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 'הכל יוחזר למקומו': 
הקיבוץ הארצי והסכם השילומים 

עפר בורד

טיוטת הסכם לשילומים / דן פגיס
ָתִמיד, טוֹב טוֹב, ֲאדוִֹנים ַהּזוֲֹעִקים ָחָמס כְּ

ֲעֵלי־ֵנס טוְֹרָדִנים, בַּ
ֶקט! ׁשֶ

ל ֻיְחַזר ִלְמקוֹמוֹ, ַהכֹּ
ָסִעיף ַאַחר ָסִעיף.

רוֹן. ָעָקה ֶאל ּתוְֹך ַהגָּ ַהצְּ
ֶסת. ָהב ֶאל ַהלֶּ י ַהזָּ נֵּ ׁשִ

ַחד. ַהפַּ
ח ְוָהְלָאה ּוְפִניָמה ן ֶאל ֲאֻרּבוֹת ַהפַּ ֶהָעׁשָ

ֶאל ֲחַלל ֲעָצמוֹת,
ְרְקמּו עוֹר ְוִגיִדים ְוִתְחיּו, ּוְכָבר תִּ

ְחיּו ָלֶכם, ה ֲעַדִין תִּ ִהנֵּ
לוֹן, קוְֹרִאים ִעּתוֹן ֶעֶרב. סָּ ִבים בַּ יוֹׁשְ

עוֹד מוֵֹעד. ל בְּ ֶכם! ַהכֹּ ה ִהנְּ ִהנֵּ
ֵלׁש ד ִיתָּ הֹב: ִמיָּ ר ַלּכוָֹכב ַהצָּ ַוֲאׁשֶ

ֵמַעל ֶהָחֶזה
ר ִויַהגֵּ

ַמִים1 ַלׁשָּ
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מבוא 
במאמר זה אני עוסק ביחסו של הקיבוץ הארצי להסכם השילומים עם גרמניה. הסכם 
השילומים מילא תפקיד מרכזי בחיי הקיבוץ הארצי עשרות שנים. למרות זאת, הנושא לא 
זכה עד היום לייצוג מספיק במחקר. מחקרו של דן גלעדי, השפעת הפיצויים האישיים 
מגרמניה בתנועה הקיבוצית, שנעשה לפני ארבעים שנה, הוא ככל הנראה היחיד שעסק 
בפיצויים האישיים בתנועה הקיבוצית ובכלל זה גם בקיבוץ הארצי.2 גלעדי נאלץ להתבסס 
רק על ארכיון הקיבוץ המאוחד בשל בעיות ארגוניות באותה תקופה בשאר הארכיונים 
הקיבוציים, ונמנע ממנו מידע רב שנמצא בארכיונים של הקיבוץ הארצי־השומר הצעיר 

ושל איחוד הקבוצות והקיבוצים שכעת זמינים לחוקרים. 
תהליך מימוש השילומים, הפיצויים האישיים והשבת הרכוש מגרמניה בקיבוץ הארצי 
וההתמודדות עם השלכותיהם התנהל כל המחצית השנייה של המאה העשרים. במאמר 
אני מתמקד בשני העשורים המרכזיים והמעצבים — שנות החמישים והשישים — שבהם 
היה עיסוק מרובה בהסכם השילומים, בהשבת רכוש ובפיצויים האישיים, ובקיבוצים ניכרה 
השפעתם הכלכלית של שלושת המרכיבים הללו. בתקופה זו התקיימה והסתיימה העברת 
השילומים מגרמניה )1965( והתגבש נוהל העברת כספי השבת הרכוש והפיצויים האישיים 
במלואם מידי החבר לידי הקיבוץ. עם זאת, כדי להציג את הנושא במלואו אני מתייחס גם 

להתפתחויות המרכזיות בנושא בעשורים הבאים. 
המחקר התבסס בעיקרו על ארכיון השומר הצעיר יד יערי. לצדו נחקרו גם שני ארכיוני 
קיבוצים: הזורע, קיבוץ שמנה יוצאי גרמניה רבים שהיו זכאים לפיצויים, ושער הגולן, קיבוץ 
שמנה מספר קטן יותר של זכאים לפיצויים, שנחלקו בין ארצות מוצא רבות. כמו כן נסקרו 
עיתונות הקיבוץ הארצי ומפ"ם ועלוני קיבוצים מן התקופה הרלוונטית. על אלה נוספו 
ראיונות עם פעילי התנועה הקיבוצית שהיו מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות והביצוע, 
וכן ספרי זיכרונות, שלמרות מגבלותיהם כמקור היסטורי, יכולים להוסיף מידע, ובעיקר 

לשקף את הלך הרוחות, ההווי וערכי החברה.3 
בעזרת מקורות מגוונים אלה אני מראה כי יחסו של הקיבוץ הארצי אל ההסכם שילב 
שתי מגמות סותרות: התנגדות עקרונית, נחרצת ולוחמנית מצד אחד, ותמיכה ומיסוד 

במסגרת תנועתית פורמלית מצד שני. 

השפעת הפיצויים האישיים מגרמניה בתנועה הקיבוצית, תל־אביב 1976 )להלן: גלעדי,  דן גלעדי,   2
עוסק  הוא  אך  גזית,  תמר  של  במחקרה  גם  נבחן  הסוגיה  של  הקיבוצי  ההיבט  הפיצויים(.  השפעת 
בקיבוץ המאוחד בלבד: תמר גזית, יחסו של הקיבוץ המאוחד לגרמניה 1959-1945, עבודת מוסמך, 

אוניברסיטת חיפה 1998.
הזורע נוסד בשנת 1936 בידי חברי 'וְרְקלוְֹיֶטה' )אנשי מעשה( Werkleute, תנועת נוער יהודית־גרמנית   3
סוציאליסטית, שחבריה הצטרפו לקיבוץ הארצי בשנת 1938. שער הגולן נוסד בשנת 1937 במסגרת 

התיישבות 'חומה ומגדל', בידי חברים מפולין ומצ'כוסלובקיה. 
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הסכם השילומים, הפיצויים האישיים והשבת הרכוש מגרמניה
ב־20 בספטמבר 1945, כארבעה חודשים לאחר תום מלחמת העולם השנייה, שלח נשיא 
ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, חיים וייצמן, איגרת לממשלות ארבע מעצמות 
הכיבוש ששלטו אז בגרמניה — ארצות הברית, ברית המועצות, בריטניה וצרפת — ותבע 
את עזרתן בהשבת הרכוש היהודי שגזלו הנאצים או במתן פיצוי לבעלים על אובדנו. אם 
לא יימצאו הבעלים, תבע וייצמן להעביר את זכותם אל הסוכנות היהודית, לשיקום שארית 

הפלטה. בכך הוא הניח את היסוד להסכם השילומים שנחתם כעבור שבע שנים.4
בשנים הבאות עסקו אזרחים פרטיים ומוסדות יהודיים בארץ ובעולם בניסיון להשיב 
את הרכוש היהודי שנגזל. לאחר הקמת המדינה הצטרפה אליהם ממשלת ישראל, שבמקביל 
החלה לפעול להשגת פיצויים מגרמניה המערבית.5 בניסיון להימנע ממשא ומתן ישיר עם 
הגרמנים, ניסתה ישראל לתבוע את הפיצויים באמצעות ארבע המעצמות, אך האמריקנים, 
האנגלים והצרפתים הפנו אותה אל ממשלת גרמניה ואילו מברית המועצות, נותנת החסות 
של גרמניה המזרחית, לא התקבלה תשובה לפנייה. בלית בררה החליטה ממשלת ישראל 

לפנות ישירות לגרמניה.6
ב־19 באפריל 1951 נפגשו בחשאי בפריס דוד הורוביץ, מנכ"ל משרד האוצר הישראלי, 
וקונרד אדנאואר, קנצלר גרמניה, כדי לדון בשאלת הפיצויים לישראל.7 ב־27 בספטמבר 
1951, לאחר חמישה חודשים של משא ומתן חשאי, הודיע אדנאואר בבונדסטג בבון על 
נכונותה של גרמניה המערבית לפתוח במשא ומתן עם ממשלת ישראל ועם נציגי העם 

היהודי על פיצויים עבור הנזקים שנגרמו ליהודים בתקופת המשטר הנאצי.8
הציבור בישראל התנגד למשא ומתן ישיר עם ממשלת גרמניה. רוב המתנגדים להצעת 
הממשלה לא פסלו קבלת כסף מידי הגרמנים, אך התנגדו לקיום מגעים ישירים עם גרמניה 
לשם קבלתם, למרות חוסר המעשיות של עמדה זו. התומכים במשא ומתן הצדיקו אותו 
בטענה כי חובה למנוע מצב שבו הרוצח יהיה גם היורש, וכי מדינת ישראל זקוקה לכסף 
הגרמני כדי לקלוט את ניצולי השואה.9 בצד התומכים ניצבו מפלגות הקואליציה, מפא"י 
והמפלגות הדתיות. גם רוב חברי המפלגה הפרוגרסיבית, שהייתה באותה תקופה באופוזיציה, 
תמכו בעמדת הממשלה. במפא"י היו מאבקים פנימיים, אך הוויכוח הוכרע במהרה בהחלטה 

גרמניה,  של  הפדרלית  הרפובליקה  ובין  ישראל  ממשלת  בין  ההסכם  בדבר  מסמכים  החוץ,  משרד   4
ירושלים תשי"ג )להלן: משרד החוץ, מסמכים בדבר ההסכם(. 

Nana Sagi, German Reparation: A History of the Negotiations, Jerusalem 1980; דוד הורוביץ,   5
חיים במוקד, רמת גן 1975, עמ' 93-92. מכאן ואילך מתייחס המונח גרמניה לגרמניה המערבית, אלא 

אם כן מצוין אחרת.
משרד החוץ, מסמכים בדבר ההסכם.   6

הורוביץ, שם, עמ' 90-86.  7
משרד החוץ, מסמכים בדבר ההסכם.   8

דברי הכנסת, 10, 7.1.1952, עמ' 964-911.  9
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לחייב את כל חברי הכנסת מטעמה לתמוך בהצעת הממשלה.10 במפלגות הדתיות הוויכוח 
היה ממושך יותר וניתן לו ביטוי פומבי נרחב.11 בסופו של דבר תמכו בהצבעה בכנסת 
שמונה חברי כנסת דתיים בהצעת הממשלה, חמישה נמנעו, אחד הצביע נגד ואחד נעדר מן 
ההצבעה.12 האופוזיציה, שכללה את חרות ואת הציונים הכלליים מימין, ואת מפ"ם ומק"י 
משמאל, התייצבה כולה נגד ההסכם.13 בעוד מפ"ם ומק"י הסתפקו במאמרים חוצבי להבות 
בעיתונים ובנאומים תקיפים בעצרות עם, הוביל הימין בראשות חרות התנגדות שחרגה מן 
המקובל במאבק פרלמנטרי. הסתה, איומים במרי אזרחי, הצהרות על מלחמה לחיים ולמוות 
ואף פעולות קיצוניות של יחידים היו חלק בלתי נפרד מפעולת חברי המפלגה ותומכיה.14
ב־7 בינואר 1952 החל בכנסת הדיון בהסכם השילומים. באותה עת נאם חבר הכנסת 
מנחם בגין בכיכר ציון הסמוכה, בעצרת המונים שארגנה מפלגתו נגד ההסכם המוצע. בתום 
העצרת פנה בגין והלך לכנסת כדי להצטרף לדיון במליאה. אחריו צעדו תומכיו, ובהמשך 
הצטרפו אליהם גם חלק ממשתתפי העצרת שכינס 'ועד השלום הישראלי', בהנהגת מפ"ם 
ומק"י, וקבוצת סטודנטים. הצועדים פרצו את מחסומי המשטרה שהוצבו בדרכם ורגמו את 
השוטרים ואת בניין הכנסת באבנים. בשבע בערב הוזעק הצבא להשליט סדר, אך הרוחות 
כבר נרגעו. באותו ערב נמשכה הישיבה וגם ביומיים שלאחר מכן.15 ב־9 בינואר 1952, 
בתום יומיים של דיון סוער, התקבלה בכנסת החלטה שמשמעה היה הסכמה לפתיחת משא 
ומתן ישיר עם גרמניה על קבלת שילומים. בהחלטה תמכו 61 חברי כנסת )58 מחברי 
הקואליציה ושלושה חברי כנסת מהמפלגה הפרוגרסיבית שבאופוזיציה(.16 זמן קצר לאחר 
מכן העבירה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת את סמכות ההכרעה בעניין הסכם השילומים 

יהודית אורבך, החלטות מדיניות חוץ ושינויי עמדות: ישראל־גרמניה 1965-1950, עבודת דוקטור,   10
רות  חוץ(;  מדיניות  החלטות  אורבך,  )להלן:   142-140 עמ'   ,1980 בירושלים  העברית  האוניברסיטה 

