת ה"קיבוץ", אלא הגיעו לחיוב האיחוד מתוך אמונה תמה
בחשיבותו ל"קיבוץ" ולתנועת הפועלים בכלל. אלה היו האנשים, שברל שיכנע אותם בצידקת

דרכו.
לגבי קבוצה זו היה הוויכוח הפנימי הגדול ב"קיבוץ" בשנים 1939-1938 רגע של אמת:
אנשים נתבעו לבחור באורח שאינו משתמע לשתי פנים, "הלנו אתה אם לצרינו". היתה זו

 ברל וטבנקין: שניהם שפעו קסם כאריזמאטי,—בחירה אישית בין שני מורים גדולים 
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ושניהם קשרו אליהם חניכים בעבותות אהבה ונאמנות. לא צעיר אחד ולא שניים התלבטו
הכרעה. מי שבחרו בברל, בחרו מבחינה–במשך שנים בנאמנותם הכפולה. עתה היתה שעת

אישית בדרך הקשה יותר. הנהגת ה"קיבוץ" הפעילה נגדם את נשק הבידוד. קשה לחיות
למעשה.–בקיבוץ ולחוש עצמך נוכרי, מחוץ לעניינים, מנותק מידידים ותיקים, מחברים

הלחץ של המסגרת החברתית על הסוטה החי בקרבה הוא האמצעי הראשון במעלה לקונפורמיזם
אשר, יחיאל דובדבני, אנצו סרני, יהודה–ולחזרה בתשובה. כזה היה מצבם של חיים בן

שרתוק ואחרים.
אלמנט נכבד נוסף בקרב ה"אופוזיציה" ב"קיבוץ" היו עולי העליה הגרמנית. אלה הגיעו

 ליבנשטיין, סרני, ברוך אייזנשטאדט (אזניה),—ל"קיבוץ" בעקבות השליחים שפעלו בקרבם 
 בובר וברל.—אהרון. דומה שקסמו של טבנקין לא פעל עליהם. להם היו שני מורי דרך –בן

אולי השפיעה העובדה, שרוב המדריכים בגרמניה בחרו אף הם בדרכו של ברל. ואולי היתה
זו השכלתם הראציונאליסטית של חברים אלה, שהכשירה אותם יותר להבנת דבריו המפוכחים
של ברל מאשר להזדהות עם התלהבותו היוקדת של טבנקין. אפשר גם שנאבקו נגד נסיונות
ההנהגה להטמיעם מהר בתוך החברה הקיבוצית. הזדהותם עם האופוזיציה מסתברת כביטוי

הדמות שבתוכו.–ההיתוך הקיבוצי, על הכפייה ואובדן–לשאיפתם לשמור על ייחודם כנגד כור
כל אלה הן בבחינת השערות, המחייבות מחקר נוסף. על כך, שרוב אנשי העלייה הגרמנית

ב"קיבוץ" היו במחנה האופוזיציה, מעידות כל העדויות.
ברל לא היסס לטפח את האופוזיציה ב"קיבוץ". הוא קשר קשרים אישיים עם הנהגת

 ועם יחיאל דובדבני ושאר מנהיגי— אריה בהיר, לסיה גלילי, אליק שומרוני —נצ"ח 
האופוזיציה. ביתו היה פתוח לפניהם, ועל גגו נערכו בקיץ 1939 ישיבות לא מעטות [...]

הופעתה של האופוזיציה ב"קיבוץ", שחיזקה את ידיו של ברל, הקשיחה את עמדתה של
הקבוצות, בעל–המאוחד, הגדול פי שלושה במספר חבריו מחבר–הנהגת ה"קיבוץ". הקיבוץ

פי ההגיון להיות נכון להסתכן באיחוד. סוף סוף–המנהיגות החזקה והדינאמית, צריך היה על
הקבוצות (ואכן, אנשי–הקבוצות ייבלע בו, משייבלע הוא בחבר–רב היה הסיכוי שחבר

עוד היה ה"קיבוץ"–מעט מאפשרות זו). אולם הנחה זו היתה נכונה, רק כל–ה"חבר" חששו לא
האחדות של ה"קיבוץ", גברו–מונוליטי. משגבר הוויכוח על האיחוד, ונתגלו בקיעים בחומת

