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 קולות רחוקים: 
שליחי הקיבוץ הארצי בפולין

אלי צור

מבוא
בשנת 2013 ציינה תנועת השומר הצעיר מאה שנים להקמתה. על אדמת פולין, ערש התנועה, 
התקיימה התנועה פחות מיובל שנים, אך כל שנות קיום התנועה הפולנית היא הייתה מוקד 
פעילותה הרעיונית והארגונית, ועד לשואה — גם המאגר האנושי העיקרי לגיוס חברי הקיבוץ 
הארצי. ב־26 השנים שחלפו מהקמתה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, עברה התנועה 
גלגולים רעיוניים, שראשיתם בהיעדר גיבוש רעיוני וסיומם — התייצבותה באגף השמאלי 
של הזרם המרקסיסטי. בניגוד לשינויים בעמדותיה החברתיות, בתחום הלאומי היו השינויים 
בהשקפותיה קשורים לאמצעים חינוכיים ולא למהות. תנועת השומר הצעיר הייתה מראשיתה 
ציונית. עם זאת, משמעות המושג 'ציונות' עברה שינויים מפליגים במשך השנים. התנועה 
הציונית טיפחה שני יעדים מרכזיים: הפיכת היהודים בגולה מאובייקטים לסובייקטים 
ביחסיהם עם סביבתם הלא־יהודית; ועלייה לארץ לשם הקמת בית יהודי בארץ ישראל. 
המגמה הראשונה נקראה 'עבודת ההווה' והאידאולוגיה האחרת כונתה 'פלסטינוצנטריות'. 
עד למלחמת העולם הראשונה עניינה של התנועה בארץ ישראל היה עיוני מעיקרו, כלומר 
למידת תולדות היהודים והתנ"ך. התנועה ראתה כיעדה הכשרת הנהגה לקהילות בגולה, 
כלומר התמקדה ב'עבודת ההווה'. במהלך המלחמה ולאחריה הפך החינוך לארץ לחווייתי, 
תוך שימת דגש על הפעלת החניכים. לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה הפכה סוגיית 
ארץ ישראל למעשית: ההכשרה טרם העלייה, דרכי העלייה וההתארגנות בארץ, שחייבה 

תרגום מוחשי של הרעיון המופשט. 
תופעת השליחים לא הייתה ייחודית לשומר הצעיר. כל תנועות הנוער הציוניות, שדרשו 
מבוגריהן לעלות לארץ ולהצטרף למסגרת מוגדרת של התנועה, נזקקו לשליחים שבאו 
מארץ ישראל. אולם למרות המרכזיות של מוסד השליחים, הוא לא זכה להארה מחקרית 
ראויה. בספרות על תנועות הנוער בפולין )ובמקומות אחרים( יש דיון בפעילותם, אך הוא 

לנוכח השואה
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מתמקד בשלושה היבטים: ציון שמם, מספרם והמחסור המספרי לעומת הצרכים, והתאמתם 
לתפקיד.1 לעומת זאת הדיון במהות השליחות ובשורשיה נעדר מהמחקרים במידה רבה בגלל 
ראייתם של השליחים כתופעה טבעית, אימננטית לתנועות הנוער החלוציות, ועל כן שאינה 
נזקקת להסבר. יוצא דופן היה צבי לם, ששאף לתת משמעות ונתן אפיון מכליל לשליחים:

השליחים ]...[ ייצגו בפני חניכיהם את האידיאל התנועתי: את איש התנועה 
'המגשים' וכן נסיון החיים של איש התנועה בארץ. אלא ששליחי התנועה 
בבואם אל תנועותיהם עם הנסיון הארץ ישראלי שצברו בשנים אחדות של 
חיים ממשיים בארץ, הביאו עמם תמיד בשורה אחת: הבשורה הזאת אמרה 
שהאידיאולוגיה של תנועתם היא ורק היא פירשה נכון את המציאות בארץ 
]...[ בבואו לתנועה שבגולה, הוא המשיך לייצג את השקפת תנועתו על הארץ 

ולאו דווקא משהו שניתן להגדירו כנסיון חיים בארץ ישראל.2 

צבי לם אף העניק לתנועה החינוכית בגולה את התפקיד של יוצר רעיון השליחות. גם 
אם בתנועת השומר הצעיר היה מוסד השליחים פרי היחסים )המורכבים( בין הארץ לבין 
הגולה, בפולין הוא היה תולדה של המשבר בתנועות הנוער החלוציות. על רקע מצוקת 
יהדות פולין )החוקים הכלכליים של האחים גרבסקי וחוק המכסות בארצות הברית( יזמה 
ההסתדרות הציונית בפולין עלייה המונית שייתרה את התנועות החלוציות. המדיניות הציונית 
החדשה גרמה למשבר חמור בתנועות הללו, אשר נזקקו לחיזוק ולתמיכה. הביטוי למשבר 
היה הקמת מסגרות על תנועתיות וחיזוק החיבור לארץ, שהתממש בדמות השליחים.3 מאז, 
במשך כחצי יובל שנים, הביטוי המוחשי של הקשר עם הארץ התגלם במוסד השליחים. כדי 
לאתר את הגלגולים שעבר מוסד זה התמקדתי בשלושה שליחים שפעלו בתקופות שונות 

וייצגו תהליכים שעברו הן התנועה והן מוסד השליחים.

הולדת מוסד השליחים 
במהלך מלחמת העולם הראשונה מצאה את עצמה הנהגת תנועת השומר הצעיר עם חברים 
רבים מן השורה בווינה. בירת האימפריה ההבסבורגית הייתה מקום מקלט טבעי ליהודים 
שנמלטו מאימי המלחמה שקרבה לקהילות היהודיות בגליציה, מקום הולדת התנועה. 
על רקע התפוררות הקהילות היהודיות המסורתיות במזרח גליציה, בנתה התנועה יעד 
חינוכי חדש. חבר התנועה נדרש לבקר לפחות פעם אחת בחייו בארץ ישראל, כשלכאורה 
המטרות הישנות של התנועה הכשרת הנהגת הקהילות המקומיות — נותרו על כנן. בספר 

על התנועות בפולין והשליחים אליהן ראו, ישראל אופנהיים, תנועת החלוץ בפולין, 2 כרכים, ירושלים   1
ושדה בוקר 1982, 1993; דוד זית, האוטופיה השומרית, שדה בוקר 2002; אלי צור, לפני בוא האפלה, 
שדה בוקר 2006; יעקב מרגלית, גורדוניה בפולין, חולדה 1980; יוחנן כהן, הנוער הציוני: צמיחתה 

של תנועה, תל־אביב 1977.
צבי לם, תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור, חיפה 1991, עמ' 53.  2

על המדיניות הציונית בתקופה הנדונה ראו, עזרא מנדלסון, התנועה הציונית בפולין, ירושלים תשמ"ד.  3
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 Poradnik dla kierownikow ,1917 ההדרכה המרכזי של התנועה שראה אור בווינה בשנת
Szomrowych )מדריך למנהלים שומריים(, היה הביקור בארץ בסיס הן למערכת החינוך 
התנועתית והן לפעילות השוטפת, כמו התרמה ואיסוף כספים. הביקור בארץ נגזר מהדיבר 
השני של השומר הצעיר — 'השומר נאמן לעמו'. המדריך אף הקדיש פרק שלם לדרכי ארגון 

המסע לפולין ואיסוף התרומות שמשכו נקבע למספר שבועות.4
דווקא בתקופה שבה אי אפשר היה לנסוע לארץ בגלל המצב המלחמתי בעת שהבריטים 
כבשו את הארץ, וחניכי התנועה, שהיו נתיני אוסטריה, השתייכו למחנות עוינים לבריטניה, 
הביקור בארץ ישראל, שהיה במהותו רעיון אסקפיסטי, הפך למרכז החינוך התנועתי. 
המגמה החינוכית השתלבה בשלושה אירועים חיצוניים: הצהרת בלפור, קריסת רוסיה 
ועקב כך חזרת יהודי גליציה לבתיהם, וסיום המלחמה. ההתפתחויות הפכו את ארץ ישראל 
לאפשרות מעשית. אופי העלייה לארץ הושפע מהקמת תנועת החלוץ ברוסיה שנה לפני סיום 
המלחמה. שכבת הבוגרים נקלעה לוויכוח בין המגמה המסורתית של טיפוח האליטה של 
הקהילות בגולה לבין רעיון העלייה לארץ. בקרב תומכי העלייה החל להתגבש גם הרעיון 
של המושבה השומרית, האב־טיפוס המוקדם של הקיבוץ השומרי. ככל שנקפו החודשים, 
הרעיון של העלייה לארץ היה אטרקטיבי יותר, בייחוד לנוכח המלחמה בין האוקראינים 
לבין הפולנים בגליציה המזרחית והפרעות ביהודים שהתלוו אליה. ארץ ישראל משכה 
פחות כפתרון למצוקות הנוער היהודי בפולין והפכה מוקד למשיכה רומנטית האופיינית 

לגיל הנעורים בכלל ולחינוך בשומר הצעיר בפרט. 
מאיר יערי, שהיה אחד מסוכני הרומנטיקה הארצישראלית טרם עלותו לארץ, מתח 
עליה ביקורת לאחר העלייה: 'בגולה הייתה ארץ ישראל בשבילנו חזון רומנטי, המלחמה 
העתידית, המעשה היוצר וסגנון חיים. היא הייתה תוצר של הזיות ולא מציאות עמוקה. 
השלכה רומנטית טיפוסית הייתה המושבה השומרית: לחמנו בהזיונותינו ברוחות המדבר 
בערבים ובכוחות קמאיים, אך לא נאבקנו בעודנו בגולה נגד המציאות שלנו בארץ ישראל'.5 
עם כל ביקורתו על הרומנטיזציה של הארץ, יערי, כחניך הרומנטיקה הגרמנית, לא השתחרר 

גם לאחר ראיית המציאות: 'רוח הארץ מתחדשת בנו'.6
העלייה לארץ הייתה צו אידאולוגי שנגד את המציאות הסוציולוגית של התנועה שלאחר 
מלחמת העולם הראשונה. במאמר שראה אור בביטאון התנועה השומר באוקטובר 1919 

בולטת הסתירה בין הרעיון לבין המציאות הממשית של בוגרי התנועה: 

תנועתנו היא ביסודה פלסטינוצנטרית. אפשר להגשים את היעדים שהציבה 
לעצמה רק בארץ ישראל. הדרך שבה היא צועדת ליעדה, כל עבודתנו 
החינוכית, השם שלנו, המבנה הארגוני, הכול יחד מתכנס לתחום ארץ 

 Naczelna Rada, Poradnik dla kierownikow Szomrowych, Wieden 1917, pp. 19, 123  4
 Meir Jaar, ‘Betanja Illith’, Haszomer, no.1, Lwow, 4.1921  5

שם.  6
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ישראל ]...[ כי זה מובן מאליו שהשומר הוא פלסטינוצנטרי ]...[ דור אחד של 
שומרים 'נכנס לחיים', כלומר, צריך לבחור מקצוע. מתברר שהרוב המכריע 
)לפחות שני שליש( הצטרף למעמד האקדמאים. השארית הזעומה פנתה 
לעבודת ידיים )החלוצים( וניצבת חסרת אונים בלי יכולת להחליט על עתיד.7

המאמר, מעבר להתייחסותו לדיכוטומיה בין האידאולוגיה למציאות, מצביע גם על הביטחון 
בניצחון המגמה החלוצית בתנועה. בגיליון שקדם לזה שבו נדפס המאמר ישנה פנייה נרגשת 
של ההנהלה הזמנית של זרם השומרים החלוצים לתרום להקמת המושבה השומרית בארץ.8
המבחן של האידאולוגיה התנועתית היה התנהגות בוגרי התנועה במציאות. בשנים 
1923-1919 עלו לארץ מאות בוגרי התנועה שמספרם המשוער נע בין 550 ל־650 מבחינת 
התנועה החינוכית בפולין דמתה ארץ ישראל לחור שחור: הבוגרים עזבו את הקן בגליציה 
ונעלמו, ואבד הקשר עמם. בקיץ 1922 התפרסם בביטאון התנועה, השומר, מכתבו של 
קובה פינקרפלד לחברי התנועה שעלו לארץ. למרות היותו מכתב אישי, המערכת התייחסה 

למכתב כעמדת הנהגת התנועה והקדישה לו את עמוד השער. המכתב נפתח במילים:

אין כל קשר בינינו. הפעילות בתנועה מתנהלת כאילו אינכם קיימים ]...[ 
מי יודע איך הייתה נראית ארץ ישראל אם היו הבילויים משאירים אחריהם 
תנועה שהייתה מחדשת אותם ואת חזונם בדם חדש, בערגה מתחדשת של 
נשמות תאומות. וכעת אתם ]...[ אנחנו לא יודעים פה כיצד אתם נראים ]...[ 
איננו יודעים ולא מאמינים לכם. אנחנו מכירים אתכם רק מתוך התבוננות 
בשרידים השבים לכאן, מהידיעות המעורפלות על החוויות הזרות לנו, 
על המעשים הלא מובנים. ]...[ אנשים הרואים את מצב השבים איבדו את 
האמונה בעצמם ואת המטרה ]...[ אנו חייבים לדעת מה קורה אתכם, לדעת 
בבירור מהו יחסכם האמתי אלינו. עליכם ועלינו לדעת אם אנחנו רצף של 

אותו החזון.9

תיאורו של פינקרפלד היה מופרז. ההנהגות הראשיות בפולין קיבלו דיווחים על האירועים 
בחיי ציבור השומרים בארץ באופן שוטף. פרשת ביתניה עילית זכתה למאמרים מאת מאיר 
יערי וחבריו. יתר על כן, עיתונות התנועה עסקה בעליית הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, 
בית אלפא, על הקרקע. בהקשר זה הגיעו לפולין שני חברי הקיבוץ, שלמה הורוביץ ודוד 

כהנא, לגייס כספים.10 

E. R., ‘Nasz “palestynocentryzm”’, Haszomer, no. 3, Lwow, 11.1919 )כנראה אליהו רוזנבלום(.  7
‘Odezwa tymcz Kierownictwa chalucu-szomr’, Haszomer, no.2, Lwow, 10.1919  8

Kuba Pinkerfeld, ‘List do szomrow w Palestinie’, Haszomer, no. 5, Lwow, 5-6.1923  9
 D. Kahane, ‘O kolonje szomrowa w Erec; Z naszego zycia’, Haszomer, no. 3-4, Lwow,  10

6-7.1922
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פעילותם התמסדה תוך זמן קצר במסגרת קרן עזרה למושבה השומרית. ביקורם בפולין 
דמה לביקורי השד"רים של היישוב הישן שיצאו לגולה לאסוף את כספי החלוקה. לצד 

איסוף הכספים במסגרת הקרן יזם קן ורשה איסוף מצעים למען חברי התנועה בארץ.11 
מערכת היחסים שהתפתחה בין בוגרי התנועה שעלו לבין הקנים בגולה איימה על שני 
העוגנים של התנועה, שצמחו באופן ספונטני בעת העלייה השלישית. בעיני החניכים במזרח 
אירופה נשארה העלייה לארץ צו שתאם את הרומנטיקה התנועתית, אך הבוגרים העולים 
התנתקו מקניהם בגולה, ואלה ששבו לערי המוצא שלהם, הביאו אתם את תחושת האכזבה 
מהמצב בארץ. התמשכות המצב הייתה מביאה לקריסת האידאל החינוכי של התנועה כפי 
שהתפתח מאז ימי וינה. על העוצמה הרגשית של העלייה תעיד העובדה, שכאשר ראש הקן 
בדרוהוביץ', שמואל שפיגל, עזב את הארץ והיגר לארצות הברית )שם הפך לאחד מגדולי 
המפיקים בהוליווד(, נדרו החניכים בקן ללכת שנה שלמה עם סרט שחור על שרוולם. 

