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 על מה דיברנו בזמן המלחמה? 
חברת הנוער הגרמנית בקיבוץ מעברות, 
בין גילוי לכיסוי

עינת נחמיאס

הם באו מן הגחלים ומן האפר
מן הבערה שכבר אחזה באישונים

מליל הבדולח, ליל הקלגסים
שהעלו באש אדם, משכן וספר.

נכון, מעברות איננה פרנקפורט...
לא כיכרות ענק, מבני תרבות ופאר,

כי אם צריפים ואוהלים, ארווה ובאר,
גבעה סחופה, ברושים, עצי שיטה ופלפלון.

החבורה יכלה לזר ולמוזר,
לכורח העמל, לצו הלימודים, 

נשאה אתנו יחד חיים של דלפונים,
המירה שפת האם, זאת בסיכום קצר.

הגרמנית  ההשלמה  נחמיאס,  עינת  גן,  אלון  ד"ר  בהנחיית  שנכתבה  גמר  עבודת  על  מבוסס  המאמר   *
בקיבוץ מעברות: בין גילוי לכיסוי, עבודת גמר לתואר מוסמך, סמינר הקיבוצים 2011 )להלן: נחמיאס, 

ההשלמה הגרמנית(. 
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מיום בואה ועד הלום נתנה יד וכתף
לכל שכאן צמח וקם אמה אחר אמה...
היא נאסרה אל המקום באלף עבותות.
מאז... כבר עידנים חלפו והשער הלבין

מצרור הזיכרונות מחק הזמן את אירועי ברלין
והנותר — נשמר אולי באלבום התמונות.1

מבוא
ערב מלחמת העולם השנייה, בחורף ובאביב של שנת 1939, באו במסגרת עליית הנוער 
חברי 'הנוער הגרמני' — שלושים נערים ונערות, רובם חניכי תנועת הנוער השומר הצעיר 
בגרמניה, שהוריהם החליטו בלב כבד לאפשר להם להגר לפלשתינה הרחוקה והנידחת, כדי 
לחלצם מן השלטון הנאצי בגרמניה. הם נקלטו בקיבוץ מעברות של השומר הצעיר וניסו 
להתמודד עם המעבר הטראומטי מ'שם' ל'כאן' בשיח מודע ולא־מודע ברוח ערכי התנועה. 
חברת הנוער שהגיעה מגרמניה לקיבוץ מעברות הייתה קבוצה אחת מרבות שעלו 
במסגרת עליית הנוער. חבר קיבוץ משמר העמק, מרדכי שנהבי, הגה את הרעיון להעלות 
ילדים אל ארץ ישראל בנפרד מהוריהם, במטרה לחנכם על פי ערכי הציונות בשנת 2.1921 
הוא האמין שאפשר וצריך להעלות ילדים מהגולה ולחנכם כאן בארץ במסגרת מוסד חינוכי 
של תנועת השומר הצעיר, כדי להצמיח דור חדש לציונות החלוצית.3 רעיון זה, שליווה את 
שנהבי שנים ארוכות, יצא אל הפועל רק בראשית שנות השלושים, כאשר ילדים מגרמניה 
שעלו ללא הוריהם נקלטו במוסד החינוכי של השומר הצעיר שהוקם בקיבוץ משמר העמק, 

ששנהבי נמנה עם מקימיו.4
ככל שהחמיר מצב היהודים בגרמניה, בחנו יותר ויותר הורים את האפשרות להוציא 
משם את ילדיהם, אולם הם רצו שיהיה גורם ממסדי שיהיה אחראי לשלומם ולביטחונם. 
באוגוסט 1933 התכנס בפראג הקונגרס הציוני הי"ח והוחלט בו על הקמת המשרד ליישוב 
יהודי גרמניה בארץ ישראל )המחלקה הגרמנית( שפעל בלונדון בראשותו של חיים וייצמן. 
למנהל המחלקה בירושלים התמנה ארתור רופין, שכיהן כיושב ראש הנהלת הסוכנות, ונקבע 
שבמסגרתה תוקם לשכה לעליית הנוער.5 לראש הלשכה מונתה הנרייטה סאלד. מבחינת 

 .221-220 1995 )להלן: נצר, מחברות(, עמ'  מחברות קיבוץ מעברות, קיבוץ דליה  אלי נצר )עורך(,   1
השיר נכתב במאי 1984. 

שלמה בר־גיל, 'עליית הנוער והתנועה הקיבוצית', בתוך: אביבה חלמיש וצבי צמרת )עורכים(, הקיבוץ:   2
מאה השנים הראשונות, ירושלים 2010 )להלן: בר־גיל, עליית(, עמ' 44.

דוד זית, החולם והמגשים: פרקי חייו של מרדכי שנהבי, תל־אביב 2005 )להלן: זית, החולם(, חלק א,   3
עמ' 85. 

שם, עמ' 301.  4
דבורה הכהן, ילדי הזמן: עליית הנוער 1948-1933, קרית שדה בוקר וירושלים 2011 )להלן: הכהן,   5

ילדי(, עמ' 38, 49.
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התנועה הציונית הוקמה עליית הנוער במטרה כפולה: האחת — להעלות בני נוער יהודים 
מגרמניה לארץ ישראל, ובכך להצילם מהשלטון הנאצי, השנייה — להגדיל את היישוב 

היהודי בארץ ישראל.6 
בני הנוער שנבחרו לעלות היו בני 17-15, לאחר בדיקה גופנית ובאישור הוריהם. 
אנשי המחלקה הגרמנית ציפו שרוב ההורים ישלמו עבור הכלכלה, השיכון והלימודים של 
ילדיהם, ונקבע שעלות ההחזקה של נערים להורים חסרי אמצעים תשולם מקרנות סיוע 
בגרמניה.7 הבריטים דרשו שהנהלת הסוכנות תערוב לתשלום בעבור הנוער העולה כתנאי 
למתן סרטיפיקטים עבורם. וייצמן התחייב על כך לפני שר המושבות בלונדון.8 אולם 
ככל שעבר הזמן יותר ויותר הורים התקשו לשלם עבור ילדיהם, בעקבות החרפת הגזירות 

הכלכליות על יהודי גרמניה.
ב־19 בפברואר 1934 עלתה לארץ מגרמניה חברת הנוער הראשונה שאורגנה בידי 
מוסדות התנועה הציונית ונקלטה בקיבוץ עין חרוד. הקבוצות הראשונות של בני הנוער 
בגרמניה נבחרו בקפידה. הנערים היו רגילים לסגנון החיים של המעמד הבינוני בגרמניה, 

ובארץ פגשו תרבות אחרת לחלוטין. לכן קליטתם בארץ לוותה בקשיים רבים. 
עליית הנוער הייתה מושתתת על שלושה עקרונות: עבודה, לימודים וחברה. בכל יום 
עבדו ארבע-חמש שעות ולמדו ארבע שעות. יתר הזמן הוקדש לפעילות חברתית, וזמן 
מועט בלבד היה לפנאי אישי.9 לדעת סאלד, משקלם של שלושת העקרונות היה שווה ואין 
להפחית מחשיבותו של אף אחד מהם. עקרון העבודה התבטא בעיקר בעבודה חקלאית. 
מדריכי חברות הנוער בקיבוצים ראו בעבודה גורם מחנך ומשפיע על השתלבות הילד 
והתאקלמותו בקבוצה ובקיבוץ. חברי הקיבוץ ראו בכך אף תועלת כלכלית. עקרון הלימוד 
היה חשוב מאוד בעיני סאלד. הנערים נאלצו להפסיק את לימודיהם בבתי הספר בגרמניה 
והמטרה הייתה לאפשר להם להשלים את לימודיהם במידת האפשר כדי שיוכלו בעתיד 
לרכוש מקצוע.10 העיקרון השלישי שעליו התבססה עליית הנוער היה החברה. הנערים 
והנערות היו מאורגנים בקבוצות, 'חברות נוער'. זו הייתה המשענת הרגשית שלהם, במקום 
המשפחה שנמצאה הרחק או שכבר לא הייתה בין החיים. לפי תפיסת הארגון, הקבוצה הייתה 
במרכז ולא היחיד. אבל כל זאת לא בא מתוך הקטנת הפרט או ביטולו, אלא מתוך תפיסה 
כי כוחו ועוצמתו יבואו לידי ביטוי עם הגשמת מטרות החברה. מבחינה זו היו הקיבוצים 

מסגרת טובה לקליטת הנערים.11

יואב גלבר, מולדת חדשה עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1948-1933, ירושלים 1990 )להלן:   6
גלבר, מולדת(, עמ' 187-186. 

הכהן, ילדי, עמ' 39.   7
שם, הערה 54, עמ' 39   8

חנוך ריינהולד, נוער בונה ביתו, תל אביב 1953 )להלן: ריינהולד, נוער(, עמ' 74.  9
הכהן, ילדי, עמ' 86-85.  10

ריינהולד, נוער, עמ' 33-32.  11
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בזמן שהותם בקיבוץ, ממאי 1939 ועד מאי 1944, ניהלו חברי הקבוצה, שיותר מאוחר 
זכו לכינוי 'ההשלמה הגרמנית',12 שיחות כמעט מדי יום. הפרוטוקולים של שיחות אלה 
השתמרו בשתי מחברות עבות כרס, בכתב יד צפוף בעברית, השפה שזה לא כבר הם למדו.13 
אני מבקשת לפתוח אשנב לעולמה של חברת הנוער הגרמנית כפי שהוא בא לביטוי 
בשיחות שתועדו בפרוטוקולים ובעיתוני החברה שאותם הוציאו לאור באותן שנים, תוך 
התחקות אחר השאלות, הדילמות והמצוקות, שעיצבו את זהותם האישית והקבוצתית של 
חברי ההשלמה הגרמנית בקיבוץ מעברות. קבוצה זו עברה תהליך כואב של חיים תחת 
שלטון נאצי, הגירה ועקירה מגרמניה, שבה ראו את מולדתם, ופרידה טראומטית מן ההורים 

שרובם לא ראו אותם שוב לעולם. 
הוריהם, שרובם לא היו ציונים, אפשרו להם להצטרף לתנועת הנוער השומר הצעיר 
בעיקר מחוסר ברירה, לאחר שכל שאר המסגרות המיועדות לבני נוער בגרמניה, כולל בתי 
הספר הכלליים, סגרו את דלתותיהן בפניהם. תנועת השומר הצעיר הפכה עבור הנערים 
והנערות הצעירים לבית שני ולעוגן של תקווה. ככל שהיחס העוין אליהם התעצם, כך 
גברה תלותם בתנועת הנוער והתמסרותם לרעיון הציוני — עלייה לארץ ישראל והגשמה 
בקיבוץ. הפעולות בתנועה הפכו למרכז חייהם תוך שהם מסגלים לעצמם השקפת עולם 

ציונית סוציאליסטית. 
אני בוחנת על מה דיברו וכתבו אז ועל מה לא דיברו באותן שנים גורליות שבהן התרחשה 
בעולם מלחמת העולם השנייה ומנסה להציג תמונה המתארת מאפייני יסוד בעולמם של 
חברי ההשלמה הגרמנית במעברות. לרשותי עמדו 516 עמודים המתעדים את השיחות של 
חברי ההשלמה, חמישה עיתונים, התכתבות בין מדריכי חברת הנוער למוסדות עליית הנוער, 
חוברות לאירועים מיוחדים כגון הכנות לחג הפסח, שירים ופזמונים שנכתבו לאירועים 

