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פעיליםלהכשרתסמינרלקייםדרורתנועת

הקיבוצית.התפיסהאתבווהפיצו
והדעתןהחוץ,מןמרציםגםהוזמנולסמינר

הציוניהמנהיגגרינבוים,יצחקהיהשבהם

היהודיהציבורומראשיבפוליןביותרהבולט

מתפקידושהודחהוותיקהמנהיגבמדינה.

שקועהיהבפוליןהציוניתהתנועהכראש

היחלשותההנהגה.עלבמאבקיםתקופהבאותה

הפוליטי,כוחובסיסשהיההפולני,הפרלמנט

ערערהפילסודסקי,יוזףשלההפיכהבעקבות

בנשףהשתתףגרינבויםמעמדו.אתיותרעוד

שהודחלאחרב־0391השניהסמינרשלהסיום

דרכיםחיפשהואהפולני.מהפרלמנטגם

והציוניםהחלוציםחוגיעםפעולהלשיתוף

בממסדלקליטתושסייעדברהסוציאליסטים,

ב־3391.ארצהעלייתועםביישובהפוליטי

שלהשתלטותםאתסימנוהסמינרים

אזעדבפולין.החלוץתנועתעלהקיבוצים

מוגדרתפוליטיתזהותחסרתתנועהזוהייתה

כללייםחלוצייםברעיונותהסתפקהאשר

אדמהבעבודתישראל,לארץבעלייהשהתמקדו

וטקסיםסמליםבהנוצרולאכפיים.ובעבודת

לנפילתוהשנהיוםבאדרי"אלמעטמיוחדים,

תנועתממייסדישהיהטרומפלדוריוסףשל

זהבתאריךנערכושנהמדיברוסיה.החלוץ

טרומפלדוראפילואבלכספים,ונאספוכינוסים

וכלבתנועה,ממששלפולחנימוקדנעשהלא

בהםשלמדוסניפיםהיוהבנתו.פיעלפעלסניף

באחריםישראל,ארץשלוגאוגרפיהעברית

והיובארץ,הפועליםלטובתעבודהכליאספו

שיריםהיולאבמאי.האחדאתשציינוכאלה

המנון.להחוברולאהתנועהאתשאפיינו

חבריאתלקשורחתרוהמאוחדהקיבוץשליחי

הצטרפותםאתלהבטיחכדילתנועתםהחלוץ

לתנועהלתתעליהםהיהכךולשםלקיבוציהם,

1טענההחלוציתהתנועה

רומנטייםרעיונותעלבראטיתה

עבודתובמרכזםה־91מהמאה

להתחדטותכאמצעיאדמה

החלוץחבריולאומית.איטית
1920בגרודנו,

yivoאוניו!

הערה




הביאהמנהיגיםשניביןהוויכוח

לשיאו.האידאולוג׳המתחאת

טבנקיןויצחקגוינבויםיצחק
שלהשניהסמינרמשתתפיעם

מצוירים.ברקע1930החלוץ,

תנועתשלגיבורידיוקנאותיהם

בטקסההמנוןשירתעללטבנקיןגרינבויםבין
אחדשלו.השיארגעשהיההסמינר,שלהסיום

תיארברסלבסקי,משההסופראולימהנוכחים,

הסיום:ערבאת באוזניטיפחוהםברור.וקיבוציסוציאליסטיגוון

יזד

יוסףח"סברנר,יוסףהעבודה:
גורדוןדודואהרןטרומפלדור

ארכיוןהגטאותלוחמיביתמתאון
התצלומים

להגשמתהיחידהשהדרךהרעיוןאתהחניכים
מגמתהעלהמאבקבקיבוץ.היאהציונות

בוויכוחהתפרץהחלוץתנועתשלהקיבוצית

העלההחגיגי,הפרדהערבהאחרון,הערב

גדול,לגובההמסיבהאתצפויבלתיבאופן

הערה




שכאילוהיסודותליסודלעיקר,בדבריםהומה

ובטלשאובדהחלוצי,במחנהממנונתעלם

היהחשובים.לאטפלים,דבריםהמוןבתוך

וירדונקבווהםאמיתית,וחרדהבדבריםכאב

׳העתיד',הסמינריון(",)לגמרהפרדה"עם)מ׳,

.(9,עט׳1.2.1931

האינטרנציונל,אתלשירראוילאכיטעןגרינבוים

התקווהמשלהםהמנוןישלציוניםשכן

אמנםנגעודבריולצדו.אחרלהמנוןמקוםואין

אותם.לשכנעהצליחולאאךהשומעים,ללב

איןכיהכובשתבדרכוטבנקיןיצחקטעןמנגד

המחר,עולםאזשכונהלמהמחוץלציונותקיום

הסמינרמבוגריאחדהמנונו.הואשהאינטרנציונל

ומלותיוכמעט,דתיתבשפההוויכוחאתתיאר

ההולם:לבוקצבאתמשקפות

נקודהעלוטבנקיןגרינבויםביןויכוח

שירתעלבררה,בחירתעלוקישוטים,

כולםלבותמשךהוויכוחהאינטרנציונל.

