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שיטת החינוך השומרי בתנועת הנוער 
ובחינוך הפורמלי

יובל דרור

מבוא
שיטת החינוך של השומר הצעיר ייחודית בכלים השלובים שלה, המושפעים ותלויים זה 
בזה: תנועת נוער ובית ספר, חינוך בלתי פורמלי ופורמלי גם יחד. זו שיטת חינוך בלתי 
פורמלית של תנועת נוער שנוסדה בגולת אירופה, 'עלתה' לארץ ישראל והקימה תנועה 
קיבוצית, הקיבוץ הארצי. הקיבוץ הארצי מיסד את השיטה השומרית בבתי הספר היסודיים 
)'עממיים' עד הקמת המדינה( ובבתי הספר העל יסודיים בקיבוציו )'המוסד החינוכי'(, שבהם 
נכללה תנועת הנוער בקן הקיבוצי. במקביל פעלה תנועת הנוער גם בקן העירוני ביישובים 

לא־קיבוציים ואף בחוץ לארץ.
בוגרי השומר הצעיר היו שותפים ב־1926 ל'חברת הילדים לרגלי הגלבוע' — בית 
ספר בבית אלפא שבו למדו ילדים מכל קיבוצי עמק חרוד. רבים ממוריה של חברת ילדים 
פנימייתית זו, שהתפרקה ב־1929 על רקע פוליטי, היו חברי השומר הצעיר. הבולט שבהם, 
שמואל )מילק( גולן, ממייסדי מחלקת החינוך של התנועה ומַרכזה עד יום מותו, עיצב 
בהשראתה את 'חברת הילדים הצעירה' )בית ספר יסודי, עד כיתה ו( ואת 'המוסד החינוכי' 
)להלן: 'המוסד'( העל יסודי בקיבוץ הארצי. המוסד הראשון, ה'שומריה', הוקם במשמר העמק 
ב־1931. הוא התחלק ל'גוף הצעיר' )כיתות ז-ט, חטיבה צעירה דהיום( ול'גוף בוגר' )כיתות 
י-יב, חטיבה עליונה בימינו(, וכלל את פעילות תנועת הנוער השומר הצעיר בקן קיבוצי. 
כידוע, השומר הצעיר היה שמם של שלושה גופים שונים וקשורים זה בזה — תנועת נוער, 
תנועה קיבוצית ומפלגה )מ־1946(. במאמר זה אני עוסק בתנועת הנוער השומר הצעיר, 
בעיקר זו שפעלה בארץ ישראל ובמדינת ישראל. ראשיתה של התנועה באירופה משמשת 
כאן רקע לשיטת החינוך שלה בתנועת הנוער בארץ ישראל ובמדינת ישראל, בקיבוץ ובעיר, 
ובסיס לשיטת החינוך השומרית בבתי הספר של תנועת הקיבוץ הארצי. עם זאת, לשיטת 

התנועה החינוכית
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החינוך השומרי הייתה השפעה גם מעבר לזירה השומרית, במערכות החינוך של התנועות 
הקיבוציות האחרות ואף ביישוב ובמדינה כולה.

תהליכי היסוד בהתפתחות החינוך השומרי מוצגים בשלושה נושאים מרכזיים:
ימי בראשית של התנועה, השנים 1929-1913. זהו הרקע ההיסטורי לשיטת החינוך א. 

השומרי. החינוך החל בתנועת הנוער השומר הצעיר בגולה, שחבריה עלו לארץ ישראל, 
והסתיים בהקמת הקיבוץ הארצי )1927( והשומר הצעיר בארץ )1929(. בתקופה זו 
התעצבו חמשת עקרונות היסוד של החינוך השומרי על רקע פריחתן של תנועות הנוער 
היהודיות באירופה. מכאן הסתעפה שיטת החינוך לשניים: לתנועת הנוער בעיר ובקיבוץ 

בישראל, ולבתי הספר התנועתיים שבקיבוץ הארצי. 
תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ מ־1929 ואילך. הקן העירוני והקן הקיבוצי ביישוב, ב. 

בקליטת העלייה בראשית מדינת ישראל ועד הקמת 'תנועת הבוגרים' של השומר הצעיר 
ב־2003, ופעילותה בעשור האחרון והשפעתה על חינוך 'הנוער' בשומר הצעיר דהיום. 

החינוך השומרי הפורמלי והבלתי פורמלי בבתי הספר של הקיבוץ הארצי, מחברת ג. 
הילדים הצעירה והמוסד החינוכי שדמותם הפנימייתית התגבשה תחילה ב'חברת הילדים 
לרגלי הגלבוע' בשנים 1929-1926 ועד לבתי הספר האזוריים של העשורים האחרונים. 
החינוך הפורמלי בקיבוץ הארצי התפתח בימי היישוב והמדינה וידע נסיגות ומשברים 

 תרגילי התעמלות על גג המוסד החינוכי שומריה במשמר העמק, 
המוסד החינוכי הראשון של קיבוצי השומר הצעיר. 

באדיבות ארכיון משמר העמק
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בדרכו הפרוגרסיבית, שדמתה מאוד לזו של תנועת הנוער, בעיקר משום שהסגל החינוכי 
נמנה רובו ככולו עם בוגרי השומר הצעיר. דוגמאות אחדות להתחדשויות המוסדות 
העל יסודיים, שרובם ככולם הפכו בתי ספר אזוריים יומיים רב תנועתיים ורב יישוביים, 

תחתומנה חלק זה.1 
לבסוף אני בוחן את השאלה השזורה בכל חלקי המאמר, אם החינוך השומרי דבק כיום 
בעקרונות היסוד שלו; אם העקרונות, שעוצבו בראשית המאה העשרים מתקיימים גם 
כיום, ראשית המאה העשרים ואחת, בהתאמה המתבקשת והנדרשת; ואם הם מיושמים גם 
בתנועת השומר הצעיר העירונית והקיבוצית וגם בחינוך הקיבוצי־ההתיישבותי האזורי, 

שאיננו עוד שומרי בלבד. 

1929-1913: ימי בראשית
השומר הצעיר בגולה: חמישה מאפיינים 

הצגת עקרונות היסוד של שיטת החינוך השומרי שעוצבו בשנים 1929-1913 מתבססת על 
חוקרי השומר הצעיר ושיטת החינוך השומרית, ונעשית באמצעות 'מחקר על' או 'סקירה 
שיטתית' המכלילים תובנות אנליטיות ממחקרים רבים שנערכו לפניהם ונסמכים גם על 
מקורות ראשוניים. שני חוקרים העמיקו בחקר שיטת החינוך של תנועות הנוער האירופיות 
)ובהן היהודיות( בראשית המאה העשרים. חיים שצקר התרכז בתנועות הנוער בגרמניה,2 וצבי 
לם חקר את תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור והתעמק בשיטת החינוך של השומר 
הצעיר.3 ניתוחם, בעיקר זה של לם המתייחס למחצית הראשונה של המאה העשרים, מציג 

חמישה מאפיינים ועקרונות בסיסיים: 
השומר הצעיר כתנועת נוער בעולם של ראשית המאה העשרים. ראובן כהנא מנה . 1

שלושה אבות טיפוס של תנועות הנוער בראשית המאה העשרים: תנועת נוער בעלת 

המאמר מתרכז בגילאי בית ספר ולא נוגע בגיל הרך ובגן בגלל כמה סיבות. מרים רות משער הגולן   1
עיצבה וכתבה את תורת הגן הקיבוצי, מרחביה 1956, וגדעון לוין מלהבות הבשן המשיך ופיתח את 
השתנתה  היא  ייחודית.  הייתה  לא  הרך  בגיל  השומרית  החינוך  שיטת  אך  הפעילויות,  זרימת  תורת 
והתערבה בתורות הגן של כלל התנועות: הגן )השומרי( האחיד, המתבסס על קבוצת גיל אחת המתחנכת 
יחד מלידה ועד גמר בית ספר )לשיטתו של שמואל גולן( השתנה לגן מעורב שבו שלושה מחזורי גיל 
לפי תפיסתו של מרדכי סגל מהקיבוץ המאוחד, שבה תמכו לימים גם מרים רות וגדעון לוין מהקיבוץ 
הילדים  יציאת   — המעבר  גן  שיטת  מעשיים  קשיים  תוך  הונהגה  הקיבוציות  התנועות  בכל  הארצי. 
לכיתה ב' בבית הספר בגיל שבע — 'כיתה א' גנית' ובעקבותיה, בשנות המדינה, חטיבה צעירה הקיימת 

גם כביום במספר בתי ספר יסודיים ברחבי המדינה.
חיים שצקר, תנועת הנוער היהודית בגרמניה בין השנים 1930-1900, עבודת דוקטור, האוניברסיטה   2
ירושלים   ,1945-1870 יהודי בגרמניה ההרמוניה בין יהדות לגרמניות,  נוער  1969; הנ"ל,  העברית 

1998 )להלן: שצקר, נוער יהודי(.
)להלן: לם, תנועות   1991 וגבעת חביבה  תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור, תל אביב  לם,  צבי   3
וגבעת חביבה תשנ"ח  ירושלים  סיפור התהוותה,  שיטת החינוך של השומר הצעיר:  הנ"ל,  הנוער(; 

)להלן: לם, שיטת החינוך(. 
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מסגרת רופפת )הוונדרפוגל בגרמניה(, תנועת נוער ממסדית )הצופים הבריטים(, ותנועת 
נוער רשמית )הקומסומול הסובייטית(.4 השומר הצעיר לא הייתה תנועת נוער ממסדית 
רשמית אלא שילוב בין תנועת נוער חופשית — צעירי ציון, תנועה לאומית ציונית — 
וצופים יהודים שקראו לעצמם 'השומר' בהשראת ארגון 'השומר' בארץ ישראל. שילוב 
זה, שמוסד בווינה ב־1916, התפשט באירופה והשפיע גם על תנועות נוער יהודיות 
נוספות. צבי לם כתב על עשרת הדיברות של הצופים שהותאמו לדיברות השומריות, 
ועמד על השפעתה של תרבות הנוער של תנועת ונדרפוגל על השומר הצעיר בהשראתו 
של גוסטב ויניקן, שקיבלה גוון ציוני ותוספת פסיכואנליטית מזיגפריד ברנפלד.5 לם 
הסתמך גם על מאפייני תנועות הנוער הגרמניות )כולל היהודיות( שחקר שצקר, ועודכנו 
בידיו ב־1998: )א( סלידה מן 'החברה' וכמיהה ל'חברותא' — התארגנות נוער המורד 
במבוגרים; )ב( דרכי ההכרה ומבחן האמת — שאיפה לאמת פנימית של בני הנוער; )ג( 
אחריות עצמית של חברי התנועה לפעילותם; )ד( 'ברית' )בונד( — התאגדות ארצית 
של החברותות; )ה( כוליות — התנועה מקיפה את כל חיי חבריה אף שהם פועלים 
יחד רק חלק מהזמן; )ו( השפעת התנועה על העמדות הנפשיות של חבריה ועל מניעי 
התנהגותם; )ז( שימוש בשיטות חינוכיות של מערכת סמלים וחינוך עקיף על ידי חוויות 

נעורים וללא תכנים ישירים.6
השומר הצעיר כתנועת נוער אידאולוגית, לאומית־ציונית וסוציאליסטית. תנועת הנוער . 2

החופשית והצופיות, שמהן צמח השומר הצעיר, לא היו אידאולוגיות במהותן — האחת 
נאבקה בערכי חברת המבוגרים באשר הם, והשנייה הדגישה חינוך לאזרחות טובה 
והייתה א־פוליטית במהותה. השומר הצעיר חיבר בין שתי אידאולוגיות: האידאולוגיה 
הלאומית היהודית )שהתחזקה בהשפעת הלאומיות הפולנית של העת ההיא, ועמדה במרכז 
פעילותם של צעירי ציון( והאידאולוגיה הציונית־סוציאליסטית )הטרום מרקסיסטית( 
בהשראת 'השומר' ו'היהודי החדש' בארץ, בריא הגוף והקרוב פיזית לאדמת מולדתו. 
לם הרחיב בהיבט האידאולוגי של הבחירה של רוב תנועות הנוער, ובהן השומר הצעיר, 

בציונות הסוציאליסטית ונטייתן להתארגן פוליטית, ולא רק חינוכית.7
השומר הצעיר כתנועת נוער שהיא שלב בהתפתחות אישית. ככל תנועות הנוער מאז . 3

ועד היום, מילאה גם השומר הצעיר צורך אישי של בחינה ומיצוי כישורים אישיים 
ובחירת זהות אידאולוגית: הכרעה אישית אם לעלות לארץ ישראל, ואימוץ ערכי היסוד 
השומריים הנרכשים בתקופת תנועת הנוער גם בחיים הבוגרים שלאחריה כדרך חיים, 
אף ללא עלייה לארץ והתיישבות בקיבוץ. לם הדגיש את ה'היבט הפסיכו־חינוכי' וטען 

ראובן כהנא, נעורים והקוד הבלתי־פורמלי: תנועות נוער במאה העשרים ומקורות הנעורים הפוסט־  4
מודרניים, ירושלים תשס"ז. 

לם, שיטת החינוך, עמ' 107-56.  5
שם, עמ' 86-84; שצקר, נוער יהודי, עמ' 167-130.  6

לם, תנועות הנוער, עמ' 64-11.  7
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שבעידן של בוקה ומבולקה אידאולוגית בחברה היהודית האירופית, הנאבקת בין ישן 
לחדש, היו תנועות הנוער 'לאיים אנטי־אנומיים בתוך החברה האנומית הזאת',8 סיפקו 
פרספקטיבת עתיד ציונית־סוציאליסטית לחברה בלתי יציבה9 ושימשו תחליף למשפחה 

ולקבוצת הגיל.10
השומר הצעיר כתנועת נוער מגשימה. בתקופה הנדונה התגבש דגם תאורטי של מושבה . 4

שומרית קומונלית, חוות הכשרה חקלאית, המשלבת פרט וקהילה כהכנה להתיישבות 
הקיבוצית של תנועת הקיבוץ הארצי של השומר הצעיר )ביתניה עילית ו'קהילייתנו' 
בארץ 'הגשימו' את החזון ובו בזמן שימשו מקורות השראה חינוכית למושבות השומריות 

באירופה(.11

השומר הצעיר כתנועת נוער 'מתקדמת'/חדשנית/פרוגרסיבית. לם קשר בין 
שיטת החינוך השומרית ל'מחשבת החינוך החדש',12 ומצא מכנים משותפים 
בינה לבין עידן הערעור על החינוך המסורתי, ה'ישן', של המאות התשע־
עשרה והעשרים, שבהן גם תנועות הנוער נתפסו כחלק מהחינוך החדש, 
הפרוגרסיבי והמתקדם, המשמש חלופה לחינוך קיים. אכן, קיימים קווי דמיון 
בין החינוך השומרי לזה הפרוגרסיבי,13 ולם אף קשר זאת להמשגה המשולשת 
שלו בתחום החינוך — סוציאליזציה )חברות/שחבור(, אקולטורציה )הנחלת 
תרבות( ואינדיבידואליזציה )דגש על היחיד(. לטענתו, השומר הצעיר חינך 
בה בעת הן את היחיד כשלעצמו והן את היותו חלק מחיי חברתו ותרבותו 

הלאומית, בדומה לתפיסתו של ג'ון דיואי.14

שיטת החינוך השומרי ויישומה באירופה ובמעבר לארץ ישראל
השיטה החינוכית שתרגמה את המאפיינים שלעיל לפעילות תנועתית יומיומית נצרפה 
באירופה ויושמה בה ובארץ ישראל, עם שינויים במעבר. לם בחן אותה בהסתמך על שני 
ספרי הדרכה. האחד בפולנית, מורה דרך למדריכים שומריים,15 והשני בעברית, החינוך 
השומרי: קובץ חינוכי של השומר הצעיר 16.1938-1913 הוא מנה 'פעולות', 'שיחות 

שם, עמ' 70.  8
שם, עמ' 78-76.  9
שם, עמ' 81-79.  10
שם, עמ' 54-51.  11

לם, שיטת החינוך, עמ' 138-130.   12
הקיבוצי  החינוך  בתולדות  פורמלית  הבלתי  והתורה  הפרוגרסיבית  התורה  בין  'השילוב  דרור,  יובל   13
ומעבר לו', בתוך: תמר רפופורט ואהוביה כהנא )עורכים(, הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי, תל־