שונים וחוברת פרידה לפני יציאתם להכשרה בשער הגולן. 
מוסד ה'שיחה' היה מאושיות החינוך השומרי, תרבות שיח ענפה שהתפתחה בגולה 
ויובאה לארץ והייתה חלק משיטת החינוך השומרית. צבי לם הסביר שהשיחה הייתה 'התוכן 
הגלוי של חיי הקבוצה' והתגלמות השיטה החינוכית של תנועת השומר הצעיר במשמעותה 
העמוקה ביותר.14 בכל קבוצה התנהלו שיחות בקביעות לפחות פעמיים בשבוע; זו הייתה 
דרכן לחילופי דעות וליבונן ולקבלת החלטות. מוסד השיחה ביטא את ערך השוויון בתנועה 

ואת אופי הקשרים בין החברים.15 

המונח 'השלמה' מתייחס בשפה הקיבוצית לקבוצות שנשלחו לקיבוצים קיימים. חברת הנוער במעברות   12
השלימה את פער הגילאים בין מייסדי הקיבוץ לילדים הראשונים שנולדו בו, ומכאן הכינוי שדבק בה: 

'ההשלמה הגרמנית'. 
תיק 'ההשלמה הגרמנית', ארכיון קיבוץ מעברות )להלן: א"מ(. הדפים הראשונים בפרוטוקולים נכתבו   13

בגרמנית. למען הנוחות הוספתי לפרוטוקולים מספרי עמודים שאותם ציינתי בסוף כל ציטוט. 
צבי לם, שיטת החינוך של השומר הצעיר: סיפור התהוותה, גבעת חביבה וירושלים תשנ"ח, עמ' 120.  14

שם, עמ' 121-120. לם ציין שזו הסיבה שבקיבוצי השומר הצעיר כונו אסיפות הקיבוץ 'שיחות', בשונה   15
משאר התנועות הקיבוציות.
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גם תיעוד השיחות בפרוטוקולים היה חלק מתרבות כתיבה מפותחת במיוחד שהתפתחה 
בעקבות עלייתם של חברי התנועה לארץ. בתנועת השומר הצעיר הייתה מסורת של כתיבת 
ספרי קבוצה וספרי חיים המתעדים את חיי הקבוצה ושיחותיה. במובן זה אפשר לראות 
ביומני הקבוצה של חברי ההשלמה הגרמנית ממעברות נדבך נוסף המאיר את תרבות השיח 

והכתיבה שאפיינה את תנועת השומר הצעיר בראשית הדרך.16 
הדיונים עסקו בנושאים רבים ומגוונים, החל בשאלות הנוגעות לחיי היום־יום המשותפים, 
דרך דיונים על עבודה, על לימודים, על פעילויות התרבות, על התרומה האישית של כל 
חבר לחיי החברה, על היחסים בין הבנים לבנות, על מידת הגיבוש של החברה ועל התחושות 
האישיות של חברים בתוכה, וכלה בשיחות על מצב התנועה ועל עניינים פוליטיים ורעיוניים. 
לקראת סוף התקופה עסקו שיחות רבות בשאלת העתיד, כלומר לאן מועדות פניהם עם סיום 
חברת הנוער.17 מתוך מכלול הנושאים הללו אני מתמקדת בנושאים מרכזיים שהעסיקו את 
חברי הקבוצה בשיחות רבות: היחסים בין הבנים לבנות, מתחים פנימיים בתוך חברת הנוער, 
משמעותה של תנועת הנוער בארץ עבורם, ובשאלה עד כמה שאלת הפרידה מההורים ואי 

הוודאות לגבי עתידם, העסיקה אותם בדיוניהם.
הבחירה בנושאים אלה, שהעיסוק בהם מאפיין בני נוער בכל מקום ובכל תקופה, 
מאפשרת לעמוד על השפעת המציאות ההיסטורית שבה חיו על עיצוב הזהות של חברי 
ההשלמה. השאלות האוניברסליות נוגעות לנעורים בכל חברה, כגון יחסים בין המינים, 
ולצדן עסקו בנסיבות המיוחדות לבני הנוער שעלו במסגרת עליית הנוער מגרמניה ערב 
פרוץ המלחמה, כמו הפרידה מההורים. העיסוק במעמדות בתוך חברת הנוער התייחס 
להיבט הערכי, להשפעת האידאל הקיבוצי על הערכים של חברי הקבוצה כפי שהם באו 
לביטוי ביחסים החברתיים הפנימיים. השילוב בין הנושאים שבלטו בשיחות לבין הנושאים 
שעליהם כמעט ולא דיברו, כגון חייהם בגרמניה לפני עלייתם, מבטא את המורכבות של 
זהותם האישית והקולקטיבית, זו הגלויה וזו שרצו להצניע. הראיונות שערכתי עם חברי 
ההשלמה הגרמנית בקיבוץ מעברות נערכו כשבעים שנה לאחר ההתרחשויות שבהן מדובר. 
אפשר באמצעותם לנסות לפענח את הנושאים השתוקים שלא עלו לדיון בשיחות הקבוצה. 
בהתבסס על דפוס הדיון המובא במחקרו של גיא מירון,18 מטרתי אינה להדגיש את מהימנותם 
של הדברים שנאמרו בראיונות אלא לבחון את עיצוב הזהות של חברי ההשלמה לאורך 
ציר הזמן. הראיונות עמם תורמים להבנת זהותם ותודעתם העצמית כפי שהתפתחה במשך 
השנים, ומסייעים להבנת החוויה של חברי ההשלמה בתקופת חייהם במעברות במסגרת 

בארכיון השומר הצעיר ביד יערי מצויים ספרי חיים של קבוצות מקני השומר הצעיר בפולין ובארץ   16
ארכיון  גרודנה,  מקן  מעפילים  קבוצת  יומן  למשל,  העשרים.  שנות  בתחילת  החל  שנכתבו  ישראל, 

השומר הצעיר, תיק 910128.1-2. 
להרחבה ראו, עינת נחמיאס, ההשלמה הגרמנית.  17

ירושלים תשס"ה  בישראל,  גרמניה  יוצאי  זיכרונותיהם של  ראשון:  בגוף  ל'כאן'  מ'שם'  מירון,  גיא   18
)להלן: מירון, מ'שם ל'כאן'(.
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חברת הנוער והמשמעות שהם מייחסים לה כעבור שנים רבות בזיכרונותיהם. ההשוואה 
בין הנושאים שעמדו אצלם בראש סדר היום לפי הפרוטוקולים לבין זיכרונותיהם מאותה 
תקופה משקפת לא רק את השינוי שעברו מנערים צעירים לאנשים מבוגרים, אלא גם מגלה 
את הסודות והתחושות שרצו להסתיר בצעירותם, בצל האירועים הקשים שעברו, ואולי גם 

בגלל מסגרת החיים של חברת הנוער.

השומר הצעיר בגרמניה
תנועת השומר הצעיר בגרמניה הוקמה כחלק מתנועת השומר הצעיר העולמית. מאחורי 
הקמתה עמדו שליחים מארץ ישראל. בשנת 1930 באו לברלין שמואל גולן ומרדכי שנהבי, 
ששמו לעצמם מטרה להקים קן של תנועת השומר הצעיר בגרמניה.19 שנהבי נתקל ביחס 
עוין ומתנשא של יהודי גרמניה הוותיקים ליהודים שהיגרו מפולין לגרמניה והתיישבו בה 
)ה'אוסטיודן'(.20 'יהודי המזרח' היו קהילה נפרדת שלא נקלטה בקרב יהודי גרמניה הוותיקים. 
האחרונים, שראו עצמם כבני התרבות הגבוהה, התנגדו לנישואים עם ה'לא מתורבתים' 
מהמזרח. שנהבי יזם מפגשים עם משכילים ואנשי תרבות שהיו דמויות ידועות ומקובלות 
בקהילה היהודית בגרמניה, מתוך אמונה ששבירת חסמי התנגדות בדור ההורים תאפשר 
את הצטרפותם של ילדי משפחות ותיקות לתנועה. ברקע פעילותו עמדה הדעה המקובלת, 
שתנועת בלו־וייס21 ייצגה את היהודים הוותיקים במערב אירופה, בעוד תנועת השומר 
הצעיר ייצגה את תרבות המזרח ולכן קטנים הסיכויים להקמת תנועה שומרית בגרמניה. הוא 
ארגן משלחת של חברים מרכזיים בקהילה היהודית בגרמניה המקורבים לעמדות התנועה, 
שנסעה אתו לפולין וסיירה בקני השומר הצעיר בוורשה, בווילנה ובעשרות עיירות נידחות.22 
המסע נמשך עשרה ימים ושולב בו גם ביקור קצר בסלובקיה.23 הוא האמין שהמפגש הבלתי 
אמצעי יעזור לשבור את המחיצות בקרב יהודי גרמניה ויקדם את הקמת קני השומר הצעיר 
במדינה. תוך שנה הוקמה בגרמניה תנועת השומר הצעיר, שזכתה להצלחה בקרב הנוער. 

כנס היסוד הרשמי נערך ב־16 באוגוסט 1931 בעיר בריזלנד.24 

זית, החולם, עמ' 258-227. שמואל גולן נסע כדי ללמוד ולימד במוסד 'אהבה', ומרדכי שנהבי היה   19
שליח מטעם הקרן הקיימת. לצדם פעל ארתור בן ישראל. 

 Steven Aschheim, Brothers and Strangers: The East European Jew in German and German  20
אתניות  וייס,  Jewish Consciousness, 1800-1923, Madison, WI 1982, pp. 32-57, 75-79; יפעת 

ואזרחות: יהודי גרמניה ויהודי פולין, 1940-1933, ירושלים תשס"א, עמ' 29-28, 35-32, 51-49.
בראשית  בגרמניה  שהוקמה  הראשונה  היהודית  הנוער  תנועת  הטלית.  צבעי  'תכלת־לבן',  מגרמנית   21

המאה העשרים. 
זית, החולם, עמ' 237. עם חברי המשלחת נמנו וילפרד ישראל, גוסטב קרויאנקר והנס רייסר.  22
על המשלחת ראו, נעמי שפהרר, וילפריד ישראל: שגריר ללא ארץ, ירושלים תש"ן, עמ' 66.  23

יהודה ריינהרץ, השומר הצעיר בגרמניה 1939-1931, תל־אביב 1989 )להלן: ריינהרץ, השומר הצעיר(,   24
עמ' 31. 
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השתלטות הנאצים על גרמניה הטילה צל כבד על התנועה ופעילותה צומצמה מאוד. 
הגסטפו דרש מידע מוקדם ומלא על כל פעולה ונאסרו לחלוטין כל עיסוק ודיון בנושאים 
פוליטיים. שיחות בנושאי סוציאליזם נערכו לא פעם בחוץ, ביערות או בשעת טיול. הפעולות 
הפומביות, כגון אסיפות רבות משתתפים, ערבי התרמה והרצאות פחתו מאוד, אך בחשאי 
פיתח השומר הצעיר פעילות בתחומים חדשים: עלייה לגלית ובלתי לגלית, סיוע לאלה 
שרצו לצאת מגרמניה, ופעולות בבתי הספר במטרה להכשיר מועמדים לעלייה.25 אחרי ליל 
הבדולח נצטוו כל תנועות הנוער להפסיק את פעולתן. פעולות השומר הצעיר התנהלו בחשאי 
בבתיהם הפרטיים של החניכים ולא בקן, מה שגרם לחיזוק הקשר בין התנועה לבין ההורים. 
באביב 1938 החליטה הנהגת השומר הצעיר להפסיק את פעולות התנועה ולרכז את 
כל המאמצים בעלייה, כדי לנסות להציל את כל חברי התנועה שנשארו בגרמניה ואת בני 
משפחותיהם. הוחלט גם לשלוח בעליית הנוער כל נער המבקש לעלות, ללא כל שיקולים 