במקביל איבדו העולים לארץ כל עניין בתנועה החינוכית בגולה. 
במכתב מהארץ, שבו דיווח חיים קרונגולד להנהגה הראשית בפולין על מפגש בבית 
אלפא בשבועות 1924, הוא ציין 'יחס אדיש לכל עניין שומרי', כלומר לקורה בתנועה 
החינוכית בגולה. לדבריו, המציאות הקשה בארץ, צורכי ההישרדות של יוצאי השומר 
הצעיר שכפו עליהם ליצור בריתות עם גורמים שונים בארץ, בייחוד מציבור הפועלים, הפכו 
את המערכות שבהן היו חברים טרם עלייתם ללא רלוונטיות. חיי היום־יום שלטו בשיח 
המפגש, ובאו בו לביטוי שני קטבים. דוד הורוביץ טען כי עם העלייה לארץ אין הצדקה 
להתבדלות חברי התנועה משאר חלקי ציבור הפועלים וכי עליהם להסתפח למסגרות 
כלליות, וקודם כול לגדוד העבודה. בניגוד לו דגל מאיר יערי בשמירה על הזהות הנפרדת 
של יוצאי התנועה בתוך ציבור הפועלים. שניהם התייחסו רק לציבור שחי בארץ, כאילו 

אין לחבורה השומרית שורשים שקדמו לעלייה. 
מול העמדה הזאת של דור העלייה השלישית בלטה השונות בעמדת עולי העלייה 
הרביעית, או בשפת קרונגולד )שבעצמו נמנה עמם(, 'החדשים'. אלה ראו עצמם כשליחי 
התנועה בגולה והאמינו בכורח החיבור המחודש של חברי התנועה בארץ ובגולה. בליבת 
קבוצה זו עמדה חבורת יוצאי פולין, שהבולטים שבהם היו יעקב חזן, בן עמי גורדון וסשה 
שצ'ופק. אנשי החבורה שאפו לחבר בין יוצאי התנועה בארץ לבין חבריהם הצעירים בגולה, 

אף שדפוסי החיבור הזה לא היה ברורים לאיש.12 
במפגש מצא עצמו יערי בהתנגשות חזיתית עם דוד הורוביץ, ובוויכוח עמו הוא כרת 
ברית עם 'העולים החדשים' שזה עתה עלו מפולין. הביטוי לברית זאת היה בהצעה משותפת 
ליערי ושצ'ופק. אחד מסעיפי ההצעה דן ביחס לתנועה בגולה. בעוד יערי התייחס לגולה 
'לא בתור שומרים אלא בתור חברים של ציבור הפועלים הארצי ישראלי', התייחסו שותפיו 

 Dawid, ‘Uchwala Rady Naczelnej Warszawskiej’, Haszomer, no.1, Lwow, 2.1923  11
מכתב חיים קרונגולד להנהלה הראשית בפולניה, ירושלים 24.6.1924, בתוך: מקורות לחקר תולדות   12

השומר הצעיר, מס' 3 )בעריכת אלי שדמי(, גבעת חביבה 1985, עמ' 31-32.
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לקשר 'הבלתי ניתק עם תנועת השומר הצעיר בגולה'. למרות עמדתם הנחרצת, הקשר הזה 
נועד להתבטא רק בקשרי דואר, בתקווה שהודות ל'קשר מכתבים וידיעות תכוף ניצור יחס 

קרוב בינינו לבין הגולה'.13
אחת המסקנות המתבקשות מן ההחלטה לחדש את הקשרים עם התנועה החינוכית 
הייתה הקמת גוף שיהיה כתובת בשביל התנועה בגולה. ואכן, כבר בתכתובת הראשונית 
שלאחר המפגש הועלה הרעיון להקים מזכירות זמנית שתנהל את ההתכתבות עם הגולה. 
הרעיון היה הקמת ועדה המורכבת מנציגי כל הקיבוצים של יוצאי השומר הצעיר בארץ 
שתופקד על המשימה. נוסף על כך היה על הוועדה לשלוח 'משלחת לשם פעולה בקרב 
התנועה'. וכך, כבדרך אגב, נוצר הרעיון הראשוני של הקמת משלחת מן הארץ לתנועה. 
מאחר שלקיבוצים בארץ לא היו די משאבים למימון המשלחת, יצאו השליחים הראשונים 
לפולין במימון קרן קיימת לישראל, ואף נועדו לנהל תעמולה למען גוף זה. עם זאת הוחלט 
כי 'מאיר יערי ויודקא יערי יתחילו אולי בפעולה בתנועת הנוער. אפשר שהם ישתתפו 
במושבת קיץ בשביל מנהלים'.14 אופן פעילות זה דמה להתנהלות של שליחי קיבוץ עין 
חרוד שיצאו לפעילות בתנועת החלוץ בפולין. בדרך כלל נוכחו השליחים באירועים חשובים 

בחיי התנועה החינוכית, כמו המועצות והוועידות. 
תהליך גיבוש מוסד השליחים ידע עליות ומורדות, שהיו תולדה הן של אישיות השליח, 
הן של יחסיו עם התנועה בה פעל ועם הקיבוץ הארצי, הן של המצב האובייקטיבי. מתוך 
עשרות שליחים שפעלו בפולין במשך חצי יובל, בחרתי להתמקד בשלושה: אליעזר פרי 
)פראי(, חבר מרחביה, שפעל בגליציה בראשית שנות השלושים, בשליח להנהגה העליונה 
)כלומר, העולמית( באמצע שנות שלושים, צבי לוריא, חבר עין שמר, ובשליח האחרון לתנועה 
הפולנית שפעל בסוף שנות הארבעים, משה צ'יזיק המכונה ׳כליף׳ מאילון. שני השליחים 

הראשונים היו בעת שליחותם חברים בחוג פנימי שהתקבץ סביב מאיר יערי ויעקב חזן.

השליחים הראשונים
המשלחת הראשונה יצאה לפולין בשנת 1924. בעת המשבר הכפול של הציונות הפולנית 
ושל תנועות החלוץ על רקע מדיניות המיסוי, שפגעה בעיקר במעמד הבינוני היהודי, יזמה 
ההסתדרות הציונית בפולין מבצע עלייה של המעמד הבינוני. הנחת ההסתדרות הייתה 
שההון שאתו יגיעו העולים יאפשר להם לפתח את כלכלת היישוב במידה כזאת, שהם לא 
יהיו נטל על ההסתדרות הציונית, ובכך ייתרו את תנועת החלוץ שחבריה לא הביאו הון 
לארץ. תוך זמן קצר התברר שתקוות ההסתדרות הציונית נכזבה ורבים מן העולים שבו 
למולדתם, אך ללא ההון עמו יצאו את פולין. העלייה הרביעית הייתה אסון כפול מבחינת 
הציונות הפולנית: היא פגעה בדחף לעלות לארץ בקרב חוגים רחבים בציבור היהודי 

מכתב קיבוץ חדרה להנהלה הראשית בגליציה, ה' אב תרפ"ד, ארכיון השומר הצעיר )להלן: אש"צ(,   13
.)5( 119 .1-2

רישרד ]וינטרוב[ אין נמען, כנראה ההנהלה הראשית בגליציה, קרית ענבים, ט"ז סיוון תרפ"ד, שם.  14
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ובתנועת הנוער החלוציות. נוסף על כך, במהלך המשבר התגלו מעשי שחיתות הקשורים 
למשרד הארצישראלי בפולין שהופקד על מתן הרשיונות לעלייה.

האיום על תנועות הנוער עורר את הנהגתן להקים מסגרות שתעזורנה להן להתמודד עם 
האיום. המשלחת לשומר הצעיר, שהורכבה ברובה מיוצאי גליציה, פנתה תחילה לגליציה, 
שם התקיימה מועצת מדריכים בכפר ריטרו )Rytro(. בהופעתו בריטרו העלים יערי את סיפור 
העלייה השומרית וכישלונותיה, ובמקום זה בנה את מיתוס הגבורה של ביתניה עילית.15 
אם בריטרו ניגנו אנשי המשלחת מהארץ כינור ראשון, הרי בספטמבר 1924, בוועידת 
דנציג,16 שהייתה האירוע המרכזי בחיי התנועה בפולין ובארצות אחרות, מעמדם היה אחר. 
מעמד המשלחת נבע מיחסי הכוחות בינה לבין ההנהגה הראשית המקומית. בגליציה עלתה 
ההנהגה הוותיקה לארץ, ובריטרו ניצבה לפני השליחים הנהגה צעירה שטרם ביססה את 
מעמדה. נוסף על כך, ההסתדרות הציונית בגליציה הייתה בנתיב התנגשות עם השומר 
הצעיר ועודדה ייסוד תנועות נוער ציונית שתשמשנה משקל נגד לשומר הצעיר. הופעת 
המשלחת שחיזקה את מעמד ההנהגה הראשית ואת התנועה מול הממסד הציוני בגליציה, 

בגלל הדימוי של בוני הארץ, התקבלה בברכה.
בפולין הקונגרסאית עמדה בראש התנועה הנהגה ותיקה, שברובה לא עלתה לארץ, 
נהנתה מיוקרה רבה בכל שכבות התנועה והייתה מחוברת להנהגת הציונות הפולנית. החיבור 
הזה היה בעל ממד אישי: ילדיו של מנהיג הציונות הפולנית, יצחק גרינבוים, היו חברי 
הקן הוורשאי. למרות מעמדה של גליציה כערש התנועה, ראתה עצמה הנהגת התנועה 
הפולנית בראשות יהודה גוטהלף כמנהיגת התנועה באשר היא, וניהלה את מעשיה בהתאם. 
היוזמה להקמת התנועה העולמית וברית הנוער, שני ארגוני גג על ארציים, צמחה בהנהגה 

הוורשאית והיא שקידמה את המגמות האלה. 
ההנהגה הראשית הפולנית הפיצה את רעיונותיה, כפי שהעיד רישרד ויינטרוב במכתבו, 
עוד בטרם הגיעו אנשי המשלחת הארצישראלית לאירופה. הופעת המשלחת, בדומה להופעות 
ברל כצנלסון ויצחק טבנקין בוועידת דנציג, הייתה תוספת קישוט, אך לא השפיעה על 
מהות הוועידה כפי שנוסחה בידי גוטהלף וחבריו. הוועידה חיזקה את מעמדה של חבורת 
גוטהלף, שנוסף על היותה הנהגת התנועה הפולנית הייתה כעת גם ההנהגה העליונה, 
כלומר העולמית, של השומר הצעיר. מעמדה של ההנהגה המקומית נשמר עד לעלייתם 
של גוטהלף וחבריו לארץ, ובמקביל ייצגו השליחים לפולין את האינטרסים הארצישראליים 
והיו פעילים בעיקר בפורומים התנועתיים. עוצמת ההנהגה הראשית בפולין חייבה מינוי 
שליחים בעלי מעמד לא רק בארץ, אלא אף בתנועה טרם עלייתם. המשלחת שהגיעה לפולין 
)ראשה, יעקב חזן, שהה פרקי זמן ממושכים בווינה( כללה אנשים שהיו פעילים קודם לכן 

אביבה חלמיש, מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית, חמישים השנים הראשונות, 1947-1897, תל־אביב   15
2009, עמ' 87-86.

בדנציג התקיימו כמעט במקביל שלוש ועידות: ועידת התנועה הפולנית, הוועידה העולמית של התנועה   16
שהייתה איחוד התנועות הארציות, וועידת יסוד של 'ברית הנוער' שהשומר הצעיר יזמה את הקמתה.
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בפולין. אף על פי שטרם הוחלט על חובת ההצטרפות לקיבוץ לאחר העלייה, השליחים 
גויסו מקרב חברי הקיבוצים. על כן בכיר עולי התנועה מפולין, חיים קרונגולד )היה עד 
לעלייה ראש מערכת הצופיות של התנועה הפולנית(, לא נשלח לפולין. מעמד השליחים 
בהנהגה הראשית והעולמית בתקופת הבראשית קיבל ביטוי בולט בשני המאבקים שעמדו 

במוקד הפעילות של צמרת התנועה בפולין ובארץ. 

המשברים בתנועה החינוכית
באפריל 1927 הוקם בשכונת בת גלים שבחיפה הקיבוץ הארצי של השומר הצעיר, ובכך 
הגיע לסיומו התהליך שראשיתו במפגש בית אלפא. בעת הדיונים לקראת הקמת הקיבוץ 
הארצי התגלתה מחלוקת חריפה בין הקיבוצים שחבריהם הגיעו מפולין לבין חברי הקיבוץ 
הרוסי )לימים אפיקים(. בעוד יוצאי פולין רצו לשמר את הייחוד של השומר הצעיר גם 
לאחר העלייה, דגלו הרוסים בהשתלבות במסגרות כלליות כמו מפלגת מעמד שתקום )כמו 
מפא"י שקמה בינואר 1930( ותנועה קיבוצית כוללת. למעשה, מעת המפגש מצאו עצמם 
שני הזרמים במאבק על עתיד התנועה הקיבוצית. התנועה הקיבוצית הייתה מראשיתה מעין 
תחנת מעבר שמכאן הצטרפו אליה חברים חדשים ומנגד עזבו אותה אחרים. גידול התנועה 
הקיבוצית הותנה ביתרון המספרי של המצטרפים על העוזבים. מכל מגזרי התנועה הקיבוצית 
מצא הקיבוץ הרוסי את עצמו במצב מסוכן ביותר באשר הוא נשאר ללא עתודות אנושיות 
בגלל נעילת שערי ברית המועצות. הניסיון להקים תנועת נוער הקשורה אליו ישירות, 
'הצופה העובד', נכשל, והמאגר היחיד של מצטרפים חדשים היה בתנועה העולמית של 
השומר הצעיר. לראשי הקיבוץ היה ברור כי התנועה הארצית היחידה שעשויה להסתפח 
לשורותיו היא התנועה הלטבית, שהודרכה מראשיתה בידי חברי התנועה הרוסית. כן 
הניחו ראשי הקיבוץ כי קיימת אפשרות סבירה שהתנועה הליטאית תלך בעקבות התנועה 
הלטבית. חבר ההנהגה העליונה, איש הקיבוץ הרוסי, אליעזר )לסיה( גלילי, יצא כשליח 
התנועה לליטא במטרה למשוך לשורות קיבוצו את בוגרי התנועה הליטאית. מולו התייצב 
נציג הזרם הפולני בתנועה, מרדכי בנטוב, שפעל בוורשה הן בהנהגה העליונה והן כאחד 
העורכים של ביטאון התנועה העולמית, השומר הצעיר: עתון הבוגרים. גלילי הוציא לאור 
את עיתון התנועה הליטאית, זיו, שאת מאמריו כתב. מבחינת ההנהגה העליונה הוויכוח 