הקבוצות–חששות הנהגתו מפני האיחוד. מעתה חרדה ההנהגה מפני ברית בין הנהגת חבר
ובין האופוזיציה ב"קיבוץ". ברית כזו היתה עלולה להעמיד את הנהגת ה"קיבוץ" בתנועה
המאוחדת במיעוט, ולכן התנגדה ההנהגה בכל כוחה. לולא הופיעה האופוזיציה, היתה ההנהגה
מצליחה להשתיק כל ויכוח פנימי בשאלת האיחוד, מדיניות שבה התמידה עד ערב ועידת
נען. ואילו הופעתה של האופוזיציה ליכדה את הנהגת ה"קיבוץ" בתחושת היותה נצורה,

ידי יריבים אדירים ועומדת על נפשה, וכתוצאה מכך הרחיקה את סיכויי האיחוד.–נרדפת על
עד אביב 1939 בטחה הנהגת ה"קיבוץ" בכוחה מבית. תומכי האיחוד ב"קיבוץ" נתקלו
בלעג מעורב בבוז. אפילו ברל לא האמין בכוחם של תומכיו לזכות בעמדת הבכורה ב"קיבוץ".

 האחרונה, שניהל ברל עם מזכירות—אפשר שבכך טמון ההסבר לשיחה ה"גדולה", ודומה 
הצהריים עד חצות הלילה,–10.1.1939 ונמשכה משעה ארבע אחר–ה"קיבוץ". השיחה נערכה ב
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 היתה זו שיחה מלב אל לב, שבה שני הצדדים54ואף זכתה להמשך שמונה ימים לאחר מכן.
מציגים בבהירות את עמדתם מתוך שיכנוע פנימי ובגלוי. הרקע לשיחה היתה התביעה

 נכונות ה"קיבוץ" לשתף פעולה—שנתבע ברל לשוב לפעילות במפלגה, והתנאי שהתנה 
לב יותר מתמיד, שכן המסגרת היתה–עימו בשינוי פניה של התנועה [...]. ברל היה גלוי

מצומצמת והדברים לא נאמרו לפירסום. את דעתו על המצב בתוך המפלגה הביע באופן
שאינו משתמע לשתי פנים: "דעתי היא, שהניגודים במפלגה אינם ניגודים של רעיון, כי אם

ישראל,–מלחמה על שלטון". באווירה כזו "אין לי אוויר לנשימה במפלגת פועלי ארץ
פרודוקטיבי. איני יכול לחיות באווירה זאת". תנאי–בהסתדרות. אני בחיים אלה איש בלתי

 הירתמות ה"קיבוץ" לשינוי המצב. טבנקין גילה נכונות להאבקות הדדית—לשובו לפעילות 
פורייה: "(ו)בקיבוץ יש אלפים חברים שהם חניכים [שלך] יותר משאתה משער ויש השפעה

 אמר לברל. ובעניין הסתלקותו של ברל:—ויש אמון ולא בכדי יש לך [אליך] אמון" 
"שנתיים וחצי עיכבת את הקריאה בתנועה", אמר, ברמזו למנהג, שיהודי המערער על

הכנסת, "ויש לך כוח לעכב וכוח לא–החלטת מוסדות הציבור מעכב את קריאת התורה בבית
קטן". אך עם כל זאת נבעה מדבריו מסקנה שלילית: טבנקין ראה בתביעת האיחוד רצון

 ולכך לא הסכים. משניגש ברל לסכם את השיחה, היה סיכומו שלילי:—לפרק את ה"קיבוץ" 
קוו. כל ביקורת על דרך ה"קיבוץ" מתקבלת–אין נכונות ב"קיבוץ" לשנות את הסטאטוס

כהתנקשות בו: "אני מרגיש שעומדת איזו מחיצה ואינה נותנת לגשת לשאלות היסודיות,
דרכים הביע בבהירות את השקפתו–ואיני יודע מי בנה המחיצה". ברגע אחרון זה של פרשת

הטווח על מטרת האיחוד: "המפעל הקיבוצי בעיני הוא לב התנועה... הנהגת התנועה–רחוקת
באה מתוך המפעל החקלאי, ואני רוצה שההנהגה תתגייס מתוך השכבות החלוציות. הוצאנו

ישע הוסיף: "במקום זה אני–מידינו את ההשפעה המוסרית על התנועה". ובמרירות חסרת
שומע שזה מסווה". מסקנתו היתה, שאין מנוס מהסתלקותו מפעילות. משסיים את דבריו
נטל טבנקין שוב את רשות הדיבור. בעוד שתלמידיו וחבריו של טבנקין, שהשתתפו בדיון