בונדי, פליקס: פנחס רוזן וזמנו, תל־אביב תש"ן, עמ' 466-462.
שם,  הקדושים',  'צוואת   ;2 עמ'   ,4.1.1952 הצופה,  מגרמניה',  השילומים  'לבעיית  נריה,  צבי  משה   11

13.1.1952, עמ' 1.
דברי הכנסת, 10, 7.1.1952, עמ' 964-962.  12

אורבך, החלטות מדיניות חוץ, עמ' 132, 156-139.  13
פוליטיות  קבוצות  של  החלטות  וקבלת  התנהגות  מגרמניה:  השילומים  פרשת  משבר  נבון,  אהרון   14
ומנהיגים בישראל, עבודה במסגרת סמינר סמסטריאלי לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל־אביב תשל"ט, 

עמ' 26-25.
ענף  ראש  גייר,  זלמן  ס.מ.מ   ;924-921 עמ'  תשל"ז,  תל־אביב  ב,  כרך  בן־גוריון,  בר־זוהר,  מיכאל   15
הארץ,  79/ל-6/16;  המדינה,  ארכיון   ,9.1.1952 בירושלים,  השלום  לשופט  ירושלים,  מחוז  פלילי 
10.1.1952-8.1.1952, עמ' 1; תמר הרמן, 'עלייתו של "ועד השלום הישראלי" ונפילתו', הציונות, יז 
 World Peace Council תשנ"ג(, עמ' 252, 260-259. 'ועד השלום הישראלי' היה הסניף הישראלי של(
הנשק  פיתוח  נגד  בסוף שנות הארבעים במחאה  העולמית הראשונה שקמה  תנועת השלום   ,(WPC)

האטומי והפצתו. הסניף הישראלי נוסד ב־5 ביוני 1950.
דברי הכנסת, 10, 9.1.1952, עמ' 964-962.  16
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לידי הממשלה, ברוב של שמונה נגד שישה. בעד ההצעה הצביעו נציגי מפא"י ונציג הפועל 
המזרחי. נגדה הצביעו נציגי הציונים הכלליים, נציג חרות ונציג מפ"ם.17

המונח 'שילומים' משמש כותרת לכל סוגי התשלומים שהועברו ומועברים מגרמנים 
ליהודים בעקבות מלחמת העולם השנייה והשואה, אם כי מדובר בשלושה נושאים שונים, 

שכל אחד מהם זוכה להתייחסות נפרדת במאמר. 
)א( השבת רכוש יהודי שנשדד בידי השלטון הנאצי בגרמניה, בהתאם לחקיקה של 

מעצמות הכיבוש ואחר כך בהתאם לחקיקה של גרמניה המערבית.
)ב( הסכם השילומים בין מדינת ישראל לגרמניה, שנחתם בלוקסמבורג ב־10 בספטמבר 
1952. בהסכם נקבע, כי גרמניה תשלם למדינת ישראל שלושה מיליארד מארק ועוד 450 
 Conference on Jewish Material Claims against( מיליון מארק ישולמו לוועידת התביעות
Germany(, שייצגה את העם היהודי במשא ומתן. השילומים ניתנו למדינת ישראל כדי 
לרכוש סחורות ושירותים בגרמניה, במטרה ליישב ולשקם בעזרתם את ניצולי השואה 
במדינת ישראל. גרמניה עמדה בכל התחייבויותיה במסגרת ההסכם והן הושלמו עד 1965. 
)ג( הפיצויים האישיים שהתחייבה גרמניה לשלם ליהודים ניצולי השואה בעולם כולו 
בשל נזקים שנגרמו להם בעקבות הרדיפות בתקופת השלטון הנאצי. החוק הראשון בדבר 
זכאות נרדפי הנאצים לפיצויים אישיים נחקק בגרמניה בשנת 1953, והעברת הפיצויים 

האישיים נמשכת עד היום.18

הקיבוץ הארצי והסכם השילומים
בקיבוץ הארצי, שהשתייך פוליטית למפ"ם, התקבלו החלטות לפעול נגד הסכם השילומים 
ומנהיגיו נמנו עם מובילי המאבק נגדו. אך בעוד המפלגה הציגה עמדה חד משמעית נגד 
כל קשר עם גרמניה,19 ביקרו נציגיה בגרמניה המזרחית, שם מילאו נאצים לשעבר תפקידים 
חשובים. ביקורם של מרדכי אורן וחנן רובין במזרח ברלין זכה לגינוי של נציגי המיעוט 
במפ"ם, ראשי אחדות העבודה, שתקפו בחריפות את נסיעת המשלחת לברלין ובמיוחד את 
תוכן נאומו של אורן, חבר הקיבוץ הארצי, בוועידת הפדרציה של האיגודים המקצועיים 
שם.20 התמיכה של מפ"ם בברית המועצות הביאה לכך שהיא הכירה בקיום 'גרמניה חדשה' 

יחיעם ויץ, 'הדרך לוואסנר: כיצד אושרה ההחלטה על משא ומתן ישיר בין ישראל לגרמניה', יד ושם,   17
כח )תש"ס(, עמ' 273.

הפיצויים  השילומים,  הסכם  בסוגיות  חדשים  עיונים  הקרבנות:  חשבון  על  כץ,  יוסי  למשל,  ראו   18
האישיים והשבת הרכוש בישראל, משרד הביטחון 2009. 

נגד העם'  'קנוניה  1; מ"ה,  3.1.1952, עמ'  על המשמר,  הוכנע המצפון בפגישת הקואליציה',  'כיצד   19
)מאמר מערכת(, שם, 6.1.1952.

דפים לחקר תקופה השואה, יא  נעימה ברזל, 'עמדות במפ"ם כלפי מזרח גרמניה על רקע השואה',   20
באוריינטציה  התומכים  מראשי  היה   )1985-1905( )אורנשטיין(  אורן  מרדכי   .167-161 עמ'   ,)1993(
הסוציאליסטית  הליגה  ממייסדי  היה   )1962-1908( רובין  )הנס(  חנן  מפ"ם.  בתוך  הפרו־סובייטית 

וראשיה וחבר כנסת מטעם מפ"ם משנת 1949. 
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בגרמניה המזרחית, ובוויכוח על הסכם השילומים נגזרה עמדתה מהזדהותה עם ברית 
המועצות, המייסדת של גרמניה המזרחית, שראתה בהקמת גרמניה המערבית בתמיכת 

ארצות הברית איום ישיר על ביטחונה.21
במהלך הדיון בכנסת על הסכם השילומים טען חבר הכנסת יעקב חזן, אחד משני מנהיגי 
הקיבוץ הארצי־השומר הצעיר )לצד מאיר יערי( וממנהיגי מפ"ם, נגד כל מגע עם גרמניה. 
עיקרי טיעונו היה: 'בגרמניה הולך וקם הנאציזם לתחייה. גרמניה הנאצית הולכת וקמה 
לתחייה ו"ידידינו" המערביים הם המטפחים את הנאציזם הזה, הם המקימים מחדש את 
גרמניה הנאצית ששומה עליה להחריד מחדש את העולם'. לדבריו, השילומים הם חלק 
מתכנית זו, ומטרתם לחזק את מעמדה של גרמניה המערבית נגד ברית המועצות ולגייס את 
ישראל לצד המערב. בנסיבות אלה אין משמעות להצהרת הממשלה על ניהול משא ומתן 
בעניין השילומים בלי להכיר בממשלת גרמניה המערבית. לכן, המשיך, 'אנו כאן נצביע 
ללא כל פקפוק נגד ההצעה הזו. אנו נראה אותה גם לאחר ההצבעה לא כהצעה מחייבת. 
נמשיך במלחמה ובגיוס ההמונים בישראל נגד הדבר הזה שאנו רואים בו אחד הדברים 

הנוראים ביותר שאתם מביאים עלינו'.22 
רבים מחברי הקיבוץ הארצי התגייסו למאבק בהסכם והשתתפו בהפגנות נגדו שארגנה 
מפ"ם. בראש המפגינים עמדו פרטיזנים ולוחמי הגטאות והמחתרת באירופה, שהפגינו לצד 
חבריהם למפלגה מן הקיבוץ המאוחד, שמנהיגיו היו גם הם ממובילי המאבק נגדו. בלטו 
בהם חייקה גרוסמן )עברון(, רוז'קה קורצ'אק )עין החורש(, ישראל גוטמן )להבות הבשן(, 
שלום חולבסקי )עין השופט(, חייקה קלינגר, משה אלפן )׳פיל׳( ורפי בן־שלום )העוגן(, 

ואריה להולה )ניר דוד(.23

נעימה ברזל, שם, עמ' 174-173. עוד על יחסה של מפ"ם לברית המועצות בתקופה הנדונה ראו: שאול   21
יוכלו  לא  )עורך(,  צור  אלי  בתוך:   ,'1954-1948 חוץ  בשאלות  מפ"ם  לבוא:  'המהפכה שבוששה  פז, 
בלעדינו: עמדות במפ"ם בשאלות חוץ וביטחון 1954-1948, דליה תש"ס, עמ' 206-188, 227-226.

דברי יעקב חזן, בתוך: דברי הכנסת, 10, 7.1.1952, עמ' 901-900.  22
'נגד משא ומתן עם ממשלת בון — תכונה לקראת עצרת המחאה של לוחמי המחתרת', על המשמר,   23
3.1.1952, עמ' 1; דינה פורת, מעבר לגשמי: פרשת חייו של אבא קובנר, תל־אביב 2000 )להלן: פורת, 
מעבר לגשמי(, עמ' 291-290. חייקה גרוסמן־אורקין )1996-1919( נמנתה עם מארגני המחתרת בגטו 
ביאליסטוק והייתה שותפה למרד. רוז'קה )רייזל( קורצ'אק־מרלא )1988-1921( הייתה חברת המחתרת 
בגטו וילנה ופעילה בשורות הפרטיזנים. ישראל גוטמן )2013-1923( היה חבר בארגון היהודי הלוחם 
במרד גטו ורשה ואסיר מחנות הריכוז. שלום חולבסקי )2011-1914(, ממנהיגי המרד בגטו נייסבייז' 
קלינגר־ חייקה  ז'וקוב.  שם  על  היהודית  הפרטיזנים  יחידת  של  והמפקדים  מהמייסדים  )ביילורוס(, 
וממנהיגיו. משה אלפן  )פולין(  בבנדין  הלוחם  היהודי  הייתה ממקימי הארגון   )1958-1917( רוזנברג 
)1996-1920( היו חברי השומר הצעיר  )2006-1918(, ורפי בנשלום )פרידל(  )'פיל'(  )מרטון אלפנט( 
בסלובקיה וממנהיגי המחתרת החלוצית בהונגריה. אריה להולה )ליאופולד פרידמן( )1968-1918( היה 
פרטיזן בתנועת ההתנגדות הסלובקית. תודתי נתונה למשורר והסופר אלישע פורת מעין החורש, שסייע 

לי להכיר את דמותו החידתית של להולה.
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מקצת הפעילים בקיבוץ הארצי נגד הסכם השילומים בראשית שנות החמישים המשיכו 
לשאת את דגל ההתנגדות גם בהמשך. הייתה זו קבוצה ייחודית של פרטיזנים ולוחמי הגטאות, 
ובראשה אבא קובנר )עין החורש(, שלום חולבסקי, חייקה גרוסמן וישראל גוטמן.24 שינויים 
במעמדה הבין־לאומי של גרמניה, גילויי אנטישמיות בתוכה וצעדי ההתקרבות של ממשלת 
ישראל, הניעו אותם להגיב בכעס ולהביע את חששם מפני שובה של הסכנה הגרמנית, 
שלדעתם טרם חלפה, כאשר בלהט הדברים נכרך גם גינוי להסכם השילומים. כך, לדוגמה, 
בעקבות צירופה של גרמניה המערבית לנאט"ו בשנת 1955 וראשית חימושה מחדש, הציג 
חולבסקי את חזיון הביעותים הבא: 'מי פילל כי רק כעבור עשר שנים לרצח העם היהודי 
שוב תינתן המאכלת בידי רוצח העמים? ]...[ כל אשר ראה אותם בשיא רצחנותם ובתהום 
נפילתם, יודע נאמנה, מה מכינים הגרמנים לנו ולעולם כולו'.25 בהמשך דבריו הוא קשר 
בין הסכם השילומים ובין שתיקתם של מנהיגי המדינה, ובראשם בן־גוריון, נוכח האירועים: 
'הכהו עיניהם? הכבולות ידיהם בהסכמים מבישים? כי הוא אשר אמרנו: שילומים — פיתיון! 
שילומים — תעודת הכשר לנאצים. שילומים, הווה אומר: דם יהודי זול בשווקי העולם'.26 
בין ערב חג המולד 1959 לסוף ינואר 1960 התחולל בגרמניה ובמדינות נוספות גל של 
מאות אירועים בעלי אופי נאו־נאצי, שגרר תגובות חריפות בישראל. בין המגיבים היה גם 
ישראל גוטמן: 'ברור הוא כי הנאציזם לא נפח נפשו עם היטלר ]...[. הפאשיזם הוא מחלה 
חברתית מסוכנת, מגפה מדבקת. מוקד המחלה הוכרע, אך חיידקיה נפוצו, הוחבאו ועדיין 
שורצים רדומים, אך מוכנים לזניקה'. באותה הזדמנות הזכיר גוטמן גם את הסכם השילומים, 
אותו האשים בסיוע לתחיית הנאציזם בגרמניה: 'השילומים ]...[ באו כחסד מידה הנדיבה של 
גרמניה. וכך התפרשו בעולם ואף בתוכנו. ולכן גם פילסו את הדרך לשכחה, להתפייסות 