בין הזרם הפולני לזרם הרוסי עמד במרכז הפוליטיקה הפנימית.17 
במקביל לוויכוח עם הזרם הרוסי פרץ בתנועה הפולנית ויכוח נוסף, שבעיני ראשי 
התנועה בגולה היה משמעותי יותר. באמצע שנות העשרים גדל הפער הרעיוני בין התנועה 
בגליציה לבין זו שבפולין. בגליציה התפתחה, על רקע התנאים המקומיים בציבור הכללי 
ובהסתדרות הציונית, רדיקליזציה שמאלית בתוך השומר הצעיר, אשר השפיעה בדרגות 
שונות על כל המערכות התנועתיות. מרדכי אורן )אורנשטיין(, שביטא את הזרם המרכזי 

הפילוג  צור,  אלי   ;1972 תל־אביב  בלטביה,  נצ"ח  תנועה:  של  קורותיה  ניישטט,  מלך  אתי,  אברהם   17
בוורוטקי 1930, גבעת חביבה 1984.
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בתנועה הגליצאית, היה מנהיגה המוכר. בשנת 1927 הגיע אורן לוורשה וצורף להנהגה 
העליונה. הוא התנגד להצטרפות בוגרי התנועה למפלגת המעמד שעמדה לקום בארץ, דרש 
שהתנועה ְתפתח נוסחה רעיונית ברורה ותמך בגידור התנועה ובוגריה מהמרכיבים האחרים 
של תנועת העבודה הציונית. עמדותיו ומוצאו התנועתי קירבו אותו למאיר יערי וחבריו 
במרחביה. גוטהלף ייצג את הקוטב הנגדי לאורן בעמדות התנועה. לדעתו, אסור לתנועות 
הנוער לפתח עמדות פוליטיות ועל בוגרי התנועה להצטרף למפלגת המעמד לאחר העלייה 
לארץ. בניגוד לאורן, היה גוטהלף סוציאל־דמוקרט. המתחים בין שני האישים נחשפו לאחר 
שאורן פרסם את מאמרו 'מתיחת הקו'.18 עם פרסום מאמרו של אורן,19 התחברו שני חלקי 
הוויכוח התנועתי ולמגיבים על עמדות אורן הצטרפו לצד גוטהלף וחבריו פעילי הזרם 
הרוסי. אף כי בנטוב, השליח הבכיר של הקיבוץ הארצי לפולין, צידד בוויכוח בגוטהלף, 
הוא היה משני בחבורה, והשתתפותו הייתה הוכחה למשקלו המוגבל של השליח לפולין. 
מרדכי בנטוב היה ראשון השליחים שדמותו גילמה את הפרדוקס שבמעמד השליח. השליחים 
נבחרו על פי רוב מקרב חברי הקיבוץ הארצי שהיו פעילים מרכזיים בתנועה החינוכית טרם 
עלייתם, אך לאחר עלייתם נשכח מעמדם הקודם ומעמדם בארץ נקבע לפי המקום שתפסו 
בהיררכיה של הקיבוץ הארצי. כשליחים נקבע מעמדם לא לפי תפקידם הישן בתנועה 
החינוכית בגולה, אלא לפי הסטטוס בקיבוץ הארצי. מעמדו של בנטוב, שהיה מראשי הקן 
הוורשאי טרם עלותו לארץ, נקבע בשליחותו על בסיס חברותו בקיבוצו, משמר העמק, 
מעמד שהיה פחות מזה של גוטהלף ומקורביו. עקב התחושה שפעילי הזרם הרוסי משתלטים 
על הוויכוח ומנצלים אותו לטובתם, הופסקה המחלוקת מעל דפי העיתון על פי החלטתו 
של הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי,20 אך הרוסים העבירו את המחלוקות לזירות אחרות. 
בשנת 1930 התפלגה תנועת השומר הצעיר, והזרם הרוסי שפרש הקים תנועת הנוער משל 

עצמו — נוער צופי חלוצי )נצ"ח(.

אליעזר פרי, 'מטאטא ברזל'
הוויכוח בעיתון, שזכה לכינוי 'על מתיחת הקו', סיפק תחמושת למתנגדי השומר הצעיר 
בהנהגה הציונית בגליציה ודחק את התנועה למצב של התגוננות. הלחץ החיצוני הגביר 
את תהליכי ההשמאלה בתנועה הגליצאית לקראת רדיקליזציה מואצת, והם פרצו בפרשה 

הקרויה בלשון המכובסת של עיתונות התנועה, 'ההתבוללות האדומה'.
תהליך הרדיקליזציה בשורות השומר הצעיר היה פרי תהליכים מספר, חלקם בארץ 
וחלקם בפולין. התנאים הקשים בקיבוצי העלייה החמישית בראשית שנות השלושים גרמו 
לתסיסה חברתית בתוכם. חברי הקיבוצים, שהועסקו בפרדסים וסבלו מניצול קשה מצד 

השומר הצעיר, מס' 8-7, דצמבר 1927, עמ' 5-3.   18
 ,15.12.1928  ,24-23 מס'  שם,  בס.ס.ס.ר"',  הציונות  של  "הרדיפות  לשאלת  'ארוכות,  אורן,  מרדכי   19

עמ' 16-15; שם, מס' 1, 1.1.1929, עמ' 10-8. 
שם, מס' 4, 15.2.1929, עמ' 8.  20
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הפרדסנים, מצאו בעלי ברית בקרב הפועלים היחידים שעבדו לצדם והשתייכו למפלגה 
הקומוניסטית )פק"פ( ולפועלי ציון שמאל. לתופעות של האופוזיציה לממסד מפא"י ששלט 
במושבות התלוותה גם המסורת התנועתית של מרד נעורים, והשילוב הוביל לצעדי מחאה 
שפגעו גם במעמד הקיבוץ הארצי במוסדות היישוב וההסתדרות. בתגובה החליטה הנהגת 
הקיבוץ הארצי לנקוט יד קשה נגד הקיבוצים המורדים, למשל קיבוץ ג' הגליצאי. הייתה 
בכך הפרת תקנון הקיבוץ הארצי שהתקבל בשנת 1927, שהבטיח אוטונומיה מלאה לקיבוץ 
היחיד. המדיניות שנקט הקיבוץ הארצי כללה גם סילוק החשודים בשמאלנות, אשר עקב 

מדיניות ממשלת המנדט גורשו לארץ הולדתם. 
שובם של המגורשים לפולין והמכתבים שהגיעו מן הארץ יצרו משבר בשורות התנועה 
החינוכית, באשר חברי הקיבוצים הצעירים בארץ שימשו עד לעלייתם מדריכים בקנים. 
פולין בכללותה והציבור היהודי בתוכה סבלו מתוצאות המשבר הכלכלי של שנת 1929. 
נוסף על כך הקשיח השלטון הפולני את צעדיו כלפי האופוזיציה הפוליטית וכך נוצר 
משבר מתמשך. המצב המשברי היו חמור במיוחד בגליציה. גליציה הייתה החלק העני של 
פולין ועוניה הקרין גם על יהודיה. המשבר הפוליטי הכיל גם אלמנטים של מאבק לאומי, 
כי במרכז האופוזיציה לשלטון המרכזי ניצבו מפלגות אוקראיניות, שהיו רוב בגליציה 
המזרחית. המסורת התנועתית ששורשיה היו בתנועת 'צעירי ציון', שמה דגש על בירור 
אינטלקטואלי והדגישה את הצורך בבהירות ובטוהר רעיוניים. ההנהגה הציונית של גליציה 
המערבית בהנהגתו של יצחק שוורצברט האשימה את השומר הצעיר ב'אידיאולוגיה של 
מהפכה סוציאלית, מלחמת מעמדות, דיקטטורה פרולטרית ושלילת האפלציה הציונית'.21 
מבודדת בתנועה הציונית, וחשה נרדפת בתוכה, התבצרה התנועה בעמדות רדיקליות, 

גישה שהחמירה את מצבה. 
על כן המשבר בגליציה היה חריף יותר מאשר בכל אזור אחר של פולין. מוקד המשבר 
היה בקיבוצי ההכשרה, שם, נוסף על התמונה שציירתי לעיל, קינן גם חשש כי 'מדיניות 
הספר לבן של פספילד ויחס ההסתדרות הציונית יביאו להפסקת העלייה של חניכי השומר 
הצעיר. בהשפעת הספר הלבן, העירעור האידיאולוגי ]...[ חדר זמן ידוע אחרי הפגישה השניה 
לתוך הקיבוץ הלך רוח ליקווידטורי'.22 האחריות לטיפול במשבר שהלך והתרחב ברחבי 
התנועה בגליציה הוטלה על כתפיו של השליח מהארץ, אליעזר פרי. פרי החליף את חבר 
קיבוצו, מרחביה, רישרד ויינטרוב, שחזר לארץ עוד בטרם הגיע פרי ללבוב. היעדר החפיפה 
בין שני השליחים העצים את המשבר שבו מצאה את עצמה התנועה בגליציה. תוך שנים 
מעטות מאז המשבר של 'מתיחת הקו' למשבר בגליציה השתנה מעמדו של השליח בפולין. 
כל עוד נמשך הפולמוס בין הזרם הפולני לבין הזרם הרוסי נזקקו הקיבוץ הארצי ושליחיו 
בגולה לתמיכת ההנהגות הראשית בגולה. אחרי פרישת הזרם הרוסי מן התנועה העולמית, 

מכתב אליעזר הכהן לוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, 20.3.1930, אש"צ, 7-95. 6 )4(.  21
הסתדרות החלוץ בגליציה, קיבוץ עלייה 'משמר', המזכירות ברשניוב, 2.3.1931, חוזר 4, אש"צ, 1-2   22
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פסק צורך זה. יתר על כן, המנהיגים הוותיקים והמוכרים של התנועה בפולין ובגליציה 
עלו לארץ והחליפו אותם דמויות חדשות, שהתקשו להתייצב מול עמדות הקיבוץ הארצי, 
גם אם חלקו עליהן. התנועה בגליציה, שהייתה נתונה תחת מתקפת הממסד הציוני, נזקקה 
לתמיכת הקיבוץ הארצי ולהשפעתו בהסתדרות הציונית. התלות של התנועה הגליצאית 
בקיבוץ הארצי פעלה לטובת אליעזר פרי. עם זאת, גם אם התנועה הייתה במצב של חולשה, 
נטיות חבריה ביחס לקו רעיוני היו החלטה אישית, שלא היו קשורות למצב התנועה. הם 

קיבלו החלטות קבוצתיות, ובכך הייתה טמונה הסכנה הרבה ביותר לעתיד התנועה. 
פרי פעל במציאות פרדוקסלית. קרבתו למאיר יערי העניקה לו יוקרה ועוצמה בפעילותו 
כשליח, אך נטלה ממנו את היכולת להכרעות עצמאיות. יערי עצמו עבר שינוי פוליטי בין 
ימי הקמת הקיבוץ הארצי, שבהם נטה רעיונית לשמאל לבין שנות העלייה החמישית. קיבוצי 
העלייה החמישית הונהגו )למעט קיבוץ חדרה, לימים עין החורש( בידי השמאל הפוליטי 
בתנועה, ואישים כמו אורן, יעקב ריפתין וחבריהם הציבו אתגר ליערי ולבני דורו. היה זה 
ויכוח רעיוני, בין־דורי ואישי. אנשי נס ציונה ובנימינה )כלומר בכורי הקיבוצים מפולין 
וגליציה בעלייה החמישית( התקשו לסלוח ליערי על יישור הקו עם מפא"י, צעד שחשבוהו 
לבגידה. מערכת יחסים סבוכה זו גרמה ליערי להרהר בפרישה מפעילותו בקיבוץ הארצי 
עקב תחושתו שאין הוא מסוגל לשתף פעולה עם הקיבוצים הצעירים: 'השמאל שונא אותי 
ואני שונא אותם לא פחות מכל ציוני מחוצה לנו. איני יכול ללחום נגדם מלחמה גלויה 
מתוך חרדה לשלמות התנועה והם מנצלים את היותי כבול בידי וברגלי ומשמיטים את 
הקרקע תחת המפעל ]...[ הנני עוצר את הזעם הרוצה להתפרץ ואם יתפרץ — לא יהיה טוב'.23 
יערי היה מודע לכך שרדיפת השמאל בקיבוצים עלולה למוטט את הקיבוץ הארצי כולו, 
ועל כן העביר את המאבק לתנועה החינוכית בגולה, מתוך אמונה כי הקיבוצים הצעירים 
ללא גיבוי העורף התנועתי בגולה יישרו קו עם הקיבוצים הוותיקים. גישה זו באה לביטוי 
במכתב ההוראות שנשלח לפרי: 'לדעתי יש לגמור עם "מפקפקים" ולטאטא אותם במטאטא 
שמד ]...[ הסלקציה הזאת קלה יותר בגולה מאשר בארץ, קלה יותר בקיבוץ מתחיל מאשר 
בקבוץ משקי ]...[ יש להוציא את כל המפקפקים מן ההסתדרות ]...[ קבוץ אשר יסרב, יש 
לפזר אותו ולהוציא כולו מן ההסתדרות. ממיליונים הננו מצילים מאות ואין להרשות שאת 

שארית הפליטה יאכל רקב'.24 
בעוד שיקולי יערי נבעו מפרשנותו למצב הקיבוץ הארצי בארץ, פעל פרי על סמך 
המציאות בגליציה. הפער הזה בקריאת המציאות אפיין את יערי ביחסיו עם השליחים. 
פרי ניסה לפעול בשלבים ולנוע מאיומים מרומזים לנקיטת צעדים דרקוניים. בפברואר 
1931 התכנסה המועצה הראשית של התנועה בגליציה. המועצה כונסה כדי ליצור קונסנזוס 
תנועתי ולהביא לחיסולו של השמאל בתנועה. במטרה זאת הציג פרי תכנית רעיונית שהייתה 

מכתב יערי לפרי, 2.10.1931, אש"צ, 95 -33.1)3(.  23
מכתב יערי לפרי, 6.4.1931, אש"צ, 95 -7. 7)5(.  24
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הודאה כי הדרך שבה הלכה התנועה הגליצאית במשך שנים רבות בטעות יסודה והובילה 
את התנועה למצב של אין מוצא.25 תכניתו הפכה להחלטה מחייבת של המועצה הראשית, 
ודרכה — של התנועה בגליציה. חמוש בהחלטת התנועה יצא פרי לטהר את התנועה. תחילה 
ניסה לפעול באופן נקודתי, בסלקו מן התנועה )בעיקר בקיבוצי ההכשרה( חברים שעמדתם 
הפרו־קומוניסטית הייתה ברורה. הוא פעל תחת לחצו של מאיר יערי להרחיב את היקפי 
הטיהורים. בפועל השיג פרי תוצאה הפוכה משאיפתו. סילוק חברי התנועה מהקיבוצים 
ומהקנים דחף את האופוזיציה השמאלית למחתרת וגם אלה שהיו ניטרלים בוויכוח החלו 
לתמוך בה מתוך הזדהות חברתית והתנגדות למדיניותו, שהייתה מנוגדת למהות תנועת 
הנוער. פרי הבין שמדיניותו הובילה לתוצאה הפוכה לכוונותיו ומיהר להודות בכך במכתבו 
ליערי: 'חשבתי שנוכל להתגבר על המשבר ובמחיר של זעזועים קלים נוכל להציל את 
התנועה מכשלונה. האמונה הזאת מתבדית לאור ההסתכלות היום־יומית ]...[ נחוצה פעולת 
הצלה! איני מאמין שנוכל להמנע מזעזועים כבדים, אך אולי כך נוכל להציל את התנועה'. 
בסיום מכתבו זעק פרי להנהגת הקיבוץ הארצי: 'חושו אפוא להצלת ערשה של תנועות 

השומר הצעיר'.26 
כאשר עבר מתגובה מקומית לכוללת הקצינה פעילותו: בחודש מארס 1931 סילק פרי 
חמישים חברים מקיבוצי ההכשרה. תוך תקופה קצרה בקיץ 1931 סולקו ועזבו את התנועה 
1,500 חניכי השכבות הבוגרות של התנועה. בתום ה'טיהורים' התכנסה הוועידה הי"ב של 
התנועה בגליציה, שנועדה לשים סוף פסוק הן לתהליכי ההשמאלה והן לטיהורים, שהיו 
תגובת ההנהגה עליהם. פרי, שניצח על הוועידה, ראה בה חידוש המסורת התנועתית 
הגליצאית, שממנה סטתה התנועה בשנים האחרונות. בהאמינו כי הושם קץ למשבר הוא 
שב לארץ בראשית 1932, ובדיווחו לפני הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי הוא ציין בגאווה 
כי 'הועידה הצליחה להחדיר את הכרת המפנה לאורך כל החזית בלבות מאות הבוגרים. 
הועידה הפכה את הסיכום האידאולוגי של ההנהגה הראשית לנחלתה של כל התנועה. בזה 

נסתיים פרוצס ההבראה של התנועה במשך שנתיים האחרונות'.27 
בניגוד לתמונה שצייר פרי הפכה התנועה בגליציה למדבר רעיוני וחברתי. מעבר 
לצמצום המספרי של שורות התנועה בעקבות הסילוקים והעזיבות, אלה שנותרו בתנועה 
היו מותשים מן המשבר ונזהרו מכל אתגר רעיוני. חבר ההנהגה החדשה תיאר במרירות את 
חבר התנועה שלא עזב כיצור אפטי, עייף ומנוון אינטלקטואלית, יצור שהוא בז לו.28 אפשר 
לקבוע שהצלקות שהותיר פרי באמצעות 'מטאטא הברזל' בגופה של התנועה הגליצאית 

נשארו בה עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. 