אביב 2012, עמ' 584-563.
לם, שיטת החינוך, עמ' 138-130.  14

שם, עמ' 54.  15
שם, עמ' 55; משה זילברטל )עורך(, החינוך השומרי: קובץ חינוכי של השומר הצעיר 1938-1913,   16
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קבוצה' ו'ערבי תרבות' בלשון ימינו, שבהם היה דגש לימודי על התרבות היהודית, הציונית 
והסוציאליסטית, לצד הגות וספרות עולמית, חינוך צופי וחינוך מיני. החינוך השומרי 
לשני המינים יחד )בניגוד להפרדתם בוונדרפוגל ובצופים( טיפח זהות שומרית לכל החיים, 
בהתבסס על תכנית הדרכה רב שלבית בכלים הפסיכולוגיים של אז, בקבוצות חינוכיות 
שהיו מאורגנות בשכבות גיל. שכבת 'הקשישים' עסקה כבר בעלייה לקיבוץ בארץ ישראל 

ובניהול השכבות הצעירות יותר בתנועה באירופה.17 
ראשוני הבוגרים של השומר הצעיר עלו לארץ ב־1919, וחלקם ניסו להקים קנים שומריים 
בהתבסס על תנועת 'הצופה העובד' בשנים 1927-1925 כשכבה הצעירה. הניסיון נכשל. 
ב־1928 התאחד 'הצופה העובד' עם תנועת הנוער העובד שנוסדה ב־1924, ורק ב־1929 
הוקמו הקנים הראשונים של השומר הצעיר בארץ ישראל — בחיפה ובמקווה ישראל. החינוך 
השומרי בארץ התבסס על עקרונות תנועת הנוער החופשית: התייחסות לכל תחומי החיים 

ודגש על המנגנונים הנפשיים באמצעות הקבוצה, המדריך ושכבת הגיל.18 

תנועת הנוער השומר הצעיר
השומר הצעיר ביישוב בארץ ישראל, 1948-1929 

תנועת השומר הצעיר בתקופת היישוב התאימה את שיטת החינוך השומרי באירופה לתנאים 
בארץ ישראל. יזהר בן נחום חקר את התנועה בארץ בתקופה זו, והשווה אותה לתנועות 
הנוער האחרות דאז,19 רן חכים עסק בסמלי הבוגרים של התנועה,20 ורפאל גת השווה בין 
שלוש תנועות הנוער של תנועת העבודה הארצישראלית )הנוער העובד, המחנות העולים 
והשומר הצעיר(.21 ממחקריהם עולה תמונה מורכבת של שיטת החינוך השומרי בארץ. 
מאפיינים רבים דמו לאלה שנהגו באירופה: פנייה לנפש החניך, עיסוק בכל תחומי החיים 
של חברי התנועה, והקבוצה והמדריך ככלי ההדרכה העיקריים. התכנים היו מרקסיסטים, 
אינדוקטרינריים באופיים והותאמו לגילאים השונים. בקבוצות 'הרעים' הצעירות )עד גיל 
14( הם כללו היסטוריה, כלכלה, פסיכולוגיה וביולוגיה ברוח זו, תוך כדי עיסוק בנושאים 
חברתיים המוכרים לילדים ומעבר הדרגתי ללימוד מושגים פוליטיים. ה'סוציאליזם המדעי' 
לשכבות 'הצופים' )17-14( עסק כבר במהותה של תנועת הנוער, בציונות סוציאליסטית 
על הוגיה ובמונחים 'פאודליזם', 'קפיטליזם', 'פרולטריון' ו'בורגנות'. 'שכבת הבוגרים' 

]ורשה תרצ״ט[ גבעת חביבה תשע"ג. 
לם, שיטת החינוך, עמ' 129-108.  17

יזהר בן נחום, שומרים חזק! תנועת הנוער השומר הצעיר בארץ ישראל 1939-1929, גבעת חביבה   18
2005 )להלן: בן נחום, שומרים חזק(, עמ' 72-35. 

שם.  19
סמל  חכים,  )להלן:   2013 דליה   ,2013-1913 הצעיר,  השומר  שנות   100 הבוגרים:  סמל  חכים,  רן   20

הבוגרים(.
רפאל גת, תנועות הנוער של ארץ ישראל העובדת 1945-1930: דרך התהוותן ומעורבותן הפוליטית,   21

עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל־אביב 1974 )להלן: גת, תנועות הנוער(.
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התעמקה במרקסיזם ובהכרת הפסיכואנליזה, תנועת הפועלים הבין־לאומית ותפיסות 
השומר הצעיר. בגילאים הצעירים פנו יותר אל הרגש, ואילו בשכבות הבינוניות והבוגרות, 
קבוצות הגיל שנקראו 'גדודים', האינטלקט גבר. בכל שכבות הגיל נעשה שימוש באמצעים 
'עמלניים': צופיות, ספורט בשיתוף 'הפועל', טיולים, מחנות )בעיקר מחנות הקיץ שנקראו 
מושבות(. אמנות לסוגיה שולבה בפעילות העיונית בהתאם לגיל )אמנות פלסטית, ספרות 
יפה, משפטים ספרותיים, שירה, ריקודם ודרמה(. חינוך מיני הועבר בפעולות עיוניות 
ובשיחות הסברה נפרדות לבנים ולבנות. לעתים נדרשו המדריכים להתערב גם בבירורים 

אינטימיים בתחום זה.22

סמל הבוגרים של תנועת השומר הצעיר 
הסמל הוענק לחברי השכבה הבוגרת של התנועה שהתחייבו להגשמה בקיבוץ. באירופה 
הוחלט על הקיבוץ כדרך ההגשמה היחידה בוועידת העולמית השלישית ב־1930, ובארץ 
ישראל — בכינוס הבוגרים השני ב־1931. בשל קשיי העלייה לארץ וחורבנן של תנועות 
הנוער בגולה במלחמת העולם השנייה, מ־1939 ואילך הייתה הענקת הסמלים משמעותית 
בעיקר בארץ. לקראתה הונהגה סדרת בירורים קבוצתיים ואישיים שהתמסדו בסוף כיתה 
י"א. בסופם היו כאלה שקיבלו סמל בוגרים, היו שקיבלוהו על תנאי ומאחרים נשלל הסמל 
או נקבעו להם בירורים עתידיים שאפשרו בבוא העת את קבלת הסמל. משנות השלושים 
והארבעים ועד סוף שנות השישים נהגו בירורים אלה במתכונות שונות בקני השומר הצעיר. 
חכים ליקט בספרו מדברי מחנכים, חניכים וחוקרים, אפיונים שונים של שיחות לקראת 
קבלת הסמל, המסבירים מאליהם את הסיבות להפסקתם. דב ורדי, מוותיקי המחנכים של 
השומר הצעיר, הביא מעין תדריך לקראת בירורים אלה, שמטרתם הייתה בחינת הנאמנות, 
ה'הכרה' האידאולוגית בערכי התנועה וביצועה הלכה למעשה בסגנון החיים, בעבודה, 

בלימודים ובחיי החברה:

מהו סמל הבוגרים? ]...[ במערכת הסמלים והטקסים של התנועה — זהו 
הטקס העליון. מהי מטרת הבירור: לבחון כל פרט בדרכו כבוגר תנועת 
השומר הצעיר שמגמתה — הגשמה בקיבוץ. לבחון את דרכה של הקבוצה. 
]...[ צריך לשמוע מכל חבר מה הוא עושה למען קיים את דרכה של התנועה 
ולבסוף: להביא כל פרט להכרזה על הליכה לקיבוץ והגשמה = לחיות את 

האידיאלים של התנועה.
מהם הפרמטרים לבחון האם החבר ראוי לקבל סמל בוגרים? האם הוא 
מגשים את ציוויי התנועה )הדברות, סגנון חיים, הקווים האידיאולוגיים(; 
האם ממלא אחר ציוויי הבית הקיבוצי בשטחי הלימוד והעבודה; האם מקיים 
יחס חברי לגבי כל אחד; פעילותו של החבר; האם הוא בעל 'הכרה' ומה 

שם; בן נחום, שומרים חזק, עמ' 166-117; חכים, סמל הבוגרים.   22
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הוא עושה לגבש את עמדותיו; מה יחסו אל הקיבוץ; הצהרה על הגשמה 
בקיבוץ והזדהות עם הקיבוץ הארצי.23 

רפי שפירא, מחנך שומרי ותיק אף הוא, מתח ביקורת קשה על הבירורים שלפני קבלת 
הסמל, על פי רוב בל"ג בעומר: 

עשרת ימי התשובה, ויום הדין באחריתם, הם כאין וכאפס מול חודש 
הבירורים האישיים ל'סמל הבוגרים' ]...[ את מקומן של הערבות החבוטות 
והלמות האגרופים על חזות המתפללים בתפילת 'אשמנו חטאנו' החליפו 
]...[ נערים מתבגרים בחיפוש נואש אחר כל נקודת חובה שתיזקף לחובת 
'הנאשם התורן' במעגל ה'בירורים' ]...[ על סדר וניקיון]... [ סגנון לבוש והרגלי 
האזנה לרדיו ]...[ כש'הנידון' כבר חשוף ומרוט ]...[ היה עליו לצאת בהצהרה 
בת ארבעה חלקים שאי אפשר היה לדלג עליה — אם חפץ סמל היית: אני 
מודה לחברים על 'הביקורת הבונה'; אשתדל לתקן ולשפר בעקבותיה את 
דרכי; אני רואה את עצמי 'מגשים' ב'קיבוץ השומרי'; אהיה נאמן כל חיי 

לדרך הסוציאליסטית העולמית.24 

הוסיף עמוס כרמל, חוקר השומר הצעיר בארץ: 

בסיומה של כל שיחה כזו התקיימה הצבעה, שקבעה אם 'המועמד' ראוי 
לקבל את סמל הבוגרים, אם לאו. נערים שלא נמצאו ראויים לכך נאלצו 
לעמוד מאחור, חפויי ראש, במפקד ל"ג בעומר, כאשר חבריהם צעדו קדימה 
וענדו את הסמלים המיוחלים. מעדויות של בוגרי תנועה אנו למדים שאותן 
שיחות ש'בחנו לב וכליות' היו רוויות מתח רב, פעמים הוטחה בהם ביקורת 

קשה ואכזרית, והן פגעו בחלק לא קטן מהמשתתפים.25 

וחתם חכים, בעדות נוספת: 'בגמר הבירורים היינו חייבים להעביר את הפרוטוקול לעיון 
ולאישור ההנהגה הראשית של התנועה בתל אביב'.26 

סמלי הבוגרים היו חלק ממרכיב חינוכי חשוב של השומר הצעיר: חובת ההגשמה 
האישית של חיים בקיבוץ, שהוחלה משנות השלושים ואילך. בן נחום מנה את הקשיים 
הייחודיים של החינוך להגשמה בארץ, שנעדרו מחינוך זה בגולה: הנוער הארצישראלי לא 
חווה את קשיי הגולה כמניע מרכזי לעלייתו לארץ; בארץ יכול היה להיות ציוני מגשים גם 
בלי לחיות בקיבוץ; בוגרי השומר הצעיר חיו כאן בסמוך יחסית להוריהם, ויכולים היו לא 
לצאת להגשמה או לעזוב את הקיבוץ כדי לעזור להוריהם בפרנסתם או לסיים לימודיהם 

חכים, סמל הבוגרים, עמ' 44.  23
שם, עמ' 38.  24
שם, עמ' 43.  25
שם, עמ' 58.  26
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)בעיקר בנות שלמדו בסמינרים להכשרת מורים שבהם למדו מעבר לארבע שנות תיכון(. 
הקיבוץ בארץ לא היה חלום אידאלי רחוק, אלא מציאות קרובה ורבת קשיים, שהייתה 
מוכרת לבוגרי התנועה. קשיים אחרים נבעו מכך שאת מקום המגשימים בוגרי התנועה היו 
צריכים למלא בהדרגה 'שליחים' שהיו כבר חברי קיבוץ. קומונות שיתופיות של מדריכים 
בערים שדחו את יציאתם להגשמה קיבוצית מסיבות שונות והדריכו בתנועה לא תמיד עלו 
יפה. בסיכומו של דבר רק עשרות מעטות של בוגרי הקנים העירוניים? מימשו את 'חובת 

ההגשמה' בקיבוץ מתוך מאות חברי השכבה הבוגרת של התנועה.27
בעת פולמוס החלוקה ב־1937 והמחלוקת על תכנית בילטמור ב־1942, התקרבה תנועת 
השומר הצעיר לקיבוץ הארצי ולשותפתו העירונית, 'הליגה הסוציאליסטית'. עם הקמת 
מפלגת השומר הצעיר ב־1946, הושפעה ממנה תנועת הנוער והייתה לפוליטית יותר. עם 
זאת, השומר הצעיר המשיך בפעילויות עמלניות, חרף ימי מלחמת העולם השנייה והמאבק 
להקמת המדינה שהכבידו על ההדרכה בתנועת הנוער בשל התגייסות רבים מבוגריה לצבא 
הבריטי ולפלמ"ח. מנגד, הפלמ"ח שימש מסגרת ששמרה על גיבוש חברתי ב'הכשרות 
המגויסות' של הבוגרים בדרכן לקיבוץ. בקיץ 1945 התקיימה בכרמל ה'שומריה' הראשונה — 
המחנה הארצי של כלל חניכי התנועה. כן הוחל לפעול בשכונות מצוקה בערים בקרב בני 
עדות המזרח, וכבר ב־1944 הוקמו לראשונה שני קנים של השומר הצעיר בדרום תל־אביב 

ובעיר התחתית בחיפה. 
רפאל גת, במחקרו תנועות הנוער של ארץ ישראל העובדת 1945-1930, סיכם את 
המאפיינים של תנועות הנוער הללו )הנוער העובד, המחנות העולים והשומר הצעיר( 
בתקופת היישוב: )1( פעולה חינוכית בקבוצות מקומיות ובתנועה הארצית שהוכתבה על 
פי המטרות המוגדרות של חברת המבוגרים; )2( דגש על רציפות הדורות בתנועה, על ידי 
הקמת מוסדות הנהגה של בוגרי התנועה בני שלושים־ארבעים ומעלה; )3( קשר לתנועות 
האם — גופים פוליטיים והתיישבותיים שונים — ומיקוד החינוך אך ורק ב'הגשמה אישית' 
בהתיישבות; )4( אמצעי החינוך היו מחנות עבודה וקשר אישי עם הקיבוצים; )5( השפעת 
חברת המבוגרים כסמכות לא פורמלית בתנועות הנוער הייתה רבה ונוספה לשני מקורות 
היניקה הראשוניים של השומר הצעיר: תנועת הנוער — אך כבר לא 'החופשית', המורדת 

בחברת המבוגרים — והצופיות.28 

השומר הצעיר בעשור הראשון למדינה
לאחר הקמת המדינה פורק הפלמ"ח, והנח"ל הוקם בהשראתו. המחסור במדריכים בימי 
מלחמת העולם השנייה והגיוס לפלמ"ח ולצבא הבריטי נמשך בשל מלחמת העצמאות, וכל 
גרעין נח"ל נדרש להפריש מחבריו 'אחוזים' להדרכה למשך שנה מהשירות הצבאי. אתגר 
חדש היה התמודדות עם העלייה הגדולה בעשורים הראשונים למדינה, ועד 1950 הוקמו 

בן נחום, שומרים חזק, עמ' 195-167.  27
גת, תנועות הנוער, עמ' 12-1.  28
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16 'קני עולים' של השומר הצעיר. בעשורים הראשונים למדינה המשיכה התנועה לקיים 
את שיטתה העיונית, הפוליטית )בכל התהפוכות הפוליטיות של מפלגת השומר הצעיר 
ומפ"ם( והצופית, כולל 'שומריה' שנייה על הכרמל ב־1949 ושלישית ב־1956. הקיבוץ 
הארצי הושפע מהפוליטיזציה שליוותה את פילוג הקיבוץ המאוחד בשנות החמישים וסילק 
את תומכי משה סנה, חברי השמאל הקומוניסטי, מקיבוצי השומר הצעיר — מה שהקרין גם 
על הפוליטיזציה של תנועת הנוער השומרית בכלל ועל הוצאת תומכי סנה בקרב מדריכיה 