חברתיים או חינוכיים.
כל הנערים והנערות שהגיעו למעברות חוו את שנות נעוריהם המוקדמות תחת השלטון 
הנאצי בגרמניה. החברים שרואיינו זכרו שסבלו מהתנכלויות ברחוב ובבית הספר לאחר 
עליית הנאצים לשלטון. גם בפרוטוקולים ובעיתוני החברה היה הד להתנכלויות אלה, 
שהשפיעו על עיצוב הזהות של חברי ההשלמה. ההתנכלויות כללו הצקות, העלבות ואלימות 
מצד חבריהם לבית הספר או לשכונה, עזיבת בית הספר ומעבר לבתי ספר יהודיים, מעבר 
של כל המשפחה לעיר אחרת, כדי להשתלב בקהילה יהודית גדולה, התנתקות מהחברה 
וחוסר אונים של ההורים להתמודד עם המצב שנוצר. לדוגמה, בשיחת קבוצה שהתקיימה 
ב־4 במארס 1941 אמר גבריאל: 'הייתה לנו מכה קשה מאד. הוצאנו ושולחנו הביתה באשר 
היינו יהודים. מאז חייתי בבדידות מוחלטת גם בבית הספר לא היה לי חבר ]...[ אין לכם 
מושג על איזה קשיים הצטרכתי להתגבר' )עמ' 56-54(. אלי סיפר בשיחה שהתקיימה ב־7 
במארס 1941 שבבית הספר הנוצרי שבו למד, היו לו חברים 'אשר במקרים של איבה ]...[ 
עמדו לצדי'. רק כשעבר לבית ספר תיכון 'התחלתי להרגיש באנטישמיות. היא לא הייתה 
חזקה ביותר הודות להשפעת מורים הגונים מאד. בכל זאת הייתי מוטל ]כך במקור[ ללגלוג 
ולעג' )עמ' 84(. דבריה של רות, בשיחה שהתקיימה ב־15 במארס 1943, מעידים על שבר 
גדול, כאילו התעוררה מחלום נפלא למציאות קשה, שאליה הייתה חייבת להסתגל: 'תיארתי 
לי את העתיד בצבעים הבהירים ביותר, וחשבתי שאוכל לעשות תמיד כאוות נפשי — לעסוק 
בספרות יפה, ביופי ובהרמוניה ]...[ בבואו של היטלר עזבתי את בית הספר ונשארתי בבית אולם 
המאורעות בעולם סביבי השאירו רושם עמוק בתוכי וקירבוני במקצת למציאות' )עמ' 104(. 

עם חוויות החיים המעצבות הללו הגיעה קבוצת עליית הנוער למעברות בשנת 1939. 

שם, עמ' 51, 83-82, 159.  25
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הקליטה של חברת הנוער בקיבוץ מעברות
קיבוץ מעברות היה אחד הקיבוצים הראשונים שהקימו חברי השומר הצעיר שעלו לארץ 
ישראל, ומהקיבוצים שייסדו את תנועת הקיבוץ הארצי בשנת 1927. בסוף 1919 החלו 
בוגרי השומר הצעיר לעלות לארץ. ב־1921 נוסד במחנה אוהלים על הכביש בין חיפה 
ובין עפולה קיבוץ א' של השומר הצעיר, בית אלפא. העולים עבדו בעבודות ציבוריות 
במסגרת קבוצות, שהתארגנו ב'גדוד שומריה' כחלק מגדוד העבודה.26 באותה שנה נוסד 
קיבוץ ב' של התנועה, שב־1926 נקרא בשם משמר העמק. הקבוצה השלישית, שעבדה 
בסלילת כביש חיפה־ג'דה מיגור לקריית טבעון, הקימה את קיבוץ ג', הוא קיבוץ מעברות. 
מייסדי מעברות עלו לארץ מרומניה בשנת 1924 והגרעין הוקם בספטמבר 1925 בעפולה. 
בחיפושם אחרי עבודה הגיעו חברי הקבוצה למפרץ חיפה ועבדו שם בסבלות ובספנות 

בנמל, בחציבה וסלילת כבישים.27 
החברים היו רווקים, וגרו באוהלים שבהם הייתה הפרדה בין בחורים לבין בחורות.28 
אסיפות הקיבוץ לא היו מסודרות והתכנסו לפי רצונו של חבר שרצה לדון בנושא כלשהו 
עם חבריו. הרכוש שהביאו אתם החלוצים בהצטרפם לקיבוץ נאגר במחסן משותף, ובכל 
יום שישי עברה המחסנאית באוהלים, החליפה מצעים והניחה בגדים. אחרי כן התיישבו 
חברי הגרעין בחדרה ועבדו בפרדסי האזור. עקב חילוקי דעות פנימיים עזבו חלק מחברי 

הקבוצה, והקימו בהמשך את קיבוץ גבעת חיים.
בשנת 1929 השתלבו בקבוצה ראשוני השומר הצעיר מהונגריה, ובשנת 1930 הצטרף 
למעברות גרעין בולגרי ממשמר העמק. בשנת 1932 שלח מעברות פלוגה להכשרה חקלאית 
בחדרה ובספטמבר 1933 עלתה קבוצת חלוץ קטנה של חברי הקיבוץ להתיישבות בוואדי 
חווארית, הוא עמק חפר, שהיה אזור ביצות נגוע קדחת. שאר החברים המשיכו לעבוד 

בחדרה ועברו למקום הקבע בעמק חפר מאוחר יותר. 
חברת הנוער מגרמניה הגיעה למעברות במסגרת עליית הנוער בשנת 1939, ערב 
מלחמת העולם השנייה. הם עברו הכשרה של כחודש ימים לקראת עלייתם ובאו בשתי 
אניות: 'ג'רוזלמה' בפברואר 1939 ו'גלילאה' ב־14 במארס 29.1939 חברים נוספים הצטרפו 
לקבוצה מאוחר יותר, מחברות נוער אחרות. חברת הנוער סיימה את הכשרתה בתחילת מארס 
1941. 27 מהם התארגנו בגרעין קיבוצי ונשארו לשנת הכשרה שלישית במעברות, אחד חזר 
להוריו ושניים הצטרפו לקיבוצים אחרים. הם התקבלו לחברות בקיבוץ ב־20 בינואר 1944. 

אליהו שדמי, לידתה של תנועה: פרקים בתולדות השומר הצעיר, 1927-1913, גבעת חביבה 1987,   26
עמ' 31.

נצר, מחברות, עמ' 16.  27
יניב נהרי, קיבוץ ג': תולדות הקבוצה שהקימה את קיבוץ גבעת חיים, עבודה סמינריונית, אוניברסיטת   28

בר אילן תשס"ו, עמ' 20 הערה 19.
שרה בורשטיין, תולדות קיבוץ מעברות, ]הוצאה מקומית[ 1999 )להלן: בורשטיין, תולדות(.  29
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הייתה זו חברת הנוער הראשונה שנקלטה בקיבוץ. היא נקראה 'ההשלמה הגרמנית', כי 
השלימה את הפער בגילאים בין מייסדי הקיבוץ לילדים הראשונים, והייתה ברבות השנים 
לאחד מעמודי התווך של הקיבוץ. מתוך שלושים חברי הקבוצה המקורית, 15 נשארו 
בקיבוץ מעברות ומהשמונה שהצטרפו לקבוצה בתקופת הכשרתה מחברות נוער אחרות,30 
נשארו חמישה. המדריכים של חברת הנוער מטעם הקיבוץ היו 'טרזן' )ישראל פורמן( ואיזיא 
פסח. המטפלת הייתה מניה אסא.31 הם שוכנו באחד משני הבתים היחידים שהיו קיימים אז 
בקיבוץ )השני היה בית הילדים(, שגם נקרא על שמם, 'בית הנוער'. דן שלם נזכר שחברי 

הנוער הגרמני הגיעו לבית עוד לפני שבנייתו הסתיימה:

שכנו אותנו בצפיפות: ארבעה בנים או ארבע בנות בחדר קטן, ובחדרים 
'הגדולים' יותר שבפינה הספיק המקום אפילו לחמישה. היה אפילו מקום 
לארון )בלי דלת( עם תא לכל אחד, שולחן מרובע ומספר שרפרפים. וכדי 
שנרגיש פחות בצפיפות היו לנו מיטות מתקפלות, שבבוקר התקפלו אל 

מעבר בין חברות נוער היה שכיח. לנערים שלא הסתדרו מסיבות חברתיות או סיבות אחרות, נמצא   30
מקום בחברת נוער אחרת. ראו למשל, נחמיאס, ההשלמה הגרמנית, עמ' 144, נספח 13.

בורשטיין, תולדות, עמ' 65.  31

ההשלמה הגרמנית של קיבוץ מעברות עם הנרייטה סאלד 1941. 
באדיבות ארכיון קיבוץ מעברות
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הקיר, מוסתרות על ידי וילון. המקום היה צר, אך היה זה בימים ההם כמעט 
'שיכון פאר' שנבנה במיוחד )בהלוואות הסוכנות( למטרה של קליטת נוער.32 

כתיבת הפרוטוקולים של שיחות חברי הקבוצה החלה ב־18 ביוני 1939. הדפים הראשונים 
נכתבו בגרמנית: 

אנחנו חברה של שלושים נערים שהגיעו ממקומות שונים, חולקים יחד 
חיים משותפים בהיבטים שונים: עבודה, זמן חופשי, לימודים. היום נחלק 
ל]שעות[ עבודה ו]לשעות[ לימודים. ראשונים הגיעו עשרה חברים, לאחר 
שלושה שבועות באו השאר, ואז הכול התחיל. חברי הקבוצה הראשונה הכירו 
זה את זה, והשאר באו ממקומות שונים והיו עסוקים בעניינים שלהם, ולכן 
לא היה חיבור טוב בין הקבוצות בתוך החברה. בחברה יש הרבה בעיות ]...[ 
לרבים יש כבר מקום עבודה קבוע, אבל לא לכולם. בשבתות אנחנו לבד, 
מטיילים בסביבה. נפגשנו עם קבוצות אחרות של עולים. בערבים מתקיימות 
שיחות, אספות חברים, ואנחנו גם שרים ומתעמלים. בקרוב יארגנו לנו חוגים 
בעברית. העברית עומדת במרכז החיים, אבל לומדים גם היסטוריה. בזמן 

הפנוי מתלבטים אם לקרוא או קצת לישון )עמ' 5-2(.33

השיחות שתועדו בפרוטוקולים נגעו לכל תחומי החיים של הנערים והנערות, החל בבעיות 
ודילמות הקשורות לחיי היום־יום המשותפים, וכלה בוויכוחים אידאולוגיים ובצורך לקבל 
הכרעות גורליות לעתידם של הנערים. הנושאים המרכזיים בחייהם האישיים והקבוצתיים 

מלמדים על הלבטים והדילמות שבהם התחבטו וכיצד התמודדו עמם. 