לדםמלהכלטבנקין...מדברקסם...בחבלי

בה...חושלנוהאמונה...נתגלתהחודרת...

ואשרהדםהרתיחואשרקסםמלותשתיוהיו

העברית:המהפכהשירתבעורקיםירוננותמיד

העמליםשירתופרצהאותו""נשיר

אותושרנוואומץאמונהמלאיכולו.בעולם

׳העתיד',הפרדה,לאחרהסמינר:סיום)"עם

15.1. .(10,עט'1931

החלוץסמינר

כאילוחושלהשעליוזההיהסדןפסגה.לאיזו

ידבאור.האירהוזוהחלוצית,ההכרהמחדש

הזההערבאתלהפוךהייתההגורלשלסמויה

דרמטיתלפגישההתנגשות,במתקרב,לבמת

שנזדמנובעםורחוקותקרובותשכבותשל

דיברהחגיגי.לערבבמקרהושלאבמקרה

הייתהגדולהחרדהכבושים,דבריםגרינבוים

המהפכה׳שירתהמליםעללהתעכבראוי

חודשיםארבעהתוםעםהצעירשכתבהעברית׳

לצפותאפשרהיהתנועתי.חינוךשלמרוכזים

חייםשחיברל׳תחזקנה׳תתייחסנהאלהשמלים

שלבאירועיםהושרזהשירביאליקנחמן

אךכהמנוןלהושימשהציוניתהעבודהתנועת

המנוןאתדווקאכךמכנההואמפתיעבאופן

התקווההבינלאומית.הסוציאליסטיתהתנועה

הערה




העמוקבאופןמגולמתצעיראותושלהלאומית

נוספתאידאולוגיהלצירוףהתנגד

הואגם׳?£1היהאךהציונות,לצד

לקולקטיביותהמחויבותבסבך
חניכיע?ז׳בוסינסק׳ולליברליזם.

הממושקףהחניךבפינסק.בית"ר
בגיןמנחםהואשלצדו

לו1"מצילום:

העולמיהפועליםמחנהעםההזדהותכינראה

מתחושתמפלטהיהודיםלצעיריםסיפקה

מושךמשהובההיהבסביבתם.שחשוהניכור

יותר,רחבהמסגרתהלאומילמאבקםשהעניק

שפיצתההשתייכותאליו,להשתייךגדולמחנה

היהודיחלומםאתוצבעההלאומיתבדידותםעל

כולו.העולםגאולתשלאוטופייםבצבעים
הקנאיתהסוציאליסטיתהזדהותםאולם

מתפשרת,ובלתיצרהציוניתזהותיצרה

בציונותאחריםזרמיםכלפיסובלנותחסרת

לדחוקואיימהגרינבוים,כמואנשיםוכלפי
זוקנאותלמפעל.שותפיהאתהחוצה

שפרצוטבנקיןשלתשובהדבריולאחריו

איןהעיקר:אתבלבבותוהדליקואשבלשונות
הייתההעבודה.ציונותבלעדיאחרתציונות

לגמרהפרדה:)"עםבברזל׳׳ברזלשלהרגשה

.(9עט׳,1.2.1931׳העתיד׳,הסמינריון",

׳ברזלהדעותשתיחושלוהסמינרשלהסדןעל

החניכיםממנויצאוכיצדלראותואפשרבברזל',

האפשרותהיאהעבודהציונותכשבתודעתם

בלתה.שאיןהאחת

תקופהבאותהששררההרדיקליתהקנאות
הפוליטיתהמחלוקתשלהופעתהאתבישרה

הציונית.בתנועהלשמאלהימיןביןהחריפה

לקראתב־3391עוצמתהבמלואהתפרצהזו
עלהמאבקבסימןשעמדה־81הציוניהקונגרס
המחלוקתויצמן.חייםשלפרישתולאחרההנהגה
הובילהואףלהקציןהמשיכההתנועותבין

פרישתעםב־5391,הציוניתהתנועהשללפילוגה

קשהמשברבשעתדווקאהרוויזיוניסטיהימין
בחבריעודראולאהחלוץחברירובהיהודי.לעם

בנפש.יריביםאלאציוניםבריתבניבית"ר

שלההשמאלהבמגמתגרינבויםשלמאבקו

הוכרעהקרבמאסף.קרבהיההחלוציהנוער

שללארץעלייתםעםב־8291כברלמעשה
שלהמלאהלהזדהותההמתנגדיםאחרוני

סמינר

הבינלאומיבחזוןעבורוביותרוהמרגשביותר

העולם.כלפועליגאולתשלהאוניברסלי
׳תחזקנה׳אתהיטבהכירוהחלוץחברי
יזמולכןקודםאחדיםשבועותביאליק.של