'מעמדה הרעיוני של התנועה הארצית', 1-2.2.1931, אש"צ, 1-2. 71 )3(.  25
מכתב פרי ליערי, 20.5.1931, אש"צ, 95- 7. 7 )5(.  26
ביולטין הקיבוץ הארצי, מס' 12 )10(, 20.2.1932.  27

דברי אולק הויסמן בישיבת ההנהלה הראשית, 9.3.1932, אש"צ, 1-2. 116 )1(.  28



יולוו רחוייאה שליחי היירוש הארצי ר וליו   |  115

משבר ההשמאלה בגליציה הבהיר את דילמת השליח. השליח נועד למלא שני תפקידים: 
להציג את עמדת הקיבוץ הארצי לפני התנועה בגולה, ולעזור, כחבר בוגר ועתיר ניסיון, 
להנהגה המקומית להוביל את התנועה. פרי ניסה להנהיג את התנועה בגליציה כאשר הוא 
אינו קורא את המפה המקומית, אלא מנסה לענות לתביעות מן הארץ תוך התעלמות מן 
המציאות המקומית. שיטת פעולה כזו אינה מזיקה בימי שגרה, אך הרת אסון בשעת חירום. 
אחת התגובות המיידיות למשבר ההשמאלה בגליציה הייתה הקמת המשלחת שמנתה 
אנשים שניהלו מאבק נגד אורן בתקופת 'מתיחת הקו' בראשותו של יהודה גוטהלף. אך 
אם טרם עלייתו לארץ הנהיג גוטהלף ללא עוררין את התנועה הפולנית, בתקופת היעדרו 
השתנה המצב: על רקע מאבק הבחירות לקונגרס הציוני הי"ח )1933( חלה השמאלה בתנועה, 
וגוטהלף לא מצא שפה משותפת עם בוגרי התנועה. גם יערי לא היה שבע רצון ממדיניות 
המשלחת בראשותו של גוטהלף, בייחוד מניסיונותיו להתקרב לאנשי מפא"י בפולין ולשתף 
אתם פעולה. במכתב אישי לחזן כתב יערי: 'איני מפיק רצון מהקורס הפוליטי של השליחים 
בפולין ואיני סומך ביותר על המצאותיו החינוכיות של דוד ]רוזנבוים[ ]...[ היו לי כבר 
התנגשויות עם דוד ויהודה'.29 עוד בהיותו בפולין, בנספח שצורף למכתבו אל חזן, הציע 
יערי להחליף את המשלחת הקיימת. פייבל גבזה, איש ההנהגה הראשית בוורשה, ריכז את 
מחנה מתנגדיו של גוטהלף וחבריו בהנהגת התנועה והיה בקשר עם יערי, שחזר לארץ בסוף 
1933. למרות התנגדותו לעמדות המשלחת בפולין, הורה יערי, שחשש מהפגיעה במעמד 
השליחים בתנועה, לגבזה לא להתסיס נגד השליחים ולא לפגוע ביוקרתם. באין התנגדות 
ניהל יהודה גוטהלף, לאחר שובו של יערי לארץ, תעמולה למען איחוד של הקיבוץ הארצי 
עם מפא"י. כדי לסכל פעילות אופוזיציונית לעמדתם, סילקו השליחים את האופוזיציה 
מהמנגנון התנועתי, כולל את גבזה.30 צעדים כאלה לא היו אפשריים לפני המשבר בגליציה, 
אך פעילותם של פרי וממשיכיו בגליציה יצרה נורמה חדשה של צעדי כפייה בנימוק של 

טובת התנועה.
הנהגת הקיבוץ הארצי חששה שהמשלחת בהנהגתו של גוטהלף תנסה להכתיב את 
גישתה באמצעות החלטות ועידת התנועה בפולין ולהפוך את הדרישה לאיחוד עם מפא"י 
לקו תנועתי מחייב. על כן נדרשה התנועה הפולנית להשהות את הוועידה עד לחילופי 
המשלחות. השליח שעליו הוטלה המשימה להחזיר את ההנהגה העליונה ואת ההנהגה 
הראשית בפולין לנתיב שסימן הקיבוץ הארצי היה צבי לוריא, חבר עין שמר וממקורביהם 
של יערי וחזן. לוריא היה אמור לשאת בכפל תפקידים — שליח להנהגה העליונה ונציג 
הקיבוץ הארצי בהנהגה הראשית בפולין. כפל התפקידים מעיד על המעמד שהעניק הקיבוץ 

הארצי ללוריא, אך גם על הנטל שהיה עליו לשאת בשליחותו.31

מכתב יערי לחזן, ורשה, 24.10.1933, אש"צ, 95 -7. 8)3(.  29
מכתב פ' גבזה ליערי, ורשה, 11.3.1934, אש"צ, 7-95. 8)3(.  30

אש"צ, 1-2.  מכתב הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי להנהגה הראשית, משמר העמק, 11.11.1934,   31
 .)2(8
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לוריא, השליח כמנהל
צבי לוריא הגיע לפולין יחד עם אשתו גוטה, והיה כנראה אחד השליחים הראשונים שיצא 
לשליחות כשאשתו עמו. בתקציב המשלחת לא הובאה בחשבון נוכחות האישה, ומשפחת 
לוריא לא יכלה להתפרנס מתקציב הקיום שלו. גוטה באה לפולין ללא תפקיד מוגדר בתנועה. 
מטרתה הייתה ללמוד הוראה )כנראה על חשבון משפחתה(, והיא התחילה ללמוד במוסד 
מתאים. אך הלחץ הכלכלי ונטילת חלק בפעילות התנועה גרמו לה להשתלב בפעילות 
התנועה, והיא חשה סיפוק רב מהפעילות. על רקע זה פנתה אליה מועצת המשלחת לפעול 
באופן מלא בהדרכה בתנועה. במשך כשנתיים התנהל משא ומתן 'מייגע, מביש ומשפיל' 
בין משפחת לוריא לבין ההנהגה הראשית הפולנית להכיר בעבודתה של גוטה כתרומה 
הזכאית לתמורה, לשווא. מן השמועות למד לוריא שלא ההיבט הכספי היה העיקר, אלא 
שחבריה לא רצו את גוטה בקרבם. במר לבו האשים לוריא את ההנהגה הראשית בתהליכי 
ניוון פנימיים. לדעתו, 'הולכת ומשתרשת מסורת שבהנהגה הראשית יוכלו לעבוד אנשים 
אשר רק יקבלו פקודות, אולם אשר יחסר להם האומץ והתבונה האישית לעבוד יחד באופן 
חברי, גם ביניהם לבין עצמם ]...[ יש כבר פחד בתנועה ויש חשש שאי אפשר לעבוד ביחסים 
קולגיאליים. אני מביט על כל ההתפתחות בדאבון לב, מתוך חרדה עמוקה והכרתי המלאה 

היא כי אנו צריכים לעמוד בפרץ'.32
המסמר אחרון בפרשת פעילותה של גוטה לוריא בפולין ננעץ בעת ישיבה משותפת 
של המשלחת עם ההנהגה הראשית הפולנית. למרות ההבטחות בחדרי חדרים, איש מן 
השליחים לא התייצב בישיבה לצדה. ייתכן שעל התנהגות השליחים השפיעה העובדה 
שאת דמי הקיום שלהם הם קיבלו מההנהגה הראשית ופחדו למצוא את עצמם במצבה של 
גוטה. הפתרון נמצא בפנייתה של גוטה לפעילות התנועתית בליטא, שם, לדבריה, שקיבלו 
אישור בדיווחי ההנהגה הראשית הליטאית, היא עשתה חיל.33 מאז כיבושה של וילנה על 
ידי הצבא הפולני )1919( ליטא ופולין היו במצב רשמי של מלחמה. אחד הביטויים למצב 
זה היה סגירה הרמטית של הגבולות בין שתי המדינות. המעבר מפולין לליטא ולהפך היה 
אפשרי רק במעבר דרך מדינה שלישית. על כן הימצאותה של גוטה לוריא בקובנה בירת 
ליטא ושל בעלה בוורשה, למרות הקירבה הגאוגרפית בין שתי הערים, הפכו את הקשר 
בין שני בני הזוג לבלתי אפשרי. צבי למד זאת על בשרו כאשר ביולי 1936 נסע לבקר את 
אשתו בליטא, נעצר על גבול ליטא-לטביה וגורש בחזרה ללטביה. נסיעות כאלה היו כרוכות 
בהוצאות כספיות ניכרות וגזלו זמן.34 בשלהי 1936, אחרי לחץ ממושך, החליטה ההנהגה 
הראשית הפולנית לאפשר לגוטה לשוב לפולין ולאפשר לה לעבוד בפולין במימונה של 

מכתב צבי לוריא לאפרים ]רבינוב[, ורשה, 24.10.1936, אש"צ, 18-95. 3)4(.  32
שם.   33

מכתב צבי לוריא לגוטה, 21.7.1936, אש"צ, 18-95. 17)1(.  34
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התנועה הפולנית. כדי להגיע מקובנה לוורשה היה עליה לנסוע לבירת לטביה, ריגה, כדי 
להוציא ויזה אצל הקונסול הפולני ומשם להגיע לוורשה.35 

למרות היחסים המתוחים בין צבי לוריא לחברי המשלחת האחרים ובין ההנהגה העליונה 
להנהגה הראשית, מבחינתה של התנועה הייתה זאת תקופה חסרת זעזועים משמעותיים. מבחינה 
רעיונית מיצבה התנועה הפולנית את עצמה כתנועה מרקסיסטית. המפלגה הקומוניסטית 
הפולנית, שהייתה מעורבת בזעזועים שעברו על ברית המועצות, מיעטה לפעול בקרב הנוער 
היהודי ומשיכתה בקרב חניכי השומר הצעיר דעכה. במקביל הייתה זאת תקופה סוערת 
בתולדות יהדות פולין. במאי 1935 נפטר מנהיגה של פולין, יוזף פילסודסקי, ונפתחה 
מלחמת ירושה על כס המנהיגות. אחד הכלים המקובלים במאבק היה גיוס דעת הקהל 
הפולנית שמגזרים רבים בתוכה היו אנטישמיים וביטויו היה גל של מעשים אנטישמיים 
שחרגו מעבר לכוונת מחולליהן. חרם כלכלי על סוחרים יהודים גלש בשורה של עיירות 
לפרעות ביהודים, שהמפורסמות בהן הן הפרעות בפשיטיק ובמינסק מזוביצקי, וחרם על 
סטודנטים יהודים באוניברסיטאות פולין הפך לעתים להתקפות של סטודנטים אנטישמים 
על יהודים. הזירה הפוליטית היהודית התקשתה להגיב על האירועים האנטישמיים בזמן 
אמת. התנועות הציוניות היו עסוקות בעלייה, במאבקים פנימיים )בייחוד בין תנועת העבודה 
הציונית לבין הרביזיוניסטים( ומ־1936 גם במרד הערבי בארץ. המפלגה היהודית הגדולה, 
אגודת ישראל, שותקה עקב מדיניותה, שיתוף פעולה עם ממשלת פולין. מפלגת הבונד, 
שזה עתה יצאה מתקופת משבר ממושכת עקב חיסולה על אדמת ברית המועצות, הייתה 
היחידה שהתייצבה בפרץ. במסורת המפלגתית טופח זיכרון ההגנה העצמית מול פורעי 
'המאות השחורות' בימי מהפכת 1905. על כן הבונד הייתה המפלגה היהודית היחידה 
שהרימה את נס ההתנגדות לפורעים. צעדי הבונד העמידו את הנהגת השומר הצעיר בפולין 

ובראשה צבי לוריא לפני דילמה: 

הבונד הולך ונהפך לכוח גדול ברחוב היהודי. ב־17 במרץ הוא ארגן את 
פעולת המחאה בקשר עם פשיטיק וכל היהדות נצטרפה אליו. עכשיו הוא 
קורא לקונגרס של פועלים יהודים בפולניה אשר תפקידו לשמש מחאה נגד 
אנטישמיות וסכנת הפשיזם ]...[ בתנאים אלה רוצים פועלי ציון ]...[ לסדר 
קונגרס פועלים יהודי בפולניה נגד האנטישמיות אשר צריך להתכנס בעוד 
שבועיים, לפני קונגרס הבונד ]...[ החלטנו לדרוש מפועלי ציון להפוך את 
הקונגרס שלהם לקונגרס של ארץ ישראל העובדת של המוני עם ופועלים 
בפולניה למען המפעל של ארץ ישראל העובדת וזכויות היהודים בפולניה. 
דעתנו היא כי גם בשעת פורענות זו צריך להשקיף על שאלות הגולה, 

אוסף מכתבי צבי לוריא לגוטה, אש"צ, 18-95. 17)1(.  35
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זכויות היהודים, אנטישמיות מתוך נקודת המרכז של ארץ ישראל ואין 
להתבייש בכך.36