יחסי בנים־בנות
זוגות וחינוך מיני

החיים המשותפים של הנערים והנערות במסגרת חברת הנוער הציפו כמעט מאליה את 
שאלת הקשר בין הבנים לבין הבנות, שנבעה במידה רבה גם מגילם כבני נוער מתבגרים. 
סוגיה זו נדונה בהרחבה בפרוטוקולים ובעיתוני החברה ועלתה גם בראיונות שנערכו עם 
חברי הקבוצה ברבות השנים. הם התלבטו בשאלות כגון: מדוע לא נוצרו בחברה הרבה 
זוגות?34 מה מקומו של הזוג במסגרת חיי החברה? האם חיים בחברה שיתופית מאפשרים 
יצירת זוגיות ומשפחה או שהזוגות פוגעים בחיי החברה? כיצד להתמודד עם המשיכה 
המינית הטבעית בין הבנים לבנות? האם צריך 'להתגבר' על היצר המיני או לתת לו פורקן? 

נצר, מחברות, עמ' 252.  32
תרגם מגרמנית זאב אופנהיים.  33

שהצטרפו  לפני  הראשונות  בשנתיים  בחברה  היחיד  הזוג  היו  ודינה  הוא  בראיון  בן  של  עדותו  לפי   34
לקיבוץ. ראיון המחברת עם בן שפי, 7.12.2008.
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אורה היטיבה להסביר את הבעייתיות כשאמרה בשיחת החברים: 'יחסים פשוטים בין בחור 
לבין בחורה, כנראה, בגילנו אינם יכולים להתקיים' )עמ' 128(.

השילוב בין חיים משותפים בקבוצה של בנים ובנות, כולל מגורים משותפים, עם 
הקודים וכללי ההתנהגות שהיו מקובלים בבתי ההורים שלהם, העלה לפניהם דילמות באשר 
ליחסים בין המינים. אליעזר דומקה ציין במחקרו שהמשפחה, שהייתה יסוד מרכזי בחברה 
הבורגנית ואליה השתייכו העולים מגרמניה, הנציחה את אי השוויון בחברה באמצעות 
צבירת רכוש והורשתו לצאצאיה ושמירת המבנה הפטריארכלי.35 החברה הקיבוצית שביקשה 
לחולל מהפך ולהקים 'עולם חדש' הדגישה את החיים בחברה שיתופית ולא במשפחה. היה 
ברור מה תפקידה של החברה, אולם לא היה ברור מקומם של הזוגיות והמשפחה. העולים 
מגרמניה התמודדו עם גישה שראתה במשפחה שריד של העולם הישן, הבורגני, הפוגע 

ביכולת הפרט להתמסר באופן מוחלט לצורכי החברה.
בדו"ח מביקור בחברת הנוער מתאריך 29 באוקטובר 1939 כתב נציג עליית הנוער, 
דוד אומנסקי: 'היחסים בין החברים לבין החברות הם ידידותיים וחבריים ושוררת הרמוניה 
ביניהם'.36 שלמה בר־גיל ציין שבחברות הנוער היו בדרך כלל יותר בנים מאשר בנות וחוסר 
האיזון הפריע בעיקר לבנים.37 התמונה העולה מקריאת הפרוטוקולים תואמת את דבריו 
של בר־גיל ולא את התרשמותו של כותב הדו"ח. בחברת הנוער במעברות היו יותר בנים 

מאשר בנות, עובדה שהייתה לה השפעה על הדינמיקה בין הבנים לבנות. 
במאמר בעיתון החברה, 'חבר וחברה', טענו צבי ואפרא שחברים רבים 'מתנגדים לכל 
גילוי רומנטיקה שהוא בחברתנו ואומרים שאין לנו צורך בה'. הם דווקא חשבו שלרומנטיקה 
יש חלק חשוב באיחוד החברה. מכאן שהשאלה אם זוגות בחברה תורמים או פוגעים במטרה 

של גיבוש החברה העסיקה את החברים.38 
מאמר אחר שכתבה נעמי באותו עיתון הוקדש ליחסים שבין הבנים לבנות בחברה. נעמי 
סיפרה שבמסגרת החברה התעוררה בפעם הראשונה 'הבעיה המינית', שכן עד אז לא היו 
הבחורים והבחורות קרובים כל כך זה לזה. מכיוון שמבחינה גופנית הם היו כבר מפותחים 
לא יכול להיות מצב שליחסים ביניהם לא יהיה שום 'צביון ארוטי'. אדם מבחוץ, הודתה, 
יכול לחשוב בטעות כי הנושא אינו מעסיק אותם מכיוון שלא מדברים על זה, ואם כן, אז 
רק בחוגים מצומצמים. היא סברה שיש לדבר על הנושא, ונימקה: 'זה גם טבעי בגילנו. אין 
כל סיבה להתבייש מפני בירור השאלות הארוטיות — ביישנות שמרגישה אני אצל כל אחד 

אליעזר דומקה, 'בורגנים בחברה שיתופית: קליטת יוצאי גרמניה בחברה הקיבוצית', קתדרה, מס' 119   35
)תשס"ו( )להלן: דומקה, בורגנים(, עמ' 72-71. 

הציוני  הארכיון   1939 באוקטובר,   29 מעברות,  בקיבוץ  הנוער  בחברת  מביקור  דו"ח  דוד,  אומסקי   36
 .S75-903 המרכזי )להלן: אצ"מ(, תיק

הפלטה  שארית  ובשיקום  בחינוך  הנוער  עלית  מולדת:  מוצאים  בית  מחפשים  שלמה,  בר־גיל   37
1955-1945, ירושלים 1999, עמ' 199. 

עיתון החברה, א"מ, תיק 'חברת הנוער מגרמניה'. ללא תאריך, כנראה כשנה לאחר עלייתם.  38
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מחברינו, עלינו לברר את הבעיה החשובה הזאת לפני כל החברה, כי היא יכולה לקבוע את 
חיינו ואת גורלנו הקיבוציים'. לדעתה הסיבה לכך שנושא המין לא עלה לדיון במסגרת 
החברה הייתה שחלק מהחברים עדיין לא השתחררו מהחינוך שקיבלו בנושא המיני בבית 

ההורים, ולכן 'קיימת אצלנו ההרגשה, שהארוטיקה היא פשע עבור נוער'. 
דומקה בדק במחקרו את השפעת החינוך הבורגני של העולים מגרמניה על יכולתם 
להסתגל לחיי השיתוף בקיבוצים. לדבריו, בני הנוער שהתחנכו בחברות הנוער בקיבוצים 
ראו עצמם לרוב כמי שבאים מן הבורגנות ולכן עולם המושגים שלהם לקוח מהערכים של 
שכבה חברתית זו.39 במקרים רבים, כמו שנהגה נעמי, הם קשרו את הקושי להסתגל לחיים 

ב'עולם החדש' לערכי הבורגנות שעל ברכיהם התחנכו. 
בפרוטוקולים מתועדות שיחות שהוקדשו לנושא היחסים בין הבנים לבין הבנות בחברה. 
בשיחה שהתקיימה ב־25 במארס 1941, עמדה על הפרק השאלה מדוע לא נוצרו זוגות 
בתוך החברה. הדיון התמקד ביחסים בין הבנים לבין הבנות, והדוברים הציגו השקפות 

מגוונות בסוגיית הזוגיות.
יהודה העריך שלמרות הקירבה הפיזית שנוצרה בחיים המשותפים, מכיוון שכל אחד 
חיפש את מקומו בחברה, הזניחו החברים את יצירת הקשרים האישיים, ולכן גם לא נוצרו 
קשרים בין הבנים לבין הבנות: 'אנו חיים גלויים וקרובים אחד לשני. למרות מגע זה הרבה 
נשאר עוד נסתר, לא ידוע ]...[ התקופה הראשונה, שבה כל אחד היה צריך למצוא מקום 
בחברה, גרם להזנחה בשטח אישי־חברי ]...[ את האיזון הנפשי שהיה אפשר להשיג ביחסים 

דו־מיניים לא השיגו' )עמ' 124(.
בן טען שהחיים בחברה דרשו התמודדויות רבות בחיי היום־יום, ולכן החברים לא היו 
פנויים ליצירת קשרים עמוקים. לדבריו, אם כבר נוצר קשר אינטימי בין בחור ובחורה, היה 
זה מתוך משיכה גופנית ולא מעבר לזה: 'השנתיים היו בתהליך של גיבוש האישיות והאופי 
]...[ בכל שטחי החיים, טרם סללנו לנו דרך כי הרי רק חיפשנו את הדרך. בתוך החיפושים 
לא יכולנו להוציא כוחות לקשרים עמוקים יותר. לו היו קיימים יחסים בין בחור ובחורה, 
הרי הם באו מתוך דרישה לסיפוק, אולם הסיפוק לא היה מבוסס על תוכן נפשי. היו כבולים 

יתר על המידה לדאגות יום־יום' )עמ' 126(.
צבי זיהה בעובדה שלא נוצרו זוגות בחברה דפוס של איפוק, והתריע כי אי אפשר יהיה 
להמשיך להתאפק: 'היש לחכות עד שנגיע לנקודה זו או להתייאש, קץ ליכולת ההתאפקות. 
דווקא בגילנו מידת היכולת להתאפקות היא מצומצמת' )עמ' 128(. גדעון העלה סיבה אחרת 
להיעדר זוגות בחברה. הוא שיער שיתעורר קושי בחברה כל כך סגורה כאשר זוג נפרד: 
'ובעיקר בחברתנו המצומצמת פרדה מחבר אחד מקשה להמשיך את החיים המשותפים 
בחברה זו ]...[ כאן, לדעתי, הגורם למה לא נוצרו קשרי ידידות. גם עצם הגישה מקשה, כי 

כשניגשים לאדם ואין מצליחים, קשה להמשיך את החיים כאן' )עמ' 133(.