וחיפוי למגמות הרבאנש ]הנקמה[ והחייאת הנאציזם בגרמניה'.27
ההתנגדות להסכם השילומים נמשכה בקיבוץ הארצי גם בראשית שנות השישים ועדיין 
נמצאו חברי קיבוצים שביטאו רגשות עזים נגד גרמניה.28 אך בשנים אלה היו כבר רבים 
שחשבו ופעלו אחרת, עד כדי 'פריצת גדר ממה שהיה מוסכם ומקובל עד כה ביחסים של 
חברי תנועתנו עם גרמניה, על ידי קשירת קשרים כלכליים, וממילא גם חברתיים, מצד 
קיבוצים ומוסדות שונים'.29 כזו למשל הייתה הסכמת קיבוץ הזורע ב־1959 לקבל אליו לביקור 

ראיון טלפוני עם אלישע פורת, עין החורש, 5 באפריל 1999; ראיון עם אדם רנד, עברון, 11 בינואר   24
)1987-1918( היה מראשי המארגנים של תנועת  295-291. אבא קובנר  1999; דינה פורת, שם, עמ' 

ההתנגדות בגטו וילנה ומפקד פרטיזנים בליטא. פעיל בארגון הבריחה ומייסד קבוצת נקם. 
שלום חולבסקי, 'נגד חימוש גרמניה', הדים, כ )45(, אפריל 1955, עמ' 16. צירוף גרמניה המערבית   25
לנאט"ו ביטא את ההכרה בחיוניותה עבור מערך ההגנה על אירופה המערבית ונתן לגיטימציה לחימושה 

מחדש.
שם, עמ' 17.  26

ישראל גוטמן, 'על גרמניה "האחרת"', שם, כה )64(, אפריל 1960, עמ' 24, 38-37.  27
טוביה אברמסון, 'משוט בגרמניה', שם, ל )80(, אפריל 1965, עמ' 81-80.  28

מנחם שדמי, 'מסביב לויכוח על "יחסנו לגרמניה"', שם, עמ' 9.  29
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שלושה סטודנטים מגרמניה. הנושא הובא לשיחת הקיבוץ שאישרה זאת ברוב גדול, לאחר 
שכל אחד מן האורחים קיבל המלצה מחבר בקיבוץ והרקע האישי של כל אחד מהם הוצג 
באסיפה.30 פרצה נוספת בחומת החרם על גרמניה, שעוררה גם היא כעס רב, הייתה כניסת 
מוצרים גרמניים לקיבוצים, כולל לחדרי החברים ולבתי הילדים.31 הוויכוחים בשאלת היחס 
לגרמניה בין מי שדרשו הימנעות מוחלטת מכל קשר כלכלי וחברתי עמה ובין מתנגדיהם 
הלכו וגברו בתקופה זו, וב־1964 אבא קובנר אף התפטר מחברותו בוועד הפועל של הקיבוץ 
הארצי במחאה על הטיפול התנועתי הרפוי לדעתו, בקשרים המתפתחים עם גרמניה.32 אלה 
מול אלה עמדו ניצולי שואה ומי שאינם ניצולי שואה. האחרונים טענו שניצולי השואה הם 
'אנשים רגישים, עם סנטימנטים', ודרישתם לחרם מוחלט על גרמניה אינה ריאלית, ואילו 

ניצולי השואה השיבו להם שדווקא המשך החרם הוא העמדה הריאלית.33 
כאשר הוויכוח בשאלת גרמניה בקיבוץ הארצי החריף עד כדי כך שעלה חשש מסכנת 
פילוג בקיבוצים מסוימים,34 כינסה מזכירות הקיבוץ הארצי שתי ישיבות מיוחדות של 
הוועד הפועל שהוקדשו לשאלת היחסים עם גרמניה, במטרה לגבש החלטה שתחייב 
את כלל קיבוצי התנועה וחבריה.35 במהלך הדיונים הוצגה עמדת המתנגדים לקשר עם 
גרמניה בידי יחזקאל אבני, חבר קיבוץ עין החורש, קיבוצו של אבא קובנר.36 בשם קיבוצו 
דרש אבני לאסור על כל קשר עם גרמניה, שיפוקח הן על ידי חברי הקיבוצים והן על ידי 
מוסדות הקיבוץ הארצי: 'חברי הקיבוץ הארצי, מוסדותיו ושליחיו לא יקיימו כל קשרים 
עם גרמניה. כל מקרה החורג מהאיסור של קשרים ויחסים עם גרמניה, כגון קניית מכונות 
וכו', לא יותר אלא על ידי שיחת הקיבוץ, וזאת על ידי החלטה שתתקבל לא ברוב רגיל 
אלא בהסכמה כללית. החלטה מעין זו תבוא לאישור הועדה שתוקם ליד הוועד הפועל 

יחד עם דעות המתנגדים'.37

פרוטוקולים של שיחות חברים, הזורע, 5.9.1959, 9.9.1959, ארכיון הזורע )להלן: אה"ז(, 1 )שיחות   30
הקיבוץ( /9/2. מכאן ואילך הגיעו מדי פעם אורחים מגרמניה להזורע וגם לגביהם יושם נוהל הבדיקה 
האישית ואישור האסיפה: אליהו מעוז, 'יחסנו לגרמניה — בעיני יוצא גרמניה', הדים, ל )80(, אפריל 

1965, עמ' 17.
דברי ישראל גוטמן 'יחסנו לגרמניה, דברים בשתי ישיבות הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי', שם, לא   31

)82(, ינואר 1966 )להלן: יחסנו לגרמניה, דברים(, עמ' 144-143.
אלון גן, 'שינויים חברתיים בתנועה הקיבוצית בשנות השישים', עיונים בתקומת ישראל, 16 )2006(,   32

עמ' 366.
דברי חייקה גרוסמן, יחסנו לגרמניה, דברים, עמ' 149-148.  33

דברי ישראל גוטמן, שם, עמ' 144-143.  34
שם, עמ' 181-139. הישיבות נערכו בתאריכים 15.2.1965-14.2.1965 בתל אביב; 29.3.1965-28.3.1965   35

בקיבוץ דליה.
הקיבוץ  מזכיר  החורש,  עין  קיבוץ  מראשוני  פולין,  יליד   )2006-1910( )ברייטשטיין(  אבני  יחזקאל   36

ומראשוני הפלמ"ח. השתתף באיתור ילדים יהודים בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה.
דברי יחזקאל אבני, יחסנו לגרמניה, דברים, עמ' 147-145.  37
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העמדה המנוגדת, התומכת בחידוש הקשרים, הוצגה בידי יהודה בן חורין מקיבוץ 
הזורע.38 בן חורין הביע התנגדות עקרונית למה שהגדיר חרם על עם שלם, תוך שהוא 
מסתמך על עקרונות היסוד של השומר הצעיר: 'מתנגד אני לסיכום תנועתי על חרם כולל 
נגד עם, בתחום חברתי, תרבותי וכלכלי. מי אני שאבוא ללמדכם, כי תנועה אשר חרתה על 
דגלה את הצו של אחוות עמים אינה יכולה לקבל החלטה מעין זו?'. כמו אבני לפניו, דיבר 
גם בן חורין בשם קיבוצו, אשר 'החליט פה אחד, על כל שכבותיו, להתנגד לקבלת הצעות 
אלה ]...[. לא נראה לנו שיש צורך בהחלטות תנועתיות'. הוא הבהיר כי קיבוץ הזורע תומך 
בהמשך המצב הקיים, דהיינו קיום קשרים עם גרמניה במסגרת הקיבוץ הארצי, אף שבה 

בעת ישנם מתנגדים לקשרים אלה. אין איש מפריע לרעהו.39 
שני מנהיגי הקיבוץ הארצי, יערי וחזן, סיכמו את הדיון ומסקנתם הסופית הייתה זהה. 
חזן הזדהה עם התביעה לחרם )במגבלות האינטרסים של המדינה(, בעוד יערי הציג עמדה 
מעשית ואפילו פשרנית בעניין הקשר עם גרמניה, אך שניהם קיבלו כמובן מאליו את הדרישה 
להמשך המגבלות על היחסים עם גרמניה.40 בתום הדיון אימץ הוועד הפועל את עמדת 
המתנגדים לקשר עם גרמניה והפך אותה לרשימת החלטות מחייבות. בין השאר הוחלט 
שקיבוצי הקיבוץ הארצי לא יארחו גרמנים, מלבד גרמנים אנטי־נאצים, שביקורם טעון 
אישור של שיחת הקיבוץ, וכי אין לבקר בגרמניה. מקרים מיוחדים טעונים גם הם אישור 
של שיחת הקיבוץ, וכאשר חבר נוסע בשליחות יש צורך גם באישור מוסדות התנועה. כן 
נאסר על רכישת ציוד גרמני לכל שימוש — אישי או מוסדי, צריכת בידור שמוצאו מגרמניה 
או יצירות תרבות 'בנות דורנו' מגרמניה, למעט של יוצרים אנטי־נאצים. נוסף על כל אלה 
הוחלט על הפיצויים האישיים: 'מזכירות הועד הפועל תבחון ]כך במקור[ את התנאים ואת 
ההתחייבויות לפיהם מתקבלים כספי הפיצויים מגרמניה. בכל מקרה כאשר הפיצויים האלה 
מותנים בפגיעה בכבודו של החבר, כאדם וכיהודי, יש לוותר עליהם'. החלטה אחרונה זו 
כוונה ככל הנראה בעיקר למקרים שבהם חברי קיבוצים נדרשו לפרוש את מסכת ייסוריהם 
לפני נציגי שלטונות הפיצויים הגרמניים לצורך קבלת פיצויים על נזקי בריאות. לבסוף 
הוטל גם איסור על קבלת הלוואות ממוסדות או מאישים מגרמניה ועל הקמת מפעלים 

יהודה בן חורין )בריגר( )1974-1915( יליד גרמניה, ממייסדי קיבוץ הזורע, מפקד 'המחלקה הגרמנית'   38
לארץ  הצ'כי  הנשק  בהטסת  פעיל  ב',  עליה  פעיל  בבריגדה,  הנוקמים'  'קבוצת  חבר  הפלמ"ח,  של 

במלחמת העצמאות, מנהל מפעל 'פלסטופיל' בהזורע.
דברי יהודה בן חורין, יחסנו לגרמניה, דברים, עמ' 143-142.  39

דברי מאיר יערי, שם, עמ' 176-175; דברי יעקב חזן, שם, עמ' 177-170. על אבא קובנר, מאיר יערי   40
היחסים  על   .294-290 עמ'  לגשמי,  מעבר  פורת,  דינה  ראו:  הארצי  בקיבוץ  לגרמניה  היחס  ושאלת 
אניטה  ראו:  בארץ  המאוחד  והקיבוץ  הארצי  הקיבוץ  הנהגות  ובין  באירופה  הניצולים  הנהגת  בין 
שפירא, 'מפגש הישוב עם שארית הפליטה', בתוך: הנ"ל, ההליכה על קו האופק, תל אביב תשמ"ח, 
עמ' 354-325; זאב צחור, חזן: תנועת חיים; השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, מפ"ם, ירושלים וגבעת 
חביבה תשנ"ז, עמ' 165-164, 170; דינה פורת, מעבר לגשמי, עמ' 223-219; אביבה חלמיש, מאיר 

יערי: ביוגרפיה קיבוצית, חמישים השנים הראשונות, 1947-1897, תל־אביב 2009, עמ' 294-274.
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קיבוציים שימומנו על ידי כסף גרמני. כדי לפקח על ההחלטה האחרונה נקבע כי מזכירות 
הוועד הפועל תמנה ועדה שתערוך סקר של המצב הקיים בתחום הכלכלי ותתווה דרכים 

למימוש ההחלטה.41 
הקמת הוועדה לוותה בספקנות רבה והיה אף מי שחזה כי לא תהיה יכולת מעשית 
להוציא לפועל את החלטותיה. 'היש בטחון ]...[ שאמנם יוכל המשק הקיבוצי להגשים כיום 
החלטה על איסור קניית מכונות בגרמניה? או שמא תהיה זו "גזירה" שממילא לא יוכל 
רוב הציבור לעמוד בה? חוששני כי אי קיום החלטה זו יש בו משום ביזוי רגשותיהם של 
אלה אשר השאירו בגולה חלק מעצמם ובשרם. וכי לא ברור מראש כי קשה, אם לא בלתי 