 היו— מי ביתר חוכמה וחן, ומי בפחות —(פרט לדובדבני, התומך באיחוד), תקפו את ברל 
בדבריו של טבנקין חמימות והערכה, ואף פתיחות, שנעדרו אצל האחרים. טבנקין הציג את
עמדת ה"קיבוץ" כנתונה בתמורה ופתוחה לשינוי. המשבר קשה, אך התהליך הוא לקראת

 "הקבוצה הזאת אינה מסוגלת לעמוד באחריות של הסתלקותך, כפי—איחוד. ואשר לברל 
 האהבה הישנה עדיין ביצבצה מתוך הפולמוס. למרות כל הקושי, יצא55שאתה מסיק מכאן".

ברל מעודד מן השיחה [...]
אביב ולמצוא הסדר–ערב נסיעתו ללונדון, עשה מאמץ לפתור את בעיות סיעה ב' בתל

בין הסיעות. הוא היה מוכן לתת לאופוזיציה לנסות את כוחה בשלטון במועצת הפועלים,
הפועל של המועצה–אלא שאנשי סיעה ב' סירבו להשלים עם הישארותו של קיציס בוועד

פעיל. ברל לא הסכים לפסילתו של מי שנבחר לייצג חוג מסוים,–אפילו בתור חבר בלתי

ברל.–התאריכים לפי יומן ברל כצנלסון, גנזך ברל כצנלסון, בית.54
שם, שם..55
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בידי חוג אחר. הוא שמר בקפדנות על נייטראליות ביחסו לשתי הסיעות, ודומה שיותר
לביצוע.–גוריון, רמז) נטה לשתף את אנשי סיעה ב' באחריות–ממנהיגים אחרים במפלגה (בן

עם זאת ראה בפסילתו של קיציס שאלה עקרונית: כאשר ישנן סיעות, ראוי להיזהר שאדם
לא ייפול קורבן לאולטימאטום של אחת מהן. ל"התזת ראשים" לא הסכים לתת ידו. בסופו

אביב.–של דבר נסע ללונדון בלי שהגיעו לכלל הסדר בתל
כששב, באביב 1939, מצא את ה"קיבוץ" סוער בוויכוח על איחוד התנועה הקיבוצית.
סוף סוף, למעלה משלוש שנים מאז יצא לראשונה בקריאה לאיחוד, נערך ב"קיבוץ" פולמוס
גלוי בעניין זה. הבחירות למועצת הקיבוץ הי"ב, שעתידה היתה להיערך ביולי 1939 בנען,

מעטים–פי עמדתם בשאלת האיחוד. פעילים לא–נערכו בצילו של הוויכוח. נבחרו אנשים על
נפסלו בידי החברים לטובתם של אלמונים, שנבחרו זו הפעם הראשונה בזכות עמדתם.

תוך כדי הפולמוס התברר לה, להנהגת ה"קיבוץ", ששאננותה היתה מוגזמת. קם מחנה
גדול של תומכים באיחוד, והוא שקרא תיגר על החלטות יגור, שההנהגה לא ראתה צורך

אחת נשתנתה האווירה: בפגישות בין ברל למזכירות ה"קיבוץ" בינואר–לסטות מהן. בבת
הלבבות. עתה התנהלה מלחמה לחיים ולמוות, ומותרות, כגון חיבה–1939 נרמזה התקרבות

והוקרה, לא יכירם מקומם לעת כזו. בסוף אפריל 1939 נערך ביגור "יום פעילים". האווירה
היתה קשה ומדכאת: הנהגת ה"קיבוץ" חשה, שהיא נלחמת על נפשה. טבנקין הציג את
התביעה לאיחוד כתביעה לפירוק ה"קיבוץ" ואיים כנגדה בפירוק המפלגה: "אם אין קיום

 "ספק, אם יש קיום ועתיד לאחדות— קרא —ישראלי, פועלי, התיישבותי זה" –לקיבוץ ארץ
 בעוד שבעת57 ברל ראה בדבריו "הכרזת מלחמת אזרחים במפלגה".56תנועתנו בכלל".