דומקה, בורגאנים, עמ' 64.   39
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הדמויות המרכזיות בחיי הנערים והנערות בחברת הנוער היו המדריכים. על החשיבות 
שייחסו המדריכים לחינוך המיני אפשר ללמוד ממכתב שכתב מדריך החברה, ישראל פורמן 
)'טרזן'(, ללשכה לעליית הנוער בירושלים ב־1 בספטמבר 1940 ובו דיווח: 'הננו להודיעכם 
בזה שביקורו של הד"ר פרידיונג עזר לנו בהרבה בהסברת השאלה המינית. בייחוד היה 
ערך לשיחותיו הפרטיות עם בני הנוער'. בהמשך המכתב התלונן 'טרזן' על 'מיעוט הזמן 
שהוא הקצה לנו' וביקש שהדוקטור יבקר במעברות שוב, 'ורק אז נפיק מביקורו את התועלת 
המלא'. בסיום מכתבו ציין כי 'בהתחשב עם חשיבות הדבר )יש כמה מקרים להם הביקור 

חשוב במיוחד!(', הוא מקווה שבקשתם תיענה בחיוב.40 

שוויון בין המינים
שאלת היחסים בין הבנים לבנות בחברה הובילה גם לדיון בסוגיית השוויון בין המינים. 
דבורה ברנשטיין ערערה על הטענה לפיה לפני קום המדינה היה ביישוב ביהודי שוויון בין 
נשים לגברים: 'רוב הנשים היו בין המנקות, התופרות והאחיות, ולא בין החורשים, הבונים 
והסוללים'.41 נשים רבות שעלו לארץ ישראל רצו לשנות את מעמדן המסורתי. הן ראו 
בשאיפה לשוויון עם הגברים חלק מהמהפכה הציונית ורצו להיות שותפות שוות זכויות 
וחובות ביצירת החברה החדשה, המתוקנת. מרגלית שילה הדגישה שערכים מסורתיים 
שהתגבשו במשך דורות רבים ורעיונות חדשים היו נוכחים בחברה היישובית זה לצד 
זה, ובכלל זה מאבק הנשים לשוויון זכויות. אף על פי שלנשים היה תפקיד מרכזי וחשוב 
בתחייה הלאומית והקמת החברה היהודית החדשה בארץ ישראל, הן לא התקבלו כחברות 

שוות זכויות באופן מלא.42 
בוגרי תנועות הנוער הסוציאליסטיות, ובכלל זה השומר הצעיר, התחנכו על רעיון 
השוויון בין המינים כחלק מהשקפת עולם שדגלה בשוויון בין בני אדם וביצירת חברה חדשה 
ללא מנצל ומנוצל. בפרוטוקולים יש תיעוד של שיחות ודיונים שבמרכזם עמדו שאלות 
עקרוניות שהיו להן השלכות מעשיות על מעמדה של 'הֲחברה' בקבוצה. אורה התייחסה 
לשאלה אם בחברה שלהם צריך לשמור על חלוקת התפקידים המסורתית בין בנים לבין 
בנות. לדעתה, זה בלתי אפשרי 'באשר לתפקיד הבחורה בחברה. בתור פעילה כמו שהייתה, 
לא יכלה למלא את מה שדרשו הבחורים מהן ]...[ תפקיד ה"אדון" בחברה שלנו, לדעתי, 
הדבר לא יכול היה ללכת בקו אחר. הבחורה רצתה בשטח פעולה שווה' )עמ' 129-128(. 
אורה סברה כי בחברת הנוער, שצריכה לשמש מודל לחברה החדשה בארץ ישראל, לא 
יכול להיות מצב שבו הבנים הם 'האדונים' והבנות צריכות למלא את 'תפקידן המסורתי'.

אצ"מ, תיק S75-903; א"מ, תיק 'ההשלמה הגרמנית'.  40
דבורה ברנשטיין, אישה בארץ ישראל: השאיפה לשוויון בתקופת היישוב, ]תל אביב[ 1987, עמ' 10-9,   41

.24-17
מרגלית שילה, אתגר המגדר: נשים בעליות הראשונות, תל אביב 2007, עמ' 9, 64-62.  42



146  ׀  עינת נחמיאס 

למרות האמונה בערכים כמו שוויון בין בני אדם וסוציאליזם, הבנים בחברת הנוער 
במעברות היו רחוקים מלהשתחרר מהתפיסה המסורתית לפיה תפקידי האישה הם ניהול 
משק הבית, לידת ילדים וגידולם ודאגה לכל צרכיו ורצונותיו של בעלה. ביטוי לעמדות 
אלה אפשר למצוא בטענתו של יהודה שרצונן של הבנות לתרום לחברה כמו הבנים, כפי 
שתבעו גם הבחורים, גרם לכך שהבנות לא מילאו כראוי את תפקידן המסורתי: 'הבחורה 
הופיעה כבחור, רצון להתבלט בשטח חברתי, בפעילות שווה לבחור, וגם אנחנו תבענו זאת 
מהבחורה. דבר אחד היא לא מלאה ביחסה לבחור לתת לו את האיזון הנפשי'. דבריו הרגיזו 
את אסתר, שענתה לו: 'לדעתי, אין להאשים את הבחורה שלא נתנה את האיזון הנפשי לבחור. 
גם על הבחור לתת את זה לבחורה' )עמ' 125(. מהו התפקיד שדרשו הבחורים מהבחורות 
למלא? מדברי הבנות אני לומדת, שבנות החברה דרשו שוויון זכויות, ולא הסכימו למלא 
את התפקיד המסורתי 'לתת לבחור את האיזון הנפשי', כפי שאמר יהודה.43 מהו אותו 'איזון 

נפשי'? יהודה לא פירט. 
הדו־שיח בין אסתר ליהודה מבטא את הפער בין רצונן של הבנות להיות שוות זכויות 
ולהיות שותפות בבניית החברה בדיוק כמו הבנים, לבין התפיסה של הבנים, השואפים 
גם הם לבנות חברה חדשה, שבה הבנות שותפות מלאות בעשייה, אולם תמשכנה למלא 

תפקידי נשים מסורתיים.

שאלת החדרים המשותפים
לאחר שהסתיים הדיון העקרוני, דנו החברים בשאלת החדרים המשותפים: האם לגור יחד 
בנים ובנות? האם זוג צריך לגור יחד? כיצד ישפיעו מגורים משותפים על היחסים בין הבנים 
לבין הבנות? בנושא זה ניכרו השקפות ותאוריות שונות בגנות המוסר הבורגני ובזכות 
השוויון בין המינים מצד אחד, ושל רגשות בושה ויצרים טבעיים של נוער מתבגר, מצד 

אחר. לעתים משקפים הדברים, כנראה לא מדעת, גישות שמרניות. 
יהודה אמר שלדעתו החלוקה לחדרים 'על פי מינים' הפכה לאבסורד, והמחשבה שזה לא 
ישפיע על היחסים בין הבנים לבין הבנות התגלתה כמוטעית. עם זאת, אם יעברו לחדרים 
משותפים, 'היחס הארוטי יקבל פרצוף אחר ]...[ אני חושב שבן אדם שחי ביחס ארוטי עם 
מישהו אחר, שקשה יהיה לו לגור אתו ]...[ גם הגורם האסתטי משפיע: גסות הבחור. דווקא 
זה ניתן לשנות על ידי חדרים מעורבבים' )עמ' 133(. כלומר, ייתכן שחדרים משותפים 
ישפרו את ההתנהגות הגסה של הבחורים. חנה סברה שהזרות בין החברים מעכבת את 
התפתחות החברה, ולכן 'ייתכן שהחדרים המשותפים יבטלו חלק מהזרות הזו בייחוד בין 
שני המינים. הם ייצרו את הבסיס הפשוט ומשם את היחסים הידידותיים של אהבה ]...[ אני 
שואלת אם כדאי וטוב האם שני חברים אלה יגורו ביחד. למשל, קיבוצים צעירים בשנה 

הראשונה לא מקימים חדרי משפחה' )עמ' 134(.

בורגנים,  דומקה,  ראו,  דומות  דעות  הבנים  ביטאו  שבהן  אחרות  נוער  מחברות  ודוגמאות  לדיון   43
עמ' 74-73.
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דינה לא הייתה בטוחה שחדרים משותפים יפתרו את הבעיה, ושאלה: 'האם האינטימיות 
הזאת שרוצים ליצור אותה יכולה להיווצר לפתע פתאום בלי כל מעבר לאחר שהיא במשך 
שנתיים לא נוצרה?' )עמ' 136(. חנה ודינה ראו בחדרים המשותפים כלי לגיבוש והתפתחות 
החברה, אולם היו חלוקות בשאלה אם חדרים המשותפים לבנים ובנות מאפשרים ליצור 

אינטימיות שתשמש בסיס ליצירת יחסים טובים יותר בין החברים. 
מנחם העלה את שאלת ה'פרימוס': 'בשביל שני אנשים אלה יהיה קשה לגור ביחד )יצרים(, 
אולם אני שואל מה יהיה על השלישי? הוא ירגיש את עצמו מיותר. כאן תופיע, לדעתי, 
גם הקנאה ]...[ ידידות אינה אומרת אצלנו חיי מין, חדר משפחה. שימשיכו כמו שהיה עד 
כה'. למרות זאת הוא גרס שהחדרים צריכים להיות משותפים כי המתח שישנו בין הבנים 
לבין הבנות אינו טבעי ומקורו בחינוך שקיבלו בגרמניה. 'אנו צריכים פעם לגמור מהירושה 
שירשנו מגרמניה, שבחורה זה דבר נסתר, שמימי' )עמ' 135(. בסופו של דבר 'הוחלט על 

דירה משותפת מבחינת זכות ולא חובה. החדרים יסודרו לפי רצון החברים' )עמ' 140(. 
דיונים דומים בשאלת החדרים המשותפים התקיימו גם בחברות נוער אחרות.44 הדים 
מהדיונים הסוערים הגיעו להנהלת עליית הנוער, שהתייעצה עם אנשי מקצוע בנושא.45 
בעקבות ההתייעצות נשלח למדריכי חברות הנוער חוזר שעליו חתמה סאלד, ובו היא הביעה 
התנגדות לחדרים המשותפים וחייבה את המדריכים לנהוג בהתאם. תוצאות ההצבעה בשיחה 
בחברת הנוער של מעברות בנוגע לחדרים המשותפים עמדו, לפיכך, בניגוד לעמדתה של 

הנהלת עליית הנוער.

מעמדות חברתיים: 'עליונים ותחתונים' 
גיבוש החברה והיחסים בין החברים העסיקו את הנערים והנערות בחברת הנוער. בפרוטוקולים 
כלולה ביקורת על כך שהם לא מגובשים דיים ולא מתייחסים מספיק יפה זה כלפי זה. היו 
בחברה נערים ונערות שהכירו זה את זה בגרמניה מבית הספר או מהתנועה. מטבע הדברים 
היו בתוך החברה קבוצות משנה, חלקן על פי מקומות מוצא וחלקן חברויות חדשות שנוצרו. 

כיצד התמודדו חברי ההשלמה עם החיים המשותפים בקבוצה?
אחת הבעיות החברתיות הבוערות בתוך החברה הייתה החלוקה ל'עליונים ולתחתונים', 
כלומר, למעמדות. מה שהחל, כנראה, מחלוקה לרמות בעברית, התפתח לחלוקה בין טובים 
יותר לטובים פחות בלימודים, בתרומה לחברה ובעבודה. בפרוטוקולים ישנם אזכורים רבים 
לחלוקה ל'עליונים ולתחתונים', שחלקם מבליטים את ההיבט החברתי הכרוך בכך. בשיחה 
שהתקיימה ב־24 בינואר 1941 הסבירו חנה וגד שהחלוקה נבעה מהמעמד חברתי של כל 
חבר בגרמניה, שהשפיע על רמת ההשכלה. חנה אמרה: 'חלוקות אלה היו אשר גרמו אחר 
כך לחלוקה בין "עליונים ותחתונים". אנשים שהיו בתנאים סוציאליים יותר טובים הייתה 

שם, עמ' 76-74.  44
שם.  45
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להם גישה לספר יותר חיובית' )עמ' 119(. גד הוסיף: 'הדיפרנציאציה של עליונים ותחתונים 
רק נובעת מתוך אי הצלחה של חבר לרכוש לו "פתח" לספר' )עמ' 123(. 