אפשרי, לנתק קשרים כלכליים שנוצרו במשך שנים?'.42
בראש 'הועדה לבדיקת נושא הקשרים הכלכליים עם גרמניה' הועמד חבר קיבוץ עברון, 
אדם רנד, מהמחלקה לכלכלה של הקיבוץ הארצי. רנד, שהיה חבר הנהגת השומר הצעיר 
בפולין ועלה לארץ מווילנה בשנת 1941, נשא בתפקידים כלכליים מרכזיים בקיבוצו ומחוץ 
לו. הוא היה מנהל המפעל למוצרי השקיה 'ברמד' בעברון ואחד ממקימי איגוד התעשייה 
הקיבוצית ומנהליו. להערכתי, הביוגרפיה שלו, הידע הכלכלי והאישיות השקולה הביאו 

לכך שהמשימה הרגישה הוטלה דווקא עליו.43 
לאחר שהוועדה בחנה ביסודיות את מכלול הקשרים המוסדיים־משקיים של הקיבוצים 
עם גרמניה, היא הגישה למזכירות את מסקנותיה, יחד עם תוצאות סקר שהוכיח כי בעקבות 
הסכם השילומים נוצר קשר איתן בין מפעלים בקיבוץ הארצי לגרמניה. מסקנת הוועדה 
הייתה, שצריך לבטל כל קשר כלכלי עם גרמניה. עם זאת הודגש כי ההחלטות תוכלנה לצאת 
לפועל רק אם יתגבש בקרב החברים בכל קיבוץ רוב ברור שיסכים לשמור על ההחלטות.44

על פי עדותו המאוחרת של רנד, הוועדה המשיכה לפעול גם לאחר הגשת הדו"ח ופיקחה 
על הקיבוצים בכל הקשור לקשרים הכלכליים עם גרמניה, אך החלטותיה בעניין ניתוק 
הקשרים הכלכליים קוימו באופן חלקי בלבד. היו קיבוצים שהיו רגישים יותר לנושא, אך גם 
הם לא התמידו בכך לאורך ימים. הוועדה חדלה לפעול בשנת 1967, ורנד פרש מן המחלקה 
לכלכלה בשנת 1968, אך שאלת הקשרים עם גרמניה נותרה על סדר היום בקיבוץ הארצי 
גם לאחר מכן.45 בשנת 1978, כאשר בעקבות ביקור מקהלת הקיבוץ הארצי בגרמניה דרשו 

החלטות הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, יחסנו לגרמניה, דברים, עמ' 181.   41
יהויקים דורון, 'האם בדרך של החלטות ארגוניות? )לשאלת יחסינו עם גרמניה(', הדים, ל )80( )אפריל   42

1965(, עמ' 79.
אלישע שפירא, 'אדם רנד: איש המעשה והעצה החכמה', הדף הירוק, 11.3.1999, עמ' 18; ראיון עם   43

אדם רנד, 11 בינואר 1999. 
 ,7.9.1965 גרמניה',  הוועדה לקשרי מסחר עם  'סכומי  מזכירות הקיבוץ הארצי,  רנד אל  מכתב אדם   44
אשר  גרוסמן,  חייקה  גם  נמנתה  הוועדה  חברי  עם   .)3(/5/8 אש"צ(,  )להלן:  הצעיר  השומר  ארכיון 
הוגדרה בידי רנד 'מצפון הועדה', אך לדבריו היא נטלה רק חלק שולי בפעילות ולא השתתפה בכתיבת 

הסיכום. ראיון עם אדם רנד, 11 בינואר 1999.
ראיון עם אדם רנד, 11 בינואר 1999.  45
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אחדים מחברי המזכירות הסבר מדוע התאפשר הדבר, חידש מזכיר הקיבוץ הארצי, נתן 
פלד, את פעילות הוועדה וכינס אותה כדי לבחון את ההחלטות משנת 1965. הוועדה לא 
המליצה לחדש את ההחלטות הקודמות, הסתפקה בהמלצה לזהירות בקשרים עם גרמניה 
וקראה להימנע מביקורי תיירות בה. הצעתו של אבא קובנר, לקבוע כי 'אדמת גרמניה 
המערבית והמזרחית כאחת, היא מחוץ לתחום התיירות של חברי התנועה', לא נתקבלה.46 

השבת הרכוש והפיצויים האישיים
פעילותו של הקיבוץ הארצי בתחום השבת הרכוש החלה במהלך מלחמת העולם השנייה, 
כאשר נטל חלק במאמציה של ההסתדרות הכללית לאסוף ייפויי כוח במטרה להגיש תביעת 
רכוש יהודי בגרמניה לאחר המלחמה.47 השבת רכוש נתפסה כלגיטימית ולא עוררה כל ויכוח 
בזמן המלחמה או לאחריה. בקיבוץ הארצי היה הזורע, שרוב חבריו היו יוצאי גרמניה, הקיבוץ 
עם הקשר החזק ביותר לנושא זה. אחד הפעילים המרכזיים בתחום זה היה חבר הקיבוץ 
אריה זמיר, שהחל להתעניין בנושא השבת הרכוש כבר בשנת 1939, בשל דאגתו להוריו, 
שעלו לארץ בחוסר כול בהותירם מאחוריהם רכוש רב. עוד במהלך המלחמה השתתף זמיר 
בפעילות ההסתדרותית לרישום תביעות הרכוש ואחרי המלחמה המשיך בכך באופן ישיר. 
במהלך 1947 העמיקה מעורבותו של זמיר בנושא התביעות להחזרת רכוש לחברי הזורע 
ולהוריהם, בעקבות החקיקה של שלטונות הכיבוש בגרמניה, שמיסדה את הנושא. שיחת 
הקיבוץ אישרה לו ימי עבודה לצורך הכנת התביעות, והוא נעזר באור"ו )URO( ובארגון 
עולי מרכז אירופה. בעקבות פעילות זו החלו להגיע כבר בסוף שנות הארבעים סכומי 
כסף שהועברו ללא עוררין ובמלואם לידי הקיבוץ והקלו במקצת על מצוקתו הכלכלית.48 

פרוטוקול ועדת הקיבוץ הארצי לנושא היחסים עם גרמניה, 13.7.1978, אש"צ, 60/5/)3(; הצעת סיכום,   46
היחסים עם גרמניה, 9.1979, שם; מכתב אבא קובנר למזכירות הקיבוץ הארצי, 16.10.1979, שם; מכתב 
עליזה עמיר, מזכירת הקיבוץ הארצי, אל לולק, קיבוץ מענית, דרישה להחלטה ברורה של הוועד הפועל 

בנושא היחס לגרמניה, 25.4.1983, שם.
ראיון עם אריה )ארנה( זמיר, הזורע, 30 בנובמבר 1995; אשר ]בנארי[, פרוטוקול שיחת קיבוץ, הזורע,   47

7.12.1942, אה"ז, 1 )שיחות הקיבוץ(/3/1.
שמעון ]חסר שם משפחה[, פרוטוקול שיחת חברים, הזורע, 13.1.1947, אה"ז, 1 )שיחות הקיבוץ(/5/1;   48
אה"ז,   ,4.9.1954 הזורע,  חברים,  פרוטוקול שיחת  7.10.1948, שם;  הזורע,  כללית,  פרוטוקול שיחה 
]ישראל  י"נ   ;1996 בינואר   28  ,1995 בנובמבר   30 זמיר,  ראיונות עם אריה  )שיחות הקיבוץ(/8/2;   1
נוימרק[, 'ראיון עם אסתר שני: עבודה במחלקת הפיצויים', עלון קיבוץ הזורע, 2.2.1970, עמ' 5-4, 
זיכרונות של חלוץ מארץ אשכנז, הזורע  )להלן: נוימרק, 'ראיון עם אסתר שני'(; אשר בנארי,  אה"ז 
1986 )להלן: בנארי, זיכרונות(, עמ' 219-218. אור"ו )URO, United Restitution Organization( היה 
ארגון עולמי של עורכי דין יהודים שלא למטרות רווח, שטיפל בתביעות ניצולים שלא יכלו להרשות 
הבריטי  האמריקני,  הכיבוש  לאזורי  נוגע  לעיל  האמור  פרטי.  דין  עורך  בשירותי  להשתמש  לעצמם 
והצרפתי. באזור הכיבוש הסובייטי ואחר כך במזרח גרמניה לא נחקקו חוקים על השבת רכוש לנרדפים 
כחבר   1934 עלה בשנת   )1999-1912( )זנגר(  זמיר  ארנא(  )ארנסט,  אריה  עצמו.  לאזור  הגרים מחוץ 
'ורקלויטה', ממייסדי הזורע. פעיל מרכזי בתחום תביעות הפיצויים מגרמניה מסוף שנות הארבעים ועד 

סוף שנות התשעים של המאה העשרים. 
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בראשית שנות החמישים, בעקבות ההצלחה הראשונית של יחידים דוגמת זמיר, החלו 
נציגי קיבוצים לצאת לגרמניה בתיאום עם מזכירות הקיבוץ הארצי ובעידודה, כדי לממש 
את תביעות הרכוש של חבריהם. הנסיעות לגרמניה היו הכרחיות, כי בתי המשפט שם טיפלו 
בהחזרת הבעלות הרשמית על הרכוש אך לא בהעברת רכוש. זו נעשתה בידי התובע או 
בא כוחו. כמו כן עסקו הנציגים במבצע המסובך של העברת הכסף לארץ. הנציגים נעזרו 
במשרד הסוכנות במינכן. לרוב היה מדובר בבתים ובמגרשים, אך היו גם תביעות על 
פיקדונות כסף וניירות ערך בבנקים, תכולה של דירות, חפצי ערך מזהב וכסף ויהלומים, 

מכשירי רדיו ופרוות שהוחרמו בידי הנאצים.49 
לצד הפעולה של שליחי הקיבוצים פעלו גם חברי קיבוץ באופן עצמאי. כאשר החלה 
להתארגן בשער הגולן פעילות מרכזית להשבת רכוש, מי שכבר החלו לטפל בתביעותיהם 
מגרמניה באופן עצמאי קיבלו אישור מהקיבוץ להמשיך ולטפל בעצמם בתביעותיהם.50 
בשער הגולן הייתה הפעילות העצמאית בידיעת הקיבוץ, אך ככל הנראה היו גם קיבוצים 
שבהם נעשה הדבר בהסתר, במטרה להימנע ממסירת הכסף לקופה המשותפת.51 בשל טבעם, 
אירועים מן הסוג האחרון כמעט ולא תועדו, אך הם השתמרו בשיח )רכילות( הקיבוצים, 
והופיעו לאחר עשרות שנים ביצירות ספרות ובסרטים שיצרו בני קיבוץ וחבריו. תיאור 
של אירוע מסוג זה מופיע למשל בסרטו של נדב לויתן, שחווה את הדברים כילד בקיבוץ 
כפר מסריק. בסרט ילדי סטלין מתואר חבר קיבוץ היורד בחשאי עם משפחתו לגרמניה, 
לנהל את מבשלת הבירה של אביו שהוחזרה לו בידי שלטונות גרמניה במסגרת החקיקה 
להשבת הרכוש.52 בעדות מאוחרת טען זמיר כי מקרים כאלה יכלו להתרחש בראשית שנות 
החמישים. חבר קיבוץ יכול היה לשמור על חשאיות, להיות במגע ישיר עם שלטונות גרמניה 

או לפעול באמצעות עורך דין בארץ ולקבל את הכסף לכיסו.53
בניגוד בולט ללגיטימציה להשבת רכוש, הפיצויים האישיים היו שנויים במחלוקת בקיבוץ 
הארצי, בגלל הצורך לבקש ממוסדות גרמניים פיצוי אישי על זוועות השואה. לפי הערכה, 
מדובר היה בשלב הראשון ב־1,600 חברים לפחות שהיה צורך לקדם את תביעותיהם,54 

פרוטוקול שיחת חברים, הזורע, 9.12.1950, אה"ז, 1 )שיחות הקיבוץ(/6/1; פרוטוקול שיחה כללית,   49
הזורע, 28.1.1951, שם; אריה זמיר, סקירה על טיפול בתביעות מגרמניה במשך 45 שנים, הזורע 1993 
)להלן: זמיר, סקירה על טיפול בתביעות מגרמניה(, עמ' 9-7; בנארי, זיכרונות, עמ' 219-218; ראיון 

עם אריה זמיר, 28 בינואר 1996.
הגולן,  שער  עלון  הגולן[,  בשער  האישיים  בפיצויים  ]המטפל  בירמן'  יחיאל  עם  'ראיון  פרקר,  זאב   50

28.1.1972, )להלן: פרקר, ראיון עם יחיאל בירמן(, ארכיון שער הגולן )להלן: אשה"ג(.
דברי משה בלומשטיין, המחלקה לחברה של הקיבוץ הארצי, בתוך סיכום 'ישיבת הועדה הבין קיבוצית   51
ועדת  אא"ה(,  )להלן:  והקיבוצים  הקבוצות  איחוד  ארכיון   ,2.12.1958 האישיים[',  הפיצויים  ]לנושא 