בפרט.29

השומר הצעיר משנות השישים ועד ראשית שנות התשעים
המאבק בתומכי משה סנה שנטו לקומוניזם בקיבוץ הארצי והרחקתם מקיבוצי התנועה, פילוגי 
התנועות הקיבוציות האחרות על רקע אידאולוגי פוליטי ועזיבת רבים מחברי הקיבוצים עם 
'התנרמלות' החיים במעבר מיישוב למדינה הוסיפו להשפיע על הפוליטיזציה של תנועת 
הנוער של השומר הצעיר וירידתה המספרית גם בשנות השישים ואילך. כבר בשנות השבעים 
ירד מספר היוצאים להגשמה נח"לאית בקיבוצים בכל תנועות הנוער 'החלוציות' — הנוער 
העובד והלומד, המחנות העולים והשומר הצעיר. המשבר הכלכלי־חברתי של התנועה 
הקיבוצית באמצע שנות השמונים, הביא בתוך כעשור לחתימת פרק ההגשמה בקיבוץ 
בתולדות תנועות נוער אלה ולצמיחת מסלולי פעילות והגשמה חינוכיים־קהילתיים חלופיים. 
הסיבות שהביאו להעתקת יעדי ההגשמה של תנועות הנוער מהגשמה בקיבוץ לפעילות 
חינוכית־קהילתית בפריפריות גאוגרפיות ו/או חברתיות שאינן בהתיישבות היו קשורות 

למשברי הקיבוץ מחד גיסא ולמשבר בתנועות הנוער עצמן מאידך גיסא. 
משברי הקיבוץ החלו בשנות השבעים בכל תחומי החיים. החינוך הקיבוצי המסורתי איבד 
מזהותו הקולקטיבית בסדרי הלינה המשותפת בבתי הילדים שעוצבו יובל שנים קודם לכן, 
בעלייה השלישית, כחלק אינטגרלי מהחינוך המשותף, בתי הספר נעשו אזוריים ובחלקם 
לא־קיבוציים ודמו לאלה שמחוץ לו, והעזיבה של בני הקיבוץ הלכה וגברה. הקיבוץ ותנועת 
העבודה כולה איבדו את כוחם במהפך הפוליטי בשנת 1977 ולא נמצא עוד גואל ממסדי 
שיגיע להסדרי חובות במשבר הכלכלי המתמיד במרבית הקיבוצים. המשבר הכלכלי־חברתי 
הגיע לשיאו באמצע שנות השמונים, מה שגרם לתהליכי הפרטה ודיפרנציאציה מואצים 
בתגמול הכלכלי ולצמצום בהשקעות הקיבוצים ותנועותיהם במערכות החינוך והתרבות 
שלהם. כל אלה הקטינו במידה ניכרת את מעורבות הקיבוץ בתנועות הנוער החלוציות שלו. 
משבר הקיבוץ הקרין מיידית על חברי השומר הצעיר ותנועות הנוער האחרות שבעיר. 
מספר שליחי הקיבוץ שהדריכו בתנועות הנוער קטן במהירות. הקיבוץ המשתנה והמשברי 
תדיר חדל להיות יעד הגשמה אטרקטיבי לבוגרי תנועות הנוער בעיר, מה שהביא לירידה 
חדה במספר חבריהן בגילאי כיתות י"א-י"ב, במספר גרעיני הנח"ל וחבריהם ובעיקר במספר 

ומרים  רומי  שלמה  בתוך:  ישראל',  ובמדינת  ביישוב  הנוער  של  פורמלי  הבלתי  'החינוך  דרור,  יובל   29
שמידע )עורכים(, החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה, ירושלים תשס"ז, עמ' 44-42.
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המגשימים כחברי קיבוץ. ירידה זו צמצמה עוד יותר את פעילות בני הקיבוץ וחבריו בתנועות 
הנוער, שכן הקיבוצים לא ראו שכר בעמלם, לא חשו עוד מחויבות לתנועות כבעבר, וחברי 
קיבוץ שפעלו בהנהגה הראשית של השומר הצעיר עד שנות התשעים הפכו בהדרגה ללא 
רלוונטיים. כל אלה השפיעו בעיקר על התנועות הקטנות, המחנות העולים והשומר הצעיר, 
שבניגוד לכ־100,000 חברי הנוער העובד והלומד מנו אלפים בודדים בלבד. התנועות הללו 
קטנו עוד עד כדי כמעט היעלמות, ואף הושפעו ככל תנועות הנוער 'החלוציות' מקיצוץ 
תקציבי התמיכה משני המקורות העיקריים הנוספים, ההסתדרות הכללית ומשרד החינוך. 
המשברים בתנועות הנוער בכלל ובשומר הצעיר בפרט הורתם במלחמות ששת הימים, יום 
הכיפורים ולבנון הראשונה, שהביאו לחשבון נפש נוקב בתנועה הקיבוצית ובתנועות הנוער 
הקשורות אליה ולשינויים ביעדי ההגשמה של בני הקיבוץ שהופנו לחברה הישראלית כולה. 
בשנות השבעים החלה מתפתחת באיחוד הקבוצות והקיבוצים ובקיבוץ המאוחד, שהתאחדו 
ב־1979 לתנועה הקיבוצית המאוחדת )תק"ם(, תנועת נוער קיבוצית של ממש, לצדן של 
'חטיבות בני הקיבוצים' של איחוד הקבוצות והקיבוצים והקיבוץ המאוחד, שהמשיכו בדרכן 
משנות החמישים ועד איחודן בשנות השבעים — פעילות חברתית־הפגנתית בבתי הספר 
ובקיבוצים, כחלק מהנוער העובד והלומד. בחטיבות החלו להתפתח 'חוגי בחירה' לומדים 
ומשימתיים, אזוריים וארציים, שחפצו ביעדי פעילות והגשמה חלופיים לקיבוץ. ב־1991 
הוחלט בתנועה הקיבוצית המאוחדת על ביטול 'חטיבת בני התק"ם', על צירוף המעוניינים 
לנוער העובד והלומד ועל מיסוד חוגי הבחירה ל'תנועת קבוצות הבחירה' בתוך הנוער העובד 
והלומד. בהדרגה התנתקה תנועה זו מהנוער העובד והלומד, הקימה בנח"ל ובגולני מסלולי 
שירות צבאי ייחודיים שהתבססו על שילוב בני קיבוץ עם בני פריפריה והפנייתם לקורסי 
פיקוד — ובהמשך, ב־2002, התאחדה עם תנועת המחנות העולים שפעלה בעיר. האיחוד 
בין תנועת נוער של בני קיבוץ וחניכי עיר לא היה מקרי, שכן ההפרטה והדיפרנציאציה 
בקיבוץ השפיעו בדרך דומה על מי שחיפשו אפיקי הגשמה חלופיים לקיבוץ, שזנח חלק ניכר 
מדרכו השיתופית והשוויונית, ומצאו אותם בפעילות חינוכית־קהילתית בחברה הישראלית. 
היבט נוסף הקשור לתנועות הנוער הקיבוציות היה השינוי שחל ב'שנות השירות' 
ההתנדבותיות של בני קיבוץ )שלפני השירות הצבאי(. משלהי שנות השישים הופנו המתנדבים 
לאו דווקא לחיזוק קיבוצים חלשים ולהדרכה בסניפי תנועות הנוער העובד והלומד, המחנות 
העולים והשומר הצעיר בערים, אלא — בהדרגה — בעיקר ליעדים חינוכיים וקהילתיים שאינם 
קשורים ישירות לקיבוץ )פנימיות חינוכיות ושיקומיות למיניהן וכד'(. בשנות השבעים, 
ובעיקר בשנות השמונים ואילך, התגוונה והתרחבה שנת השירות לא רק ביעדיה אלא גם 
בפתיחתה למי שאינם בני קיבוץ. במסגרת זו של שנת שירות מוקדמת ונוספת יצאו בוגרי 
'קבוצות הבחירה' והמחנות העולים להגשים יעדים חינוכיים־קהילתיים בחברה הישראלית, 
חלקם תוך שילוב לימודי העשרה יהודיים וחברתיים במסגרות שונות, במדרשה באורנים, 
בקיבוצים העירוניים שנוסדו בשלהי שנות השמונים ועוד. לעומתם, הקן הקיבוצי של 
השומר הצעיר, שהיה חלק אינטגרלי ממוסדות החינוך העל יסודיים של הקיבוץ הארצי, 
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המשיך בשנות השבעים והשמונים במתכונתו המסורתית, אך הושפע מכל אלה ובהדרגה 
הונהגו גם בו מרכיבי בחירה ויעדי הגשמה לאו דווקא קיבוציים.30 

הסיבות לשינוי ביעדי ההגשמה של תנועת השומר הצעיר היו שחרף משברי הקיבוץ 
התנועה כמעט ולא התחדשה בשנות השבעים והשמונים בקן העירוני והקיבוצי כאחד, 
ואף הידרדרה מבחינת מספר חבריה בראשית שנות התשעים. מספר החניכים, השליחים 
והגרעינים קטן בהתמדה עד כדי צורך 'לייבא' חברי גרעינים מארגונים שאינם תנועות נוער, 
כמו בוגרים של חוגי נוער בחברה להגנת הטבע ובחברת המתנ"סים. התנועה איבדה את 
דרכה החינוכית ונוצר וקום תנועתי, שבתוכו ניסו חלק מבוגריה )בעיקר מהעיר( לחדש את 
הדרך בכיוונים חינוכיים־קהילתיים חלופיים בחברה הישראלית הדומים לאלה של הנוער 

העובד והלומד והמחנות העולים. 
כוונה מקיפה יותר הייתה לחברי גרעין השומר הצעיר 'פסיפס' שהוקם ב־1992, ושנה 
אחר כך יצאו חבריו לשנת שירות תנועתית כגרעין הדרכה. בני הגרעין הושפעו ממפגשים 
עם מקביליהם בנוער העובד והלומד, שכבר החלו בהתחדשות תנועתם כתנועת בוגרים. 
הקשרים הבין־תנועתיים נשמרו כל זמן שירותם הצבאי, ולקראת תום השירות, ב־1996/7, 
ביקשו חברי 'פסיפס' את הדרכתם של חברי תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד 
שזה עתה הוקמה רשמית. משסיימו את הפרק הצבאי במסלול הנח"ל, השתלבו 25 חברי 
הגרעין בהנהגה הארצית של השומר הצעיר, מנו כשליש ממנה, והדריכו את גרעיני התנועה 
שאחריהם במגמה של שינוי יעדי התנועה לחינוכיים־קהילתיים ולא קיבוציים. הדבר 
לווה במאבק בתוך הנהגת השומר הצעיר, שכן חברי הקיבוצים שבתוכה חששו מהחלופה 
המסתמנת. בתום ארבע שנים הצליחו חברי 'פסיפס' במאבקם, והוחזר לתנועה עולם התוכן 
הסוציאליסטי־חברתי והחינוכי שאבד לה. היא גיבשה מסלול ומסגרות פעולה, והוקמה 
תנועת בוגרים בשם 'תנועת החיים'. ההצלחה, שלוותה במאבקים אידאולוגיים־פוליטיים 
קשים, הביאה להתפרקות הגרעין, וחבריו החלו בתום ארבע שנים לאחר שחרורם לעשות 
לביתם — להקים זוגות ומשפחות, ללמוד לימודים אקדמיים ועוד. יניב שגיא מעין השופט, 
המזכיר המחדש של תנועת הנוער השומר הצעיר, המשיך את פועלם של חברי 'פסיפס'. 
יחד עם חבריו להנהגת השומר הצעיר הקים מחדש את מוסדות התנועה וגייס להנהגתה את 
תנועת הבוגרים שהוקמה. הוא הביא לעיסוק של חניכים ומדריכים כאחד בערכי התנועה, 
להגדרתם מחדש ולהתאמתם לראשית שנות האלפיים: ציונות סוציאליסטית, הגשמה, 
אחוות עמים ופעילות פוליטית. הוא הוביל קו מאוזן של פלורליזם במסגרות ובדרכי 
הפעילות: קנים קהילתיים )במתכונת מרכז קהילתי( ורב תחומיים )הכוללים, למשל, גם 

ומנחם  רפאל  בן  אליעזר  בתוך:  הבוגרים",  ו"תנועות  "החלוציות"  הנוער  'תנועות  דרור,  יובל   30
הנוער(,  תנועות  דרור,  )להלן:  תשס"ט  אפעל  ורמת  ירושלים  מתפצלות,  דרכים  על  הקיבוץ  טופל, 
עמ' 189-173; רונן שחטר, 'השומר הצעיר בפתחו של שינוי: השפעת תנועת הבוגרים השומרית משנות 
השיתופיות  הקבוצות  )עורך(,  דרור  יובל  בתוך:  הצעיר',  השומר  הנוער  תנועת  על  ואילך  התשעים 

בישראל, רמת אפעל 2008 )להלן: שחטר, בפתחו של שינוי(, עמ' 419-376.
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תחומי תרבות מגוונים, באזורי פיתוח בעיקר(, קנים קיבוציים במוסדות האזוריים לשעבר 
של הקיבוץ הארצי, אך גם בקיבוצים של התנועה הקיבוצית המאוחדת, וגרעיני הגשמה 
המיועדים להתיישבות בפריפריות גאוגרפיות ו/או חברתיות. מאידך גיסא, הנהיגו יניב שגיא 
ושותפיו למזכירות מסלול תנועתי אחיד: התחלה בתנועת הנוער וסיום ב'תנועת החיים' 

של הבוגרים, שהוקמה רשמית ב־2003/4 ובתוכה 'הקיבוץ החינוכי' פלך.31 

תנועת הבוגרים של השומר הצעיר
'הקבוצות השיתופיות החדשות' הפרושות ברחבי ישראל הן תופעה קומונלית בת כשלושה 
עשורים, הכוללת קיבוצים עירוניים )שאינם מענייננו כאן( ותנועות בוגרים של תנועות 
הנוער. הקבוצות השיתופיות לסוגיהן ממשיכות במידה רבה את התנועה הקיבוצית תוך 
שמירת קשר אתה — ובה בעת מייצגות התפתחות חדשנית ועצמאית, בהנהיגן דרכי שיתוף 
ושוויון שונות מאלה הקיבוציות הקלאסיות, אך גם המופרטות במרבית הקיבוצים כיום. הן 
עוסקות בעשייה חינוכית־קהילתית כפרנסה, אינן מסתמכות על חקלאות ותעשייה כבעבר, 
וממוקמות בעיקר באזורי פיתוח עירוניים ולא בהתיישבות העובדת, כלקח ממערכת היחסים 
ההיסטורית הטעונה בין 'ישראל הראשונה' )הקיבוצית( ל'ישראל השנייה' של עיירות 

הפיתוח הסמוכות. 
תנועות הבוגרים הן שלב חדש בהתפתחות תנועות הנוער החלוציות, שהחל אחרי 
דיונים ממושכים והושפע מהתנועות האחיות בגולה — השומר הצעיר העולמי — שבכולן 
היה ויש לבוגרים, שמרביתם סטודנטים, תפקיד מכריע בהנהגת תנועות הנוער. הוועידה 
הארצית העשירית של תנועת הנוער השומר הצעיר, שנערכה בגבעת חביבה במאי 2001, 
בנתה מחדש את החזון השומרי וערכיו, והתוותה את מסלול ההגשמה השומרית דהיום 
בהגדירה את עצמה 'תנועת חיים' של בוגרים. המסלול החדש מתבסס על מרכיבים מוכרים 

מהנח"ל בעבר. 
)א( בכיתות י"ב מוקמות קבוצות המשך, המתארגנות לגרעינים שיתופיים משימתיים 
)השכבה הראשונה, של ילידי 1984, נקראה באופן סמלי 'שכבת ביתניה' לאות המשכיות 
לביתניה עילית, ראשית ההגשמה השומרית בעלייה השלישית(. בשנה זו נערכים סמינרים 
המכשירים לקראת השלב הבא — שנת שירות ב'חוות הכשרה', כשחלק מהבוגרים מייעד 
עצמו ליעדי הגשמה חינוכיים־קהילתיים. סמל הבוגרים התנועתי מוענק בתום שנת ההכנה 

ליציאה להגשמה, ללא שיחות הבירורים מן העבר. 
)ב( שנת השירות המוקדמת, הוולונטרית כבעבר, מתקיימת ב'חוות הכשרה' לגילאי 
19-18 שבין סיום כיתה י"ב לשירות הצבאי. במסגרתה מתנסים החברים בחיי שיתוף ושוויון 

ונשיאה בעול הדרכת הקבוצות בתנועת השומר הצעיר בסביבתם. 