הקו שנקט לוריא נגע לא רק לאירועים בתוך פולין, אלא גם לזירה הבין־לאומית. לאחר 
החלטת הקומינטרן על הקמת גושי חזית עממית ברחבי אירופה, קמה בראשית יוני 1936 
ממשלת החזית העממית בצרפת. התחושה באירופה הייתה כי עלייתו של היטלר לשלטון 
בגרמניה תגרור את היבשת לסדרת מלחמות, ואכן באמצע יולי פרצה מלחמת האזרחים 
בספרד. לוריא תיאר בנימה מבודחת את צעדי הקומוניסטים ואת תגובת התנועה על 
צעדים אלה: 'אין אנו משתתפים באימפרזות ]טקסים[ של הקומוניסטים, המוכנים ללכת 
לכל כינוס, אף בעל אופי אזרחי בולט, אולם אשר יש בו במשהו ואף לכאורה לקדם את 
המלחמה בפשיזם ובאימת המלחמה. מכל שכן אין אנו בגולה לוקחים ולא ניקח חבל 
בכל עבודה היוצאת את מסגרת הפעולה הארצישראלית הבלתי אמצעית, מלבד הופעות 

דמונסטרטיביות חד פעמיות'.37
הקו הזה נגד את אופיים של חברי התנועה, שהיו נערים בעלי ערנות פוליטית ותאבי 
מעש. למרות התחושה הכללית כי האדמה בוערת מתחת לרגליהם של יהודי פולין, דרשה 
הנהגת הקיבוץ הארצי, ובעקבותיה גם ההנהגה הראשית הפולנית, שחברי התנועה יימנעו 
מעשייה אקטיבית. ההנהגה חששה כי 'יש סכנה של סטיות אידיאולוגיות, אבל יותר 
מזה — של רפיון רוח, של שקיעה באפטיה, של נשירה בגלל חוסר מטען רעיוני מספיק'.38 
היא התעלמה מכך שהיא גרמה למצב הזה. מחשש לצעדי החניכים לנוכח המצב בפולין 
ובעולם הובילו לוריא וחבריו מדיניות של סירוס רעיוני של התנועה. לא הייתה להם תובנה, 
שיש להיסטוריון בן ימינו, כי מדובר בפרולוג למלחמת העולם השנייה והשואה. במקביל, 
צמצום היריעה והראיה ל'פעילות ארצישראלית ישירה' מנע מלוריא לראות תהליכים 
רחבים ומשמעותיים יותר. לוריא, שישב במקום שתוך זמן קצר יתפרץ כהר געש קטלני, 
כתב בחרדה על הקורה בארץ: 'כל מעינינו בנעשה אצלכם. גם כשאנו עוסקים בקטנות. אני 
יושב כאן במרחק גדול כל כך מהקבוץ הארצי ומהקבוץ. זה מזל ביש — גם בימי 1929 הייתי 
בתנועה בגולה. כל רצוני להיות אתכם, אולם, כיצד אמרת? אני חיל, מתפקע וממשיך'.39 
נראה שלוריא היה מודע לכך שהקו שהוא הוביל לא היה פופולרי בתנועה וכדי להעבירו 
הוא נזקק לשליחים מהארץ אשר יפיצו אותו. רק שנים ספורות קודם לכן מנתה המשלחת 
מהארץ אנשים מעטים, ובימיו של לוריא תפקיד השליח השתנה ממתווך בין התנועה בגולה 
לבין הקיבוץ הארצי לנציג הארץ המביא את רצון הקיבוץ הארצי וכופה אותו על התנועה 

מכתב צבי למאיר, ורשה, 29.4.1936, אש"צ, 1-2. 91)3ב(.  36
מכתב צבי למאיר, 11.7.1936, אש"צ, 1-2. 91)3ב(.  37

מכתב ברית הקיבוצים לוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, 27.2.1936, אש"צ, 1-2. 8)2(.  38
מכתב צבי למאיר, ורשה, 29.4.1936, אש"צ, 1-2. 91 )3ב(.  39
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החינוכית. לא הייתה זו תופעה ייחודית לשומר הצעיר. באותה תקופה כתב מנהיג תנועת 
גורדוניה, פנחס לוביאניקר )לבון(: 

תנועת הנוער בגולה חדלה להתקיים כגורם חינוכי ורוחני עצמאי. המַרכז 
את כל האוטוריטה — הוא המפעל בארץ ]...[ זאת היא גם דמות ההחלטות 
המתקבלות בגולה: אלה הן העתקות של ההחלטות המנוסחות בכינוסי הארץ 
]...[ ההשפעה החיונית של ארץ ישראל, של המפעל היוצר ]...[ הוא הכרח 
בשביל תנועת הנוער הציונית. הודות להשפעה זו השתחררנו מקפיצות 
מסוכנות ועמדנו על קרקע דשנה של ניסיון חיים עשיר ]...[ אבל השפעתה 

מקבלת יותר ויותר צורה של ניבלציה40 רוחנית.41 

בתנועת השומר הצעיר הפולנית הסוכן של מגמה זו היה צבי לוריא והוא נזקק להגשמתה 
לשליחים רבים. המועצה הכללית של הקיבוץ הארצי החליטה על מצבת כוח אדם של 
חמישים שליחים, כדי לענות על צורכי התנועה החינוכית הן במישור הארגוני והן במישור 
הרעיוני. המספר הפך בעיני השליחים למספר מאגי, שהשליחים נתלו בו כדי להסביר את 
קשיי המצב בתנועה. אך אם בזמן ועידת פופרד )1935(42 היו במשלחת מעל לשלושים 

שליחים, כעבור שנה ירד מספרם לעשרים, והמשיך לרדת.43 
כדי להתגבר על מצוקת כוח האדם יזמה ההנהגה העליונה קול קורא לקיבוצים בדרישה 
למלא את התחייבות הקיבוץ הארצי להעלות את מספר השליחים לחמישים.44 בתגובה 
על הדרישה החוזרת של המשלחת להגדיל את מספר חבריה לחמישים, כתב יערי: 'אל 
נא תתייאש. אומנם 50 שליחים לא נוציא, מלבד אנשים שאינם לרשותנו נחוץ כסף רב 
וגם הוא איננו עומד לרשותנו'.45 החיבור בין גודל המשלחת לבין תקצובה לא היה מקרי. 
תקופה ארוכה התנהל משא ומתן בין צבי לוריא לבין הקיבוץ הארצי על תקצוב ההנהגה 
העליונה והוצאות השליחים. יערי במכתביו האשים את ההנהגה הראשית הפולנית, שהייתה 
אחראית גם לתקצוב השליחים בבזבזנות ובאי תכנון ההוצאות. ההנהגה הראשית בפולין 
הגיעה לפשיטת רגל וצריך להבריאה. הבראת הקופה תוטל, הבטיח יערי, על יורשו של 

לוריא, כדי לאפשר ללוריא לסיים את תפקידו.46 

ניוון, השטחה.  40
פנחס לוביאניקר, 'המשבר בנוער היהודי באירופה המזרחית', בתוך: גרשון חנוך )עורך(, דרכי הנוער,   41

ירושלים 1937, עמ' 25.
ועידה עולמית של השומר הצעיר שנערכה בסלובקיה.  42

מכתב צבי למאיר ]יערי[, 14.5.1936, אש"צ, 18-95. 3)5(.  43
מכתב צבי למאיר, 29.4.1936, אש"צ, 1-2. 91)3ב(.  44
מכתב מאיר לצבי, 20.5.1936, אש"צ, 1-2. 91)3ב(.  45

מכתב יערי ללוריא, מרחביה, 1.12.1936, אש"צ, 18-95. 3)5(.  46
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בתשובתה הציגה ההנהגה הראשית את פירוט ההוצאות וטענה כי רק בשנה 1936 היא 
צמצמה את החוב שהצטבר בשנות הפעילות הקודמות ב־8,500 זלוטי.47 עם סיום תפקידו 
כתב לוריא ליערי מכתב שהיה כתב הגנה על התנהגותו והתנהגות התנועה הפולנית בתחום 
הפיננסי. בתגובה על מכתבו של 'יודקס', הוא מאיר תלמי, איש משמר העמק, שהחליף 
את לוריא בתפקידו, על התנהלות התנועה בפולין, טען לוריא כי 'לא היה בזבוז. לחלוטין 
לא הוצאה אף פרוטה מיותרת. הייתי יכול להוכיח זאת סעיף אחרי סעיף. ודווקא משום 
כך הייתי מצווה לאמץ את ידי החברים הצעירים, אשר עמדו מול נחשול האנסינואציות 
]רמזים[ מהתנועה עצמה'.48 יערי לא האמין לדיווחים המטהרים את ההתנהגות הכספית 
של התנועה בפולין, אך המתין לבוא מחליפו של לוריא, מאיר תלמי לפולין. במכתב פרטי 

הוא שחזר את הוויכוח עם לוריא בענייני כספים: 

אתה זוכר כי ביקרתי את התקציבים של צבי לוריא ואת אופן הסתערותו על 
ההקצבות. אתה זוכר את האולטימאטום שלו לבסוף, שאם לא נשלח לו 50 
פונט האחרונים, שעמדו לרשותנו ]...[ כי אז הוא ישוב הביתה אחרי הבחירות 
לקונגרס. אתה זוכר את החוזרים שלו להנהגות הראשיות המודפסים לתפארת 
בתוכם רצוף בכי שאין לו כסף על הבול. אחרי שלוש שנות עבודה, כשהיה 
כבר בחזרה בארץ, שלח לנו סיכום תקציבי בסיטונות, מעין ספר זכרונות 
על הכספים המוצאים. ]...[ צבי לוריא לבטח לא הרשה לעצמו מותרות 
בתור פרט ובודאי הוציא את הכסף בשביל פעולה. הוציא והוציא ובכה, 
שאין פרוטה לבול ]...[ לבסוף באת אתה ואישרת את כל מה שחששנו ועוד 

למעלה מזה. ציורי השחור ביותר לא הגיע לקרסולי המציאות.49

מעמדו של לוריא כשליח היה מורכב ומסובך. היה עליו להשליט את רצונו של הקיבוץ 
הארצי על התנועה החינוכית בגולה ולמנוע סכנה של עזיבת חניכים או מרי רעיוני. תקופת 
פעילותו החלה בשנת שיא של עלייה מפולין, שנת 1935, ומאז התנועה הלכה והצטמקה. 
בימי הפרעות ביהודים בפולין והתסיסה בשמאל האירופי על רקע מלחמת ספרד, לוריא 
צריך היה לשכנע את החניכים לעצום עיניים ולאטום את האוזניים בטיעון שרק הקורה 
בארץ הוא באמת משמעותי. לצד פעילותו בקרב החניכים, בייחוד מהשכבות הבוגרות, נאלץ 
להתמודד עם יחסי עבודה עכורים בתוך המשלחת ועם ההנהגה הראשית. לוריא האשים את 
אחד השליחים, חבר משמר העמק, ביצירת מתחים בתוך המשלחת. נוסף על כך הוא היה 
ממורמר עקב הבעיות שעוללו לאשתו. לכן הוא ציפה בקוצר רוח לסיום שליחותו. בעת 
המשבר בינו לבין חבריו להנהגה בעניינה של אשתו, התלונן לוריא לפני חברו: 'אני כאן כבר 
שנתיים. אין לי כוח יותר להלחם ולעמוד על קוצו של יוד. לעתים קרובות מתגנב הרצון 

מכתב ההנהלה הראשית בפולניה לוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, 26.12.1936, אש"צ, 18-95. 3)3(.  47
מכתב לוריא ליערי, ורשה, 15.3.1937, אש"צ, 7-95. 8)8(.  48

מכתב יערי ליודקס, 7.3.1938, אש"צ, 7-95 8)8(.  49
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הכביר לארוז את המזוודות ולחזור לקיבוץ. הקיבוץ שלי יפה מאד וטוב בו מאד וגם לי יהיה 
שם טוב'.50 ציון השנתיים לא היה מקרי ולוריא חזר אליו בהזדמנות נוספת, באיגרתו ליערי: 

יש לי הרושם המעציב במקצת, כי לא הייתי צריך להמשיך שבת כל כך 
הרבה זמן בעבודת הגולה ]...[ בוורוטקי קבענו, כי המינימום לעבודת שליח 
בגולה — זהו זמן של שנתיים. זה נכון. אולם היינו צריכים יחד עם זה לקבוע 
כי גם המכסימום אלה הם שנתיים של עבודה. כנראה שהמרחק הגיאוגרפי 
משפיע, מגדיל את החיץ, מרבה אי הבנות ואני שוב אינני בטוח, אם בכוחו 

של מכתב כזה כמו שלי לתקן משהו.51 

אחרי כשלוש שנים בפולין שבו לוריא וגוטה אשתו. הוא היה מאוכזב משליחותו וחשש כי 
אבד לו הקשר האינטימי עם יערי מהתקופה שלפני צאתו לשליחות. 

השליח האחרון 
קצת יותר משנתיים לאחר שובו של לוריא מוורשה פרצה מלחמת העולם השנייה. בהתאם 
להוראות הממשל המנדטורי והנהגת היישוב עזבו השליחים הארצישראלים מכל התנועות 
והארגונים את פולין ושבו לארץ. בארץ הם התקבלו, לפחות כלפי חוץ, כגיבורים שלא 
נרתעו מקשיים, אך בעיני חניכיהם התפרש צעד זה כנטישתם לרחמי הכובש. שבועות מספר 
לאחר פרוץ המלחמה התקבצו חברי התנועות הציוניות בווילנה, שהפכה לבירת ליטא. 
בין הפליטים שהגיעו לווילנה היו כל חברי ההנהגות הראשיות של פולין ושל גליציה, 
רוב חברי קיבוצי ההכשרה וחלקים של שכבת הבוגרים. למרות שהותן בווילנה המשיכו 
ההנהגות הראשיות לראות עצמן כממלאות את תפקידן הקודם. לכך נוסף תפקיד: חברי 
ההנהגות הראשיות הצטוו לראות עצמם כשליחי הקיבוץ הארצי. במהלך 1940 עלו כל 
חברי ההנהגות הראשיות, למעט שני חברים, טוסיה אלטמן ויוסף קפלן, לארץ, והותירו 
במקומם הנהגה ראשית חלופית. בראשית 1940 גנבו את הגבול לגנרל גוברנמנט )אזור 
פולין בשליטה גרמנית, שלא סופח ישירות לגרמניה( ארבעה מחברי ההנהגה החלופית, והחל 
האפוס הגדול של התנועה בגטאות. התנועה הטביעה את חותמה מעבר לגודלה המספרי 
ומשקלה בזירה היהודית טרם המלחמה. האם הדבר היה קורה אם המשלחת מן הארץ הייתה 
נוכחת בגטו? לדעתי התשובה היא שלילית, משלוש סיבות: )א( הגישה הפלסטינוצנטרית 
הגורפת של הקיבוץ הארצי הייתה מונעת פעילות בלעדית בגטו. )ב( עמדת השליחים )כפי 
שגיבשו גוטהלף ולוריא( קבעה שבעלי הברית הפוטנציאליים של התנועה הם חברי הליגה 
לארץ ישראל העובדת בלבד, בעוד כל הבריתות בגטו שבהן נטל השומר הצעיר חלק חרגו 
ממסגרת זו. )ג( הדרישה של השליחים כי המקור היחיד לסמכות התנועתית הוא הקיבוץ 

הארצי בארץ הייתה מעקרת כל פעילות ויוזמה של התנועה בגולה.