חברה/1/70, עמ' 1.
נדב לויתן, ילדי סטלין )סרט קולנוע(, 1988; מקרים כאלה מתוארים גם בקובץ סיפורים: נדב לויתן,   52

מאכל תאווה, תל־אביב תשנ"ו, עמ' 44-35.
ראיון עם אריה זמיר, 28 בינואר 1996.   53

מספר מדויק של חברי הקיבוצים שהיו זכאים לפיצויים אישיים אינו בנמצא. בעיתונות פורסם בנובמבר   54
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אך האווירה הקשה הקשתה מאוד על הפעילות התנועתית למימוש התביעות. בשנת 1956 
הוקם המדור לטיפול בפיצויים האישיים בקיבוץ הארצי, אך לדברי גבריאל שלג, ממייסדי 
המדור, הוא פעל בתחילה בסתר ומספר הטלפון שלו היה חסוי. לדעתו הסיבה לחשאיות 
הייתה ']ש[לא ידעו מה לעשות עם אבא קובנר'. אבא קובנר היה סמל להתנגדות הבלתי 
מתפשרת להסכם השילומים, לפיצויים האישיים ולכל קשר עם גרמניה.55 לטענה זו הצטרף 
גם אריה זמיר, שקבע ש'הפרטיזנים' לא אהבו את משרד הפיצויים והעדיפו להתרחק ממנו.56
שלג וזמיר היו חלק מקבוצה בקיבוץ הארצי, רובה ככולה מנתה יוצאי גרמניה, שתמכה 
בהסכם השילומים מראשיתו ופעלה במקביל כדי לקדם את השגת הפיצויים האישיים 
מגרמניה, מה שעורר עליה את זעמם של ראשי המתנגדים מבין הפרטיזנים ולוחמי הגטאות, 
יוצאי מזרח אירופה. אריה זמיר הציג עמדה זו בבהירות בראיון שערכתי עמו בשנת 1996: 
'אני קיבלתי את מה שאמר בן גוריון, בל יהיו אויבי עמנו גם יורשיו'. לדבריו, הוא לא 
קיבל את עמדת מפ"ם ששללה את הסכם השילומים בטענה שהוא כרוך במשא ומתן ישיר 
עם הגרמנים. 'אני ראיתי אז כבר, שהתיאוריה של מפ"ם ]...[ ]ש[אנחנו צריכים לקבל כסף 
מהגרמנים, אבל לא אנחנו ננהל את המשא ומתן ]...[ אלא ]...[ האמריקאים ינהלו את זה ]...[ 
הבנתי שזה בעצם שום דבר, האמריקאים לא היו מעוניינים'.57 עם זאת, כאשר דנים בפרשת 
הפיצויים האישיים בקיבוץ הארצי, יש להבחין בין עמדתם של הלוחמים והפרטיזנים ממזרח 
אירופה ובין עמדתם של 'סתם' ניצולי שואה ממזרח אירופה. בעוד הראשונים שללו את 
ההסכם מעיקרו ושמרו מרחק מן המדור לפיצויים, הרי האחרונים ברובם שיתפו פעולה עם 

עובדי המדור ובכך אפשרו את קידום תביעותיהם לאורך השנים.58

זכאים  הארצי  בקיבוץ  כי  המערבית,  בגרמניה  הפיצויים  חקיקת  ראשית  לאחר  שנים  כחמש   ,1958
לפיצויים כ־1,600 חברים, באיחוד כאלפיים חברים, ובקיבוץ המאוחד גם כן כאלפיים. לכך יש להוסיף 
וקיבוצים שלא השתייכו לאף אחת  כמה מאות חברים מהקיבוץ הדתי, קיבוצי פועלי אגודת ישראל 
מהתנועות. סך הכול היו זכאים כ־6,000 חברי קיבוצים לפיצויים אישיים בסוף 1958. חביב כנען, '10 
מליון לירות ישראליות יוזרמו לתנועות הקיבוציות מכספי הפיצויים', הארץ, 7.11.1958; דן גלעדי, 
במחקרו שפורסם 18 שנים מאוחר יותר, שבהן חברים נוספים הצטרפו למעגל זכאי הפיצויים, העריך 

כי מדובר ב־8,000-7,000 חברי קיבוצים. גלעדי, השפעת הפיצויים, עמ' 2.
רותי קדוש ותמר רז, 'דמים תמורת דמים', הדף הירוק, 215 )22.4.1987(, עמ' 3; גבריאל שלג )ארנסט   55
לקיבוץ  נוער  חברת  במסגרת   1939 בשנת  עלה  'ורקלויטה',  חבר   ,)2000-1922( גוטשלק(  וולפגאנג 
מעברות. מאמצע שנות החמישים ועד סוף שנות התשעים היה פעיל מרכזי בתחום תביעות הפיצויים 

האישיים בקיבוצו ובקיבוץ הארצי.
ראיון עם אריה זמיר, 28 בינואר 1996.   56

שם. אולי העובדה שאריה זמיר הצטרף לקיבוץ הארצי במסגרת תנועת 'ורקלויטה', ולא כחניך השומר   57
הצעיר )כמו פעילים נוספים בתחום הפיצויים האישיים בקיבוץ הארצי — מאיר נהב, אסתר שני, גבריאל 
שלג(, יכולה להסביר את התבטאותו זו, כמו גם את החופשיות היחסית שבו פעלו הוא ושותפיו מבין 

יוצאי 'ורקלויטה' בקיבוץ הארצי, בנושא הסכם השילומים, הפיצויים האישיים והשבת הרכוש. 
זמיר, סקירה על טיפול בתביעות מגרמניה, עמ' 24.  58
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בשל ההתנגדות לפיצויים, הטיפול בתביעות חברי הקיבוצים נמסר בתחילה, הן באופן 
מאורגן על ידי הקיבוצים והן על ידי החברים התובעים עצמם, לטיפולם של עורכי דין ושל 
ארגונים שונים, ללא כל מעורבות תנועתית. בתקופה זו לא נבחנה כראוי מהות הטיפול ולא 
נבדק גובה שכר הטרחה, שהגיע לעתים עד עשרים אחוז מהפיצויים. בהמשך עורר נושא 
זה ויכוח קשה בין עורכי הדין ובין פעילי הפיצויים של הקיבוץ הארצי, שניסו להקטין ככל 
האפשר את התשלום לעורכי הדין. חוסר הארגון המרוכז של מכשירים מתאימים לטיפול 
בתביעות פיצויים בשלבים הראשונים נתפס בהמשך כמשגה, שגרם לטיפול שלא תמיד היה 
יעיל, לצבירת הון רב על ידי עורכי הדין המטפלים ולתוצאות חברתיות שליליות מבחינת 

המנהיגות הקיבוצית — חברים שהעלימו את כספי הפיצויים מידיעת מוסדות הקיבוץ.59
רק כאשר במחצית השנייה של שנות החמישים החלו להגיע לקיבוצים סכומים ניכרים, 
הוחלט במוסדות הקיבוץ הארצי על מיסוד הפעילות לתביעת הפיצויים האישיים.60 ההשפעה 
החיובית של הכספים על מצבם הכלכלי של חלק מן הקיבוצים מצד אחד, והחשש מהתרבות 
הרכוש הפרטי בקיבוצים מצד שני, לא הותירו להנהגה אפשרות אחרת, למרות רצונה 
להתרחק מן הנושא הטעון. לשם מימוש ההחלטה חבר הקיבוץ הארצי לתנועות הקיבוציות 
האחרות והם הקימו את ועדת הפיצויים של המרכז החקלאי.61 בוועדה היו חברים אנשי 
כלכלה מכל התנועות, והיא ניהלה דיונים מעשיים בנושא במטרה לקדם במהירות את 
השגת כספי הפיצויים. המכשלה העיקרית שעמדה לפני הוועדה הייתה הספק שהועלה 
בגרמניה, אם חבר קיבוץ יכול לקבל את מלוא הפיצויים האישיים. מי שפתח את הדיון 
היה בית משפט בשטוטגרט, שהגדיר בפסק דינו את הקיבוץ כמנזר שחבריו ויתרו על כל 
הבלי העולם הזה, ולכן אין מקום לתביעת פיצויים על 'אובדן מקצוע'. לדעת בית המשפט, 
חברי הקיבוץ ויתרו מרצונם החופשי על התקדמות כלכלית אישית והעמידו את כל כוח 
עבודתם לרשות הציונות ולכן לא נגרם להם נזק מקצועי בשל רדיפות הנאצים. בעקבות 
כך נאלצו חברי הקיבוצים להגיש תביעות על 'נזק בלימודים', שהפיצוי עבורן היה נמוך 
בשיעור משמעותי.62 כדי לקדם את פני מה שנתפס כאיום כלכלי חמור הוכן תזכיר עבור 

פלס,  שמעון   ;12.7.1968 הזורע,  עלון  הארצי',  הקיבוץ  של  הפיצויים  במדור  'פעילות  זמיר,  אריה   59
'מסיפורו של מיכה מיכאליס ]המטפל בפיצויים האישיים בדליה[', עלון דליה, 8/9.1987, אה"ז, 112 
)להלן: פלס, מסיפורו של מיכה מיכאליס(; מכתב אריה זמיר אל המחבר, 7.8.1996; מכתב יעקב זק 
)2012-1914(, מנהל קרן הקיבוץ המאוחד בין השנים 1979-1948, גבעת ברנר, 8.8.1996, אל המחבר.
השומר  'קרן  פרידמן,  )להלן:   )1958 )אוקטובר   )59( כג  הדים,  הצעיר',  השומר  'קרן  פרידמן,  יעקב   60
'5000 מרק  הצעיר'(, עמ' 21; מכתב עו"ד ד"ר שמעון פריץ האז למזכירות שער הגולן, 14.5.1958, 

עבור נזק בהכשרה מקצועית', אשה"ג, 69/תיק מכתבים 1962-1956, פיצויים מגרמניה.
המרכז החקלאי הוא ארגון הגג של התנועות ההתיישבותיות הקשורות להסתדרות הכללית.  61

באיחוד  מרכזי  פעיל  לשעבר,  צבי  מעין  חבר  גרמניה,  יליד   ,)1923 )נולד  דירקטור  ראובן  עם  ראיון   62
הקבוצות והקיבוצים )להלן: האיחוד(, בתנועה הקיבוצית המאוחדת ובתנועה הקיבוצית בתחום תביעות 
לוינסקי  ראיון עם עקיבא   ;1995 בנובמבר   12 היום, תל־אביב,  ועד   1955 הפיצויים מגרמניה משנת 
בתחום  הפעילים  מראשי  צבי.  מעין  קיבוץ  ממייסדי  בגרמניה,  וגדל  בשוויץ  נולד   ,)2000-1918(
השילומים בתנועה הקיבוצית, מנהל קרן האיחוד והמחלקה לכלכלה של האיחוד, מראשי בנק הפועלים 
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משרדי הפיצויים בגרמניה, ובו הוסבר כי חברי קיבוץ הם אנשים רגילים ולא נזירים. גם 
הם צריכים להתמודד עם בעיות פרנסה ועם דאגות עתידיות )לעת זקנה(, ולכן הם זקוקים 
לפיצויים. כל מה שהקיבוץ יקבל, יגיע בסופו של דבר אל התובעים עצמם.63 ככל הנראה 
פעל התזכיר את פעולתו, כי במהרה הכירו המוסדות הגרמניים בזכאותם המלאה של חברי 

הקיבוצים לתבוע פיצויים, כמו כל תובע אחר.64

המשלחות לגרמניה
בראשית 1958 יצאה לגרמניה משלחת קיבוצית משותפת, שנועדה לקדם את מימוש תביעות 
הפיצויים של חברי הקיבוצים מכל התנועות. בראש המשלחת עמד חבר מעיין צבי, ראובן 
דירקטור מאיחוד הקבוצות והקיבוצים, שייצג גם את חברי הקיבוץ הדתי, את קיבוצי העובד 
הציוני, את קיבוצי פועלי אגודת ישראל ואת המושבים השיתופיים.65 לצדו היו חברים בה 
פריץ קוילצקי מטעם הקיבוץ המאוחד ומאיר נהב מטעם הקיבוץ הארצי. האחרון התוודע 
לנושא הפיצויים בשנת 1957 במסגרת תפקידו כגזבר הזורע, וכבר נסע לפני כן לגרמניה 
בשליחות חברי קיבוצו.66 בתקופה הקצרה של שהותם בגרמניה הצליחו חברי המשלחת 
לזרז את הטיפול בתביעות חברי הקיבוצים. הזמן המקובל לטיפול בתביעה באותה תקופה 
היה שלוש עד ארבע שנים, כאשר לבסוף התקבל סכום פיצויים ממוצע של 10,000 לירות. 
המשלחת השיגה תוך שלושה חודשים הסדר פיצויים של 6,000 לירות לתביעה בלי להידרש 
להיכנס לפרטי התביעה ולהציג מסמכים.67 באותה תקופה כבר היו ברוב הקיבוצים חברים 
שהתמנו במיוחד כדי לטפל בתביעות הפיצויים עבור חברי קיבוצם. בחלק מן הקיבוצים 

וגזבר הסוכנות היהודית, מעין צבי, 15 בינואר 1998; ראיון עם סנטה יוספטל )פונדוב( )2007-1912(, 
ילידת גרמניה, ממייסדי קיבוץ גלעד, מראשי הפעילים בתחום השילומים בתנועה הקיבוצית, מראשי 
 19 גלעד,  קיבוץ  העבודה,  ומפלגת  מפא"י  מטעם  כנסת  וחברת  ההסתדרות  הנהגת  חברת  האיחוד, 
בנובמבר 1995; מכתב ד"ר יוסף וייס )מנהל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל( לעקיבא לוינסקי, 
פיצויים מגרמניה  'טיפול בקבלת  ]ללא שם המראיין[,  אא"ה, מזכירות האיחוד/16/321;   ,15.7.1957

)ראיון עם מאיר נהב(', עלון הזורע, 15.2.1985 )להלן: ראיון עם מאיר נהב(, עמ' 9-8, אה"ז.
‘Der Kibbutz’, יולי 1957, אא"ה, מזכירות האיחוד/16/321.  63

פיצויים  בענייני  והמטפלים  הקיבוצים  מזכירויות  אל  הארצי  בקיבוץ  ומשק  לכלכלה  המחלקה  חוזר   64
מגרמניה, 18.12.1957, אשה"ג, 69/מכתבים 1962-1956, פיצויים מגרמניה.