דרור, תנועות הנוער, עמ' 178-177, 185-184.   31
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)ג( הבוחרים במסלול הנח"ל משלבים פרקי שירות צבאי קרבי לבנים )כולל תפקידי פיקוד 
וקצונה( עם פרקי משימה חינוכית־קהילתית בפריפריות לבנות, במתכונות הקיימות בשירות 
הצה"לי. כך נשמרים הקשרים בין חברי הגרעין, כפי שהיה נהוג בפלמ"ח ובנח"ל ממשיכו. 
)ד( בגילאים שאחרי הצבא פועלים בתנועות הבוגרים החלוציות קיבוצים חינוכיים, אף 
הם בפריפריה, המשמשים מרכז חינוכי־רעיוני לתנועות הנוער שלהם, וחבריהם פעילים 
בסביבתם הקרובה והרחוקה בהדרכה בתנועת השומר הצעיר ובתחומים חינוכיים וקהילתיים 
נוספים.32 קיבוץ פלך של השומר הצעיר פועל כ'קיבוץ מחנכים' בגליל העליון משנת 2003 
)קדמו לו ניסיונות כושלים בכרם שלום שבדרום(. פלך מתקיים, בדומה לקיבוצים האחרים 
של תנועות הבוגרים, כ'קיבוץ של קבוצות' או 'קיבוץ שיזורי': הוא מורכב מכמה 'קבוצות 
אינטימיות' בנות כעשרה עד 15 חברים. אלה מחליטות על דרכי השיתוף והשוויון הכלכלי 
בתוכן — וכל הקבוצות יחד מחליטות על התנהלות 'הקיבוץ השיזורי' בתחומים אלה ואחרים. 
הקבוצות המרכיבות את פלך שואפות לחזור מהקיבוצים המתחדשים הממוסדים, המתוקננים 
והדיפרנציאליים כלכלית לעדה הקיבוצית האינטימית של פעם. הן מורכבות מחברים 
יחידים, זוגות ומשפחות — כשבעים חברים וארבעים ילדים בפלך של השנים האחרונות. 
)ה( כשאר הקיבוצים החינוכיים של תנועות הבוגרים, פלך מקיים קשרים עם קומונות — 
שלושים קבוצות שיתופיות של בוגרי צבא באזורי פיתוח שונים ברחבי הארץ, המשנות 
לפרקים את מגוריהן. לפלך שייכת גם עמותת 'פרדס', הפועלת כחלק מתנועת הבוגרים 
השומרית כולה בתחומי יהדות פלורליסטית, ציונות וחברה בקרב כלל הציבור הישראלי, 
בדומה לעמותות של הקיבוצים העירוניים. בפועל היה בראשית שנות האלפיים מעין פילוג 
לשתי דרכים מקבילות בתנועת הבוגרים של השומר הצעיר. לאחר משבר כלכלי, ערכי 
וחברתי עמוק, התחדשו מרבית קיבוצי הקיבוץ הארצי ואינם עוד שוויוניים ושיתופיים 
ברוח השומרית של פעם. הקיבוץ החינוכי פלך והקבוצות המשימתיות־שיתופיות הקשורות 
אליו הגדירו עצמם כ'זרם שומרי' בתנועת הבוגרים, המבקש למצוא דרך המשכית קיבוצית 
ומתחדשת, שתאפשר לקיבוצי השומר הצעיר לחזור לערכי המקור השיתופיים והשוויוניים, 
גם אם בצורה שונה. הם לומדים מהקיבוצים העירוניים ומאפשרים התפתחות אקדמית אישית, 
לאו דווקא בתחומי חינוך וקהילה. רבים מחברי פלך לומדים לתואר ראשון באוניברסיטת 
חיפה, בתכנית ייחודית ל׳חברה, כלכלה, מחשבה, היסטוריה׳ )תכנית חכמ"ה(, ובונים יחד 
עם מרצים בעלי השקפה סוציאל־דמוקרטית דומה לשלהם, ובראשם פרופ' דני גוטוויין, 
מסלולי לימודים חלופיים בתחומים אלה, יחד עם לימודי חוג נוסף, על פי רוב בעל אופי 

חברתי־קהילתי — כלכלה, חינוך, משפטים, סוציולוגיה ואמנות.
רוב חברי תנועת הבוגרים הושפעו ולמדו מתנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד 
)שנקראת כיום 'דרור ישראל', להבלטת עצמאותה ואחריותה החלקית בלבד לתנועת הנוער 

יתר הקיבוצים החינוכיים של התנועות האחרות הם 'רביד' ו'אשבל' של הנוער העובד והלומד )בגליל   32
התחתון(, ו'משעול' של המחנות העולים — שהוא איחוד שני קיבוצים חינוכיים מתנועת נוער זו, 'נערן' 

בבקעת הירדן ו'הקיבוץ העירוני־חינוכי' מגדל העמק ונצרת עילית ששוכן כיום בנצרת עילית. 
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שלה(. הם מקיימים קשרים עמם ועם חברי תנועת הבוגרים של המחנות העולים ורובם 
קשורים פוליטית למפלגת העבודה ולא למרצ. הם הקימו את 'הזרם הדמוקרטי' בתנועת 
הבוגרים של השומר הצעיר, שמטרתו הקמת קיבוצי מחנכים בקהילות פריפריאליות 
שונות והשתלבות בפעילויות חברתיות, חינוכיות וקהילתיות במקום המגורים ובסביבה: 
ריכוז חברתי והדרכה, ניהול בתי נוער לילדים ובני נוער בסיכון בשיתוף מחלקות הרווחה 
ברשויות, בתי הספר וההורים. עד כה קמו בדגם זה קיבוץ 'אמיַתי' בגבעת חביבה ו'קיבוץ 

מחנכים' ברחובות, ובעקבותיהם מתוכננים קיבוצי מחנכים נוספים. 
תנועת הבוגרים של השומר הצעיר — הזרם הדמוקרטי — אינה רואה אפוא את תפקידה 
בהתחדשות המשכית של קיבוצי השומר הצעיר לשעבר, אלא מתרכזת בתנועת הנוער השומר 
הצעיר, ובעיקר במיזמים חינוכיים וקהילתיים נוספים. חבריה דוגלים בהפרדה בין תנועת 
הנוער השומרית לתנועת הבוגרים 'תנועת חיים'. בוגרים אלה הצטרפו למסלול לימודים 
אקדמי קבוצתי של חינוך קהילתי והוראת ההיסטוריה שהוקם בבית ברל בידי בוגרי הנוער 
העובד והלומד. הם הקימו ב־2010, במקביל לעמותת 'פרדס' של קיבוץ פלך, את עמותת 
'פסיפס' — מרכז לחינוך ערכי שמסייע למוסדות חינוך פורמליים ובלתי־פורמליים לגבש 
שיטות הדרכה מגוונות המבטאות את ערכיהם. הזרם הדמוקרטי קשור גם לארגון 'כוח 
לעובדים', המקים ומלווה קואופרטיבים שונים, פעיל ועוסק בהדרכה בשני מרכזי הוראת 
השואה של קיבוצי השומר הצעיר לשעבר, 'מורשת' בגבעת חביבה ומוזיאון 'משואה 

לתקומה' ביד מרדכי, ושותף במאבקים ציבוריים וחברתיים שונים. 
על פי אתר השומר הצעיר, תנועת הבוגרים כיום היא 'רשת של 30 קבוצות שיתופיות 
הפרוסות ברחבי הארץ ובהן 250 שומר ושומרת. התנועה פועלת ברוח מורשת המרד של 

תנועות הנוער בשואה, מפעלות תנועת העבודה, הקיבוץ השיתופי והחלוציות'.33

החינוך השומרי בבתי הספר של הקיבוץ הארצי: מ'חברת הילדים 
הצעירה' ו'המוסד החינוכי' ועד לחדשנות בבתי ספר אזוריים

ימי היישוב 1948-1926: מ'חברת הילדים לרגלי הגלבוע' ל'חברת הילדים הצעירה' 
המקומית ו'המוסד החינוכי' 

'חברת הילדים לרגלי הגלבוע' החלה לפעול בבית אלפא ב־1926, משהגיעו ילדי הקיבוץ 
הראשונים לגיל בית הספר, כניסיון ראשון למיזוג לימודים עם בית הילדים,34 שהתבסס על 
קבוצות חינוכיות שכבר היו מוכרות בשומר הצעיר מתנועת הנוער בחוץ לארץ ובקיבוץ 
הארצישראלי. המייסדים ומתווי הדרך החינוכית היו שמואל גולן )משמר העמק( ושותפיו 

דרור, תנועות הנוער; שחטר, בפתחו של שינוי. ראיון עם יניב שגיא מנהל גבעת חביבה, 8.11.2013,   33
http:// הצעיר'  השומר  הבוגרים  'תנועת  ב־12.12.2013.  נדלה   ,http://www.hashomer-hatzair.org

he.wikipedia.org.wik, נדלה ב־12.12.2013.
בית אלפא היה היישוב הקיבוצי הראשון שהקימו בוגרי השומר הצעיר, אך הוא הצטרף לקיבוץ הארצי   34

רק בשנת 1940.
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אליהו רפפורט איש בית אלפא, יהודה רון־פולני שהיה לימים חבר בית אלפא ואחר כך 
חבר רמת יוחנן, ודוד אידלסון, שלאחר ניסיון קצר ימים שב לתל־אביב. קבוצת המחנכים 
ניסתה דגמים של שילוב לימודים, חברה ועבודה, בילדי שלושה קיבוצים שהזדהו עם שלוש 
אידאולוגיות שונות, עוד בטרם הגדירו עצמם כחלק מתנועות קיבוציות: בית אלפא )לימים 
הקיבוץ הארצי(, חפצי בה שהייתה בראשיתה לא משויכת לאחד הזרמים הקיבוציים, ותל 
יוסף מגדוד העבודה. לימים השתייכו שני הקיבוצים האחרונים לקיבוץ המאוחד. הקמתה 
של 'חברת הילדים לרגלי הגלבוע' לא התנהלה בתכנון מראש. קדם לה ויכוח אידאולוגי 
וחינוכי בגדוד העבודה, אחד השותפים בחברת הילדים. מועצת הגדוד לענייני חינוך החליטה 
ב־1925 על הקמת 'קהיליות ילדים', הממזגות 'עבודה ודעת' ומבוססות על 'עיקרי החינוך 
העמלני החופשי', בניגוד להצעות שתמכו בחברת ילדים ארצית מרכזית בשל מיעוט ילדים 
בכל יישוב. גם מועצת התרבות של הסתדרות העובדים הכללית שנערכה אותה שנה צידדה 
בהקמת בית ספר מרכזי ומוסד להכשרת מורים ארצי לידו לכלל בני ההסתדרות ומחנכיה, 
אך הכירה גם בצורך בבתי ספר מקומיים. מגובה בשתי החלטות של ארגוני גג פועליים אלה, 
קמה אפוא 'חברת הילדים לרגלי הגלבוע' כניסיון של חברת ילדים אזורית ובין־קיבוצית 
ראשונה שמנתה כארבעים־שישים ילד עד גיל 17 ושישה עד שמונה מחנכים, והתבססה 
על דגמי תנועת הנוער והחינוך החדש שהובאו על ידי מחנכיה בעיקר מאירופה. בשנים 
הבאות קמו דגמים ניסיוניים נוספים בתנועות הקיבוציות, שדמו לחברת הילדים הראשונה. 
המבנה הרב קבוצתי שלהם קיים בחברות הילדים והנעורים בקיבוץ, בשינויים מתבקשים, 

עד ימינו.35 פולני פירט בזיכרונותיו את חיי היום־יום ב'חברת הילדים לרגלי הגלבוע':

פרט לענייני כספים ולענייני ביטחון־חיים לא היה דבר, ששיחתם הכללית 
]...[ לא הייתה רשאית לדון ואף להחליט בו ]...[ כל הדרוש לסיפוק צורכיהם 
העצמאיים — נעשה בתחומה ]של חברת הילדים[, וע"י הילדים עצמם: מהובלת 
צרכי המזון ]...[ עד עבודת הבישול והשירותים בחדר האוכל ובחדר המגורים, 
עד תיקוני הבגדים במחסן הבגדים העצמי ועד השתתפות בכביסת הבגדים 
במכבסת־הקיבוץ בבית אלפא. המחנכים המבוגרים עמדו בכל אלה לימינם 
כמדריכים וכיועצים בלבד. הם קיימו פינות משק צמודות למשקי המבוגרים, 
אך בהנהלה עצמית ]...[ עד גיל 10 לא קוימה בחברת ילדים זו כל קביעת 
חובה בשעות עבודה, ובלימודים הייתה נהוגה אווירת רשות מכסימלית 
]...[ כל הילדים היו מחולקים בלימודים לארבע ]ובתרפ"ח לשתי[ קבוצות. 

על הפעילות בערבים הביא עדות של אחת הנערות: 'שיחות, הקראות וכו' תופשים אצלנו 
כמעט את 5 הערבים. פעם בשבוע ישנה הרצאה על דבר תנועת הפועלים בא"י. ההרצאות 

יובל דרור, תולדות החינוך הקיבוצי: ממעשה להלכה, תל אביב 2002 )להלן: דרור, תולדות החינוך   35
הקיבוצי(, עמ' 170-165. 
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הן מעניינות מאד — בערבים החופשיים הננו נפגשים מספר ילדים לחוג קריאה ]...[ ולפעמים 
]...[ נשב יחד ונבלה את הזמן בשירה ובריקודים'.36 

זיכרונותיו של גולן מחברת הילדים הכילו מבט קדימה על החינוך השומרי העתידי, 
היסודי והעל יסודי. הוא התרכז ב'פדגוגיה של החיים' וב'שותפות חיים' בין המחנכים 
לחניכים, ברוח הפרוגרסיביזם כהכנה לחיים. 'החינוך והחברה היו לשאיפה אחת: מטרות 
החברה היו זהות עם מטרות חינוכה, צורת־חייה נתמזגה מיזוג אורגני עם צורתו של החינוך'. 
גולן הבחין בחסרונם של פסיכולוגיה, שיטת הוראה ותורה פדגוגית כוללת והציע לחתור 
לקראתם בפעילות שיטתית בניסיון הפדגוגי הראשון והמוצלח הזה, שאותו כינה, בעקבות 
המחנך הסובייטי אנטון מקרנקו, 'פואמה פדגוגית'. הוא התנגד נחרצות לבית הספר הישן, 
ולאור ניסיונו בגלבוע דגל בתורה חינוכית חלופית תוך התבוננות בעבר, בהווה ובעתיד: 
'ראוייה הייתה חברת־הילדים בבית־אלפא למונוגראפיה היסטורית ממש. זכות ראשונים 
עמדה לה ]...[ כאן נרקם, באורח אינטואיטיבי, הרעיון החינוכי שלנו ]...[ היא שימשה כור־
מצרף לניסיוננו החינוכי, שהבאנו אתנו מתנועת־הנוער מחו"ל; ]...[ זכתה אותה התחלה 
]...[ והיה לה המשך אורגאני במיפעלים שקמו אחריה. עם הזמן נוצרה שרשרת ארוכה של 
חברות־הילדים ]...[ כל מי שחלק לו ביצירת מפעלנו החינוכי כיום, הריהו בבחינת ממשיך 