בשיחה ב־26 במאי 1940 התייחס זאב לחלוקה 'לעליונים ולתחתונים' בהקשר של 
התרומה לחברה ולעבודה: 'יש אצלנו מושג שישנם בחברה מעמדות העליונים והתחתונים 
אם כי אנחנו שואפים שלא יהיו הבדלים מעמדיים ]...[ חשוב הוא ]שכל[ אחד ייתן לפי 
מיטב יכולתו אחד בעבודה ואחד בפעולה תרבותית או חברתית' )עמ' 69(. זאב עמד כאן על 
הסתירה בין הרצון ליצור חברה שוויונית לבין המציאות של חלוקה ל'עליונים ותחתונים'. 
העובדה שגם המדריכים נקבעו לפי אותם קריטריונים — איזיא, שנחשב למורה משכיל 
יותר, לימד את ה'עליונים' ו'טרזן', הפחות משכיל, הסתפק ב'תחתונים', העידה עד כמה 

עמוקה הייתה חלוקה זו, לפחות בראשית דרכה של החברה. 
איזיא הוקיע את התופעה בשיחה, שבה סיפר אריה על תחושותיו הרעות כחבר הקבוצה, 
שהתקיימה ב־9 בפברואר 1941: 'רובנו איננו שונים כל כך מאריה, והשלווה החיצונית 
השוררת אצלנו בעצם אינה מתאימה לכל אותן הבעיות העומדות לפני כל אחד ואחד מאיתנו. 
התמורות מתחוללות בתוך ליבנו, וההפרעות והמשברים היום הם אצל זה ומחר אצל האחר. 
ובהכרה זו יכולנו לבטל בתנועת יד אחת כל האגדה הזו של עליונים ותחתונים כי מי עליון 
ומי תחתון כאן?' )עמ' 142(. בדבריו הרחיב איזיא את המונח 'עליונים ותחתונים' לתחום 

נוסף: הבעיות האישיות של החברים בחברה. 
ריינהרץ קבע במחקרו על השומר הצעיר בגרמניה כי ההבדלים בין יהודי גרמניה 
ה'מערביים' ל'מזרחיים' היו בעיקר חברתיים.46 לדעתו, ה'מערביים' שהיו ותיקים יותר 
בגרמניה, הספיקו לעלות בסולם החברתי אל שורות הבורגנות והאינטליגנציה. מבחינה 
תרבותית ראו עצמם המערביים כגרמנים שהיו גם יהודים ולא כיהודים היושבים בגרמניה, 
כפי שחשו רוב ה'מזרחיים'. עם זאת, ה'מזרחיים' הסתגלו במהירות, ילדיהם שלמדו בבתי 
ספר גרמניים קלטו את התרבות הגרמנית וחלק מהמבוגרים סיגלו סגנון חיים של הבורגנות 
היהודית הגרמנית. דומקה סבר כי הסיבה לכך שיהודים שהיגרו ממזרח אירופה לגרמניה לא 
השתלבו בחברה מבחינה חברתית וכלכלית הייתה במידה רבה יחסה המתנשא של החברה 
היהודית הוותיקה. עם זאת, הוא ציין שבני הדור השני והשלישי של המהגרים הסתגלו 
והפכו לחלק מהמעמד הבורגני של יהדות גרמניה.47 למעט החלוקה ל'עליונים ותחתונים', 
לא מצאתי בפרוטוקולים עדות להבדלים בין 'מערביים' ל'מזרחיים'. דבורה הכהן העריכה 
שנערים שבאו מבתים של יוצאי מזרח אירופה נקלטו בקלות רבה יותר בקיבוצים שמייסדיהם 
היו גם הם ממזרח אירופה מאשר נערים שלא היו 'אוסטיודן'.48 אם אכן החלוקה למעמדות 
הייתה קשורה במוצא, הרי שדווקא לבני הקהילה הוותיקה בגרמניה, 'העליונים', היה קל 

יותר להשתלב בחברה. 

ריינהרץ, השומר הצעיר, עמ' 156.   46
דומקה, בורגנים, עמ' 58.  47

הכהן, ילדי, עמ' 76.   48
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מקומה של תנועת השומר הצעיר בחיי חברת הנוער
חוקרת האידאולוגיה והתרבות של תנועת השומר הצעיר באירופה, רינה פלד, ייחסה לחברי 
השומר הצעיר שעלו מגרמניה השפעה על אופי התנועה.49 לדבריה העלייה החדשה, בעיקר 
הגרמנית, חוללה שינויים גדולים באופיה של התנועה בכל המישורים. בני הנוער מגרמניה 
היו ברובם תלמידי בתי ספר תיכוניים, בעלי מודעות חברתית־פוליטית גבוהה וחניכי השומר 
הצעיר או חניכי תנועות נוער שמאליות אחרות באירופה. מבחינה מספרית הם מנו רק 17 
אחוז מכלל חברי התנועה, אך התרכזו בשכבות הבוגרות של התנועה, ולפיכך קבעו במידה 
רבה את דמותה במישור החינוכי הרעיוני בשנים הבאות. בפרוטוקולים, בעיתוני החברה 
ובדו"חות של עליית הנוער העוסקים בה התמונה שונה מזו שסרטטה פלד. למשל, במאמר 

שכתב צבי בעיתון החברה בשנת 1941, שכותרתו 'החיים הנפשיים', נאמר: 

אנו כולנו יוצאי תנועת הנוער בגרמניה. הווי התנועה היה זה אשר השפיע 
עלינו ]...[ מבלעדיו לא היה קיים דבר אשר היה מסוגל לספק את דרישת 
נעורינו. בבוא יום עלייתנו ארצה נכנסנו למסגרת הקיבוץ בתור חברת 
הנוער המשתייכת לתנועת הנוער הארץ־ישראלית. אולם הקשר לתנועה 
הארץ־ישראלית משום מה לא נוצר, וכך הוטלנו בין שמים וארץ 'שרפת 

הנשמה וגוף קיים. 

לכן, הוסיף צבי, חיפשו חברי החברה 'מרכז השפעה אחר' ומצאו אותו בקיבוץ. כלומר, את 
התפקיד שמילאה בחייהם התנועה בגרמניה לא תפסה תנועת השומר הצעיר בארץ ישראל, 

שאליה לא הצליחו להתחבר, אלא הקיבוץ. 
גד הביע דעה דומה בשיחה שהתקיימה ב־13 בפברואר 1941: 'בחיינו בקיבוץ שואפים 
אנו להיות קיבוצניקים משכילים בגיל עשרים וחמש ואין אנו רואים את תפקידי הנוער בגיל 
תשע עשרה ]...[ כל חיינו הם בעצם הגשמת דרך תנועת השומר הצעיר ואנחנו מרגישים את 
עצמנו יותר מדי קיבוצניקים' )עמ' 156-155(. באותה שיחה דיבר מנחם על חוסר היכולת 
של חברי החברה להתחבר להווי של התנועה בארץ: 'דיברנו על הווי התנועה, ואמרנו שהוא 
לא מתאים לנו'. גד ביטא את תחושתו באופן ישיר: 'אין אני מרגיש את עצמי כאחד מחברי 
התנועה'. דן קבע: 'עלינו להגיד ולהכליל שכולנו מבחינת ההרגשה, אין אנו בין נושאי 
התנועה'. ייתכן שהסיבה לכך היא שהתנועה בגרמניה העמידה בחשיבות עליונה את העלייה 
לארץ ישראל ואת ההגשמה בקיבוץ. אולם התנועה בארץ ישראל לא הצליחה למלא את 
החלל שנוצר בתוכן משמעותי. סיבה נוספת יכולה להיות האופי השונה של תנועת השומר 
הצעיר בגרמניה לעומת תנועת השומר הצעיר בארץ ישראל, שהייתה יותר פוליטית ופחות 

'בית חם בשעת משבר' כפי שהייתה עבורם בגרמניה )עמ' 153-147(.

תל־אביב  האירופאיים,  ושורשיו  הצעיר  השומר  הציונית:  המהפכה  של  החדש'  'האדם  פלד,  רינה   49
תשס"ב, עמ' 182.
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הקשר הרופף בין חברי ההשלמה הגרמנית בקיבוץ מעברות לבין התנועה בארץ, בהשוואה 
לקשר שהיה להם עם התנועה בגרמניה, בא לביטוי הן בפרוטוקולים ובעיתוני החברה הן 
בראיונות שנערכו עמם לימים. בגרמניה הייתה התנועה מרכזית בחייהם ולעתים הצילה 
את חייהם, ואילו בארץ הם לא ממש התחברו לתנועה. אפשר להניח שחברי ההשלמה ראו 
בעלייה לארץ ישראל ובחיים בקיבוץ צעד גדול לקראת הגשמת מטרתה של התנועה בחוץ 
לארץ, ומכאן הירידה בחשיבות התנועה עבורם. כמו כן ההשתלבות בקיבוץ וההתמודדות 
עם אורח חיים חדש דרשו מחברי ההשלמה כוחות נפש גדולים ודחקו הצידה את מה 

שנתפס כפחות דחוף.

בין הכתוב לשתיקות
דומה שמה שלא נכתב בפרוטוקולים של חברי הקבוצה זועק בקול גדול מבין השורות. 
מדוע לנושאים שזכורים להם בדיעבד בפרטי פרטים מאותה תקופה, לא היה כלל ביטוי 
בפרוטוקולים? מדוע בשיחות אין התייחסות למה שקרה בגרמניה? לשלומם של ההורים 
ובני המשפחה שנשארו שם? רוב חברי ההשלמה התכתבו עם הוריהם באופן שוטף, בתדירות 
של מכתב בשבוע,50 אולם בשיחות החברה אין זכר לתחושות, לפחדים ולכאב העקירה 
מהמולדת הגרמנית שאותה אהבו. כאילו רצו לשים את העבר מאחוריהם ולהתרכז אך ורק 
במשימות ההווה. כדי לבחון את הפער בין הכתוב לשתיקות, בין מה שהעסיק אותם אז, על 
פי הפרוטוקולים, לבין מה שחברי ההשלמה זוכרים שהעסיק אותם אז, ערכתי ראיונות עם 

12 מחברי ההשלמה ועם חברים אחדים שהיו קשורים לקבוצה באותה תקופה.
גיא מירון ציין במחקרו על זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל, שדמות העבר 
האישי והמשפחתי, ולעתים גם הקהילתי, מעוצבת בזיכרונות במידה רבה בהשפעת הערכים 
והצרכים החברתיים בהווה.51 הוא התייחס למחקרו של הסוציולוג מוריס הלבווקס, שהבחין 
בין זיכרונות המעוצבים במבט לאחור מנקודת מבט סובייקטיבית לבין היסטוריה. מירון 
הבהיר כי אף על פי שמחקרים מאוחרים יותר מדגישים את ההשפעה של תפיסות עולם 
סובייקטיביות על כתיבת ההיסטוריה ודפוסי זיכרון, גם אם אינם מתארים אירועים מהעבר, 
הם משקפים את המציאות החברתית וההיסטורית של התקופה והמקום שבהם התהוו. לדעתו 
ההפרדה של הלבווקס בין היסטוריה לזיכרון מוגזמת, ולכן הוא מניח שאין נתק מוחלט בין 

עברם של הכותבים לסיפור שהם מספרים.52 

ככל הידוע, למעט גלויות של הצלב האדום, חברי ההשלמה לא שמרו את המכתבים שקיבלו מהוריהם.   50
דגן,  עוזית  למשל,  ראו  הנוער  עליית  במסגרת  שעלו  אחרים  בקיבוצים  נוער  בני  שקיבלו  למכתבים 
מברלין  אסופת מכתבים  אהובה שלי:  רוזי  געגועים(;  דגן,  )להלן:   2011 אביב  תל  געגועים,  קיבוץ 

1943-1939, גבעת ברנר 2003 )הוצאה פנימית(.
מירון, מ'שם' ל'כאן', עמ' 14.   51

שם, עמ' 16-15.  52
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הדחקת המלחמה, ההורים והמולדת שנשארו מאחור 
הפרוטוקולים שנכתבו בין השנים 1944-1939 בזמן שבאירופה התנהלה מלחמת העולם 
השנייה, מתעדים שיחות שהתקיימו פעמיים או אפילו שלוש פעמים בשבוע. השיחות 
נערכו כאילו אין מלחמה, ואין בהן דבר המעיד על העובדה שמתנהלת מלחמה, ושהדוברים 
נטולי מידע על גורלם של הוריהם. המלחמה מוזכרת בפרוטוקולים בשני הקשרים: ההיבט 
האידאולוגי של תמיכה בברית המועצות וההיבט הפוליטי של הפסקת העלייה לארץ ישראל, 
והנגזר מכך מנקודת מבטם — היאלצותם להשתתף בהשלמת קיבוץ ותיק במקום להקים 
קיבוץ חדש, כפי שחפצו. המלחמה נתפסה כמלחמת מעמדות, מלחמה בין הקומוניזם 
)'הטובים'( לבין הקפיטליזם )'הרעים'(, ולא כמלחמה של הנאצים נגד היהודים. הנאציזם 
מוצג כסוג של קפיטליזם המנצל את הפועלים בדיוק כמו 'האימפריאליזם הפרלמנטרי'. 