הנציגותמולחוקיתלאהפגנההסמינרמשתתפי

הלבן.הספרפרסוםבעקבותבוורשההבריטית
הנציגות,מולבטלכהולכיבזוגותשוטטוהם

העבריהפועלהמנוןבשירתאחתבבתפצחוואז

לשוטריםשגרםדברהלאומי,המשוררשכתב
אלאמהם.שישהולעצורההפגנהאתמידלפזר

התקווההחלוץשלהחדשהפעיליםדורשעבור
הםבאינטרנציונל.דווקאסומלהביותרהגדולה

שהיהומכובדותיקציוניגרינבוים,עםהזדהולא

מהעולםהוקסמואלאובורגני,מבוגרבעיניהם
הסגורלגבולמעברונרקםשהלךהמסתורי

המועצות.לבריתפוליןביןשחצץ

כפיבוויכוחטבנקיןשלבדבריוהתבטאה

שומעיו:בלבותשנקלטו

הערה




חלוציםכולנונהיה
מפוליןוהעלייההעבודהתנועת

1936־1923

יונהרונה

ענל396תשפ"א,מאגנס,

תנועתמנתהבשיאה

למעלהבפוליןהחלוץ

אךחברים,אלףמ־53

דרכההצלחתדווקא

לארץעלייהבעידוד
אתממנהגרעהישראל

שבחבריה.הבכירים

מהפרדוקסיםאחדזהו
שמעלההמובנים

כדיבפולין.החלוץבפעילותהמתמקדהספר

לפוליןהגיעושנוצרהמחסורעללהתגבר
ישראל,בארץהקיבוציותהתנועותשליחי

התנועהאתשלהםבדמותםלעצבניסווהם

ביותרהגדולהיהודיבריכוזהמוניםשסחפה

הגאוגרפייםהמוקדיםשניביןלמתחבעולם.

ראוהקיבוציםשליחיהציפיות.פערגםנוסף

אוונגרדיתגבששבומצרףכורהחלוץבסניפי

מביןרביםאךבקיבוצים,שיתיישבחלוצי

ישראללארץלעלותפשוטרצוהחלוץחברי

המחויבותמלואאתעצמםעללקבלבלי

ביןמתחיצרההזוהשניותהאידאולוגית.

שהשהותההכשרהקיבוצילביןהסניפים

לקיבוץעלייהשלחוויהמעיןהייתהבהם
אחרעוקבהספראנפין.בזעירישראליארץ

ואחרהחלוץתנועתשלבפעילותההמתחים

להגיעהעבודהתנועתשללהצלחתהתרומתה

וביישוב.הציוניתבתנועהלשלטון

יונהרונה

חלוציםכולנונהיה
ספוריןוהעלייההענווהתנועה

החלוץסמינר

לפנינהרגסוומפלדוויוסף

לשמאלהתפצלהשהציונות

נוראוהצדדיםושניולימין

לגדודקראהשמאלגיבור.

והימיןשמו,עלהעבודה
בריתבית"ו-הנוערלתנועת

תרומפלדוריוסף

ז׳נוטינסק׳ארכיוןבאדיבות

והימיןהשמאלשלעמדותיהם

שלרוחםלמוותהקצינו

האצ"לסמלציונים.מנהיגים

השומרשלתמיכהונחת

האדוםבצבאהצעיד

nnxnהצבאיהי
המועצותבריחתחי

הסוציאtl;*סו1ית!הציונותתחי

הצעיד
:יאניסנוית

החלוץגזברובהםהקיבוץ,עםהחלוץתנועת
שרספיר,פנחסלימיםקוזלובסקי,פנחס

שלושישראל.מדינתשלהשלישיהאוצר

החלוץבסמינרהסוערהוויכוחלאחרשנים
דאגהלהביעהעבודהתנועתראשיגםהחלו

מהתגברותהחלוצית,ההשמאלהממגמת

עםהגוברתומהזדהותההבדלניותנטיותיה

אתלהחליףשאיימההזדהותהמועצות,ברית

זומגמהלבלוםשניסהמיהלאומית.הנאמנות

בידו.עלהלאאךכצנלסון,ברלהיה

המשיךלאינטרנציונלהתקווהביןהמתח

אתולהסעירהציוניתהעבודהתנועתאתללוות

ואףוהחמישים,הארבעיםבשנותגםצעיריה

גםתםלאהוויכוחולפילוגים.למשבריםהוביל

סוערתבשירההחלוץבסמינרשנחתםלאחר

הפועלים.המנוןשל

נוטפת:לקריאה

ויהודילאומיותסוציאליזם,ופוליטיקה׳נבואהפרנקל,יונתן

והחשבון:'החזוןצחור,זאב;1989עונד,עם,'1917־1862רוסיה,

;1994פועלים,ספריתלפוליטיקה',אידאולוגיהביןבן־גוריון

.1980עובד,עםביוגרפיה;׳נולשפירא,אניטה

יונהרונהד"ר

אורניםבמכללתישראלעםשללהיסטוריהמוצה

המחקריהעתנתבועורכתאביבתלובאוניברסיטת
חלוציםכולנו׳נהיההספרמחבות'ישראל'.

'1936־1923מפוליןוהעלייההעבודהתנועת

הערה