]...[ מקופלת כאן כעובר תורתנו החינוכית כולה'.37 
עד סוף שנות השמונים הוקמו בתי ספר עממיים מקומיים )כיתות א׳-ו׳( בקיבוצי 
השומר הצעיר כ'חברות ילדים צעירות' ברוח שהייתה למרגלות הגלבוע, ששילבה לימודים, 
חיי חברת ילדים על ועדותיה ועבודה במשק הילדים והמבוגרים. הן המשיכו אל 'חברות 
הנעורים' שמעליהן במוסד החינוכי הארצי )במשמר העמק(, ואחר כך האזורי בכיתות ז'-
י"ב, כשללימודים, העבודה והחברה נוסף הקן הקיבוצי של תנועת הנוער השומר הצעיר. 
מאמצע שנות השלושים הצטרפו לחברות הנעורים גם קבוצות עליית הנוער של נערים שעלו 
לארץ או באו משכבות מצוקה בישראל. חברות הילדים והנעורים ציינו בהתכנסויותיהן 
אירועים פנימיים, מקומיים ולאומיים, וגויסו למבצעים לצורך מטרות חברתיות, קיבוציות 
ולאומיות, בדומה לחברת המבוגרים. שמואל גולן עמד מאחורי שתי התפתחויות חינוכיות 
אלה כלקחים שהפיק מניסיונו בבית אלפא, מהיכרותו את החינוך הפרוגרסיבי החדש ובמיוחד 
את ויניקן, איש תנועת הנוער החופשית הגרמנית שהקים בהמשך את 'בית הספר החופשי' 

הפנימייתי בוויקרסדוף בהשפעת זיגפריד ברנפלד והפסיכואנליזה.38
'חברת הילדים לרגלי הגלבוע' פורקה ב־1929 בשל גילוי תא קומוניסטי שפעל בה, 
והמשיכה לשמש את בית אלפא בלבד. גולן נסע לשליחות תנועתית ולהשתלמות חינוכית 
באירופה עם צבי זהר, שלא היה חבר קיבוץ אך היה איש השומר הצעיר. ב־1931 הקימה 

יהודה רון־פולני, 'חברת הילדים הראשונה בארץ, בתוך: הנ״ל, עד כאן..., תל־אביב 1971, עמ' 124; 126.   36
 ,1961 מרחביה  המשותף,  החינוך  גולן,  שמואל  בתוך:  בבית־אלפא',  'חברת־הילדים  גולן,  שמואל   37

עמ' 322-319, הציטוט מעמ׳ 319.
שם.  38
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חבורת מחנכים מהקיבוץ הארצי, בוגרי השומר הצעיר כולם, את 'המוסד החינוכי של 
הקיבוץ הארצי' בקיבוץ משמר העמק, וגולן וצבי זוהר חזרו מאירופה והצטרפו אליהם 
ב־1933. צבי לביא מקיבוץ שריד, שותף אחר של שמואל גולן בהנהגת החינוך בקיבוץ 
הארצי, סיכם ב־1953 את המפעל החינוכי של הקיבוץ הארצי, שבמרכזו חברת הילדים, 

בדגש אידאולוגי ופדגוגי:

חברת הילדים היא מסגרת החינוך היחידה ההולמת את המבנה החברתי של 
הקיבוץ ושל החינוך המשותף. הרעיון הפדגוגי הנאה להקיף את כל שטחי 
חייו של הילד ולחנך את האדם שבו, ולא את שכלו בלבד — רעיון זה הוא 
הכרח סוציולוגי בחינוך המשותף ]...[ ההפרדה בין חברת הילדים הצעירה 
והמוסד החינוכי תוצאה היא של ניסיון חינוכי רב־שנים ומקורה בשינויים 
החלים בילד סביב לגיל 12, עם ראשית תקופת ההתבגרות, המכשירים אותו 

לחיות במסגרת חברתית רחבה יותר.39 

פירוק 'חברת הילדים לרגלי הגלבוע' נתן דחיפה למציאת פתרון חינוכי לקיבוצי השומר 
הצעיר בלבד. המועצות הרביעית )1928( והחמישית )1929( של הקיבוץ הארצי החליטו 
על הקמת מוסד חינוכי מרכזי, ובמועצה האחרונה סוכמו עיקרי תורת המוסד: חברת ילדים 
לומדת, עובדת ומקיימת חיי תנועה של השומר הצעיר; החניכים — בני התנועה וחניכי התנועה 
מחוץ לארץ; המוסד ישכון ליד משק קיבוצי ויהיה קשור אליו כדוגמה חינוכית — הילדים 
יעבדו במשק העצמי של המוסד ובקיבוץ השכן. התקיימו ויכוחים על מיקום המוסד וגיל 
הכניסה אליו. משמר העמק )בו היה חבר יעקב חזן( ומרחביה )שבו היה מאיר יערי חבר( 
התווכחו ביניהם, והראשון זכה שיוקם בו מוסד ה'שומריה'. שאלת המיקום התערבה גם 
בבעיית גיל הכניסה: ועדת המוסד של הקיבוץ הארצי קבעה שכיתות א' ילמדו בקיבוצים, 
ומכיתות ב' ייכנסו למוסד התנועתי. בפועל היו גם בני שש ומטה. בהדרגה עלה הגיל, 
כי הקיבוצים החלו להקים חברות ילדים מקומיות ושלחו למוסד רק את הילדים הבוגרים 
יותר, וכך היה המוסד לבית ספר על יסודי. 'תורת המוסד' התנועתית השתנתה והותאמה 
למציאות. ב־1943 וב־1945 החליטו מועצות הקיבוץ הארצי על כעשרה מוסדות חינוך, 
אזוריים ומקומיים כאחד, אך ב־1947 הוחלט במועצה במשמר העמק ש'המוסדות האזוריים 
הם הדרך העיקרית של הקיבוץ הארצי לחינוך בגיל ההמשך', ועל 'הכללת שנת הלימודים 
ה־12 בתוך מסגרת החינוך והלימודים המאורגנים', קרי הארכת המוסדות עד לכיתה י"ב 

במתכונת המשלבת לימודים, עבודה וחיי חברה עם קן השומר הצעיר.40

צבי לביא, 'המפעל החינוכי של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר"', בתוך: דב קמחי ולוי יצחק ריקליס   39
)עורכים(, ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תשי"ג, תל אביב 1956, עמ' 213-205, הציטוט 

מעמ' 208-207. 
דרור, תולדות החינוך הקיבוצי, עמ' 108-107.  40
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בשנת 1947 החל לפעול מוסד חינוכי מקומי יוצא דופן בקיבוץ גן שמואל, שבו התחנכו 
בני הקיבוץ, ילדי עליית הנוער מהגולה ומהארץ וילדי חוץ, ללא שותפות עם קיבוצים 
אחרים. הקיבוץ דחה את התפיסה האזורית של מוסדות החינוך שהייתה מקובלת על מנהיגי 
התנועה והתבססה על שותפות של כעשרה קיבוצים במוסד חינוכי אזורי אחד. הנהגת 
הקיבוץ הארצי ומחלקת החינוך של התנועה התנגדו להקמת מוסדות מקומיים, בהנחה 
שרק שיתוף בין קיבוצים תנועתיים סמוכים יבטיח איגום משאבים למתן חינוך שומרי טוב. 
מניסיון העבר של הקיבוצים השותפים במוסד הראשון, ה'שומריה' במשמר העמק, למדו 
חברי גן שמואל שמוסד אזורי דורש השקעות גדולות בכסף ובכוח אדם. עדיף היה, לדעתם, 
להשקיען במוסד חינוכי מקומי שייתן מענה חינוכי הולם ויבטיח קליטת חברים עתידית 
רבה יותר, של בני הקיבוץ וגם של ילדי עליית הנוער וילדי חוץ מהגולה ומהארץ. המוסד 
שתכנן הקיבוץ הארצי באזורם צריך היה להיבנות ליד קיבוץ מעברות, בניגוד לדעת חברי 
גן שמואל שרצו מוסד סמוך לקיבוצם. ב־1945 החליטו בגן שמואל על הקמת מוסד מקומי, 
רק של קיבוצם, וב־1947 הוא החל לפעול במתכונת המקובלת בכל המוסדות החינוכיים 

של הקיבוץ הארצי.
המוסד בגן שמואל התבסס על ניסיון העבר של קליטת חברות נוער עולה בקיבוץ. 
קליטה של נוער עולה וישראלי הוגדרה כמשימה ראשונה במעלה של הקיבוץ. ב־1950 
כבר מנה המוסד 102 ילדים, מהם 78 ילדי עולים. ב־1961 נמסר כי 55-50 אחוז מהנערים 
נשארו בקיבוץ לאחר קליטת הקבוצות הראשונות, קרי, תרומה דמוגרפית לקיבוץ והשפעה 
על ההרכב של אוכלוסיית הקיבוץ לאורך שנים ארוכות.41 דגם זה של מוסד מקומי שמורכב 
מבני קיבוץ, חניכי עליית הנוער והמפעל להכשרת ילדי ישראל ומילדי חוץ, קדם לניסיון 
ייחודי דומה ומפורסם יותר בשל המחקרים שנערכו עליו — 'פינת אנה פרנק' שקמה ב־1956 
בקיבוץ סאסא. חניכי גן שמואל מבית ומחוץ עברו ב־1997 ללמוד בבית הספר של המועצה 

האזורית מנשה, 'גוונים'.42 
ניסיונם של חברות הילדים הצעירות והמוסדות החינוכיים של הקיבוץ הארצי לווה 
מימי המנדט ועד היום בדילמת הגודל של בתי הספר בגילאים השונים: מהו הגבול בין 
השאיפה לחיות ולהתחנך במסגרות קיבוציות קטנות, אוטונומיות וייחודיות, לבין הצורך 
לשיתוף פעולה עם הסביבה ביצירת בתי ספר אזוריים גדולים יחסית? דילמה זו לא נגעה רק 
בגודל כשלעצמו אלא נפתרה בהתייחס לשבעה ממדים עיקריים מאז ועד היום. )1( הגודל 
ההכרחי לקיומו של בית הספר מבחינה כלכלית ובאשר למספר המורים הנחוצים למספר 
התלמידים; )2( אוטונומיה קיבוצית בניהול ובבעלות — כדי לשמור על הכוונת בית הספר 

זוהר בן־שימול, הקמת המוסד החינוכי בגן־שמואל והעשור הראשון לפעילותו, 1957-1947, עבודת   41
גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל־אביב 2011.

שם. סער הראל, שלושה בתי ספר קיבוציים על יסודיים אזוריים בגליל העליון המעבר מבתי ספר   42
הומוגניים לבתי ספר הטרוגניים בין השנים 2010-1950 )להלן: הראל, שלושה בתי ספר קיבוציים(, 

עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל־אביב 2015. 
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ברוח הקיבוצית; )3( ייחודו הפרוגרסיבי והציוני־סוציאליסטי של בית הספר הקיבוצי; )4( 
מקיפּות בית הספר, קרי מגוון מסלוליו, בעיקר העל יסודיים — קיומן של מסגרות טכנולוגיות 
ומקצועיות יקרות יחסית, לתלמידים מתקשים ולמצטיינים; )5( אינטגרציה עם חברות נוער, 
ילדי חוץ, בני מושבים ויישובים קהילתיים ואחרים בסביבה. בשנות השמונים והתשעים, 
בהן חלו שינויים חברתיים וכלכליים מפליגים בקיבוץ, נוספו שני ממדים שהשפיעו על 
גודל בית הספר: )6( אזוריות מקומית — מהו גודל האזור, הקרוב והרחוק יותר, ממנו שואב 
בית הספר את תלמידיו ומוריו בתנאים של משבר כלכלי וחברתי קשה שהביא לעזיבת 
חברי קיבוץ רבים עם ילדיהם? )7( טוטליות פנימייתית — ממד הנוגע רק למוסדות העל 
יסודיים. האם אפשר להחזיק פנימייה היקרה בהרבה מבית ספר יום, כשעם המעבר ללינה 
המשפחתית גם בקיבוץ הארצי סירבו האמהות לשמש מטפלות ב'מוסדות', כי בערבים 
הקדישו את זמנן לילדי הפנימייה על חשבון גידול ילדיהן? מסיבות אלה ואחרות הפכו 

מרבית מוסדות הקיבוץ הארצי לבתי ספר יומיים.43 
הקיבוץ הארצי פיתח בהדרגה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים את 'שיטת הנושאים' 
האינטגרטיבית כאמצעי לחיזוק ייחודו הפרוגרסיבי והציוני־סוציאליסטי. ב־1936 כתב צבי 
זוהר 'רציונל' של תכנית הלימודים במוסד החינוכי )'שומריה'( וניסח את 'הישגי הלימוד 
הנדרשים' בכל תחום, וב־1941 הופיע פירוט 'נושאים' בתכניות הלימודים ההומניסטיים 
והריאליסטיים של המוסד החינוכי שכתבו יעקב פולסיוק )פולי( וראובן שפירא. הנושאים 
של הכיתות הצעירות עוצבו ב־1940 ועוד קודם לכן בהנהגתה של ברטה חזן, וב־1947 כתבה 
רחל כצנשטיין )מנור( את תכנית הלימודים הנושאית המפורטת לכיתות היסוד. כל מחברי 
התכניות הללו היו מחנכי המוסד במשמר העמק )בשנים הראשונות חיו המחנכים כקולקטיב 
ליד משמר העמק, ואחר כך התקבלו לחברות בקיבוץ(. הרעיון של לימוד בין־דיסציפלינרי 
של נושאים אינטגרטיביים היה מוכר משיטות דומות של 'פרויקטים', 'קומפלקסים' וכו' 
בחינוך הפרוגרסיבי בעולם, ויושם גם בגן הקיבוצי. ברטה חזן ציינה ב־1940 שהנושא צריך 
להיות מוכר לילד מסביבתו הקרובה, עליו להדגיש את מקומו של האדם העובד בתוך הטבע 
המתפתח בשל כך, ולאפשר לילדים ביטויי יצירה בציור ובמלאכה לצד לימוד מיומנויות 
הכתיבה, הקריאה והחשבון. היא גם העלתה שאלות יישומיות שעדיין לא נפתרו. צבי ליבנט 
)לביא( הציג ב־1949 את 'ארגון העבודה הלימודית בנושא': )1( שיחת פתיחה — הצעת 
שאלות; )2( קביעת השאלות שיחקרו; )3( עבודה עצמית; )4( ביטוי לנלמד — בכתב, בעל 

פה, במעשה, באמנות; )5( סיכום קבוצתי. 
שיטת הנושאים, בעיקר במוסד החינוכי, הייתה שילוב של לימוד וחינוך אידאולוגי 
ציוני־סוציאליסטי מובהק. בלימודים הריאליסטיים נלמדו, למשל, 'השאלה היהודית בשפת 
המספרים', 'חיפה וסביבתה' ו'המשק השיתופי'. במדעי החברה ה'הומניסטיים' נכללו, 
כדוגמה, 'רעיונות סוציאליים בתנ"ך', 'האבולוציה והמהפכה כשלבי יסוד בהתפתחותה 

דרור, תולדות החינוך הקיבוצי, עמ' 106-105.  43
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של החברה המעמדית' ו'התחייה הלאומית'. כן נלמדו נושאים על ידי כלל המוסד — '40 
שנות הקרן הקיימת לישראל', '10 שנות המשק העצמי שלנו', וכו'. למרות הגושפנקה של 
המנהיגות החינוכית, כבר מראשית ביצועה נתקלה השיטה בביקורות רבות מצד מורים 
והורים, בעיקר באשר להזנחתם של מקצועות לימודיים מסוימים, התרכזותה באינדוקטרינציה 
רעיונית ואי התאמתם של חלק מהמורים להוראתה. הביקורות נדונו בכנסי המחנכים 
שבחופשות מהלימודים, והביאו להחלטות על שינויים שצלחו רק בחלקם. המקצועות 
הריאליסטיים והשפות הוצאו בהדרגה משיטת הנושאים, אחר כך חל כרסום בשיטה גם 
בלימודים ההומניסטיים. בראשית שנות החמישים נעלמה שיטת הנושאים ממוסדות החינוך 
גם בשל הבעיות שהוזכרו וגם משום הצורך להידמות לשיטת המקצועות שהייתה נהוגה 
ברוב בתי הספר העל יסודיים בארץ וכך לקבל תקציבים ככל בתי הספר בישראל. השיטה 
המשיכה, חלקית ובדרך משופרת, בעיקר בכיתות היסוד — לא רק הקיבוציות — עד היום.44 
כדי להבטיח את האוטונומיה הקיבוצית בניהול בתי הספר של התנועה ואת ייחודם 
הפרוגרסיבי והרעיוני החלה לפעול מחלקת החינוך של הקיבוץ הארצי בעפולה ב־1926, 
בימיה של חברת הילדים למרגלות הגלבוע, מבלי שהוקמה רשמית. יוזמיה היו שמואל 
גולן, אליעזר הכהן, שהיה חבר בית אלפא ואיש תנועה מרכזי בקיבוץ הארצי, וצבי זוהר. 
שלושתם גם החליטו ב־1928, שנה לפני פירוקה של חברת הילדים, להקים מחלקת חינוך 
בת שלושה חברים — הם עצמם. דיוניהם עסקו בין היתר בחברת הילדים הצעירה, במוסדות 
החינוכיים העתידים לקום ובשיטת הנושאים, ונמשכו עד נסיעתם של גולן וזוהר ללימודים 
באירופה. ב־1933, עם שובם לארץ הפיצו השניים את שיטת החינוך השומרית שגיבשו 
בסמינרים בני שבוע בקיבוצים, בהשתתפות חברים ששוחררו לשם כך לחצי יום מעבודתם 