מכתב לוריא לאפרים, ורשה, 24.10.1936, אש"צ, 18-85. 3)4(.  50
מכתב לוריא ליערי, ורשה, 15.3.1937, אש"צ, 7-95. 8)8(.  51
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בסיומה של המלחמה רק חברה אחת, חייקה גרוסמן, שרדה מכל חברי ההנהגה הראשית. 
כל השאר, כולל כל הנהגת התנועה בוורשה, נפלו טרם השחרור. למרות זאת, כבר בשנת 
1944 קמה התנועה מחדש על אדמת פולין. תחילה היה זה ניסיון לקבץ את חברי השומר 
הצעיר ששרדו כדי להעלותם לארץ. מאחר שברור היה כי רוב חברי התנועה שוהים בברית 
המועצות, ויעבור זמן עד לשובם לפולין )מברית המועצות אי אפשר היה לעלות לארץ(, 
הוקמה מסגרת זמנית שתפקידה היה לאתר את חברי התנועה ששרדו, לדאוג לקיומם הפיזי 
ולארגנם לקראת היציאה מפולין. השלב הזה תם עוד לפני שיבת פליטי פולין מברית המועצות, 
עקב גילוי חבורות של צעירים יהודים ששרדו וארגונם בקיבוצים תנועתיים. תחילה היו 
אלה קיבוצים משותפים עם תנועת דרור, אך מסתיו 1945 החל השומר הצעיר את קיומו 
הנפרד. בחורף 1946 החלו להגיע לפולין רכבות מברית המועצות. הטבח בקיילצה ביולי 
1946 גרם ליציאה המונית מפולין לגרמניה, הידועה כ'הבריחה'. החל באביב 1947 פסקה 
הבריחה מפולין והתנועה החינוכית בפולין התייצבה והקימה מסגרות המקובלות בתנועה 

החינוכית, כמו קבוצות חינוכיות, חלוקה לשכבות גיל וקיום פעילות בקנים.
כל התהליכים המתוארים אירעו כתוצאה מפעילות של חבורה מצומצמת של בוגרי 
התנועה, שחלקם שרדו את המלחמה על אדמת פולין וחלקם שבו מברית המועצות כחיילים 
בצבא הפולני או כמסתננים באופן בלתי לגלי. מחדשי השומר הצעיר היו שונים מקודמיהם 
בהנהגה הראשית. הם היו מבוגרים יותר, בגלל עיכוב של שבע שנים שבהן נותרו באירופה, 
והתרגלו לפעול באופן עצמאי ללא פיקוח מהארץ. הם היו צמאים לקשר עם הארץ, אך 
לא רצו 'משגיחי כשרות' אידאולוגיים. למרות נאמנותם המוחלטת לתנועה, הם התייחסו 
בביקורתיות לעמדות הנהגת הקיבוץ הארצי וחלקו על פסיקותיה. כאשר יערי דרש באוגוסט 
1945 היפרדות מיידית מדרור, הוויכוח בצמרת התנועה הפולנית נמשך. כל עוד החבורה 

הזאת פעלה בפולין, נוכחותה עיצבה גם את מעמד השליחים מהארץ. 
השליחים הראשונים שהגיעו לפולין מהארץ התנדבו לתפקיד ולא נשלחו לפולין על 
ידי הקיבוץ הארצי ובשמו. יוקרתם האישית נבעה מן העובדה שהם לא היו נציגי הממסד 
הקיבוצי, אלא שרצונם לשקם את התנועה בפולין בער כאש בעצמותיהם. כאלה היו שייקה 
ויינר וזלמן לבנה, שיוקרתם כשליחים נבעה מבואם לפולין. התמונה השתנתה לאחר 
בואו לפולין של יחזקיאל אבני, חבר ותיק מעין החורש. אבני ראה את תפקידו כשליחות 
המסורתית, כזו שהתקיימה לפני המלחמה. חברי ההנהגה המקומית פסלו את הדפוס הזה 
של הפעילות והמתחים בינו לבין חברי ההנהגה הראשים גברו. את מערכת היחסים בין 
אבני לבין חברי ההנהגה הראשית תיאר שותפו לשליחות, אברהם פשטיין: 'היחס ליחזקיאל 
מצד ההנהגה הראשית היה רע מאד כל הזמן. לא הייתה לו אטוריטה ]...[ אחרי עזיבתו של 

מישקה )מתנגד מס' א' של יחזקיאל( שקטו הרוחות'.52 

מכתב ההנהלה הראשית להנהגה העליונה )להלן: הנה"ע(, לודז', 21.6.1948, אש"צ, 79.31 )2(.   52
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המתח בין ההנהגה הראשית לבין השליח נוסף על מתחים בהנהגה הראשית הפולנית. 
בניגוד לתקופה שקדמה למלחמה, תנועות הנוער הציוניות היו בעלות נוכחות בולטת בציבור 
היהודי ועקב כך משכו את תשומת לב הממסד הקומוניסטי ששלט בפולין. הוויכוחים בין 
פעילי המפלגה הקומוניסטית שפעלו ברחוב היהודי לבין פעילי השומר הצעיר עוררו את 
תשומת לבה של הנהגת הקיבוץ הארצי, וחייבו שליח שינהל את המדיניות הרצויה מבחינת 
הקיבוץ הארצי. במהלך 1948 נבחר כשליח המרכזי לפולין חבר קיבוץ אילון, משה צ'יזיק, 
שכונה 'כליף', שהיה בעבר בהנהגה הראשית בפולין ובמקבילתה בארץ. בניגוד לעבר 
הטרום מלחמתי, שבו הקיבוץ הארצי היה מודע לחשיבות התנועה הפולנית כבסיס כוחו, 
אחרי המלחמה ירדה חשיבותה. ראשי הקיבוץ הארצי התמקדו בפעילות הפוליטית במפ"ם 
בארץ, ומדיניותם בפולין נגזרה מצורכי מפ"ם. על כן השליח בפולין צריך היה להתאים את 
המדיניות שתאמה את צורכי מפ"ם בארץ, אך ללא קשר מיידי עם הארץ. מעמד זה העניק לו 
עוצמה שלא הייתה לשליחים לפני המלחמה. בפולין התמודד 'כליף' עם שלושה מרכזי כוח 
הקשורים בשומר הצעיר. היה עליו להשפיע על צעדי ההנהגה הראשית שהתנהלה באופן 
עצמאי, ובמקביל להתמודד עם מרכז מפלגת השומר הצעיר )מפלגת הפועלים היהודית — 
השומר הצעיר(. עצם קיומה של המפלגה היה ביטוי לדילמה הגילית של התנועה. כתוצאה 
משש שנות המלחמה היו על אדמת פולין בוגרי השומר הצעיר שגילם מנע את השתייכותם 
לתנועת הנוער, אך הם היו מחוברים אליה רגשית ורעיונית. למענם הוקמה על אדמת פולין 
מפלגה שהייתה חלק מהזרם הפוליטי העולמי של השומר הצעיר. עם הקמת מפ"ם בארץ, 
הוחלט כי גם המפלגות האחיות של מפ"ם בעולם תתאחדנה, אך בפולין תהליך האיחוד היה 
ארוך ומסובך. 'כליף' הגיע לפולין כאשר התקיימו מגעים בין מפלגת השומר לבין מפלגת 
אחדות העבודה, מגעים שנפסקו לעתים קרובות עקב משברים ביחסים בין שתי המפלגות. 
מרכז הכוח השלישי הייתה צירות ישראל בוורשה, שראשיה היו חברי מפ"ם: הציר ישראל 
ברזילי, מזכיר הצירות פנחס )פינק( דגן והנספח התרבותי, עזריאל אוכמני. לאנשי הצירות 
היה מגע ישיר עם הארץ והם התערבו לעתים קרובות בנעשה במפלגה ובתנועה החינוכית. 
'כליף' מצא עצמו לעתים קרובות בהתנגשות עם שלושת מרכזי הכוח הללו. על תפקוד 
השליח הקשתה גם הגאוגרפיה של יהודי פולין כפי שעוצבה על ידי המלחמה, הסכמי ילטה 
ומלחמת האזרחים הלא מוצהרת בין הממשל הקומוניסטי לבין מתנגדיו. בשנת 1948 שהתה 
הצירות הישראלית והוועד היהודי המרכזי בוורשה, מוסדות התנועות והמפלגות היהודיות 
היו בלודז' ורוב יהודי פולין התגורר בשלזיה תחתית, במרחק מאות קילומטרים זה מזה. 

משה צ'יזיק הגיע עם משפחתו לפולין בספטמבר 1948. עוד טרם בואו חלו בהנהגה 
הראשית חילופי משמרות. הקבוצה בהנהגתם של ישראל גלזר וחייקה גרוסמן, שהקימה 
מחדש את התנועה בפולין לאחר השואה, עלתה לארץ. חילופי המשמרות הללו שינו את 
היחסים בין ההנהגה הראשית לבין השליח. כעשרה ימים לאחר בואו לפולין הציג 'כליף' 
לחברי ההנהגה הראשית את תכנית העבודה לשנה הקרובה. התכנית התבססה על שתי הנחות 
יסוד: בלי קשר לפעילות הקומוניסטים היהודים, הציונות תמשיך להתקיים על אדמת פולין. 
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תנועת השומר הצעיר תמשיך לפעול כל עוד נמצא בה ציבור יהודי. שתי ההנחות ארוכות 
טווח תורגמו לארבעה צעדים מעשיים: )א( במקביל לעליית החניכים וחברי המפלגה, על 
התנועה להגדיל את שורותיה ולהגיע לאלף חניכים. )ב( גידולה של התנועה מחייב להגדיל 
את צוות המדריכים. יש להכשירם ולהעניק להם בסיס עיוני, רעיוני ופדגוגי. 'כליף' סבר 
כי חניכי התנועה הלומדים בבתי הספר העיוניים יכולים לשמש מאגר לגיוס המדריכים. )ג( 
הואיל והרכב ההנהגה הראשית השתנה וכעת מנתה את הדור הבתר מלחמתי, יש להעניק 
לחבריה הכרה רעיונית ופדגוגית מעמיקה. )ד( גידול התנועה חייב בניית מערכת תכניות 
ההדרכה המשלבות היבטים עיוניים, חווייתיים וערכיים, המשתלבים למערכת הקרויה בצופן 
השומר הצעיר חינוך סינתטי.53 'כליף' הצליח לרתום את התנועה לחזונו ובינואר 1949 
גדלה התנועה ל־778 חניכים, אבל לאחר מכן נעצר גידולה המספרי של התנועה. מעבר 
לקיפאון המספרי ארבה לה ולשאר התנועות הציוניות סכנה משמעותית הרבה יותר, סכנה 

שנגעה להנחות היסוד של כליף. 
בספטמבר 1947, שנה לפני בואו של 'כליף' לפולין, התכנסו בעיירת נופש פולנית, 
שקלרסקה פורמבה )Szklarska Poreba(, ראשי המפלגות הקומוניסטית במדינות מזרח 
אירופה והחליטו שתי החלטות גורליות לאזור: )א( מעבר ממשטר רב מפלגתי למשטר חד 
מפלגתי תוך ביטולן של כל המפלגות וארגונים, למעט המסגרות הקומוניסטיות; )ב( שינוי 
השיטה הכלכלית מכלכלה מעורבת לכלכלה נוסח ברית המועצות, החלטה שנגעה במיוחד 
לכפר, על המשק הפרטי ששלט בו. קצב ביצוע ההחלטות היה שונה בכל מדינה, ושינויי 
המשטר הפוליטי והשיטה הכלכלית היו תלויים במציאות הספציפית של המדינות השונות. 
מבחינתו של השומר הצעיר השינויים שהביאו לביטול פעילותו במזרח אירופה התרחשו 
תחילה ברומניה ובהונגריה, אך הצעדים שנקט השלטון הקומוניסטי במדינות הבלקן לא 

התפרשו בשמאל הציוני בפולין כאיתות למה שמצפה לו. 
כאשר התקיים כנס של פעילי השומר הצעיר בדצמבר 1948 משלושת המגזרים של 
הפעילות: התנועה החינוכית, צמרת מפלגת השומר הצעיר ואנשי הצירות, התברר ל'כליף' 
שגישתו, הדוגלת בהמשך הפעילות כתמול שלשום, אינה זוכה לתמיכה מחוץ לתנועה 
החינוכית. במפלגה ובצירות, היסוד לחרדה מפני הבאות הייתה החלטת ממשלת פולין 
לבטל את קיומו של המשרד הארצישראלי של הסוכנות, שעד אז הופקד על חלוקת הוויזות 
לישראל. טיעונה ההגיוני של ממשלת פולין היה שהקמת צירות ישראל בוורשה ובה המחלקה 
הקונסולרית, מייתרת את המשרד. כדי לבקש את הוויזה צריך היה לפנות למשרד הפנים 
הפולני, וזה צמצם בצורה דרסטית את מתן האישורים. הצעד השני שעורר חרדה היה פרסום 
בביטאון הרשמי של המפלגה הקומוניסטית הפולנית של ההחלטות של פעילי המפלגה 
הפעילים ברחוב היהודי שחודן הופנה נגד הציונות, צעד שלא נעשה עד אז. מול 'כליף' 

פרוטוקול ההנהגה הראשית, לודז', 25.9.1948, אש"צ, 1-2. 59 )1(.  53
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התייצב מנהיג המפלגה, ראובן ארזי, שקבע כי נפתח פרק חיסול הציונות בפולין, שיואץ 
לאחר הבחירות בישראל, שכנראה יובילו להקמת ממשלה פרו־מערבית בראשות בן־גוריון.54 
עמדת ארזי ותומכיו קיבלה אישור בשטח עם ועידת האיחוד של המפלגה השלטת )ינואר 
1949(, שבמהלכה בלעה המפלגה הקומוניסטית את שותפיה הזוטרים והופיעה מפלגת שמאל 
 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,( 'יחידה, 'מפלגת הפועלים הפולנית המאוחדת
PZPR(: פזפ"ר. במהלך הוועידה חבורה בראשות מזכיר המפלגה, ולדיסלב גומולקה, אשר 
הובילה עד אז את המפלגה, סולקה מכל עמדות הכוח והמפלגה הפכה למונוליתית נוסח 
המפלגה הבולשוויקית הרוסית לאחר הוועידה העשירית שלה בשנת 1921. לאחר הקמת 
הפזפ"ר המפלגות היחידות מחוץ לה שהמשיכו לפעול היו המפלגות הציוניות. האירועים 
הללו לא שינו את עמדתו של 'כליף', שדבק בהנחה כי הממשלה הפולנית לא תפגע בעלייה 
היהודית מפולין, בהיותה מודעת לעוצמת האנטישמיות ועל כן שואפת להקטין את היישוב 
היהודי בפולין, מדיניות שמעודדת בפועל את העשייה הציונית. ראייה זו עודדה אותו ואת 
ההנהגה הראשית לפעול כאילו אין מגבלה על פעילות התנועה. כתמונת ראי הניח 'כליף' 
שכל צעדי הקומוניסטים בקרב היהודים נדונו לכישלון והגברת פעילותם נגד הציונות 
התפרשה בעיניו כביטוי לנקמה מתוך תחושת אוזלת ידם לנוכח כוחה של התנועה הציונית.55 
'כליף', כך נראה, התקשה לקרוא את הכתובת על הקיר למרות הסימנים הברורים. בספטמבר 
1949 פורק קיבוץ ההכשרה של התנועה החינוכית בביאלבה. בכך הקיץ הקץ על הקיבוצים 

התנועתיים, שהיו סימני היכר של פעילות התנועה בפולין מאז חידושה.56
ההנהגה הראשית בפולין קיבלה את עמדותיו של 'כליף' ואת ניתוחיו, אך הנהגת מפלגת 
השומר הצעיר התנגדה לו בשתי סוגיות מרכזיות: סוגיית האיחוד ושאלת היחס למפלגה 