גישה זו מעידה, ולּו באופן חיצוני ופורמלי, על זיקתם של חברי ההשלמה לברית המועצות 
ועל אמונתם היוקדת ברעיונות המהפכה. בשיחה שנערכה ב־20 בפברואר 1942, אמר מנחם: 

המלחמה איננה אלא המשך של מלחמת מעמדות בקנה מידה גדול יותר. 
מלחמה בין שני אימפריאליזם ]...[ מה לא עשתה ברית המועצות כדי לתמוך 
בדמוקרטיה. בקיצור אפשר להגיד שהיא עשתה את הכול, אפילו נכנסה 
לחבר הלאומים ]...[ חושבני שאין צורך לענות על השאלה הזאת, מי אשם 
במלחמה הזו ]...[ לא פלא הוא שכרגע רק הצבא האדום מצליח, כי הוא 

הלוחם בפאשיזם, היחידי )עמ' 271(.

רמז נוסף למלחמה מצוי בפרוטוקול של שיחה שבה נדונה ההדרכה בתנועה. הדיון התקיים 
כשהקבוצה שהתה בשנת הכשרה בקיבוץ שער הגולן ב־30 בינואר 1943. חנה אמרה 
במהלכו: 'עלינו ליטול גם תפקידים מעול התנועה בייחוד בימים כאלה ]...[ אין אנו יכולים 
לעזור בגולה, אבל ישנה גם גולה בתל אביב, ואסור לנו לעזוב את המערכה' )עמ' 275(. 

מדוע לא דיברו חברי ההשלמה, שהוריהם היו באירופה והם בארץ ישראל, על המלחמה 
בשיחות החברה? בראיונות שקיימתי עם חברי ההשלמה הייתה התשובה זהה: הם ידעו 
על המלחמה רק מה ששידרו ברדיו, כתבו בעיתונים ושמעו וקראו כל יום. הם לא דיברו 
על הנושא כי התקשו לדבר עליו, ולכן הדחיקו אותו ועסקו בחיי היום־יום שלהם. באחד 

הראיונות הוזכר הפחד שהתעורר כאשר הגרמנים התקרבו לארץ ישראל עד שנבלמו.
כיצד השפיע על חברי ההשלמה הניתוק מהוריהם, שרובם נרצחו זמן קצר לאחר מכן 
בידי הנאצים? האם חיו כל השנים ברגשי אשמה על שהשאירו את הוריהם מאחור? מירון 
מצא במחקרו כי התיאורים הטראומטיים ביותר של הפרידה נמצאים בחיבוריהם של 
כותבים שהיגרו מגרמניה בשלהי שנות השלושים כבני נוער והותירו את בני משפחותיהם 
מאחור.53 חברי ההשלמה לא דיברו על הפרידה מההורים במעמד הקשה מנשוא בתחנת 

שם, עמ' 107.  53
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הרכבת, ואין לכך זכר בפרוטוקולים ובעיתוני החברה. אולם הצלקת בנפשם ליוותה אותם 
במהלך חייהם. בראיונות הם דיברו על הפרידה מההורים, זכרו אותה בפרטי פרטים, וסיפרו 

עליה בכאב גדול. 
מיכא סיפר בריאיון על 'המשבר הגדול בחייו כשעזב את הבית' ועל התחושה הקשה 
ליוותה אותו כל הזמן: 'התפתח אצלי רגש אשמה נורא שהשארתי אותם לבד ]...[ וזה היה 
כל השנים'.54 אורה, בת יחידה להוריה, סיפרה: 'אני לא אשכח כל החיים שלי את הרגע 
הזה שבו ההורים הביאו אותי לתחנת הרכבת, הוריי עמדו מרחוק כדי לא להכביד על הרגע 
המכאיב. הרכבת נסעה ויותר לא ראיתי אותם'.55 על הפרידה הקשה ורגש האשמה שמלווה 
אותם אפשר ללמוד גם מסיפורה של חברת ההשלמה מרים, שהוריה ליוו אותה לתחנת 
הרכבת בינואר 1939, לאחר שלא עצמו עין כל הלילה.56 עד הרגע האחרון אמה אמרה לה: 
'אם אינך רוצה אינך חייבת לנסוע'. בתחנת הרכבת פנתה אמה אל אחד הנערים שנראה 
לה בוגר יותר וביקשה שישמור על הבת שלה. מרים מספרת שהגעגועים קרעו את לבה 

ושנים ארוכות לא השתחררה מהרגשת האשמה על שהשאירה את אמה לבדה בגרמניה.
נושא כאוב אחר שעליו לא דיברו בשיחות הוא שמירת הקשר עם ההורים לפני המלחמה 
ובמהלכה. רוב הנערים ניהלו התכתבות רצופה עם הוריהם בתדירות גבוהה למדי, מכתב 
אחת לשבוע או שבועיים. רבים מהם לא סיפרו כלל לילדיהם על המכתבים והם התגלו )או 
לא התגלו( לאחר מותם.57 היו שהחליטו לתרגם את המכתבים רק בזקנותם כדי לספר את 
הסיפור לנכדים.58 היו גם כאלה שלא מצאו לנכון לשמור את המכתבים שקיבלו מההורים 

והמכתבים אבדו במשך השנים.59 
למרות התדירות הגבוהה של המכתבים, ההורים לא יכלו לכתוב מה באמת קורה בגלל 
הצנזורה של השלטונות הנאצים, וזה הגביר את הדאגה. בפרוטוקולים לא היה כמעט ביטוי 
לדאגה ולגעגועים להורים. לעומת זאת בראיונות בא לביטוי הכאב שמלווה אותם עד היום. 
חנה ציטטה מזיכרונה את המכתב האחרון של אביה: 'יש לי מכתב אורגינל שאבא שלי כתב 
בנובמבר 1942: "מחר אנחנו יוצאים אל הבלתי ידוע". הם לא היו בגטו. הם היו בברלין 
בדירה ועצרו אותם. ]...[ זה היה מכתב של הצלב האדום, שמותר היה לכתוב עשרים וחמש 
מילים, וזה היה עם תלוש של התשובה ובצורה הזו אנחנו היינו בקשר, ואת המכתב הזה 

ריאיון המחברת עם מיכא האושנר, ראשון לציון, 18.1.2009.  54
מתוך פאנל ההשלמה הגרמנית שנערך במעברות בערב יום השואה, 20.4.2009, במלאת שבעים שנה   55

לעלייתה. עדות המחברת.
נצר, מחברות, עמ' 242-241.   56

ראו למשל, דגן, געגועים, עמ' 15-13, 182 )על גילוי המכתבים ומכתב מהאם שנכתב שלושה ימים   57
לאחר ליל הבדולח(. 

ראו למשל, משה יהודה, כאן, שם ובעולם שמעבר, תל אביב 2009.  58
ראיון המחברת עם עפרה שוורץ, חברת קיבוץ גבעת ברנר, 5.8.2013.  59
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אני קיבלתי דרך איזושהי משפחה נוצרית'.60 את המכתבים שכתבו הוריה לה ולאחיה ערב 
שליחתם למחנה ההשמדה, חנה תרגמה לנכדתה:

לילה 27/26 מארס 1942
לילדינו האהובים, אהובים,

שורות אלה לא תישלחנה, ואתם גם לא תקבלו אותן, אלא אם לא נעבור 
את זה ]...[ מחר יוצאים אנו אל הבלתי ידוע, אל עתיד בלתי ידוע וקשה. 
לאן — איננו יודעים. אם יהיו תנאים המאפשרים חיים — איננו יודעים 
]...[ ננסה לחיות. תמיד חשבנו שבשלב זה עוד נינצל. ועתה, לפתע מהיום 
למחר הכל השתנה. היום זה כבר לא הולך יותר. הכל במהומה. ]...[ אתם 
צריכים לעזור. להרבה זמן קשה להחזיק מעמד. כל כך טוב לכם — אבא.

ובמכתב נוסף: 

ילדי, בשעות אלו שהן כמעט האחרונות לחיים יחסית חופשיים — מחשבותינו 
נתונות רק אליכם, ורק התקווה שעוד נראה אתכם נותנת לנו לשאת את 
עינינו לעתיד. מי ייתן ואלוהים ישמור עלינו. ]...[ אם לא נתראה, קבלו 

אתם ]...[ את הברכות האחרונות ממני. שלכם — אמא.

קשה לדמיין את תחושתם של בני הנוער שנשלחו לארץ ישראל, בשעה שקראו את מכתבי 
הוריהם המיואשים וחסרי האונים, המבינים שהעתיד הצפוי להם אינו ברור וללא ספק שחור, 
והם זועקים לעזרה ויד הנערים קצרה מלהושיע. זה מקום שבו המילים נגמרות. ואכן בנושא 

זה השתיקה בפרוטוקולים רועמת.
חברי ההשלמה סיפרו על ההתמודדות הקשה עם חוסר הידיעה בראיונות. יהודה אמר: 
'כל הקבוצה שלנו, לא ידענו מה קורה ]...[ זה משהו מעיק ביותר ]...[ אתה לא היית אף פעם 
בטוח. הרי בהתחלה לא ידעת שהם אינם, לא ידעת מה קרה איתם'.61 חנני סיפר: 'לא ידענו 
כל כך על המשפחות שלנו ]...[ מכתבים קיבלנו תקופה מהצלב האדום מודפסים כאלה בלי 

קשר אישי ]...[ איזה יום אחד נגמרו המכתבים ]...[ ב־1942. משהו כזה'.62
ניצה אייל, פסיכולוגית העוסקת במחקר התפתחותי, כתבה כי במחקר העדכני מקובלת 
הגישה של חלק מהאנשים שעברו אירועים טראומטיים כי מוטב לא לדבר עליהם כלל, כדי 
לסלק מחשבות לא נעימות. היא הביאה ממצאים של מחקר שבדק תלמידי תיכון: התלמידים 
'המדחיקים' התמודדו טוב יותר עם תסכולים מאשר תלמידים שדיברו על הטראומות שלהם.63 
גם מחקרים על קבוצות אחרות באוכלוסייה הראו כי הנבדקים המשתייכים לקבוצה של 'לא 

ראיון המחברת עם חנה שלם מקיבוץ מעברות, 23 בנובמבר 2008. ברצוני להודות לחנה שלם ומשפחתה   60
שהעבירו לרשותי מכתבים )בתרגומה של חנה( ונתנו לי את רשותם לפרסמם.