ובסיוע ספרות שהובאה מחוץ לארץ. 
מחלקת החינוך של הקיבוץ הארצי גדלה עד הקמת המדינה ב־1948 ועוד יותר לאחריה. 
היא עסקה בכל צורכי החינוך שנוספו במהלך השנים ובכל סוגי הפעילויות החינוכיות, 
ושיתפה פעולה עם מחלקות החינוך של התנועות האחיות במסגרת העל של ועדת החינוך 
הבין־קיבוצית. משנות השלושים פעלה המחלקה השומרית כ'תנועת מחנכים', 'מלמעלה 
למטה', באמצעות מנהיגי החינוך ובראשם שמואל גולן )עד פטירתו ב־1960(, אך גם מ'השדה' 
כלפי המחלקה, 'מלמטה למעלה'. פעילי המחלקה, שגויסו מקרב המחנכים הבולטים, ניסחו 
את תורת החינוך לכל גיל, הציגוה למחנכים בקיבוצים ובכנסים בחופשות מהלימודים, קיבלו 
משובים, הצעות ותיקונים, והחזירו את כל אלה ל'שדה'. ועדות אד־הוק של מחנכים פעלו 
בין החופשות וסייעו לאנשי מחלקות החינוך להפיק מהכנסים לקחים ותכניות מעשיות.45 

יצחק פלטק, המוסד: בית הספר הראשון של השומר הצעיר במשמר העמק 1940-1931, רמת אפעל   44
תכניות לימודים בין־תחומיות על פי 'שיטת הנושאים' במוסדות  1989. גדי ראונר,  וגבעת חביבה 
הקיבוץ הארצי, 1952-1931, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל־אביב 1995; שלומית עוזיאל, 

'חלוקה צודקת של כרומוזומים: אידאולוגיה בלימוד ביולוגיה', זמנים, 111 )2010(, עמ' 101-90. 
 Yuval Dror, ‘The Educational Department of the “Kibbutz Artzi” as a Leader of a “Social  45
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בחינוך הקיבוצי בלטה ההקפדה על אוטונומיה קיבוצית במסגרות תנועתיות נפרדות. 
הקיבוץ הארצי, למוד כישלונו בגלבוע, הסתגר במוסדותיו התנועתיים היסודיים והעל 
יסודיים. הוא לא נענה לקבוצת גניגר מחבר הקבוצות, שניסתה לשתף פעולה חינוכית 
עם שריד ומזרע מהקיבוץ הארצי. קיבוץ בית זרע, אף הוא מהקיבוץ הארצי, שילדיו למדו 
בשנות השלושים בבית החינוך המשותף בעמק הירדן, כחלק מהרעיון לשותפות אזורית 
בין־תנועתית גם בחינוך, עזב שותפות זו משנכשל מהלך לאיחוד התנועה הקיבוצית. 
ב־1945 הוא הקים בית ספר יסודי מקומי ולא הצטרף לבית הספר התיכון האזורי הסמוך 
מאוד, בבית ירח, אלא שלח את נעריו למוסד במשמר העמק. כדי לשמור על האוטונומיה 
התנועתית השומרית הרבה הקיבוץ הארצי לקלוט חברות נוער מעליית הנוער במוסדותיו, 
וילדי חוץ מהמפעל להכשרת ילדי ישראל ואחרים — מהלכי קליטה חינוכית שלא היו קלים.46
הדיון בשנות המנדט בדילמת הגודל חידד שאלת יסוד חינוכית: האם בתי הספר נועדו 
לחינוך רעיוני־הומניסטי פוליטי של חבר קיבוץ, או להכשרה חקלאית־מקצועית? צבי 
לביא סיכם ב־1969 את החינוך הרעיוני בקיבוץ הארצי עד קום המדינה בדרך ביקורתית: 
'תקופה זו הצטיינה ]...[ באמונה בלתי מעורערת בעקרונות האידיאולוגיים ]...[ המחנכים 
היו שלמים עם עצמם ועם חברתם ]...[ השיטה הייתה קרובה מאד לאינדוקטרינציה, אם 
לא להלכה הרי למעשה ]...[ החל מהגילאים הצעירים ביותר'.47 בקיבוץ הארצי, כבתנועות 
האחיות, גם תוגבר החינוך הפוליטי בכיתות העל יסודיות הגבוהות בדרך של שילוב עבודה 

חקלאית לתקופות ממושכות וסמינרים רעיוניים, על פי רוב בחורף. 
המקיפות נגעה גם לתחומי חינוך אחרים. בין התנועות הקיבוציות החל רק הקיבוץ 
הארצי לדון בחינוך מקצועי כתחליף לחינוך עיוני עבור המתקשים בו — דיונים תנועתיים 
שהחלו ב־1949 והביאו להקמת הכיתות המקצועיות הראשונות של התנועה בשריד, ב־1950. 
קיבוצי השומר הצעיר, כיתר התנועה הקיבוצית והיישוב כולו, לא נתנו בימי המנדט פתרון 
לנזקקים לחינוך מיוחד.48 החינוך האמנותי, ובפרט החינוך המוסיקלי, השתלבו היטב במגמות 
ההומניסטיות והקולקטיביסטיות־פוליטיות של בית הספר השומרי, אך יישומם היה תלוי 
בהימצאותם של מורים מתאימים ומוטה אידאולוגית. כך, למשל, אף על פי שכבר בשנות 
השלושים לימדו בבתי הספר מסוימים נגינה בכלים אישיים, החינוך המוסיקלי במוסד 

 Movement of Educators” (1926-2000) Influencing the Environment in the Sphere of Formal
 Education’, Journal of Educational Administration and History, vol. 36, no. 1 (2004), pp.
 19-33; Idem, ‘“Social Movements of Educators” Influencing the Environment in the Sphere
 of Formal Education: The Educational Department of the “Kibbutz Artzi” (1926-2000) as an

Example’, ibid. vol. 36, no. 2 (2004), pp. 171-178
היסטורי  היבט  הרביעית:  העלייה  עד  השנייה  ובקיבוצים מהעלייה  בקבוצות  החינוך  פורת,  ראובן   46

חברתי, תל־אביב 1977. 
 ,)1969(  69-68 המוסדות,  עלון  מבוכה',  של  בעידן  וחברתיים  רעיוניים  לערכם  'חינוך  לביא,  צבי   47

עמ' 24-15, הציטוט מעמ' 18-17. 
דרור, תולדות החינוך הקיבוצי, עמ' 121-118.  48



שימת החינונ השוטרי בתנועת הנוער ובחינונ ההורטלי  |  53

במשמר העמק, בהנחיית בנימין עומר, נועד בעיקר לתרומה לחיי התרבות בקיבוץ ולציון 
חגים לאומיים ומעמדיים בחיי בית הספר, ולא לטיפוח כישרונות אישיים. 

שנות החמישים והשישים: התאמת החינוך השומרי לחינוך הממלכתי לצד חידושים 
בחינוך היסודי ובמוסדות והמשך החינוך הרעיוני 

בשנות החמישים והשישים המשיך הקיבוץ הארצי להתמודד עם הממדים השונים שבדילמת 
הגודל בעיקר במוסדות החינוכיים, וקלט לשורותיו חברות נוער וילדי חוץ רבים בראש 
ובראשונה לשם השלמת מספר הילדים בבתי הספר שלו. 72 חברות ילדים צעירות התקיימו 
בקיבוצי התנועה, וחלקן, בשל היקפו הקטן של בית הספר המקומי, היו כיתות רב גיליות 
או 'כיתות מצורפות גיל', שיטה שפותחה והותאמה מבתי ספר כפריים קטנים בחוץ לארץ 
על ידי מחלקת החינוך התנועתית וסמינר הקיבוצים, בניצוחה של חוה שמיר מקיבוץ שער 
הגולן.49 גידול משמעותי חל במספר המוסדות שקלטו גם נערים מחוץ לקיבוץ. ב־1958 
היו כבר 23 מוסדות, שהוחלט אז להסתפק בהם, אך ב־1967 נוספו ארבעה מוסדות בשל 
לחץ של קיבוצים להקים מוסדות סמוכים אליהם כדי להקל על מפגש ההורים עם ילדיהם. 
בתום שנות השישים אוחדו מוסדות קטנים סמוכים והמספר התייצב על 24, 19 אזוריים 
וחמישה מקומיים, אף על פי שהמדיניות התנועתית המוצהרת תמכה במוסדות אזוריים.50 
התנועה הקיבוצית כולה נדרשה להתאים את החינוך הקיבוצי הפורמלי לחינוך הממלכתי 
והתקשתה לשמור על ייחודה, בעיקר כשצריך היה להתאים את תכניות הלימודים הקיבוציות 
לתכניות שעל פי חוק החינוך הממלכתי מ־1953, שאורגנו בשיטת המקצועות. הבעיה 
נפתרה במידה רבה על ידי הכללת עבודת התלמידים, החינוך הרעיוני והעבודה הלימודית 
העצמית במסגרת 25 אחוז מתכנית הלימודים שרשאית קהילת הורים לבחור לבניה על 
פי חוק זה והתקנות שנקבעו בעקבותיו. משרד החינוך, שאליו הועברה ב־1961 האחריות 
לחינוך הקיבוצי העל יסודי ממשרד החקלאות, הקים לשם כך את 'האגף לחינוך התיישבותי', 
והתאים את תכניות הלימודים הקיבוציות לתכניות הממלכתיות בגילאים אלה. כך עשתה 
גם ועדת גבריאלי מטעמו בחינוך היסודי, בשנים 1965-1963. נמצאו גם פתרונות לתשלום 
שכר למורים ותיקים נטולי הכשרה פורמלית. בחינות הבגרות החלו בקיבוץ הדתי ואחר כך 
באיחוד הקבוצות והקיבוצים, ובקיבוץ המאוחד. לאחר ניסיונות כושלים להנהיג במוסדות 
הקיבוץ הארצי חלופות פרוגרסיביות יותר הגיעו בחינות הבגרות בשנות השבעים גם 
לחינוך השומרי הפורמלי, למרות ההתנגדות העזה להכנסתן מצד רבים מהמחנכים. לעומת 
המהלכים הללו, שנכפו על ידי משרד החינוך, התקבלה החלטת הכנסת משנת 1968 על 
הנהגת רפורמת האינטגרציה בברכה בקיבוץ הארצי, שראשיו ומחלקת החינוך שלו חששו 
מהצעות שעלו מקרב מורי ה'שדה' להפוך את המוסדות לבתי ספר יומיים. החלוקה לחטיבות 

חוה שמיר, 'על כיתות מצורפות גיל', החינוך המשותף, 52 )1963(, עמ' 25-21; הנ"ל, 'הוראה בכיתות   49
רב־גיליות', שם, 76 )1972(, עמ' 50-42. 

דרור, תולדות החינוך הקיבוצי, עמ' 124-122.  50
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גיל שהיוותה חלק מהאינטגרציה התאימה למבנה הקלאסי של המוסד — 'גוף צעיר' כחטיבת 
בינים ו'גוף בוגר' כחטיבה עליונה, כשהאינטגרציה החברתית מממשיכה בקליטת חברות 

נוער וילדי חוץ לפנימיות.51 
בכנסי המחנכים בחופשות דנו בחידושים בדרכי החינוך שצמחו בבתי הספר היסודיים 
ובמוסדות, ואלה הפכו לתורה החינוכית התנועתית הכתובה בתקנונים ובפרסומים למיניהם. 
פעילי 'מדור כיתות היסוד' ו'מדור המוסדות' במחלקת החינוך התנועתית אותרו ב'שדה' 
ובכנסים, ובהנחילם את התורה השתמשו במה שניסו הם ועמיתיהם בפועל. לכל שכבת 
גיל היה לפחות עלון מחנכים אחד שהופיע פעמים מספר בשנה מטעם מחלקת החינוך, 
ושימש כלי לזרימה דו־סטרית של תאוריה והנחיות מתחדשות לאור ביקורת והצעות 

מהניסיון שנצבר ב'שדה'. 
הייחוד החינוכי של התורה שבכתב התבטא בהתאמה ובשכלול הכלים הלימודיים, 
החינוכיים והפוליטיים של הקבוצה החינוכית של בני הנעורים שגובשו עוד בימי היישוב. 
'הנושאים' הפכו לחלק מסוים מלימוד המקצועות, אך נעשו ניסיונות לחדשם ולחזק את 
העבודה העצמית שבהם. תשומת לב מיוחדת ניתנה ללימודי החקלאות במוסד. מפעלי 
התרבות המגויסת, רעיוניים ופוליטיים באופיים, התרבו: משפטים ספרותיים, במות לוויכוח 
רעיוני וחברתי, יצירה עצמית בספרות ובמוסיקה, מבצעי סיום של שנת הלימודים ועלוני 
תלמידים, רשימות ספרים לקריאה, דיווחים בכתב על משפטים ספרותיים והצעת סיסמאות 
לתלייה בכיתות ובמוסדות. הפעילות הלימודית והחברתית נבחנה ב'הערכה חלופית' בלשון 
ימינו: חוברות, תערוכות ומפעלי תרבות קולקטיביים, בשיתוף ההורים וחברי הקיבוצים; 
רישום פדגוגי של המורה ודפי הערכה עצמית, שעליהם שוחחו המחנך והחניך בכל הקשור 
למצב הלימודי והחברתי של האחרון, כולל הקריאה החופשית שלו ועיסוקיו בזמנו הפנוי. 
המורים־המחנכים נטלו כמובן חלק פעיל בהערכה מסוג אחר — הבירורים לקראת קבלת 
סמלי הבוגרים שנערכו עד שלהי שנות השישים. במקביל להערכה הפנימית הפרוגרסיבית, 
קיימה מחלקת החינוך הערכה חיצונית באמצעות סקרים על ההישגים הלימודיים ועל היחסים 
החברתיים בקבוצה החינוכית ככלי להערכה כוללת של הפעילות החינוכית השומרית. 
שילוב זה הקדים את זמנו, ונזכר כמתכונת רצויה של הערכה בעיון ובמחקר החינוכי רק 

בעשורים האחרונים. 
חבר העובדים, והוועדה הפדגוגית שריכזה אותו בכל מוסד, שוכללו אף הם בידי מחלקת 
החינוך של הקיבוץ הארצי, שתפקדה כתנועת מחנכים כדי לשמור על הייחוד והאוטונומיה 
של החינוך השומרי הפורמלי. חבר העובדים דן בנעשה ובנלמד בקבוצות, אך העמיק גם 
בבדיקת יסודות המוסד החינוכי ובנושאי חינוך, פסיכולוגיה וחינוך רעיוני. תשומת לב 
מיוחדת ניתנה להעצמת המטפלות ולקשרי המחנכים והילדים עם ההורים. הנערים נפגשו 

 ,2008 ירושלים  הקיבוצית,  התנועה  תולדות  רגלי:  כבשו  שביל  רק  ניר,  הנרי   .131-128 עמ'  שם,   51
עמ' 531-528. 
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מדי פעם בכנסים אזוריים וארציים של השומר הצעיר, ובשנות החמישים ערכו גם ביטאון 
ספרותי והשתתפו בתחרויות יזומות בתחומי אמנות שונים. המחנכים נפגשו בכנסים 
ארציים בחופשות וקיימו מגוון חוגים אזוריים וארציים ל'תמיכה' מקצועית ורעיונית. ועדות 
מקצועיות מקרב מורי ה'שדה' שקדו על עדכון תכניות הלימודים ופרסומן ועל הכנת כנסי 
החופשות, וכך סייעו למדור המוסדות במחלקת החינוך התנועתית בעבודתו השוטפת. 
גם שפע הפרסומים בכתב סייע לתקשורת הבין־מוסדית של העובדים: תכניות לימודים 
וחינוך, קובצי סיכומים והחלטות, חוברות עזר לספרות ולקריאה — שנכללו אחר כך ב'עלון 