הקומוניסטית הפולנית. 
הקמת מפ"ם בארץ בינואר 1948, כאשר התנועה לאחדות העבודה, פועלי ציון שמאל 
ומפלגת השומר הצעיר התאחדו למפלגה אחת, הייתה אמורה להביא לאיחודים דומים ברחבי 
העולם. כפי שהתנועות החינוכיות בארץ ובעולם הרכיבו תנועה אחת, כך גם מפ"ם ואחיותיה 
בעולם נועדו להיות ישות אחת. בנובמבר 1948 הוקם משרד הברית העולמית, שהופקד 
על איחוד המפלגות האחיות ברחבי העולם.57 בראש המשרד עמד איש אחדות העבודה, 
דוד ליבשיץ. ברוב המדינות עבר תהליך האיחוד במהירות ובצורה חלקה. בפולין התגלתה 
מחלוקת לגבי איוש מוסדות המפלגה המאוחדת, שנבעה משתי נקודות מוצא מנוגדות. אנשי 
השומר הצעיר דרשו הרכב מוסדות שימנע מיוריזציה )שלטון הרוב( מצד אחד השותפים. 
זה היה התנאי שעליו עמדו אנשי אחדות העבודה בכל מקום, למעט בפולין. בפולין דרשו 

כליף ליודקס, ורשה, 25.12.1948, אש"צ, 1-2. 59)4(.   54
מכתב כליף למיטק ]זילברטל[, לודז', 8.9.1949, אש"צ, 31. 79)2(.  55

מכתב יעקב ]מאיוס[ להנה"ע, פראג, 11.10.1949, אש"צ, 1-2. 68)1(.  56
אה"ע(,  )להלן:  העבודה  ארכיון   ,25.11.1948 העולמית',  'הברית  למשרד  מכוננת  ישיבה  פרןטוקול   57
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אנשי אחדות העבודה שהמוסדות שייבחרו ייצגו את יחסי הכוחות המספריים בין המפלגות 
המתאחדות. מאחר שנציגי אחדות העבודה לא היו מוכנים לסגת מדרישתם, 'כליף', אשר 
דיבר בשם הנהגת הקיבוץ הארצי, התנגד לאיחוד. בעמדתו תמכו סניפי המפלגה, אך לא 
הנהגת המפלגה, שרצתה להתאחד בכל מחיר. הטיעון של מרכז המפלגה היה שאם המפלגות 
לא תתאחדנה לאלתר, תקרוס מפלגת השומר הצעיר ותתפורר. כנגד הטיעון הזה טען 'כליף' 
כי בניגוד לציפיות המפלגה גדלה והתחזקה. אך נימוקיו לא שינו את עמדת הנהגת המפלגה 

הפולנית שחבריה רצו לעלות לארץ, עייפים ותשושים אחרי עשר שנות סבל ותלאות.58 
מאז הקמת מפלגת השומר הצעיר בפולין בשנת 1946 מנו חברי ההנהגה הראשית יותר 
ממחצית חברי מרכז המפלגה. במהלך 1948 רוב חברי ההנהגה הראשית, שהיו גם חברי 
מרכז המפלגה, עלו ארצה. בהרכב הפרסונלי החדש של מרכז המפלגה התקשה 'כליף' 
להשפיע על עמדות המפלגה בסוגיות האיחוד. העוינות בינו לבין הנהגת המפלגה התבטאה 
בשלושה מישורים: )א( אישי, בגלל העוינות בין 'כליף' לבין נחום שטרכמן, יורשו של 
ארזי בתפקיד; )ב( רעיוני, שנבע מראייה שונה של היחסים עם הקומוניסטים, כאשר הנהגת 
המפלגה חתרה לשיתוף פעולה עם הקומוניסטים בעוד 'כליף' וחברי ההנהגה הראשית קידשו 
מלחמת חורמה על הוויתורים לקומוניסטים; )ג( כלכלי־תקציבי, שכן התקצוב מהקיבוץ 
הארצי הגיע להנהגה הראשית וזו הייתה אחראית להעברת חלק מהסכום למפלגה ולביטאון 
השומר הצעיר, מוסטי. 'כליף' פיקח אישית על העברת הכספים לשותפים, ותוך זמן קצר 
התדרדרו היחסים בין המפלגה לבין התנועה החינוכית לשפל המדרגה. ראשי המפלגה איימו 
בהתפטרות אם המצב יימשך. איש הצירות בוורשה, פינק דגן, שמונה להיות בורר במחלוקת, 
דיווח כי 'היחסים הגיעו לכלל משבר של אמון ומדבר ביחסים וכמובן הבעיה הכספית היא 
רק אחת הבעיות. וזה דווקא בזמן שדרוש שיתוף פעולה נבון ואחראי בין הגורמים שלנו'.59
אחרי רצף של דחיות התאחדו המפלגות הקשורות במפ"ם הישראלית ב־26-25 ביוני 
1949. המפלגות המאוחדות, עייפות מהדיונים הבלתי נגמרים קיבלו את כל ההחלטות 
הארגוניות במשך פחות משבוע וקיימו את ועידת האיחוד. המהלך החפוז של האיחוד היה 
בעיני 'כליף' ביטוי לכניעה של הנהגת מפלגת השומר הצעיר לשותפיהם מאחדות העבודה, 
וסדר הישיבה על הבמה ובחירת הנואמים בוועידת האחוד היה ההוכחה לכניעה הזאת. הוא 
נאחז בפרשה משנית כדי להוכיח את צדקתו: 'כשהנשיאות נכנסה על הבמה תפסו אנשי 
פועלי ציון את כל הכיסאות ובקושי השאירו שני כסאות בשביל אנשינו'.60 כנראה תחושת 
ההשפלה שחש הייתה נחלתו שלו ושל מקורביו בלבד. גם לאחר האיחוד נותרו בעינם 
חילוקי הדעות בין 'כליף' לבין אנשי השומר הצעיר במפלגה המאוחדת. עם כל החשיבות 
ש'כליף' ייחס לשאלת איחוד המפלגות, כאמור, הסוגיה הקיומית של המחנה הציוני הייתה 

סוגיית היחסים עם הממשל הפולני ועם הקומוניסטים.

מכתב 'כליף' להנה"ע, כנראה סוף פברואר 1949, אש"צ, 31. 79)2(.  58
מכתב פינק ליעקב, ורשה, 18.7.1949, אש"צ, 4.33)2(.  59

מכתב 'כליף' להנה"ע ]אין תאריך[, שם.  60
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'כליף' הגיע לפולין כאשר ירח הדבש בין הקומוניסטים לבין התנועות הציוניות התקרב 
לסיומו. למחרת שחרור פולין מהכיבוש הנאצי פרצה בפולין מלחמת אזרחים בפועל בין 
המשטר החדש לבין מתנגדיו מהימין הפולני. אויבי הקומוניסטים דבקו בנוסחה הטרום 
מלחמתית שיש זהות בין הקומוניסטים ליהודים, וכל פגיעה ביהודים היא פגיעה במשטר. 
עד סוף 1947 נהרגו כ־1,500 יהודים. בלי קשר לאידאולוגיה שלהם, היהודים ראו במשטר 
את מגנם היחיד והיו לציבור 'שבוי'. השמאל הציוני לא רק ראה במשטר את מגן יהודי 
פולין, אלא אף הזדהה אתו רעיונית. הביטוי להזדהות זו בא במצע למפלגה המאוחדת 
שחיבר פנחס שטרן, ממובילי ההנהגה הראשית והמפלגה. הצעתו הושתתה על שני עוגנים 
רעיוניים: העשייה הציונית, כלומר הכשרה קיבוצית והעלייה לארץ, ותמיכה במשטר 
בפולין והזדהות עם המחנה בהנהגת ברית המועצות.61 הצעת שטרן התקבלה על רוב חברי 
המפלגה. אם בעיני 'כליף' וחבריו בהנהגה הראשית מוקד הפעילות הציונית היה התנועה 
החינוכית, לדעת מתנגדיו במפלגה המצב היה שונה. בישיבת מרכז המפלגה טען מנהיגה 
שטרכמן, כי כל עוד התנועה הציונית תתייצב בזירה הבין־לאומית לצד פולין ותמנע את 
הדה לגיטימציה, המשטר יאפשר לה לפעול. המשטר גם אפשר את הפעילות הלאומית של 
היהודים, שהתקיימה במסגרת הוועדים היהודיים. מאחר שרק המפלגה יוצגה בוועדים, היה 
לה תפקיד מוביל בעשייה הלאומית ועל התנועה החינוכית היה, לדעתו, לקבל את מרות 
המפלגה. הנחת היסוד של הנהגת המפלגה שאין להגיע להתנגשות עם המפלגה השלטת, 
כולל שלוחתה ברחוב היהודי, הייתה מקובלת גם על הנהגת פועלי ציון. כאשר איש מפלגתם, 
אדולף ברמן, סולק מהתפקיד החשוב ביותר ביהדות פולין, של יושב ראש הוועד היהודי 
המרכזי והוצע לו להסתפק בתפקיד סגן יושב הראש בוועד שנכבש בידי הקומוניסטים, 
השלימה מפלגתו עם ההשפלה וקיבלה את ההצעה. המגמה הזו נמשכה גם אחרי ועידת 
האיחוד. באוקטובר 1949 התכנסו ההנהגות של תנועות הנוער ושל צמרת המפלגה. במרכז 
המפגש עמדה הופעתו של פעיל פועלי ציון, רוטנברג, שעמדתו נתמכה בידי רוב אנשי 
המפלגה במקום, כולל יוצאי השומר הצעיר. הוא סבר כי 'אסור לגלות התנגדות כל שהיא 

למשטר הדמוקרטי ולא חשובה הסיבה'.62 
'כליף' הניח, עם בואו לפולין, כי המשטר הקומוניסטי העסוק בבעיות כלכליות, פוליטיות 
ובין־לאומיות מייחס תשומת לב מועטה למגזר היהודי ועל כן קל לו להתעלם מקיום מסגרות 
ציוניות. כללית יחס השלטונות ליהודים הצטייר בעיניו כהזנחה אוהדת. לעומת זאת הוא 
דרש לפעול במלוא הנחישות נגד הקומוניסטים שפעלו בזירה היהודית. גישתו לציבור היהודי 
בפולין בכלל ולקומוניסטים בפרט הייתה מזלזלת ומתנשאת. בעיניו, בציבור היהודי 'אין 
שום דבר בריא )חוץ למה שנמצא במחנה הציוני(. אין גם שום חיים יהודיים ולאומיים בכלל'. 
לפי תיאורו הרפואי, אם העם היהודי בפולין חולה, אזי החיידק הוא הקומוניסטים וכדי לרפא 

פנחס שטרן, 'הצעה לפרוגרמה למפלגה המאוחדת בפולין', אש"צ, 10/93)1(.  61
מכתב אילוני ]'כליף'[ להנה"ע, 18.10.1949, אש"צ, 79.31)2(.  62
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את העם צריך 'להרים על נס את המלחמה עם האנטי־ציונות ]...[ יש מלחמה בציונות. את 
המלחמה הזאת מנהלים אתנו הקומוניסטים'. לפי דעתו, הקומוניסטים היו אשמים לא רק 
במצבו הנוכחי של העם היהודי בפולין, אלא גם חטאו בחטא הקדמון: 'בגלל תעמולתם לא 
עלו היהודים ארצה ועקב כך נספתה יהדות פולין'. לדעתו הקומוניסטים היהודים ראויים 
לכל גינוי, ולמרות טיעוניהם על היותם מייצגים את המשטר כלפי המגזר היהודי, אפשר 
להילחם בהם ולהביס אותם. לדעתו, המאבק האמתי ניטש בשטח, וכאן היה יתרון מובנה 
לציונות: 'יכריע בהיאבקות הנטושה ובהחלטות ביחס לציונות גורם הכוח, כלומר מי ישלוט 
ברחוב היהודי. שני הדברים יקבעו: העלייה והנוער'.63 הוא דחף את התנועה החינוכית למאבק 
רעיוני, אף שהדבר עמד בניגוד לעמדת המפלגה. בעמדת המפלגה ראה סוג של התאבדות 
בשלבים: 'השיטה של השלמה ]...[ מביאה למעשה עלינו את החיסול באופן הדרגתי מתוך 

ההרדמה הציבוריות היהודית כולה ולרבות הציבור המפלגתי'.64 
האם עמדותיו ייצגו את עמדות הקיבוץ הארצי? באפריל 1949 ביקר מאיר יערי בפולין 
ונפגש עם ציר ישראל בפולין, ישראל ברזילי, ועם ׳כליף׳. היה זה מפגש של הדרג הבכיר של 
הקיבוץ הארצי על אדמת פולין. יערי וברזילי, כל אחד מסיבותיו, דרשו להתהלך בזהירות 
מול הקומוניסטים ולא לנטוש את הוועדים היהודיים. לעומתם 'כליף' הציג, גם אם בלשון 
דיפלומטית, את עמדתו הלא מתפשרת: 'צריך לשמור על העיקר, כלומר על התנועה. אך 
כל זה איננו יכול לבוא על חשבון ויתור אידאי או על הופעה מכובדת של התנועה ]...[ אנו 
הנציגים של האינטרס האמיתי של יהודי פולין ועם התחסלותנו ייסתם הגולל על יהדות 

זו'.65 קשה היה לראות בדבריו ביטוי לעמדות הקיבוץ הארצי. 
חודשים ספורים אחרי מפגש הצמרת נאלץ 'כליף' להכיר במציאות הקשה. המחלקה 
היהודית במפלגה הקומוניסטית, 'הסקציה', ששאפה את כוחה מהפעילות ברחוב היהודי, 
התקשתה להתמודד עם שאלת יציאת היהודים מפולין. במהלך 1946 עזבו את פולין רוב 
היהודים ומאז הציבור היהודי רק הלך והצטמק. מסקנת ראש הסקציה, שמעון זכריאש, 
לא הייתה שונה משמעותית מעמדת 'כליף', אם כי הוא לא נקט מונחים רפואיים אלא 
סוציולוגיים. לדעתו, הדרך לייצוב הציבור היהודי ולפרודוקטיביזציה שלו היא בשינוי 
המבנה התעסוקתי שלו ובסילוק הגורמים המסיתים להגירה מפולין. הוא ניסח את השקפתו 
במכתב למזכירות הוועד המרכזי של הפזפ"ר ב־28 ביוני 1949: 'לאפשר יציאה לפלסטינה 
לחבר הפעילים המרכזי והבינוני של כל המפלגות הציוניות, וגם לאלה השואפים לנטוש 
את פולין הסוציאליסטית הנבנית, כלומר, יזמים פרטיים, זקנים, נכים, רבנים ודתיים'.66 
הצעתו של זכריאש הייתה הבסיס להחלטת הוועד המרכזי של המפלגה, שעל ביצועה 
הופקד המשרד למינהל ציבורי. בראשית ספטמבר 1949 פרסם המשרד הודעה ששינתה 

מכתב 'כליף' להנה"ע, 12.1.1949, אש"צ, 4.33)2(.   63
מכתב 'כליף' להנה"ע, מארס 1949, אש"צ, 79.31)2(.  64