ראיון המחברת עם יהודה לוי, 13.12.2008.   61
ראיון המחברת עם חנן )חנני( שלג, קיבוץ מעברות, 23.11.2008.  62

ניצה אייל, נפלאות הזיכרון ותעתועי השכחה, תל־אביב 2004, עמ' 80-79.  63
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מדברים על זה', התמודדו טוב יותר. במשך שנים רבות הייתה ההנחה במחקר הפסיכולוגי 
כי הכחשה של אירועים היא צורה לא בוגרת של התמודדות, אבל ההנחה כי הכחשה מזיקה 

בכל מקרה לא עמדה תמיד במבחן החיים.
על פי גישה זו חברי ההשלמה, אולי בלי להתכוון, נהגו בדרך הטובה ביותר. בשנות 
הארבעים לא היה השיח הפסיכולוגי על 'עיבוד הטראומה' במקום להדחיקה. האתוס האנטי־
אמוציונלי שאפיין את 'דור הצברים', בלט בקרב ילידי הארץ. מקורו היה בתרבות המערב, 
שבחלקים ממנה הוענקה עדיפות לאיפוק המתרחק מהקצנת רגשות, שאחת מהגישות 
הרווחות במסגרתה טיפחה אתוס התנהגות המבכר התנהלות המבוססת על שכל ולא על 

רגש, ושהסוותה ביטויי חולשה בציבור.64 
הד לדאגה ולתחושות הקשות שחשו הנערים נוכח המלחמה שהתרחשה באירופה 
והעובדה שבני משפחותיהם נשארו שם, מצוי במאמר שכתבה שולמית בעיתון החברה 
)1941(, שכותרתו: 'מה יכול הטבע להגיד לנו.65 היא תיארה בו את מה שראתה כשיצאה 

אל חיק הטבע: 

עברתי בגן שבו עבדתי בבוקר. מתוך האדמה החומה ]...[ מבצבצים כבר 
נבטים פעוטים ורכים. הם ירקרקים, צבעם עדין ]...[ עליתי לי במעלה 
הגבעה וראיתי איך מפזזות קרני השמש השוקעת בין עלי הפרדס והוא 
נראה כעין שטיח ירק משובץ ושזור זהב ]...[ ברגע זה נופל מבטי על השמש: 
היא פורשת טלית ארגמן, לפרידה, על פני השמים הכחולים־כהים ]...[ רק 
הבתים הלבנים, הקטנטנים אי שם רחוק מזכירים לי את קיומם של בני אדם 
ומעוררים בליבי את השאלה האם גם הם תולים מבטם בשמים? ממשיכה 
אני להרהר, האם הם שם בגולה רואים את אותה שקיעת השמש? ]...[ האם 
יכולים עודם לשמוח ביופי זה, האם זוכרים המה, שהיא, השמש עתידה גם 

לזרוח, או שרואים הם שם לפניהם רק את הלילה, את החושך? 

דווקא מכיוון שמדובר רק ברמז, סביר להניח שהמאמר של שולמית מעיד על דאגה רבה 
למשפחה שלא ברור מה יעלה בגורלה, וגם על חוסר היכולת לדבר בגלוי על חששות אלה. 
גם נערים אחרים בחברת הנוער במעברות היו נתונים במצב דומה, וכפי שאמרו בראיונות, 

לא היו מסוגלים לדבר על כך.
דבורה הכהן עסקה במחקרה על עליית הנוער בסוגיה דומה. במבט לאחור שאלה הכהן, 
'מדוע עסקו בעליית הנוער במה שנראה כזוטות אחרי השואה, בשעה שגורלם של בני 
אדם היה מונח על כף המאזניים'? תשובתה הייתה שהן הקולטים בארץ והן הורי הנערים 

עוז אלמוג, הצבר: דיוקן, תל אביב תשנ"ז, עמ' 338-334.  64
א"מ, תיק 'ההשלמה הגרמנית'.   65
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בגרמניה היו עסוקים בקשיי הקליטה היומיומיים של הנערים בארץ, ולא העלו על דעתם 
את מה שצפוי לאלה שנשארו בגרמניה.66 

חברי ההשלמה שנמלטו מגרמניה ערב פרוץ המלחמה, התמודדו עם הידיעה שהוריהם 
נשארו בגרמניה וגורלם אינו ידוע. כנערים צעירים הם עשו זאת על ידי הדחקה: עיסוק 
אינטנסיבי בחיי היום־יום תוך התעלמות כמעט מוחלטת מהעובדה שבעולם מתרחשת מלחמה, 
והם אינם יודעים מה קורה עם הוריהם. ייתכן ששני הדברים היו קשורים זה בזה: העיסוק 
בחיי היום־יום עד הפרטים הקטנים ביותר הוא שאפשר להם להתמודד עם הדאגה להורים.
לכאורה, קיים פער מהותי בין תרבות השיח השומרית, אשר עודדה ויצרה 'תרבות 
בירורים' אינטנסיבית העוסקת בפרטי פרטים של שאלות חייהם, לבין העובדה שאין כמעט 
ביטוי לשיח על כאב הפרידה, כאב אי הוודאות, כאב הנתק מתבנית נוף מולדתם ומשפחתם. 
בפרוטוקולים של השיחות נגלה במלואו הפער בין גודש השיחות על מה שקורה 'כאן' 
לבין השתיקות לגבי מה שקורה 'שם'. דומה שנוכחות האתוס האנטי־אמוציונלי, הצורך 
ההישרדותי של המהגר להיאחז ב'עבודת ההווה' כדי להדחיק את כאבי העבר, וההצטרפות 
לתנועה שקידשה את המעבר מ'יהודי ישן' ל'עברי חדש' ושאימצה אל לבה את שורות 
האינטרנציונל — 'לא כלום אתמול, מחר הכל' — יכולים להסביר את הפער בין הנכתב אז 

לנאמר בימינו. 

סיכום
הפרוטוקולים של חברי ההשלמה הגרמנית בקיבוץ מעברות מעידים על חיי נוער תוססים, 
המלווים בדילמות חברתיות רבות, חלקן אוניברסליות, כגון היחסים בין בנים לבנות, וחלקן 
ייחודיות לחברות הנוער קיבוציות, ובמיוחד לנסיבות שבהן הם נאלצו לעלות לארץ ישראל. 
לפני שעלו לארץ, חיו חברי ההשלמה במשך כשש שנים תחת השלטון הנאצי בגרמניה, 
שנים שהשפיעו על גיבוש זהותם. העלייה ללא ההורים שנשארו מאחור הייתה האירוע 
הקשה בחייהם. רובם לא שבו לראות את הוריהם, שנרצחו בידי הנאצים במחנות ההשמדה.

כבני נוער התעניינו חברי ההשלמה בנושאים כמו היחסים שבינו לבינה ומעמדם בחברה. 
היחסים בין הבנים לבנות בחברה היו נושא מרכזי בשיחות. הקבוצה מנתה יותר בנים מבנות, 
ורובם זכרו שהבנים היו דומיננטיים יותר. עם זאת, מהפרוטוקולים ומעיתוני החברה עולה 
שגם לבנות הייתה השפעה בחברה. היו שיחות שעסקו בשאלה מדוע לא נוצרו זוגות בתוך 
החברה, ודיונים ארוכים בשאלה אם נכון וראוי לקיים יחסי מין במסגרת החברה. נושא 
בוער נוסף היה אם החדרים צריכים להיות מעורבים, בנים ובנות יחד, או שצריכה להיות 
הפרדה. ההחלטה על מגורים משותפים לבנים ובנות בניגוד לעמדה הרשמית של מוסדות 

עליית הנוער, מבטאת לדעתי הן מרד נעורים והן דבקות באידאולוגיה השומרית.

הכהן, ילדי, עמ' 89.   66
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נושא המעמדות בתוך החברה — 'העליונים והתחתונים' — נדון בהרחבה הן בפרוטוקולים 
הן בראיונות. הטענה שחזרה שוב ושוב הייתה שיש חברים שמסתגרים בחדריהם ואינם 
יוצרים קשרים עם חברים אחרים. לעתים החלוקה הייתה על פי ערי מוצא, כלומר, הקשרים 
האישיים בין נערים לבין נערות שהגיעו מאותה עיר בגרמניה והיו יחד באותה קבוצה 

בתנועה נשמרו גם במסגרת חברת הנוער.
מעט מאוד נכתב בפרוטוקולים על תחושות אישיות, ואילו בראיונות סיפרו החברים 
שלעתים הרגישו בדידות למרות החיים המשותפים במסגרת החברה. היו שסיפרו שהיו להם 
חבר או חברה קרובים שלפניהם יכלו לשפוך את לבם ולדבר על הדברים הכואבים באמת. 
אחרים אמרו שפשוט לא דיברו על כך, אולי עקב החינוך שקיבלו בגרמניה ואולי מפני שעל 
הדברים הכואבים באמת לא היו מסוגלים אז לדבר, כפי שחלקם העיד בראיונות. ביטוי 
לסגירות זו אפשר לראות גם בכך שאף על פי שהשיחות התנהלו בזמן שבאירופה התרחשה 
מלחמת העולם השנייה, ורוב הנערים כלל לא ידעו מה קורה עם הוריהם שנשארו באירופה, 
המלחמה, כמו גם הדאגה להורים, כמעט ולא מוזכרים בפרוטוקולים. הפרוטוקולים מתעדים 
את הנושאים שהעסיקו את החברה בחיי היום־יום שלהם כחברה, אולם לא את הנושאים 

האישיים, שסביר להניח שהעסיקו אותם יותר. לעומת זאת בראיונות הם דיברו על כך.
המחקר הראה שהנושאים שעליהם חברי ההשלמה לא דיברו בשיחות החברה, היו אלה 
שעליהם הם דיברו בהרחבה בראיונות המאוחרים. הפרידה מהורים בגרמניה, תחושת חוסר 
האונים שהרגישו כי לא יכלו להושיט להם יד לעזרה, העובדה שהם עצמם ניצלו והוריהם 
נרצחו בשואה לא נזכרו בשיחות החברה. חלקם אף ציין כי במסגרת הריאיון הם מדברים 

על כך בפעם הראשונה בחייהם. 
כיצד להבין את הפער בין מה שהעסיק אותם אז, על פי הפרוטוקולים, במסגרת החברתית 
הקיבוצית, לבין הזיכרונות המאוחרים שחלקו בראיונות אישיים? האם הוא מבטא את מרחק 
הזמן שאפשר לגעת במקומות הכואבים, ואת הבדלי המבט בין אדם בראשית חייו ואדם 
הקרב לסופם? ואולי השינויים ביחסה של החברה הישראלית לשואה גרמו לכך שאת מה 
שטרחו להסתיר בפרוטוקולים הם מעוניינים לספר היום בגילוי לב? כך או כך, ההשוואה 
בין הפרוטוקולים לזיכרונות מראה כיצד חברי ההשלמה הגרמנית בקיבוץ מעברות הושפעו 

מהמפגש בין שני העולמות שאליהם השתייכו: גרמניה וארץ ישראל. 