הרוב בשאלת האיחוד, הבחין–הפגישות בינואר התרשם, שטבנקין נכון להשלים עם הכרעת
עתה במגמה לפסול את מחייבי האיחוד ולהציגם כמהרסי ה"קיבוץ" ומחסליו. הוא ראה איך

 כך— 58אשר בידי חבריו במזכירות ה"קיבוץ": "תמונת קין קולקטיבית נגד הבל"–נרדף בן
כינה את התמונה שנחשפה לעיניו. ברל נואש מן האפשרות להגיע להסכמה עם טבנקין
וחבריו. מעתה השליך את יהבו על הכרעת הרוב בקיבוץ בתקווה, שטבנקין לא יתנכר לה.

משבר. הצלחת מגמת האחדות בקרב–היה ברור לו שיחסיו עם טבנקין הגיעו לנקודת
המאוחד פגעה במנהיגותו של רעהו קשה מכדי שיוכל לסלוח. ברל פלש–חברי הקיבוץ

לממלכתו של טבנקין, והלה, כמוהו כברל, לא הבחין בין יריבויות ומאבקים שבחיי הציבור
59לאלה שבחיי הפרט. בלילה שלאחר "יום הפעילים" הפך ברל במחשבתו מכתב לטבנקין,

מכן קיבל רמז–שיח שניהל בליבו עם רעהו לא הועלה על הכתב. שלושה ימים לאחר–אך הדו
ראשון לעומקו של הקרע: ברל החל אז לערוך קובץ שהוקדש לאיחוד התנועה הקיבוצית.

באבי–תל, ב', כתביםהמאוחד", אפריל 1939, ביגור, –י' טבנקין, "להמשך הדרך, ביום פעילים של הקיבוץ.56
1972, עמ‘ 197.

ברל.–יומן ברל כצנלסון, 29.4.1939, גנזך ברל כצנלסון, בית.57
שם, שם..58
יומן ברל כצנלסון, 30.4.1939, שם..59



‡¯ÈÙ˘ ‰ËÈ‡

≥±≤

משנודע על כך לטבנקין, מיהר ושלח לברל מכתב, ובו אסר עליו להכניס מדבריו לקובץ.
לחי, שכמוה לא קיבל ברל מעולם.–היתה זו סטירת

המאוחד, שאמורה היתה להכריע בשאלת האיחוד, נדחתה מפעם לפעם.–מועצת הקיבוץ
ברל נרתם במרץ רב להסברה. הוא ביקר בקיבוצים, דיבר לפני קהל גדול ובאוזני בודדים.

—בייחוד השתדל להשפיע על הצעירים [...]. בהיותו עסוק למעלה ראש בתחום האהוב עליו 
חסד ותקווה לשיפור המצב. ליבו התרונן מהצלחות ה"מאחדים"– זכה לשעת— 60תחום הנוער

בקיבוץ, והוא התעלם, אם מחוסר זמן ואם משום ששוב לא חזר לעסוק בעריכת הקובץ
הנזכר, ממכתבו של טבנקין. אף שנפגשו מדי פעם בישיבות מרכז מפא"י, לא שוחחו שיחות
אישיות בחודשים שבין "יום הפעילים" ביגור ובין מועצת נען. מצב רוחו השתפר: בראשונה

מזה שנים הביע נכונות להיבחר למזכירות המפלגה.
העובד, נען.–ועידת ה"קיבוץ" נערכה באמצע יולי 1939 בקיבוצו הראשון של הנוער

הבחירות שקדמו לוועידה הדהימו את ההנהגה: ל"מאחדים" היה רוב לא רק בקיבוצים
המאוחד.– פאר יצירת הקיבוץ—חרוד, אלא גם ביגור, ובגבעת ברנר –"עייפים", כגון עין

השיטה היו בצד–העולים נחלקו בין תומכי האיחוד למתנגדיו: אנשי בית–יישובי המחנות
טבנקין,–חיים בצד המתנגדים. חלוקה זו שללה את טענת אנשי–"המאחדים", ואנשי מעוז

הכל קיבלו "המאחדים" כשני אחוזים של הקולות יותר–שהנוער כולו עימם. בסך
מה"מתנגדים". היה זה מרד של אנשי השורה במנהיגותם. חברי הנהגת ה"קיבוץ" התהלכו
כאבלים. הפעם לא חזרו הדיבורים על נכונות לקבל את החלטת הרוב. במקומם נשמעו
איומים גלויים בפילוג ה"קיבוץ". הוויכוח נערך במתח רב, מתוך מאמץ, שלא תמיד עלה
יפה, לשמור על אווירה חברית, או לפחות "ג'נטלמנית", שכן הכל זכרו, שאחרי הוויכוח
יצטרכו המתווכחים להוסיף ולחיות יחד בקיבוץ אחד. רבים חשו שריקמת החיים הקיבוצית
נקרעת: ה"שוללים" התייחסו ל"מאחדים" כלמהרסי הקיבוץ. ה"מאחדים" לעומתם, נזהרו
מלפגוע בהנהגה, הן משום שקיבלו ברוב השאלות את מרותה, והן משום שחששו מפני