)להלן:  המאוחד  הקיבוץ  ארכיון   ,9.1.1958 החקלאי,  המרכז  של  הפיצויים  ועדת  ישיבת  פרוטוקול   65
אה"ה(, 2-משק-ג'/2/10; גלעדי, השפעת הפיצויים, עמ' 10.

'עשרים  ראיון עם מאיר נהב;  2-משק-ג'/1/4;  אה"ה,   ,11.8.1957 פרוטוקול ישיבת ועדת מפעלים,   66
שנות טיפול בשילומים: ראיון עם פריץ קוילצקי׳, יומן גבעת ברנר, 26.1.1979, ארכיון גבעת ברנר. 
פריץ קוילצקי )1979-1912( עלה לארץ מברלין ב־1933. היה פעיל מרכזי בתחום הפיצויים האישיים 
מגרמניה בגבעת ברנר ובקיבוץ המאוחד. מאיר )ארנסט( נהב )1998-1911( עלה לארץ מגרמניה בשנת 
מפעל  מנהל  בקיבוצו,  מרכזי  ומשקי  כלכלי  פעיל  הזורע,  ממייסדי  'ורקלויטה'.  תנועת  כחבר   1933

'פלסטופיל' הזורע, פעיל מרכזי בתחום תביעות הפיצויים מגרמניה.
ברוך יודקובסקי, פרוטוקול ישיבת מרכז הקיבוץ המאוחד במעגן מיכאל, 18.5.1958, אה"ה, 6 )מרכזים   67

של הקיבוץ המאוחד( / 3/1.
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הם מונו לפני צאת המשלחת לגרמניה, ואחרים התארגנו בעידודן הפעיל של המחלקות 
הכלכליות של התנועות. ואכן, הפעילות נשאה פרי. בקיבוצים נצבר ידע שתרם להתייעלות 

בטיפול, ונוצרה שליטה מלאה של המוסדות התנועתיים בכל תביעה.68
המשלחת הקיבוצית הראשונה סיימה את פעולתה בגרמניה בסוף אפריל 69,1958 ולאור 
הישגיה הוחלט על מינוי משלחת קיבוצית קבועה במדינה זו. חבר המשלחת הקבועה מטעם 
הקיבוץ הארצי היה מאיר נהב, שהוחלף בהמשך בידי אריה זמיר ואחר כך בידי גבריאל 
שלג ומיכה מיכאליס.70 בשנת 1958 התיישבה המשלחת בפרנקפורט, וממנה יצאו חבריה 

לנסיעות, יחד ולחוד, כפי שסיפר נהב במכתב לחברי הזורע: 

שלושתנו מבלים הרבה מזמננו באותה מכונית, דבר המקל על עבודתנו 
ונותן לנו להגיע באותו שבוע להרבה מקומות. ברור שצורת חיים כזאת 
אינה נוחה ביותר אך אני מתאר לעצמי שהרבה חברים היו מוכנים להחליף 
איתה לזמן מה את מקום עבודתם, וגם אני לפעמים מצטער שלא אוכל 
לנצל מקום ריק במכונית ולקחת חבר או חברה לטיול מעניין. לא ידעתי 
אף פעם שיש כל כך הרבה מקומות יפים בגרמניה וכל עוד נוסעים ברכבת 

לא מרגישים בכך.71

בניגוד בולט ליחס לנושא הגרמני במנהיגות הקיבוץ הארצי באותן שנים, מהתכתובת של 
נהב וזמיר עם הארץ בתקופת שהותם בגרמניה עולה הוויית חיים נינוחים על אדמתה, 
ללא התנצלות על מגוריהם שם. כך לדוגמה, זמיר שלח את בנו בתחילה לגן של הקהילה 
היהודית, אך לאחר מכן הכניסו לתקופת מה לבית ספר גרמני. ']בננו[ א' התרגל די טוב 
לחיים כאן אם כי הוא מתגעגע אל ילדי קבוצתו. הוא מבין די הרבה גרמנית ומשוחח עם 
הילדים. אנחנו כמובן מדברים רק עברית. לחופשת הפסח יבוא גם י' ]הבן שנשאר בארץ[ 
לביקור אצלנו. אנו מתכוננים לחגוג את ליל הסדר יחד עם משפחות השליחים האחרים, 

אמנם בלי הופעות ומקהלות שמהן אתם נהנים'.72
את מה שאולי רחש מתחת פני השטח אפשר היה לשמוע רק מעדות מאוחרת )1987( 
של מיכה מיכאליס, שסיפר כי 'הפגישה הראשונה עם גרמניה, שאותה עזבתי 20 שנה לפני 

מגרמניה  לפיצויים  בתביעות  למטפלים  הארצי  הקיבוץ  של  ומשק  לכלכלה  המחלקה  מאת  חוזר   68
בקיבוצים, 13.3.1958, אש"צ, 5/8/)3(.

מזכירות  אא"ה,   ,8.5.1958 החקלאי,  המרכז  שליד  לארץ  מחוץ  הפיצויים  ועדת  מישיבת  פרוטוקול   69
האיחוד/16/321.

 ,21.1.1960 מגרמניה,  בפיצויים  ולמטפלים  הקיבוצים  למזכירויות  בפיצויים  לטיפול  המדור  מכתב   70
בברלין.  נולד   )1999-1908( מיכאליס  מיכה  מיכאליס;  מיכה  של  מסיפורו  פלס,   ;)3(/5/8 אש"צ, 
עלה לארץ מהולנד ב־1939 לאחר הכשרה במסגרת תנועת דרור. היה פעיל בתחום תביעות הפיצויים 

מגרמניה בקיבוץ דליה ובקיבוץ הארצי.
מכתב מאיר נהב, קלן, לחברי הזורע, 18.7.1958, עלון הזורע, 25.7.1958, עמ' 4, אה"ז.  71

מכתב אריה זמיר, פרנקפורט, לחברי הזורע, 25.3.1961, עלון הזורע, ]אפריל[ 1961, אה"ז, 112.  72
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כן, לא הייתה קלה. לא רק הזיכרונות הכאיבו אלא גם שונאי יהודים חיים, שלא הסתירו 
איבתם'. כאשר חיפש כתובת מסוימת )אולי לשם תביעת רכוש( נתקל בעובר אורח שצעק 
לעברו: 'אתה אחד מאלה ששכחו להכניס לתאי הגזים!'. לדבריו הוא היכה את הגרמני 
במפתח, הם התאבקו ברחוב ושוטר עצר אותם. לאחר מכן הוזמן למשפט, אליו הגיע ללא 
עורך דין, ובכל זאת פסק השופט לגרמני שנתיים מאסר על תנאי על אלימות מילולית 

אנטישמית ו־5,000 מארק פיצויים אישיים למיכאליס.73
זמיר סיפר כי המשלחת הקיבוצית רכשה מעמד מכובד בגרמניה, בשונה מהיחס לו 
זכו עורכי הדין הפרטיים. במשרדי הפיצויים בגרמניה שררה תרעומת קשה על עורכי 
הדין שנתפסו כמתעשרים על חשבון הפיצויים, והידיעה שחברי המשלחת עצמם לא נהנו 
מהכספים שלהשגתם טרחו הרשימה מאוד את הפקידים הגרמנים וזיכתה אותם ביחס טוב 
במיוחד.74 כאשר התעוררו בעיות, פעלו חברי המשלחת בהתאם לדימוים ההגון בעיני 
הפקידים הגרמנים ובכך שמרו על יחסי האמון וההערכה. כך לדוגמה, כאשר הסתבר שבגין 
אחת מהתביעות בשל נזקי בריאות שולמו יותר פיצויים ממה שהגיע לאותו תובע, חבר 
קיבוץ, הוחזר ההפרש כדי למנוע פגיעה בפקיד ששגה. ההזדהות של זמיר עם תפקידו כנציג 
האמין של הקיבוצים אף הביאה אותו למתוח ביקורת על תובעי הפיצויים מקרב יוצאי 
מזרח אירופה. 'היה משרד אחד, בקובלנץ, ששמה זה לנרדפים מפולניה, רומניה, בולגריה 
וכן הלאה, ושמה תמיד בתוך המסדרונות היו מכתבים שמשרד הפיצויים ביטל החלטות 
ודרש כספים חזרה, שהתברר שאנשים עשו דברים, רמאויות. למשל, אישה שקיבלה בתור 
אלמנה כסף והיא נפטרה, והמשפחה הלאה המשיכה לקבל את הכסף'. לדבריו, בקיבוצים 
לא קרו דברים כאלה.75 למרבה האירוניה, עשרות שנים לאחר מכן היה על זמיר להדוף 
דברים של חבר קיבוצו, הזורע, שהיכה על חטא וטען כי הושגו פיצויים בדרך לא מוסרית. 
זמיר הגיב מעל דפי עלון הקיבוץ בלהט ובכאב גדול, תוך שהוא מציג את תפיסת העולם 

שהנחתה אותו ואת חבריו למשלחת לאורך כל שנות פעילותם בתחום:

נדהמתי מאוד לשמוע מפיך בשיחה טענה, שהושגו כספי שילומים ]פיצויים 
אישיים[ בדרך בלתי מוסרית. אינני יודע מאין שאבת את המידע שעליו 
הנך מבסס את טענתך וחבל שלא פנית לאחד החברים הקרובים לנושא 
הזה ]...[ למדנו בפעולתנו בטיפול בתביעות מגרמניה שאין דבר קשה יותר 
מאשר להוכיח את האמת. מסיבות מובנות, חברינו ובני משפחתם לא יכלו 
להתבסס בתביעותיהם ברוב המקרים על תעודות ומסמכים, ולכן נאלצנו 

מסיפורו של מיכה מיכאליס. ככל הנראה התרחש האירוע המתואר כאן במהלך שליחותו של  פלס,   73
מיכאליס בגרמניה מטעם קיבוצו, דליה, בשנות החמישים, ולא במהלך פעילותו כנציג הקיבוץ הארצי 

במסגרת המשלחת הקיבוצית הקבועה בשנות השישים.
אריה זמיר, 'עם סיום פעילותו במדור הפיצויים של הקיבוץ הארצי', עלון הזורע, 1.7.1977, )להלן:   74

זמיר, עם סיום פעילותו(, עמ' 6-5, אה"ז.
ראיון עם אריה זמיר, 30 בנובמבר 1995.  75
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למצוא לפעמים דרכים בלתי שגרתיות כדי לאמת את תביעותיהם. הרגשנו 
חובה לעצמנו לנצל במסגרת החוקים השונים ולהשיג את הזכויות של חברינו 
וקרובינו, אבל איך אפשר לחשוד כי פגענו במוסר? ואוכל לומר עוד דבר: 
אם אי פעם נתעורר אצלנו ספק, האם נכון להגיש תביעה מסוימת, נזכרנו 
במשכורות ובקצבאות השמנות שמשלמים המוסדות הגרמניים לקציני 
הצבא הגרמני וליתר הפקידים ועסקנים של המשטר הנאצי, ונמחק כל צל 