המוסדות' שיצא כארבע פעמים בשנה — כולם מטעם מחלקת החינוך. 
בדומה לתנועות האחרות, הונהגו בקיבוץ הארצי החל ב־1951 'סמינרי כיתה י"ב' שהתקיימו 
בגבעת חביבה, הסמינריון התנועתי, ובהם ניתן דגש על נושאי היסוד בייחודם הרעיוני 
של הקיבוץ הארצי והשומר הצעיר — הקיבוץ, תנועת הפועלים והמרקסיזם, ההסתדרות, 
הציונות ומדינת ישראל. בעקבות גילויי הוועידה העשרים של המפלגה הקומוניסטית 
בברית המועצות ב־1956 על פשעיו של סטלין וביקורת חריפה של מורים והורים על תכני 
הסמינרים הם בוטלו, ומשנות השישים הועברו לאחריות מוסדות החינוך ותנועת השומר 
הצעיר בדגש על הקיבוץ והחברה הישראלית בלבד. אז גם החלו 'לימודי קיבוץ' כנושא 
בתכנית הלימודים, הונהג 'שבוע להכרת החברה הישראלית' )שלה"ב( שבמסגרתו שהו בני 
הקיבוצים בערים ובעיירות פיתוח ונפגשו עם נערים ומבוגרים החיים בדרך שונה משלהם, 
וזמן קצר אף פעלה 'תקופת גרעינות' לאחר גמר לימודי י"ב בפסח, שבה שולבו עבודה 

בקיבוץ ופעולות תנועתיות. 
המקיפות הוסיפה להעסיק את החינוך השומרי הפורמלי גם בשנות החמישים והשישים. 
החינוך המוסיקלי פותח מאוד בקיבוץ הארצי ובעקבותיו בתנועות האחרות, ובניגוד לתקופת 
היישוב עודדו גם כישרונות אישיים במסגרת תזמורת בני הקיבוצים שבאחריות ועדת 
החינוך הבין־קיבוצית. במוסדות הונהגה דיפרנציאציה בכיתות הגבוהות, תחילה למגמות 
הומניסטית או ריאליסטית בלבד ואחר כך למגמות נוספות — ביולוגית־חקלאית, פיזיקלית־
טכנית, חינוכית־ספרותית־פסיכולוגית והיסטורית־סוציולוגית־פוליטית. הקמת מגמות 
מקצועיות שהוצעה אף היא, לא נוסתה במוסדות בודדים, התקיימה בלית ברירה בשיתוף 
בתי הספר של התנועות האחרות, עברה לשלושה מרכזים מקצועיים אזוריים של הקיבוץ 
הארצי ששירתו כמה מוסדות, ולבסוף הונהגה גם במוסדות מעטים. החינוך המיוחד אף הוא 
התפתח באמצעות מחלקות החינוך ושיתוף בין־תנועתי. בסמינר הקיבוצים שבתל־אביב 
ובאורנים הוקמו תחנות הדרכה וייעוץ משותפות לקיבוץ הארצי ולקיבוץ המאוחד, וד"ר 
מרדכי קאופמן, רופא וחבר רמות מנשה, הנהיגן בסיוע ד"ר שמואל נגלר מחיפה, שחקר 
את המטופלים בתחנות. באותן שנים החל בבתי הספר הקיבוציים תפקיד 'המחנך המיוחד' 
)מ"מ(, ובתחנה להדרכה וייעוץ באורנים הונהגה שנת השתלמות עבורם. ד"ר נגלר הוביל 
את הארכת הכשרתם לשלוש שנים סמינריוניות מלאות באורנים, ובכך ייסד את מסלולי 
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החינוך המיוחד בכלל מוסדות ההכשרה למורים בישראל. כמו כן הוקם בתקופה זו מוסד 
החינוך המיוחד של הקיבוץ הארצי 'ורדים', שלא האריך ימים.52 

ב־1956 נוסדה 'פינת אנה פרנק' בקיבוץ סאסא של הקיבוץ הארצי שבגליל העליון — 
בית ספר ופנימייה ייחודיים מבחינת שיטת החינוך השומרית. חברי הקיבוץ חיפשו דרך 
להקמת בית ספר ביישוב קטן, מרוחק ומועט ילדים, כדי שאלה לא יצטרכו לנסוע למרחקים. 
הפתרון נמצא לא במוסד חינוכי רגיל, אלא, בדומה למוסד בגן שמואל, בהקמת בית ספר 
אינטגרטיבי, על בסיס שיתוף ושוויון מלא בין ילדי הקיבוץ לילדי חוץ. סאסא יצר קשר 
קבוע עם עליית הנוער, וקלט בני נוער ישראלי ממשפחות מצוקה במספר שווה לזה של 
קבוצת בני הקיבוץ המקבילה. במחזורים הראשונים היו לעתים קבוצות שבהן רק בני נוער 
מבחוץ, או שבני קיבוץ בהן היו מעטים ובמספר קטן מזה של נקלטי עליית הנוער. כל 
חברת נוער נקלטה בכיתה ז', ובמשך שנה קיימה את עיקר לימודיה ופעילויותיה לבד, 
בסיוע מטפלת ומדריך, כדי להסתגל למציאות הקיבוצית. שנת 'בר מצווה' זו התנהלה 
כמקובל בתנועה הקיבוצית — כשחלק מ'י"ג המשימות' מתקיים לבני הקיבוץ ועליית 
הנוער במשותף; במרכז השנה עמדה תכנית 'שורשים' רב תרבותית להיכרות הדדית של 
משפחות בני המצווה מהקיבוץ ומבחוץ. מכיתה ח' ואילך התגוררו בני סאסא וילדי עליית 
הנוער בחדרים משותפים, למדו, עבדו וקיימו פעילויות חברתיות יחדיו. בלימודים ניתן 
סיוע לכל נזקק, והמטפלת והמדריך היו משולבים בבית הספר כדי לקשר בינו לבין חיי 
הפנימייה. הכיתות האינטגרטיביות הללו ניגשו כבר בשנות השישים לבחינות הבגרות — 
לפני הלגיטימציה שלהן בקיבוץ הארצי — גם בשל לחצן של משפחות ילדי עליית הנוער 
להישגים לימודיים. הקליטה החינוכית האינטגרטיבית הסתייעה גם בקיבוץ עצמו. לילדי 
החוץ נקבעו משפחות מוצמדות, כך שמצאו מדי יום בית חם בשעות אחר הצהרים ובערב 
כמו בני הקיבוץ. 'צוות הנעורים' סייע בניווט הפעילות היומיומית, ואספת הקיבוץ הייתה 

מעורבת בנעשה באורח שוטף. 
בשנת 1978 הצטרפה לפנימיית 'אנה פרנק' פנימייה דומה בקיבוץ יראון )מהקיבוץ 
המאוחד(, וב־1987 נוספה פנימייה בקיבוץ ברעם מהקיבוץ הארצי — וחניכי שלוש הפנימיות 
למדו במשותף בסאסא. בשנות התשעים הפכה 'הפינה' לבית ספר אזורי יומי, כחלק 
מהשינויים החברתיים־חינוכיים בקיבוץ — אך מורשתה האינטגרטיבית המשיכה לחלחל 
בדרכים שונות, גם באזור ובארץ כולה. בשנות השבעים והשמונים באו פרופ' לורנס 
קוהלברג, מחשובי החוקרים בעולם של התפתחותו המוסרית־קוגניטיבית של הילד, ושניים 
מתלמידי המחקר שלו — לימים הפרופסורים יוסף רימר וג'ון סניירי — לחקור את הצלחתה 
של 'הפינה' בפיתוח המוסרי־קוגניטיבי של הילדים שבאו ממשפחות המצוקה. קוהלברג 
פיתח בעקבות הפעילות החינוכית בקבוצות המעורבות של בני הקיבוץ ועליית הנוער את 
השיטה החינוכית הבין־לאומית של 'הקהילה ההוגנת' )Just Community( שמבוססת על 

דרור, תולדות החינוך הקיבוצי, עמ' 143-135.  52



שימת החינונ השוטרי בתנועת הנוער ובחינונ ההורטלי  |  57

עקרונות של חברת תלמידים פעילה ותרבות הדיונים שהייתה נהוגה ב'אנה פרנק'. שיטה 
זו הונהגה גם בבתי ספר שאינם קיבוציים בישראל.53

שנות השבעים והשמונים: החינוך היסודי ממשיך בייחודו אך נעשה אזורי, והחינוך 
התנועתי דועך במוסדות שמתמעטים 

ייחודו החינוכי של החינוך הקיבוצי, וזה השומרי של הקיבוץ הארצי בפרט, נשמר גם 
בשנות השבעים והשמונים בכיתות היסוד, בעיקר בדרכים של חינוך פעלתני ופרוגרסיבי 
לסוגיו. עם זאת, מאמצע שנות השמונים החל לרדת מספר התלמידים בחברות הילדים 
הצעירות ועל כן אוחדו חלק מבתי הספר היסודיים של הקיבוץ הארצי עם בתי ספר של 
התנועות האחרות. הקיבוץ הארצי החל בצמצום מספר מוסדות החינוך שלו כבר בשנות 
השישים, כמדיניות של העדפת איחודי מוסדות על פני הנהגת בתי ספר יומיים, וב־1977 
ועד ראשית שנות התשעים נותר עם 19 מוסדות בלבד, אך המשיך לקלוט חברות נוער 
וילדי חוץ לתגבור מספרי התלמידים. רק במקצת המוסדות המשיכו לשמור את חידושי 
השנים הקודמות ואף לרעננם. חלקם דעכו בהדרגה. גם המקיפות הכוללת חינוך מקצועי 
וטכנולוגי התקיימה — לא בכל המוסדות — תוך קשיי הפעלה. החידושים החינוכיים דעכו 
בין היתר בשל חילופי הדורות, והריחוק של ההנהגה הוותיקה של מחלקת החינוך ממורי 
ה'שדה' הצעירים ממנה בעשור או שניים. המחנכים הוותיקים גם לא הצליחו בהקמת 'מדור 
תכניות הלימודים' )ת"ל( במחלקת החינוך ב־1967, שפיתח 'נושאים' בדגש רעיוני כבעבר 
כתשובה שומרית לתכניות אגף תכניות לימודים במשרד החינוך, שהחל לפעול אז. רק 
חלק מחידושי המדור הקיבוצי הוטמעו במוסדות. המדור חדל לפעול בשנת 1980, לאחר 
כישלון נוסף בהפעלת הערכה חלופית ובחינות בגרות פנימיות. תכניות הבגרות הממלכתיות 
הונהגו במוסדות וכך נפגעו המקיפות שבחינוך האמנותי, ובעיקר הייחוד שבחינוך לעבודה 
ובחינוך הרעיוני והפוליטי השומרי. ניסיונות מאוחרים אלה נבעו רק מעט מה'שדה'. ממסד 

החינוך התנועתי היה היוזם העיקרי, וניסיונותיו לא צלחו. 
בשנים 1970, 1976 ו־1982 עוד נערכו מועצות חינוכיות של הקיבוץ הארצי שיזמה 
מחלקת החינוך השומרית, אך דיוניהן היו עקרים, והסתכמו בניסיון כושל נוסף להעברת 
האחריות לתכניות הנושאים הרעיוניים לסמינריון התנועתי בגבעת חביבה ולסמינר להכשרת 
מורים של התנועה הקיבוצית באורנים. ב־1995 נערכה מועצת חינוך תנועתית אחרונה, דלת 
משתתפים, שסימנה את סוף דרכה של תנועת המחנכים הארצית במוסדות הקיבוץ הארצי.54 

הראל, שלושה בתי ספר קיבוציים.   53
דרור, תולדות החינוך הקיבוצי, עמ' 154-144.  54
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שנות התשעים וראשית המאה העשרים ואחת: התחדשות חינוכית על ידי 'תנועות 
מחנכים אזוריות', ב'מוסדות' שמתחדשים כבתי ספר אזוריים רב תנועתיים, רב 

יישוביים ואף ייחודיים
מחנכי הקיבוץ הארצי המשיכו ליצור ולחדש גם משנות התשעים ואילך בבתי הספר היסודיים 
האזוריים ובמוסדות, כחלק מניסיונות ההיחלצות מהמשבר החברתי־כלכלי החריף בעשור 
הקודם. משקטן מספר התלמידים וגברו השיקולים הכלכליים, החלו בתי ספר יסודיים 
ומוסדות קטנים להתאחד זה עם זה ועם בתי ספר יומיים של התנועה הקיבוצית המאוחדת, 
ולקלוט תלמידים מיישובים שאינם קיבוצים. בתוך כעשור התבטלו כשני שלישים ממוסדות 
הקיבוץ הארצי כפנימיות משתי סיבות עיקריות שכבר נזכרו לעיל — סירוב המטפלות לוותר 
על הטיפול בילדיהן בלינה המשפחתית שהונהגה גם בקיבוץ הארצי, והעלות הגבוהה 
של אחזקת פנימיות. גורם נוסף היה שחוקרי החינוך הקיבוצי — חברי קיבוץ וחוקרים 
חיצוניים — לא מצאו, כבר משנות השבעים, הבדלים מובהקים בממדים לימודיים וחינוכיים 
שיכולים היו להצביע על יתרון חניכי המוסדות על פני בני הקיבוץ שלמדו בבתי הספר 
היומיים. תהליכים אלה נמשכים בחלק מבתי הספר היסודיים והעל יסודיים גם עתה, ורק 
במעט מוסדות חינוכיים מן העבר נותרו פנימיות, גם הן רק על פי בחירת הנערים והוריהם. 
מחנכי הקיבוץ הארצי ניהלו את חיפושי הדרך להתחדשות במסגרת 'תנועות מחנכים 
אזוריות', שבהן היו גם מורים מהתנועות האחרות ומי שאינם חברי קיבוץ. נבחנו דרכי חינוך 
מתקדמות בישראל ובעולם, לעתים בסיוע אקדמי מבחוץ. הצעות נדונו בקרב כלל עובדי 
החינוך, לרוב בשיתוף החניכים ואף ההורים במתכונת של מועצות חינוכיות אזוריות. הצלחת 
החידושים החינוכיים והפיכת בתי הספר לאטרקטיביים גם ליישובים לא קיבוציים, מלמדת 
שהדגם האזורי של תנועות המחנכים הצליח לא פחות מתנועת המחנכים הארצית בעבר. 
הוכנו תכניות ייחודיות ללימודי ארץ ישראל, יהדות, תולדות העם היהודי, הציונות 
והשואה; ללימודי קולנוע, אמנות, דרמה וטלוויזיה הנוגעים בנושאים פוליטיים ואקטואליים; 
ללימודי מדע, טכנולוגיה וחקלאות, עם דגש על פיתוח סביבתי ולאומי ובשיתוף מוסדות 
אקדמיים — רובן ככולן לקראת בחינות הבגרות. נמשכו ושוכללו גם הסמינרים הרעיוניים 
להכרה ולמפגש עם אוכלוסיות אחרות בחברה הישראלית תחת הכותרות 'ציונות )ויהדות( 

הומניסטית ודמוקרטית' ולא עוד 'חינוך ציוני־סוציאליסטי לקיבוץ'.55 

יעקב ליברמן, 'בית־הספר היסודי בקיבוץ: מהכוונה תנועתית־אידאולוגית לאוטונומיה פרופסיונלית:   55
חינוך בקיבוץ  מהכוונה תנועתית־אידאולוגית לאוטונומיה פרופסיונלית', בתוך: יחזקאל דר )עורך(, 
פלג,  רבקה   ;118-99 עמ'  תשנ"ח,  וירושלים  תל־אביב  ופסיכולוגיים,  סוציולוגיים  מבטים  משתנה: 
סקר מיקוד הלמידה בבתי־הספר היסודיים בקיבוץ הארצי: פרופילים של ארבעה בתי־ספר, אורנים 
1994; ארזה אברהמי, 'בית־הספר הקיבוצי העל־יסודי במתח השינוי', בתוך: דר )עורך(, חינוך בקיבוץ 
משתנה, עמ' 136-119; שלמה בר־גיל )רכז(, 'צוות חשיבה: תיכנון מערכת החינוך של גיל הנעורים 
בקיבוץ הארצי', בתוך: יובל דרור ויעקב ליברמן )עורכים(, בית הספר הקיבוצי בין ייחוד לגודל )להלן: 