החרפה נוספת של הוויכוח [...]
המועצה נמשכה שישה ימים, ומיום ליום גברה המרירות. לבסוף הגיעה עת ההחלטות.

מראש, שה"מאחדים" לא יביאו בשום פנים ואופן לידי פילוג ה"קיבוץ".–כאן הכריעה הידיעה
יתמשמע–חדידיעה זו כבלה את ידי הרוב, והעניקה יד חופשית להנהגה. במקום לקבל החלטה 

הקבוצות, הסתפקו ה"מאחדים" בדרישה לבחור ועדה–המאוחד עם חבר–בדבר איחוד הקיבוץ
הקבוצות. כנגד תביעה מינימאליסטית זו תבע ישראל אידלסון,–לבירור עניין האיחוד עם חבר

שניהל בכשרון רב את המערכה מטעם ההנהגה, החלטה מחודשת בדבר הקמת ברית התנועה
הקיבוצית, שאינה סותרת, לטענתו, את תביעת האיחוד. בהקשר שבו הובאה שימשה ברית

תאנה לכסות בו את שלילת האיחוד. ניצח הצד שנקט בעמדה–התנועה הקיבוצית עלה
הקיצונית יותר וגילה נכונות ללכת עד סף הפילוג: מועצת ה"קיבוץ" אישרה מחדש את

יומן ברל כצנלסון, מאי-יולי 1939, שם..60
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כך נתקבלה החלטה בדבר בחירת–החלטת מועצת יגור בדבר ברית התנועה הקיבוצית, ואחר
61ועדה "לבירור כל אפשרויות האיחוד עם חבר הקבוצות".

למרות מתינותם של מחייבי האיחוד יצאו הנהגת ה"קיבוץ" ותומכיה מן הוועידה בהרגשת
כישלון נוראה. לאחר ההחלטות הם התיישבו בפינה נפרדת והחלו שרים את שירי קלוסובה,

62כמתכוננים לקרב אחרון.

אך ניצחון ה"מאחדים" בנען היה נצחון שווא. ה"מחייבים" נמצאו בעמדת נחיתות
פסיכולוגית לעומת ההנהגה: מצד אחד עמדה קבוצה הטרוגנית, חסרת מנהיגות מגובשת

 מיעוט מאורגן, פעיל—משל עצמה, שייצגה "רוב דומם" ב"קיבוץ", ומן הצד השני 
ה. הרגע ההיסטורי היה למחרת ועידת נען: אילו השתלטו ה"מחייבים" עלהחלט–נחושו

מוסדות ה"קיבוץ", או לפחות אילו השיגו רוב במועצת ה"קיבוץ" ובמזכירות הפעילה, היו
פני הדברים אחרים. אלא שה"מחייבים" לא שללו את הנהגת ה"קיבוץ" בכלל ולא יצאו

חורמה נגדה, אלא התנגדו לעמדתה בשאלה מסוימת בלבד. כתוצאה מכך שוב–למלחמת
נבחרה בנען אותה הנהגה, וזו, לאחר רגעי ייאוש ומשבר, התאוששה והחלה לפעול לשינוי
פני הדברים. לא יעברו שנתיים ימים, ויתהפך הגלגל ב"קיבוץ", והרוב יעבור לצד ה"שוללים".
ההפרש בין ה"מחייבים" וה"שוללים" ב"קיבוץ" היה, כאמור, בן שני אחוזים בלבד. ודי היה
אפוא בשינוי קל, כדי שהרוב יעבור לצידה של מזכירות ה"קיבוץ". בטוחה בצידקתה, לא

העולים, שבעת ועידת נען היו נאמנים–בררה זו באמצעים, והזמן פעל לטובתה. במחנות
השיטה שחייבה איחוד, ניכרה פעולתו: עמדה מחייבת זו של–להחלטת מועצת בית