של ספק ביחס לצדקתנו.76

הפעילות בארץ
במקביל לפעילות המשלחות בגרמניה, פעל בארץ המדור לתביעת פיצויים של הקיבוץ 
הארצי, שהתפתח משנת 1956 במחלקה לכלכלה ומשק. עם עובדיו של המדור לפיצויים 
נמנו מאיר נהב, אריה זמיר ואסתר שני מהזורע, גבריאל שלג ממעברות, אבשלום בן חורין 
מהעוגן ומיכה מיכאליס מדליה, כולם יוצאי גרמניה.77 ככל שהעמיקה הפעילות בגרמניה 
כך הלך המדור והתרחב. ההתרחבות לוותה בהיפרדות הדרגתית מן המחלקה לכלכלה 
ומשק, עד כדי ניתוק מן הפעילות הכלכלית השוטפת של הקיבוץ הארצי. היה זה תהליך 
טבעי של צמיחה והתפתחות, אך אולי הוא הושפע גם מן היחס הדו־משמעי לפיצויים, היינו 
שאיפת רבים בקיבוץ הארצי שלא להיות מזוהים עם כסף גרמני, אף אם הכירו בתועלתו.78 
'המחלקה שלנו ]...[ אינה שוכנת בבית ]הקיבוץ הארצי[ ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י ]בתל 
אביב[, אלא ב"גלות". בכל זאת מוצאים כל המטפלים בענייני שילומים וגזברי הקיבוצים 
השונים תמיד את דרכם אלינו — ולא קשה לנחש את הסיבה', סיפרה עובדת המדור, אסתר 

שני, בראיון לעלון קיבוצה.79 
לפעילות המדור לפיצויים הייתה גם השפעה חברתית, שבאה לידי ביטוי בשני אופנים 
עיקריים ומנוגדים זה לזה. מצד אחד, עובדי המדור עזרו לחברים תובעי הפיצויים. הם 
קיימו יחסים וקשרים קרובים הן עם נציגי הקיבוצים הן עם חברים יחידים, ולא פעם 

אריה זמיר, 'מילים שלא נאמרו בשיחת ערב יום הכיפורים', עלון הזורע, 12.10.1984, עמ' 8, אה"ז.  76
אריה זמיר, סקירה על טיפול בתביעות מגרמניה, עמ' 24; המחלקה לכלכלה ומשק של הקיבוץ הארצי,   77
5/8/)3(; המדור לטיפול בפיצויים, המחלקה  אש"צ,   ,3.3.1958 טיפול בתביעות לפיצויים מגרמניה, 
לכלכלה ומשק של הקיבוץ הארצי, למזכירויות הקיבוצים ולמטפלים בפיצויים מגרמניה, 21.1.1960, 
'ורקלויטה'.  כחברת   1934 בשנת  מגרמניה  לארץ  עלתה   )1999-1912( )שניצלר(  שני  אסתר  שם; 
ממייסדי הזורע. משנת 1965 הייתה פעילה בתחום תביעות הפיצויים האישיים בהזורע ובקיבוץ הארצי. 
)אלפרד  חורין  בן  אבשלום  בגרמניה;  הפיצויים  מוסדות  מול  בריאות  לקצבאות  בתביעות  התמחתה 
ברנשטיין( )1995-1924( עלה לארץ מגרמניה במסגרת עליית הנוער באוגוסט 1939. ממייסדי קיבוץ 

העוגן, פעיל חברתי וכלכלי בקיבוצו, פעיל בתחום הפיצויים האישיים בין השנים 1990-1960.
 ,21.1.1960 מגרמניה,  בפיצויים  ולמטפלים  הקיבוצים  למזכירויות  בפיצויים  לטיפול  המדור  מכתב   78

אש"צ, 5/8/)3(.
נוימרק, ראיון עם אסתר שני.  79
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נתקלו בבעיות אישיות וניסו לעזור גם במישור זה.80 מצד שני, המדור היה מוסד תנועתי, 
שמחויבותו הראשונה הייתה לקיבוץ הארצי כארגון ופעילותו בהקשר החברתי הייתה 
למען האינטרס התנועתי. במבט לאחור סיכם זאת זמיר: 'במשך השנים התברר, כי הטיפול 
המרוכז בתביעות הפיצויים הביא לא רק לתוצאות טובות יותר מאשר הטיפול הפרטי בעזרת 
עורכי דין, אלא שלטיפול המשותף הייתה בעיקר חשיבות חברתית עליונה. הטיפול המרוכז 
בתביעות החברים מנע בדרך כלל התפתחויות שליליות בקיבוצים'.81 במונח 'התפתחויות 
שליליות' כיוון זמיר לאפשרות שחברים יסתירו מן הקיבוץ כספים שקיבלו מן הפיצויים 
האישיים. הטיפול המרוכז והמאורגן שלו ושל חבריו בתביעות הפיצויים מגרמניה, בשם 
חברי הקיבוצים, הביא לכך שכל התביעות היו ידועות ורשומות, ונשללה ממקבלי הפיצויים 

האפשרות לשמור לעצמם בסתר את הכסף שקיבלו מגרמניה. 
אפשר להבין טוב עוד יותר את דברי זמיר באמצעות סיפורה של תביעת פיצויים 
שהוגשה בשמו של חבר שער הגולן, שנקלט בקיבוץ כנער עולה מרומניה. אחותו כתבה 

למזכיר קיבוצו: 

קיבלתי את המכתב עם הפתק שצורף, למלא את הפרטים ]...[. ניגשתי אל 
העורך דין והוא סירב למלא את הפרטים, בטענה שזה עלול לעכב את כל 
התיקים שלנו, וחוץ מזה הוא מתנגד, שהוא עבד על התיקים, אומר שאסור 
שיעשו תיק שני, כי אז לא יקבל כלום. לא רק הוא אלא שגם אנחנו, מכיוון 
שאנחנו עשינו עם אמא ביחד, כי אז היינו ילדים קטנים ]...[. הייתי מאוד 
מבקשת שאם אפשר לא לנגוע בתיק, כדי לא להפריע לאמא שאולי לה 
יש יותר סיכויים ]...[ כי היא הנזקקת ביותר ]...[ על מחלות ועל כל מיני 
דברים שאין אנו יכולים לעזור לה במאומה, כי מצבנו הכלכלי אינו מאפשר 

לנו זאת.82

תשובת נציג הקיבוץ לאחות הייתה:

כל אשר אנו מבקשים הוא, כי הפיצויים שיתקבלו על שמו של ק' ]האח, 
חבר הקיבוץ[ יהיו בטיפולו של הקיבוץ. אין אנו יכולים להשלים עם כך 
שחברינו יקבלו כספים בלי ידיעתנו ובלי הפיקוח שלנו. כספי החברים חייבים 
להיכנס לקיבוץ. בכספי אימא אין אנו רוצים לנגוע. אולם אם תהיה חס 
וחלילה זקוקה לעזרה — גם לאחר שתקבל את הפיצויים — אנו לא נעמוד 

מנגד ונעזור לה כמיטב יכולתנו.83

שם; מכתב קיבוץ גן שמואל למדור לטיפול בפיצויים, 2.12.1959, אש"צ, 5/8/)3(.  80
זמיר, עם סיום פעילותו.  81

ש"ד אל מזכיר שער הגולן, ]אוקטובר 1962?[, אשה"ג, 66/תיק ק' ו'. שמה של ש"ד אינו נזכר במלואו   82
מטעמי צנעת הפרט.

מכתב בא כוח קיבוץ שער הגולן לש"ד, 24.10.1962, שם. שמו של ק' אינו נזכר במלואו מטעמי צנעת   83
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האחות התבקשה למסור לקיבוץ את שמו ואת כתובתו של עורך הדין, כדי שמדור הפיצויים 
ינסה לקבל מידיו את הטיפול בפיצויי אחיה שבקיבוץ.84 לבסוף השתכנעה האחות ומסרה 
לנציג הקיבוץ את כתובתו של עורך הדין והקיבוץ פנה למדור לפיצויים בהדגישו ש'יש לנו 
גם עניין ישיר לבדוק מה מצב התיק ובמידת הצורך — לעזור בקידומו. ומעל לכל, להבטיח 
את הפיקוח ואת הביקורת ואת הבעלות שלנו על חלקו של ק''.85 בהמשך מסר החבר ייפוי 
כוח לקיבוץ, כספי הפיצויים של המשפחה הגיעו תוך זמן קצר וחלקו של החבר הועבר 
לידי נציג הקיבוץ. במקרה זה יצאה גם המשפחה נשכרת. תודות למעורבותו של המדור 

לפיצויים היא ככל הנראה קיבלה את הפיצויים מוקדם יותר.86
למרות, ואולי דווקא בגלל מסירותם הרבה של פעילי הפיצויים, הם עוררו בשלב מסוים 
את חמתם של חברים אחדים, שאף פנו בתלונה למאיר יערי, והוא העלה את הנושא באותה 
ישיבה מיוחדת של הוועד הפועל בשנת 1965 שכבר הוזכרה, שהוקדשה לשאלת היחסים 
עם גרמניה. לדבריו הוא הזדעזע עמוקות כשראה 'כמה דגמי הצהרות, שחברי קיבוצינו 
מילאון, הצהרות לשלטונות גרמניים למען קבל סוג מסוים של פיצויים, הצהרות שתוכנן 
העביר בי צמרמורת. לא האמנתי שתוכן כזה של הצהרות יכול להיכתב על ידי אדם בעל 
הכרה'.87 ככל הנראה הוא התכוון במיוחד לתביעות פיצויים על נזקי בריאות, שהוגשו 
לשלטונות גרמניה על ידי עובדי המדור לפיצויים בשמם של חברי קיבוצים, כשהנימוק 

לתביעה הוא מחלות ונגעים שנגרמו בשל קשיי החיים בארץ ובקיבוץ.88
למרות ההסתייגות מן הפיצויים האישיים, יש רק עדויות ספורות על סירוב של חברי 
הקיבוץ הארצי לקבל פיצויים מטעמים עקרוניים מצפוניים.89 לפי דיווח של המחלקה לחברה 
מסוף 1958, דובר בלא יותר מאשר קבוצה של '15 חברים, פרטיזנים, המתנגדים לקבלת 
שילומים מטעמים מצפוניים',90 ובהם חייקה גרוסמן, אבא קובנר, ויטקה קובנר ורוז'קה 
קורצ'אק.91 הדעה הכללית בקיבוצים הייתה שלאחר שהוחלט במוסדות התנועה לתבוע 

הפרט.
מכתב בא כוח קיבוץ שער הגולן לש"ד, 24.10.1962, 3.12.1962, שם; מכתב ש"ד למזכיר שער הגולן,   84

]דצמבר 1962?[, שם.
מכתב נציג שער הגולן למיכה מיכאליס, המדור לפיצויים מגרמניה בקיבוץ הארצי, 24.3.1963, שם.  85

צנעת  נזכר במלואו מטעמי  אינו  ק"ו  6.6.1963, שם. שמו של  עו"ד מארק סבסטיין,  אל  ק"ו  מכתב   86
הפרט.

מאיר יערי, בתוך 'יחסנו לגרמניה, דברים בשתי ישיבות הועה"פ של הקיבוץ הארצי', הדים, לא )82(   87
)ינואר 1966(, עמ' 175–176.

נזכר  ג'. שמו של ט"ג אינו  66/תיק ט'  אשה"ג,   ,1962 נזקי בריאות[,  ]הצהרה על  ט"ג — קורות חיי   88
במלואו מטעמי צנעת הפרט.

פרקר, ראיון עם יחיאל בירמן; ברוך יציב, פרוטוקול אסיפת עין השופט, 30.3.1957, אה"ז, 112.  89
דברי משה בלומשטיין, ראו הערה 51.  90

ראיון עם אדם רנד, 11 בינואר 1999. ויטקה קובנר )קמפנר( )2012-1920(, פעילה במחתרת בגטו וילנה   91
ולוחמת הפרטיזנים ביערות רודניקי. שותפה בקבוצת 'נקם'. חברת עין החורש, בת זוגו של אבא קובנר.
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פיצויים, אין החבר חופשי לפעול כרצונו.92 בישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי ביוני 
1957 היו אף מי שהציעו להקים ועדה שתפעיל לחץ ממוסד וקבוע על הסרבנים. חזן התנגד 
לרעיון בטענה שזהו עניין מצפוני אישי, ונענה כי 'זה עניין של מצפון תנועתי'. הוועדה 
לא הוקמה, אך עצם העלאת האפשרות מורה על האווירה בקיבוצים ועל הלחץ שהופעל 
על המסרבים. בסיום אותה ישיבה ביקש אבא קובנר שההחלטה בעניין הפיצויים האישיים 
לא תנוסח כך שישתמע כי החבר חייב לקבל את הפיצויים. במקום זאת יודגש, כי אפשר 
לתבוע פיצויים בשם חברי הקיבוצים רק 'במידה שהחברים מסכימים'. בקשתו התקבלה 
ברוב גדול, אך העובדה שהיה עליו לבקש זאת מעידה על הלך הרוח בקיבוץ הארצי, שלא 

גילה אהדה לסרבני התביעות.93

השימוש בפיצויים האישיים
עם תחילת הטיפול הממוסד של הקיבוץ הארצי בפיצויים האישיים, עלתה האפשרות 
'להלאים' את הכסף, כלומר להעבירו לתנועה שתחזירו לקיבוץ כהלוואה לעשרים שנה. אך 
כבר בישיבת המזכירות בינואר 1957 נדחה רעיון ה'הלאמה' ובמקומו הוחלט על העברת 
הכסף ישירות לקיבוצים שחבריהם תבעו את הפיצויים. מרעיון ההלאמה נותר רק ניסיון 
להעביר אחוז מוסכם למטרת הנצחה מרכזית.94 ביוני 1957 אישר הוועד הפועל את ייסודה 
של קרן שהכנסותיה יוקדשו להקמת 'מפעל תנועתי מרכזי להנצחת הגולה'. כל קיבוץ היה 
אמור להפריש לקרן 7.5 אחוזים מתקבולי הפיצויים. כמו כן נבחרה ועדה להקמת מפעל 
ההנצחה, שכללה את אבא קובנר וחייקה גרוסמן, שהופקדו על הצד התוכני לצד כמה אנשי 
כלכלה.95 לא נמצא רישום מדויק של הסכומים שהועברו לבסוף, אך אריה גילת, חבר קיבוץ 
חצור, שבין השנים 1998-1987 כיהן כמנהל הקרן למוסדות תרבות וחינוך של השומר 
הצעיר )קרן חבצלת(, שבה נשמרו הכספים, כתב כי בסוף שנות השמונים עמדו לזכות קרן 
מורשת כארבעה מיליון שקלים חדשים, שבערכי התקופה היו סכום לא גדול.96 אדם רנד, 
שבתוקף תפקידו במחלקה לכלכלה היה מעורב בקבלת הסכומים שהפרישו הקיבוצים, 
הפחית הרבה מן הסכום. בראיון טען כי באמצע שנות השמונים הצטברו על שם מורשת 

פרוטוקול מזכירות הקיבוץ הארצי, 'פיצויים מגרמניה — משפחת ו' מיחיעם', 31.1.1956, אש"צ, 6/5/  92
)1ד(; פרוטוקול אסיפת קיבוץ עין השופט, 30.3.1957, אה"ז, 112. 