מכתב כליף ליעקב מאיוס, לודז', 17.4.1949, אש"צ, 68/1-2)1(.  65
Archiwum Akt Nowych (hereinafter: AAN KC Sekretariat), syg. 295/VII, p. 72  66
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את מהותה של הצעת זכריאש. לפי נוסח ההודעה של המשרד, אם כי צוינו הקטגוריות 
מהצעתו, הוענקה זכות פנייה למשרד לכל היהודים. סיום מועד הפניות נקבע לראשית 
אוגוסט 1950. נוסף על כך הודיע המשרד כי הרכוש של הוועדים היהודיים יולאם, אם 
כי שימושו לא ישתנה. החלק השני של הודעת המשרד אמר למעשה כי רכושן של כל 
המפלגות הציוניות יילקח מהן )ציודן השתייך משפטית לוועדים היהודיים המקומיים( 
ויעבור לידי הוועדים היהודיים. משמעות הסעיף השני הייתה שבתום גל היציאה מפולין 

תחדלנה המפלגות הציוניות מפעילותן.
הודעת המשרד למינהל הציבורי הייתה אות לפתיחת מאבק נוסף בין 'כליף' לבין 
הנהגת מפ"ם בפולין. תחילה הן ראשי מפ"ם והן ההנהגה הראשית הניחו כי יוכלו להמשיך 
בפעילותם עד אוגוסט 1950. אך באוקטובר 1949, כחודש אחרי פתיחת שערי המשרד, 
זומנו כל ראשי המפלגות הציוניות, כולל מפ"ם, למרכז הפזפ"ר ושם נמסר להן כי מועד 
תום הפעילות שלהן הוא סוף שנת 1949. ראשי מפ"ם יכלו לסרב לדרישה, ולזכות בתואר 
מרטירים, אך הם בחרו בקבלת הדין.67 אחד המחירים שנדרשה מפ"ם לשלם הייתה הצהרת 
פירוק המפלגה שכללה את שבחי המשטר. בתמורה הובטח לראשי מפ"ם כי כל חברי 

המפלגה יוכלו לצאת את פולין. 
'כליף' לא היה שותף להסדר עקב הנחתו העקרונית כי כל עוד יש יהודים בפולין על 
המפלגה להמשיך לפעול. היה זה מעין גלגול של החלטת התנועה ב־1939 להמשיך לפעול 
למרות כיבושה של פולין בידי ברית המועצות וגרמניה הנאצית. להחלטה זו התלוותה גם 
הנחה טקטית כי תנועת הנוער יכולה לשרוד מתחת לראדאר של המשטר. אולם הנחת 
היסוד של 'כליף' הייתה מוטעית מיסודה. הסקציה ראתה בתנועות הנוער הציוניות גורם 
ראשון במעלה בהפצת תעמולה הציונית ולכן קניה והכשרותיה סומנו ראשונים לפירוק.68
המהירות של חיסול קיבוצי ההכשרה של השומר הצעיר והקשיחות )ואף האלימות( 
שבה הוא התנהל, מעידות על הדחיפות שיוחסה למעשה. אך כליף וההנהגה הראשית היו 
מוכנים לשלם את המחיר מתוך אמונה כי זהו המחיר שצריך לשלם כדי לשמור על כבודה 

של התנועה. כללית הכבוד היה ליעד החינוכי של התנועה בתקופה חיסולה. 
עמדתו של 'כליף' עוררה חרדה בקרב הנהגת מפ"ם הפולנית, מחשש שהתנהגות 
התנועה החינוכית תביא לביטול ההסכמים עם הפזפ"ר: 'חברי פועלי ציון לא יכלו לסבול 
שקיבוץ "דרור" הסתלק בצורה כל כך לא נאותה והשומר הצעיר הוא קשה עורף. הפחד 
שוב העביר אותם על דעתם. הם פחדו שהעניין עלול לשנות את מדיניות הממשלה כלפי 
העלייה ]...[ מושג משונה השתרש במפלגתנו בפולין, "נסיגה בכבוד". פירושה המעשי ]...[ 
לא להאבק, להשלים ולהסתגל'.69 בעוד 'כליף' ראה בהתנהגות התנועה החינוכית ביטוי 
לדבקות בעקרונות ושמירה על כבוד התנועה, ראו בה חברי המפלגה התנהגות ילדותית 

נחום שטרכמן, כנראה 1950, אש"צ, 1.17-95)2(.  67
Richter do Zachariasza, 25.4.1949, AAN KC PZPR, syg. 237/98, pp. 71-72  68

לא חתום ]כנראה כליף[ להנה"ע לודז', 12.10.1949, אש"צ, 68.1-2)1(.  69
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לא אחראית: 'אפשר ואפשר היה למנוע הרבה דברים שקלקלו דם. חיסול בית הילדים של 
השומר הצעיר בדרך אדמיניסטרטיבית, חיסול מזורז של קיבוצי ההכשרה, החרמת משקים 
חקלאיים ]...[ כל אלה לא היו בבחינת הכרח'.70 ב־1 בינואר 1950 קיפלה תנועת השומר 
הצעיר את דגליה מול הלוח לזכרו של מרדכי אנילביץ' ברחוב מילה 18. חצי שנה מאוחר 

יותר כל חברי מפ"ם שרצו בכך הגיעו לארץ. 
עם פרסום צו המשרד למינהל ציבורי ניסה 'כליף', בצד מאבקו נגד הקומוניסטים 
והנהגת מפ"ם, לארגן את עלייתם של חברי התנועה החינוכית. העלייה נועדה להראות 
לשותפיו־יריביו כיצד מארגנים עלייה וגם להקל על קליטת העלייה התנועתית בארץ. כן 
נועד ארגון העלייה לשמש מכשיר שיעזור 'לשאת את משימה הגדולה ולקבל על עצמנו 
את האחריות וגם את הקרבנות לפעולת ארגון ותעמולה ]לעלייה['. לפי תכניתו השכבות 
הבוגרות של התנועה יעלו במסגרת קיבוציהן, בעוד השכבות הצעירות יאורגנו במסגרת 
חברות הנוער בקיבוצי הקיבוץ הארצי.71 כדי לשכנע את המשפחות לשלוח את ילדיהן 
לחברות הנוער בקיבוצים בארץ, הבטיח 'כליף' קדימות בעלייה ותיאר את השהות בחברות 
הנוער כמסלול מועדף לרכישת ההשכלה. התכנית השתבשה מיד עם צאת העולים הראשונים 

מחברי התנועה לדרך. 
באפריל 1950 סירבה ממשלת פולין להאריך את שהותו של 'כליף' בפולין והוא נאלץ 
לצאת את פולין עוד בטרם עזבו אותה רוב חברי התנועה. הוא חרד שהממשלה הפולנית 
תעצור את עליית חברי התנועה והגה תכנית דו־שלבית: בשלב הראשון תוקם הנהגה ראשית 
מצומצמת, שתאסוף נתונים על חברי התנועה הרשומים לעלייה. בשלב השני, שיתחיל אחרי 
מאי 1950, תחדש ההנהגה החשאית את קשריה עם המקומות שבהם פעלה התנועה בעבר 
ותקים מחתרת שתפקידה לארגן את עליית חברי התנועה. הוא דיווח על תכניותיו לקיבוץ 
הארצי. הצעתו עוררה חרדה בארץ וחשש כי גילוי המחתרת )ובכך שהיא תתגלה לא היה 
ספק( יערער את הקשרים עם הגוש המזרחי, קשרים שמפ"ם לא הייתה מוכנה לסכן אותן. 

על כן הקיבוץ הארצי מיהר לסכל כל יוזמה של 'כליף'.72

סיכום
מוסד השליחים צמח בשומר הצעיר מן הצורך לחבר בין התנועה החינוכית בגולה לבין 
בוגריה שעלו לארץ. החיבור היה ביטוי לכפל המסרים המרכזיים של החינוך: ארץ ישראל 
כמשאת הנפש שגרמה לבוגרי התנועה לעלות, והצורך המתמיד של הבוגרים בארץ להישען 
על התנועה בגולה. שני המסרים הללו יצרו מתח דינמי בין הארץ לגולה, שגרם לשינוי 

נ' שטרכמן, כנראה 1950, אש"צ, 1.17-95)2(.  70
'תכנית פעולה לתנועה בשעת חירום', אש"צ, 68.1-2)2(; מכתב משפחת פנחסי למיטק זילברטל, לודז',   71

2.11.49, אש"צ, 79.31)2( )'כליף' היה חבר אילון שאחד ממייסדיו היה פנחסי(. 
'כליף', סיכומים שהתקבלו בישיבת ותיקי ההנה"ר לפני צאתי מפולין, פריס, 12.4.1950, אש"צ,79.31   72

)2(; מיטק זילברטל ל'כליף', מרחביה, 11.4.1950, שם. 
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ביחס הכוחות בין כאן לשם. פועלם של שלושת השליחים שתוארו במאמר נע על ציר 
המתח הזה. אליעזר פרי פעל בגליציה, כשהוא מדורבן מן הארץ לפעול בדרך הנחרצת 
ביותר, אך פעילותו נדונה לכישלון מיידי לולא התמיכה של התנועה הפולנית פעילותו 
חסרה במידה רבה את ההילה שניזונה מהיותו נציג הארץ. למרות נחרצותו והדרישה שינהג 
'כמטאטא ברזל', הרדיקליזציה בשורות התנועה נמשכה גם אחרי שובו לארץ ואף הגיעה 
לקודם הקודשים של התנועה, ההנהגה הראשית של התנועה, ששלושה מחמשת חבריה 

הצהירו כי אינם מקבלים את דרכו של הקיבוץ הארצי.
תקופת הזמן הקצרה שהפרידה בין שליחותו של פרי לזו של צבי לוריא שינתה את 
יחסי הכוחות בתנועה החינוכית ובקיבוץ הארצי. בפרק זמן זה עלתה כל ההנהגה הוותיקה 
של פולין, ואלה מתוכה ששבו אליה כשליחים גילו כי דרכם ששלטה בעבר אינה מקובלת 
עוד על פעילי התנועה. הבחירות לקונגרס הציוני הי"ח ורצח ארלוזורוב גרמו להשמאלה 
משמעותית בשורות התנועה. בניגוד לפרי, לוריא לא התנגש עם תהליכי ההשמאלה בתנועה, 
אלא תיעל אותם. הוא מנע כל פעילות פוליטית על אדמת פולין, למעט ההשתתפות בהפגנות 
של הליגה למען ארץ ישראל העובדת, המקבילה העולמית של הסתדרות העובדים. במקביל 
הציג לפני חניכי התנועה את האופציה של עשייה פוליטית לאחר העלייה בארץ. העברת 
מוקד העשייה הפוליטית גם לחניכים הנמצאים הרחק מהארץ שירתה שתי מטרות: היא 
רוקנה את הפעילות הפוליטית בגולה מן המשמעות הממשית והעניקה למוסדות הקיבוץ 
הארצי, המופקדים על ההתנהלות הפוליטית של חברי התנועה בארץ, את הסמכות הן לגבי 
הארץ והן לגבי התנועה הגולה. הישענותו של לוריא על הקיבוץ הארצי ניוון למעשה את 
עצמאות המוסדות על אדמת הגולה. הוא אימץ את הקו של הקיבוץ הארצי במלואו כפי 
שהתוותה הנהגתו. למדיניותו היו שתי תוצאות מנוגדות: מצד אחד מוסדות התנועה איבדו 
מחיותן והפכו להעתק של הקיבוץ הארצי )בלי סמכויותיו(, ומצד שני אפשרה חולשת 
ההנהגה עצמאות לדרגי הפעילים הכפופים לה. ברגע שנעלם הפיקוח הצמוד של הארץ 
על התנועה החינוכית, כפי שקרה בימי השואה, נקטה התנועה החינוכית מדיניות מנוגדת 

לזו שניווט לוריא. 
חברי תנועת השומר הצעיר שהתקבצו בפולין לאחר מלחמת העולם היו שונים מהדורות 
שקדמו להם בתנועה. זו הייתה קבוצה מבוגרת שהתנהלה בניתוק מכל מסגרת אחרת: 
המשפחה, הקהילה והנהגת התנועה בארץ. התנועה ששוקמה לאחר המלחמה נבנתה על 
בסיס שונה מבעבר ומסגרת היסוד בה לא היה הקן אלא הקיבוצים, על בסיס גילי. גם 
בתקופת התייצבות היישוב היהודי בפולין קיימו בוגרי התנועה שתי מסגרות נפרדות, אם 
כי משיקות לעתים: התנועה החינוכית והמפלגה. ההנהגות של שתיהן סירבו לקבל תכתיבים 

מבחוץ, כפי שהיה בתנועה החינוכית טרם המלחמה. 
למציאות מורכבת זו הגיע 'כליף', משוכנע שבעזרת הסמכות של מפ"ם והקיבוץ הארצי 
בארץ הוא יצליח לנווט את חברי התנועה בכיוון הרצוי. תוך זמן קצר התברר לו כי סמכותה 
של הארץ מוגבלת בעיני רבים מחברי התנועה. ביטוי לכך נתן במכתב שכתב כבר אחרי 
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העלייה חבר המפלגה, סלק קורנבליט, שהתייחס למנהיגי מפ"ם והקיבוץ הארצי כאל מוצג 
היסטורי, לא רלוונטי.73 'כליף' הסיק מסקנה יוצאת דופן: על השליח להיות מקור הסמכות, 
גם אם עמדותיו אינן תואמות את העמדות של שולחיו. הוא הגשים בצעדיו את אזהרתה 
של רוזה לוקסמבורג למבצעי מהפכת אוקטובר ברוסיה, כי בסוף התהליך שהם מנהלים, 
המעטים המדברים בשם רבים יחליפו את המעמד כמקור הסמכות הציבורית.74 גם 'כליף' 
הופיע לפני המפלגה ולפני התנועה החינוכית כנציג הארץ, אך אם נשווה את עמדותיו 
לעמדות חברי הצירות בוורשה שהיו השליחים הבכירים של ישראל ושל הקיבוץ הארצי 
בפולין, ולעמדותיו של מאיר יערי, מתברר כי הוא ניהל מדיניות עצמאית שאינה נסמכת 
על עמדות שולחיו. הוא ראה עצמו לא כנציג המערכת התנועתית שהתגבשה בארץ, אלא 
כדובר מיתוס השומר הצעיר הפולני שהושמד בשואה. רק בדרך זו אפשר להבין את הזלזול 
שחש כלפי יהודי פולין שלאחר המלחמה וכלפי התנועה כפי שהתקיימה לעת בואו. בשם 
המיתוס הוא ניסה לכפות את עמדותיו על התנועה החינוכית והמפלגה ובשמו התעלם 

מעמדות הנהגת הקיבוץ הארצי. 
באביב 1950 בפריס תמה שליחותו של 'כליף' לפולין. תם גם סיפורו של השומר הצעיר 
בפולין. התנועה פעלה על אדמת פולין כארבעים שנה, מתוך זה כמחצית מתולדותיה היא 
לוותה בשליחים מהארץ. השליחים נועדו בראשית קיומו של המוסד לשמש איור מוחשי 
למיתוס של ארץ ישראל, שהיה עיקרון חינוכי מרכזי של התנועה מראשית דרכה. במהלך 
השנים השתנתה מהות השליחות, כפי שעולה מתיאור שליחותם של אליעזר פרי, צבי לוריא 
ומשה צ'יזיק. בסוף התהליך נעלמה התנועה הפולנית, ובמידה רבה גם היישוב היהודי 

בפולין. מה שנותר הם דפים מצהיבים בארכיונים.
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מפקד שומרי במחנה קיץ בפולין, 1937. 
באדיבות יד יערי