ם היתה תוצאה של התמרדות דור של מנהיגים צעירים בתנועה, בראשותו שלהעולי–מחנות
אשר, נגד חבריהם הוותיקים, אנשי ה"חוג הזקן". זו–אהוביה מלכין ובהדרכתו של חיים בן

דרכם של נערים, השואפים להוכיח את עצמאותם בהכריזם על מרד נגד השקפות הבוגרים
 נגד—נוער בכיוון הפוך –מהם. לאחר ועידת נען שבה פעלה אותה דינאמיקה של תנועת

ה"מחייבים": עתה היו הם מייצגי המימסד, והצעירים, שחפצו להתקומם על המוסכמות,
נוער יותר–שבו ותמכו בשוללי האיחוד. זאת ועוד: אין אדם עוסק בהדרכה בתנועת

העולים היה חייב לפנות–ש. דור המדריכים שחולל את המהפך בעמדת המחנותשלו–משנתיים
המאוחד, ומזכירותו דאגה–את מקומו לבני דור חדש. הללו באו, רובם ככולם, מהקיבוץ

העולים.–אשר לשמש מדריך במחנות–שלא לחזור על השגיאה ששגתה, כששלחה את חיים בן
רגע החסד לברל, בתנועת הנוער וב"קיבוץ", חלף עבר.

הקבוצות בדגניה,–הנוער לא קם. בוועידת חבר–איחוד התנועה הקיבוצית ואיחוד תנועות
שנערכה ימים אחדים לאחר ועידת נען, נשמעו דברים בשבח האיחוד. אולם המפתח היה,

המאוחד, ולכן יכול היה ה"חבר" להרשות לעצמו עמדה חיובית. הוכחה–כאמור, בידי הקיבוץ
הנוער של ה"חבר", "גורדוניה", אל ברל ואל עמדותיו:–לכך אפשר לראות ביחסה של תנועת

דומה שלא היתה תנועה, שהיתה כה זרה ומתנכרת לברל כמוה. היתה זו התנועה היחידה (גם

המאוחד בנען, עמ' 339.–המועצה הי"ב של הקיבוץ.61
עדות אהוביה מלכין.62.
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מתנועות שמחוץ לתנועת הפועלים), שאיש מחבריה לא פנה אליו לשיחה או לעצה...
שיח עם ברל. "גורדוניה" הפגינה כלפיו–וחד והתנועות הקרובות אליו ניהלו דוהמא–הקיבוץ

אדישות מוחלטת.
פולמוס האיחוד זיעזע את אמות הסיפים של מפא"י. אם נתכוון ברל לטלטל את מפלגתו
טלטלה ולהוציאה משביעות הרצון העצמית, חסרת הביקורת, ששקעה בה, הרי הצליח בכך.
אך במשך הזמן התברר, שאותה מערבולת, שלתוכה נסחפה המפלגה, איימה לטבעה. פולמוס
האיחוד חידד יריבויות והעלה ניגודים רדומים אל פני השטח. הנהגת ה"קיבוץ", שמצאה

אביב–עצמה במצוקה, הגיבה בקשרים עם החוגים האופוזיציוניים בערים, עם סיעה ב' בתל
משכבר של ברל, שמנהיגויות–כך גם בחיפה. האם הוכיחו הפולמוס וספיחיו את טענתו–ואחר

מפלגות בבטן–הביניים שבגופים ההתיישבותיים הנפרדים עתידות להצמיח עוברי
—ם, או שמא היה זה הפולמוס שעורר את התהליך, שאותו ביקש ברל למנוע? הא–פלגתמ

משמעית. תהליכים חברתיים ופוליטיים דרכיהם עקלקלות, וסיבה–לשאלה זו אין תשובה חד
ומסובב משמשים בהם בערבובייה. קביעה זו תקפה גם לענייננו. לגבי דבר אחד דומה,
שאכן הוכיחה ההיסטוריה את צידקתו של ברל: ההסתגרות של זרמי ההתיישבות העובדת
בתוך עצמם (שההתנגדות לאיחוד היתה אחד מסימניה) עיקרה את התנועה הקיבוצית בתור
תנועה בעלת אספיראציות רחבות ממעורבות בחברה הישראלית. מצד שני היו הדמות,
שלבשה מנהיגות התנועה בדור השני, שנקבעה במידה רבה בידי פעילי האיגוד המקצועי

.בערים, וההתנוונות שבאה בעקבותיה אף הן תולדה של אותה הסתגרות