פרוטוקול ישיבת הועה"פ של הקיבוץ הארצי בגבעת חביבה, דיון על הפיצויים האישיים, 10.6.1957,   93
אש"צ, 6/10-5/)9(.

6/5/)1ה(; דברי  אש"צ,  27.1.1957, דיון על הפיצויים האישיים,  פרוטוקול מזכירות הקיבוץ הארצי,   94
משה בלומשטיין, ראו הערה 51.

החלטות הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, גבעת חביבה, 10.6.1957, אש"צ, 6/10-5/)10(; דינה פורת,   95
מעבר לגשמי, עמ' 292.

אריה גילת, חבצלת: מוסדות תרבות וחינוך של השומר הצעיר, ]תל־אביב[ ינואר 2000 )להלן: גילת,   96
חבצלת(, עמ' 2, 21.
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רק כ־800,000 שקלים חדשים.97 מקור כל הכסף שהועבר היה בפיצויים החד פעמיים, 
וניסיון שנעשה )כנראה בשנות השישים( להחיל את ההחלטה גם על הרנטות הקבועות, 
לא צלח. למרות זאת לא כל הקיבוצים קיימו את ההחלטה במלואה או בחלקה, וקובנר 
הביע את כעסו על הקיבוצים שלא הפרישו את האחוזים שנקבעו, שמסרו הצהרות כוזבות 
על הסכומים שקיבלו כדי להקטין את ההפרשות, או ששאלו אם הקיום של יישובי השומר 
הצעיר אינו האנדרטה האמתית לעברו ולעתידו. ככל הנראה, ככל שהתמעטו הפיצויים 
החד פעמיים הצטמצמה העברת הכסף, אך לא ברור מתי בדיוק חדלה.98 כאמור, הכסף 
הופקד בקרן חבצלת, שהפקידה אותו בקרן השומר הצעיר, למען המפעל המרכזי להנצחה 
)בית מורשת(, אך ככל הידוע ברוב הסכום לא נעשה שימוש, למעט תמיכה קטנה בספרות 
ואמנות. בשנות השמונים הועברה מחצית מכלל כספי קרן חבצלת, וכספי קרן מורשת בכלל 
זה, לקופת האוצר במסגרת הסדר החובות של הקיבוץ הארצי. הסכום שנותר הושקע בעזרה 
לבניית מבנה הקבע עבור בית מורשת על שם מרדכי אנילביץ' בקריית תנועות הנוער, גבעת 
חביבה. הבית, שנבנה לבסוף ברובו מתרומות ונחנך ב־19 במארס 1998, כולל כיתות לימוד 

וסדנאות ותצוגת קבע לזכר השואה.99

ראיון עם אדם רנד, 11 בינואר 1999.  97
דינה פורת, מעבר לגשמי, עמ' 317; דן גלעדי כתב במחקרו כי ההחלטה ליצור קרן הנצחה באמצעות   98
 ;55 עמ'  הפיצויים,  השפעת  גלעדי,  זו:  לקביעה  סימוכין  הציג  לא  אך  מומשה,  לא  הפיצויים  כספי 

ראיונות עם אריה זמיר, 30 בנובמבר 1995, 28 בינואר 1996. 
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באדיבות ארכיון הזורע
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עיקר הכסף נותר בידי אותם קיבוצים שרבים מחבריהם היו זכאים לפיצויים.100 בקיבוץ 
הזורע, כאשר החלו להגיע סכומים ראשונים על חשבון הפיצויים, פנה הגזבר לנגיד בנק 
ישראל דאז, דוד הורוביץ, וביקש לקבל מפרעות על חשבון הפיצויים העתידיים. הורוביץ 
יצר קשר עם בנק פויכטוונגר וסידר לקיבוץ הלוואה בתנאים נוחים. בתמורה התחייב 
הקיבוץ להעביר את הפיצויים העתידיים דרך בנק זה. הקיבוץ, שכל מייסדיו היו יוצאי 
גרמניה, החל להחזיר חובות בריבית גבוהה שהעיקו עליו מאוד וכבר בשנת 1957 עלה על 
דרך המלך מבחינה כלכלית. עם זאת, השיפור הכלכלי שחווה הקיבוץ בתקופה זו מקורו 
לא רק בכספי הפיצויים, אלא בראש ובראשונה הודות לפיתוח מוצלח של ענפי המשק 
והסדר חובות מטעם הממשלה.101 אל סכומי הפיצויים החד פעמיים של חברי הזורע נוספו 
בהמשך הרנטות והפנסיות שהפכו להכנסה קבועה משמעותית. הסכומים הגדולים חיזקו 
את הדימוי העצמי של ותיקי הקיבוץ, שחשו שהם תורמים גם בהגיעם לזקנה.102 שנת 1982 
הייתה שנת השיא מבחינת היקף תקבולי הפיצויים בהזורע, כשלושה מיליון מרק. לאחר מכן 
החלו סכומי התקבולים לרדת בהדרגה.103 קיבוץ דליה, שמייסדיו היו חניכי השומר הצעיר 
מגרמניה ומרומניה, קיבל גם הוא סכום גדול, אף שפחות מהזורע, בין חמישה לשישה מיליון 
מרק מסוף שנות החמישים עד אמצע שנות השמונים. ב־1987 ההכנסה השנתית הייתה 
450,000 מרק, ההכנסה השלישית בגודלה לאחר הכנסות מפעלי הקיבוץ.104 גם קיבוצים 
שהיו בהם פחות יוצאי גרמניה קיבלו סכומים נכבדים. בקיבוץ להבות הבשן, שנוסד בידי 
בוגרי עליית הנוער מגרמניה ופולין ובוגרי השומר הצעיר מהארץ, קיבלו יותר משישים 
חברים פיצויים מגרמניה בין השנים 1960-1953. רובם קיבלו פיצויים חד פעמיים בשל 
הפסקת לימודים בגיל צעיר וחלקם קיבלו פיצויים על נזקי בריאות, שהות במחנות ריכוז 

ואובדן רכוש ההורים. לקופת הקיבוץ נכנסו באותה תקופה קרוב למיליון מרק.105
בקיבוץ הארצי הוחלט, כשהחלו להגיע הסכומים הגדולים בשנת 1957, כי כספי הפיצויים 
לא ישמשו לכיסוי ההוצאות השוטפות של הקיבוץ, אלא יוקדשו למפעלים מיוחדים.106 
רוב הקיבוצים מימשו החלטה זו והקדישו חלק ניכר מכספי הפיצויים החד פעמיים למטרה 
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ציבורית, כמו בניית אולם מופעים, מועדון, ספריה או פינת זיכרון.107 עם זאת, נראה 
שבקיבוצים שבהם רק מעטים קיבלו פיצויים, שולב כל סכום הפיצויים במחזור השוטף. 
תהליך זה הואץ כאשר הפיצויים החד פעמיים התמעטו בשנות השישים ואת מקומם תפסו 
כספי הרנטות והפנסיות. בעוד הראשונים שימשו, לפחות בחלקם, למפעלים מיוחדים, 

שולבו האחרונים, רובם ככולם, במחזור הכספים השוטף של הקיבוצים.108 

סיכום
כספי השבת הרכוש היהודי בגרמניה וכספי הפיצויים האישיים, לצד סחורות שנקנו במסגרת 
הסכם השילומים, היו מרכיב מרכזי בהוויית החיים בישראל בשני העשורים הראשונים 
לקיומה, והקיבוץ הארצי לא היה יוצא דופן מבחינה זו. השבת הרכוש שנשדד בידי הנאצים 
נתפסה בקיבוץ הארצי כלגיטימית מראשיתה ולא עוררה כל ויכוח. מיד בתום המלחמה 
גיבשו חברי הקיבוצים הנוגעים בדבר את התביעות להשבת רכושם ורכוש הוריהם, נסעו 
לגרמניה, פעלו מול המוסדות הגרמניים ומימשו את המרב לטובת הקיבוצים )או לטובת 

ההורים, אם נותרו בחיים(. 
מימוש הסכם השילומים היה מורכב יותר. חברי הקיבוץ הארצי פעלו בלהט כדי לנסות 
ולמנוע את ההסכם, שנתפס כניסיון של הגרמנים לקנות כפרה בכסף ולשלם בעד הדם היהודי 
השפוך, כדי לזכות בכרטיס כניסה למשפחת האומות. אך משנחתם ההסכם, הצטרף הקיבוץ 
הארצי לנהנים מסחורות השילומים, ובמהרה נקשרה כלכלת התנועה לכלכלה הגרמנית 
כמעט לבלי הפרד, כשבעקבות כך באים גם קשרים חברתיים ותרבותיים. התפתחות זו לא 
עברה בשתיקה, והיו חברי קיבוצים שהביעו כעס והתנגדות. שיאם של ביטויי ההתנגדות היה 
בשתי הישיבות המיוחדות של הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי שהוקדשו לשאלת היחסים 
עם גרמניה )1965(, שבסופן נאסר על קשרים כלכליים, חברתיים, תרבותיים ותיירותיים עם 
גרמניה. עם זאת, במבט לאחור מתגלה שהחלטות הוועד הפועל מומשו רק בצורה חלקית 

והקשרים עם גרמניה נותרו ברובם בעינם.
במקביל להתנגדות להסכם השילומים הייתה בקיבוץ הארצי התנגדות גם לפיצויים 
האישיים, בגלל הצורך בפנייה אישית למוסדות הגרמניים לקבלת פיצוי על מה שלא היה 
ניתן לפצות עליו — זוועות השואה. ההתנגדות החריפה לפיצויים האישיים הביאה לכך 
שבשנים הראשונות נמנעו מוסדות הקיבוץ הארצי מלטפל בנושא. באותה תקופה היו חברי 
קיבוץ שפעלו בכוחות עצמם לקבל את הפיצויים המגיעים להם, וככל הנראה היו ביניהם 

נוימרק, ראיון עם אסתר שני.  107
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שער הגולן, 19 ביולי 1998.
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גם מי שנמנעו למסור את הכסף לקיבוץ. רק כאשר הפיצויים האישיים הפכו לגורם כלכלי 
משמעותי מצד אחד, ולאיום ממשי על השוויון בקיבוצים מצד שני, התגייס הממסד התנועתי 

ונרתם בכל כוחו לתבוע את הפיצויים. 
בעקבות מהלכים אלה היו כספי השבת הרכוש בגרמניה, סחורות השילומים ועל כולם 
הפיצויים האישיים )ואחר כך גם הרנטות והפנסיות מגרמניה( למרכיב מרכזי בכלכלתם של 
רבים מקיבוצי הקיבוץ הארצי והיה להם חלק חשוב בבניינם בשנות החמישים והשישים, 

וגם מאוחר יותר. 
המאבק המר נגד אישור הסכם השילומים בכנסת, ואחר כך על מימוש הפיצויים 
האישיים בקיבוץ הארצי הסתיים בניצחונם של התומכים בהסכם השילומים ובתביעת 
הפיצויים האישיים. הקשר הכלכלי שנוצר בעקבות כך הביא אתו קשרים חברתיים, תרבותיים 
ותיירותיים, שהלכו והתפתחו בחלוף השנים, והביאו בסופו של דבר להשתלבות מלאה של 
הקיבוץ הארצי במציאות הישראלית של קשרים קרובים אך מורכבים עם גרמניה והגרמנים. 