דרור וליברמן )עורכים(, בית הספר הקיבוצי( אורנים 1994, עמ' 154-133.
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להלן דגמים ייחודיים של בתי ספר אזוריים שבהם פעילות פורמלית ובלתי פורמלית 
כאחד, שחלק ניכר מהם מקורם בבתי הספר והמוסדות השומריים בעבר, והם לרוב פרי 
תנועות מחנכים אזוריות בלוויית מעורבות או בעלות של המועצה האזורית המסוימת 

ורשתות חינוך ארציות. 
שילוב בתי הספר במועצה האזורית מטה אשר החל ב־1991 וכלל תחילה ארבעה 
בתי ספר קיבוציים מכל התנועות, בחמישה קמפוסים. בהמשך התאחדו גם שני מוסדות 
שומריים בעבר, נעמן )בעין המפרץ( ואושרת )בעברון( ל'אופק', בית ספר יומי אזורי אחד, 
ונותרו פנימייה אחת שאיננה חלק מבית ספר ושלושה קמפוסים משולבים, אופק, סולם 
צור )בגשר הזיו( ומנור־כברי )בכברי( המקיימים יומיים לימודי בחירה בחטיבה העליונה. 
כל תלמיד בוחר אחת משלוש מגמות בחירה המתרכזת בקמפוס מסוים — טכנולוגיה ומדע, 
מדעי החברה ותקשורת, אמנויות והומניסטיקה וכו'. יומיים לומדים התלמידים בקמפוס 
הבחירה, ושלושה ב'בית ספר האם', בסיוע מערכת היסעים ותקשוב אזורית. בדרך זו גדלו 
המקיפות והייחוד הלימודי, בתי הספר האזוריים נהיו לבית ספר על אזורי אחד, וכן התרחבו 

המסגרות החברתיות באמצעות לימודי הבחירה.56 
מרכז חינוכי משותף )מח"מ( הוא מודל של מערכת חינוך משותפת במועצה האזורית 
עמק חפר, המכיל חמש חטיבות: הגיל הרך, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה 
של בית ספר התיכון, וחטיבה חברתית. הגנים פועלים בקיבוצים, במושבים וביישובים 
הקהילתיים בתיאום ביניהם; הפעילות החברתית מתואמת ומשותפת בחלקה לשלושת 
הקמפוסים הגיליים של בתי הספר, שמתקיימים פיזית בבתי הספר הנפרדים לשעבר 
בגבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד ומוסד 'מעיין' בעין החורש מהקיבוץ הארצי. נוסף 
על שיעורי המחנך וחברות התלמידים בכל חטיבה בנפרד מתנהלים חוגי חינוך משלים, 
פעילויות תרבות, תנועות נוער וספורט אחר הצהרים ובערב בקמפוסים השונים, באחריות 
'החטיבה החברתית' ובשיתוף ההורים וקהילות היישובים. בדרך זו מתקיים 'יום חינוך ארוך', 
וגדלים אפשרויות הבחירה הלימודית והמרחב החברתי מחד גיסא — תוך כדי שמירה על 
קמפוסים נפרדים וקטנים יחסית של כ־500 תלמידים בכל חטיבה גילאית מאידך גיסא.57 
שלושה חידושים נוספים של מוסדות חינוך של הקיבוץ הארצי בעבר מתקשרים 
לשיטת הנושאים ולשיטות חקר הקרובות לה. בית הספר האזורי החדש היומי של המועצה 
האזורית מגידו, שקם ב־1996, מתבסס על איחוד המוסדות החינוכיים 'שומריה' )משמר 
העמק( ו'הרי אפרים' )עין השופט(, ולומדים בו בני קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים. 
לצדו ממשיכים שני מוסדות העבר להפעיל פנימיות חינוכיות למעוניינים. בית הספר 
הוקם והתחדש בהשראת דגמים בעולם שהצליחו, בד בבד עם שמירת מורשת העבר 
הקיבוצי וערכיה, ללא השם המפורש 'קיבוץ'. בבית הספר הוקמו שישה מרכזי למידה 

לאה להב )עורכת(, ספר הניסוי בשילוב אזורי של בתי ספר — שילוב מטה אשר, אופק 2002.   56
דוד עין־דר ועמיתיו, 'מרכז חינוכי משותף: מודל למערכת חינוך משותפת במועצה אזורית עמק חפר',   57

בתוך: דרור וליברמן )עורכים(, בית הספר הקיבוצי, עמ' 126-113.
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רב תחומיים )מלר"תים( בשיטת נושאים אינטרדיסציפלינרית )בתוך קבוצות מדעים( ואף 
טרנס־דיסציפלינרית )בשיתוף ביניהן(, מעבר ללימודים ההומניסטיים והריאליסטיים של 
מוסדות החינוך של פעם. השיטה כוללת שישה מרכזים: )1( מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה; 
)2( לימודים הומניסטיים־חברתיים; )3( אמנויות ותרבות; )4( שפות ותקשורת; )5( לימודי 
ארץ ישראל, לרבות לימודי קיבוץ, תנועת העבודה ויהדות חילונית; )6( כישורי חיים ושעות 
פנאי, ובהם ספורט וטיולים, בית ספר למנהיגות צעירה, ופעילות תרבותית וחברתית של 
כלל בית הספר. בשיטה החדשה רוענן החינוך האידאולוגי של פעם בחלופה עדכנית של 
שיטת הנושאים. צוותי מורים אוטונומיים מחדשים תכניות לימודים ושיטות הוראה בתוך 

מרכזים אלה, כולל חונכות אישית בקבוצות קטנות.58 
במוסד החינוכי לשעבר 'מבואות הנגב' בקיבוץ שובל, שהפך לבית ספר יומי אזורי, 
P.B.L. – Problem/( אומצה שיטת נושאים מתקדמת — למידה מבוססת בעיה/פרויקט
Project Based Learning(. זוהי פדגוגיה שבמרכזה: )1( בניית ידע על ידי הלומדים; )2( 
ידע בין־תחומי אך מבוסס על הדגשת דיסציפלינה אחת )למשל, תנ"ך בכיתה ז', ספרות 
בכיתה ח' והיסטוריה ואזרחות בכיתה ט' — כששעותיהם של מקצועות אלה גדלות בחטיבה 
העליונה בתוספת לשון והבעה, מתמטיקה, אנגלית, ולימודים במגמה מסוימת(; )3( לימוד 
ידע רלוונטי שמתקשר למציאות שמחוץ לבית הספר ולכל לומד באופן אישי, כולל עיסוק 
בהיבטים ערכיים־חברתיים; )4( הערכה על ידי ביצועים לימודיים אישיים המוצגים בכיתות 
ובוחנים את הבנת הידע שנרכש בהקשרים חדשים. המורים יכולים כך לסייע לתלמידיהם 
בדרך אינטנסיבית יותר כי הרב תחומיות מפחיתה את מספר המקצועות לכל תלמיד ואת מספר 
התלמידים לכל מורה. גם האוטונומיה המורית השתכללה, ובמערכת השעות כלולים דרך קבע 
ישיבות צוותים והנחיה פדגוגית של רכזי מקצוע ומומחים מבית הספר בתחומים מסוימים.59 
מוסד 'רמות חפר' בקיבוץ מעברות הפך אף הוא לבית ספר אזורי ופיתח למידה בדרך 
'הדיאלוג היצירתי', שעיקרה עבודת חקר קבוצתית בלוויית מומחה, ובסופה 'תוצר יצירתי' 
המוצג לפני תלמידים, הורים ומעריכים פנימיים וחיצוניים בבימת שיתוף. התלמידים 
מוערכים בידי עצמם, עמיתיהם ומוריהם. לאלה נוסף בוחן חיצוני בבחינות הבגרות, במגוון 
מקצועות בהיקף של חמש יחידות לימוד ובמקצועות החובה ספרות, אזרחות, אנגלית 
וערבית. הודות לדרך הלימודית הייחודית של 'רמות חפר', שלה נוספת תכנית חינוכית, 
הוא בית ספר ניסויי מטעם גף הניסויים והיוזמות של משרד החינוך והתרבות, שמפיץ את 

שיטתו לבתי ספר נוספים, קיבוציים־התיישבותיים ואחרים.60

צוות ההיגוי לבית הספר האזורי המשותף של הקיבוצים והיישובים: תכנית  מועצה אזורית מגידו,   58
לימודית־חינוכית ומערכת החינוך המשלים, עין השופט 1995.

עידו ארגמן, שינוי פדגוגי כולל: "חינוך להבנה" בשילוב טכנולוגיה דיגיטאלית בבית הספר מבואות   59
הנגב בשנים תשס"ט-תשע"א, פרויקט גמר, אוניברסיטת תל־אביב 2013.

דני יבורסקי, 'הדיאלוג היצירתי': הערכה חלופית לבחינות הגמר ברמות חפר — חקר מקרה, עבודת   60
גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל־אביב 2015. 
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סיכום: האם החינוך השומרי עומד כיום בעקרונות היסוד שלו?
בפתח המאמר הובאו חמשת המאפיינים והעקרונות היסודיים של שיטת החינוך השומרי, 
על פי כהנא ולם שחקרו את השומר הצעיר בראשית המאה העשרים. בסיכום אבחן בקצרה 
עד כמה שיטת החינוך השומרי פועלת, במתכונות מתחדשות מתבקשות, על פי אותם 

עקרונות יסוד בני המאה.
1. כתנועת נוער בעולם של ראשית המאה העשרים ואחת פועלת 'תנועת הבוגרים' 
של השומר הצעיר בעידן הפוסט־מודרני הישראלי והעולמי, כשילוב בין תנועת נוער 
חופשית וממסדית ברוח הצופית, וכהמשך לדגם תנועות הנוער שטבע שצקר: חברותות 
המאוגדות ארצית, אחראיות להפעלת תנועת הנוער השומרית, ודוגלות באמת הפנימית של 
חבריהן, כלומר הצורך ביעדי הגשמה חינוכיים־קהילתיים, לאו דווקא קיבוציים. הן מקיפות 
את מכלול חיי חבריהן, משפיעות על עמדותיהם הנפשיות ומשתמשות בחינוך עקיף של 
חוויות נעורים )אך כיום גם בחינוך רעיוני־פוליטי ישיר(. עם זאת, יש בה מאפיינים של 
קולקטיביות רעיונית מוגזמת משהו. למרות שני הנתיבים שקיימים בה — 'הזרם השומרי' 
הקיבוצי ו'הזרם הדמוקרטי' החינוכי־קהילתי — יש במתכונת האקדמית הקבוצתית של 
בוגרי השומר הצעיר בבית ברל ובאוניברסיטת חיפה מרכיבים קולקטיביסטיים רבים מדי 

הלקוחים מדגמי העבר.
2. כתנועת נוער אידאולוגית, לאומית וסוציאליסטית עוסקת תנועת הבוגרים במילוי 
הצרכים הלאומיים, ומתרכזת בעיקר בייבוש 'ביצות חברתיות' פריפריאליות במגוון פעילויות 
חינוכיות וקהילתיות אך מצומצמות בהיקפן ובהשפעתן. כמו כן ניסיונו הספורדי והנאיבי 
משהו של קיבוץ פלך להתוות דרך קיבוצית שיתופית ושוויונית יותר לכלל התנועה 

הקיבוצית טרם הצליח ונותר בבדידותו. 
3. כתנועת נוער שהיא שלב של התפתחות אישית מטביעה התנועה זהות שומרית 
אישית לאורך החיים, כדרך חיים. לא לשווא מכונה תנועת הבוגרים 'תנועת חיים'. עם 
זאת, רבים עוזבים את דרך החיים של תנועת הבוגרים. גם דרך הבירורים של הענקת סמלי 
הבוגרים, שנפסקה בשלהי שנות השישים של המאה הקודמת, התחדשה בשנים האחרונות 

בדרך ראויה יותר. 
4. כתנועת נוער מגשימה מיישם השומר הצעיר את המושבה השומרית בקומונות תנועת 
הבוגרים, בקיבוץ המחנכים 'אמיתי' שאמור עוד להסתעף, בפלך ובניסיונות קהילתיים־
קומונליים נוספים. עם זאת, פעולתו עדיין מצומצמת והוחל בה אחרי תנועות הנוער 
החלוציות האחרות. התנגדותם של רוב בוגרי השומר הצעיר להצטרף לקיבוצי הקיבוץ הארצי 
לשעבר, לצורך שימור ופיתוח השיתופיות והקהילתיות גם בתוך הקיבוצים המתחדשים, 
שהם מרבית הקיבוצים שנוסדו על ידי תנועה זו, מעוררת בצדק ביקורת בקרב תנועת האם 

הקיבוצית של השומר הצעיר. 
5. כתנועת נוער מתקדמת/חדשנית המשלבת חינוך בלתי פורמלי ופרוגרסיבי השפיעה 
'חברת הילדים לרגלי הגלבוע', שהייתה עירוב בין לימוד פרוגרסיבי למהדרין לחינוך בלתי 
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פורמלי, על עיצוב חברות הילדים הצעירות, בתי הספר היסודיים ומוסדות החינוך העל 
יסודיים. במשך מאה שנות השומר הצעיר נשמר בחברות הילדים והנעורים השילוב הייחודי 
בין לימוד וחינוך פרוגרסיבי לחינוך בלתי פורמלי. הוא פעל והתחדש בעיקר בבתי הספר 
היסודיים, ואילו במוסדות — ובתנועת הנוער של השומר הצעיר עצמה — הוא דעך וקפא על 
מקומו משנות החמישים ועד השמונים של המאה הקודמת. שיטת החינוך השומרית בלטה 
בחדשנותה במוסדות העל יסודיים בשנות השלושים עד החמישים ומשנות התשעים, כולל 
ניסיונות חדשניים מצומצמים יותר בשנות השפל — אף על פי שבהן ניסה החינוך השומרי 
להידמות לחינוך העל יסודי הרגיל. המוסד החינוכי בגן שמואל ו'פינת אנה פרנק' בסאסא 
העזו לפרוץ דרכים מקומיות חדשות בניגוד לעמדת מזכירות תנועת הקיבוץ הארצי של 
השומר הצעיר. כן נעשו שיתופי פעולה בין בתי הספר האזוריים במטה אשר ובעמק חפר, 
ניסיונות מתחדשים של שיטות הנושאים, הפרויקטים ולמידת החקר בבתי הספר האזוריים 
'מגידו', 'מבואות הנגב' ו'רמות חפר', וחידושים בית ספריים נוספים שלא פורטו כאן 
מקוצר היריעה.61 חדשנותה של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר הקרינה על החידושים 

בקן העירוני של השומר הצעיר. 
לסיום, כהוכחה ל'סך הכול' של הצלחת שיטת החינוך השומרי המערבת את הבלתי 
פורמלי בפורמלי — חרף כשליה במאה שנות השומר הצעיר — אשווה את עשרת דיברות 
השומר הצעיר מ־1916 לגרסה העכשווית מ־2008. בשתי הגרסאות השומר הוא איש 
אמת, נאמן לעמו ולתנועתו ומסייע לחבריו ולסביבתו. בגרסת 1916 הארכאית משהו הוא 
גם שומע לפקודת ראשיו, עליז ורענן, דרכו לחיסכון ונדיבות לב, והינו איש חיל, טהור 
במחשבותיו, בדבריו ובמעשיו. בגרסה החדשה הוא גם קשור למדינת ישראל, ומעבר להיותו 
חובב טבע כבעבר, כיום הוא גם דואג לטבע ומכבדו. דיברות 2008 מעידות על השינויים 
שהכניסה תנועת הבוגרים לשומר הצעיר בהתוויית שיטת החינוך השומרית כדרך חיים, 
שחלק ניכר ממנה התגשם ומתגשם בפועל: 'השומר מוצא משמעות בעבודה' )חקלאית 
וחינוכית־קהילתית(, 'פעיל פוליטית וחלוץ המאבק לחירות, שוויון ושלום', 'אמיץ, עצמאי, 
חושב בביקורתיות ובעל יוזמה, 'מחזק את אופיו ושואף לשלמות גופנית ורוחנית' — ו'פועל 

במחשבה ומהווה דוגמא אישית'.62 
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