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אברהם אדרת
רשמה :רותי סופר

בשנת  1951עברה תנועת 'הקיבו המאוחד' משבר קשה .על רקע מחלוקת בדבר
הזיקה האידאולוגית והמעשית של הקיבוצי לברית-המועצות הקומוניסטית
מזה ,ולמערב הקפיטליסטי מזה ,נוצר בתו הקיבוצי פילוג עמוק שחילק אות
לשני גושי גדולי ולווה בעימותי קשי .קיבוצי התפצלו ,קיבוצי חדשי
הוקמו ,והחברי עברו על מיטלטליה לקיבוצי אחרי .משפחות נשברו ,וחברי
האתמול הפכו אויבי .כתוצאה מ! המשבר קמה תנועה קיבוצית חדשה – 'איחוד
הקבוצות והקיבוצי' .טראומת הפילוג ליוותה לאור שני את דור המייסדי,
וזמ! רב עבר עד שהתפוגגו המרירות והאיבה ,ועד שנחלצו הקיבוצי הנפגעי
מהמשבר החברתי והכלכלי שאליו נקלעו 1.ד"ר אברה אדרת )תרע"ד%תש"ס(,
שהיה בי! מייסדי קיבו בית השיטה ,עזב יחד ע קבוצה נוספת של חברי את
קיבוצו-ביתו ,ועבר לקיבו איילת-השחר .במש רוב שנותיו עסק אברה אדרת
בחינו ,ובמש שני רבות היה מורה לספרות חז"ל באוניברסיטת חיפה ובסמינר
אורני ומאנשי הרוח המובילי בתנועה הקיבוצית.
כעשר שני לפני פטירתו גולל אברה אדרת את זיכרונותיו באוזני תלמידתו
רותי סופר .הדברי המובאי כא! כלשונ ,נאמרו במבט לאחור של מי שהיה
בעי! הסערה .בהמש מובאת רשימה קצרה המשלימה את קורות חייו.

*
1

קטעי מתו :רותי סופר ,הִת ַהל ֵך לפָנ ַי
ואיש ספר ,ספר שטר ראה אור.
ראו :א' לפיד' ,הקיבו' ,הספרייה הוירטואלית של מט"ח.
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סיפור חייו של אברהם אדרת ,אדם ,מחנך ,מורה
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זרעי פילוג

בית-השיטה 'של מעלה' ו'של מטה'
סיפור אחד קט! ונשכח ,שחשיבותו האידאית רבה ,התרחש בראשית הקמתה של
בית-השיטה .זהו אחד מאות סיפורי הטומני בח(' את זרעי חורבנו .היה זה
בשנת תרצ"ה ,שני אחדות טר הפילוג .על הפרק עמדה שאלת עלייתה של
'קבוצת החוגי' על הקרקע ,אל 'המעי!' שעל אדמות בית-השיטה .נתגלע ויכוח
בדבר מיקומה המדויק .כלומר ,על הפרק עמדו אז שתי אפשרויות .הצעה ראשונה
גרסה שיש להתיישב במדרו! ,מקו משכנה של בית-השיטה כיו; הצעה שנייה
העדיפה את ראש הגבעה של אותו מדרו! ,זה הקרוב יותר למקו משכנו הנוכחי
של מושב מולדת ,השוכ! מעבר לגבעה .רוב חברי בית-השיטה צידדו בהתיישבות
'למעלה' ,בראש הגבעה ,ג בשל יופיו של המקו .מיעוט ביכרו את 'למטה'  %כ
כונו שתי ההצעות .לצור דיו! והכרעה בעניי! ,התקיימו כנסי אחדי בקבוצתנו,
ולבסו* נטו רוב הדעות לטובת ההתיישבות 'למעלה' .זו הייתה ג דעת אנשי
הביטחו! באזור מסיבות מובנות ,בשל היתרו! האסטרטגי שיית! תשקי* טוב על
הסביבה ואפשרויות הגנה יעילות יותר.
כנגד הכרעת הרוב בתו היישוב ,התייצבה באופ! מפתיע דווקא מזכירות 'הקיבו
המאוחד' .בנחישות בלתי מובנת התעקשה' :למטה' ויהי מה! כל זאת  %היו נית!
לומר בלא היסוס  %מנימוקי שוליי ופעוטי-ער .מתחו קברניטי התנועה קו
דמיוני על מפת האר ,לאמור :עי!-חרוד ,תל-יוס* ,בית-השיטה ,שדה-נחו,
ופסקו :על פי קו זה יישרו כל יישובי התנועה קו! כ הוא רצו! התנועה ,וחסל .לא
עזרו השאלות הנוקבות בדבר השיקול הטופוגרפי ,הסיכו! הביטחוני הכרו בתנאי
שטח נחותי ועוד כהנה ,ואשר על כ! ,א טבעי הוא לדו! במיקו כל יישוב לגופו.
רק כ פסקה התנועה! ובאשר תל-יוס* ועי!-חרוד כבר ישבו במקומ הקבוע,
נכפה על פי זה הר כגיגית א* מיקומ של בית-השיטה ושדה-נחו .נתגלע ויכוח
חרי* בי! חסידי ה'למטה' לבי! חסידי ה'למעלה' ,כאשר הראשוני ה בדעת
מיעוט.
ואז יצאה החלטה מוזרה עד מאוד ,בצורת 'גילוי דעת' ממזכירות הקיבו ,שחבריה
היו במיעוט ,וזה תוכנה :כל המתנגד ל'למטה'  %כמוהו כמתנגד לקיבוץ ודורש
רעתו! וכיו! שזכתה החלטה זו לתמיכה וגיבוי גמורי של מזכירות התנועה ,שוב
לא העז איש לערער כנגדה .ובי! כה וכה נכפה הרוב על ידי המיעוט ,והוכלמה
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הדמוקרטיה .ו'מעשה אבות סימ! לבני' מאז ועד היו .הרצפלד צידד – 'למעלה'.
מרכז ענייני הביטחו! בגוש צידד – 'למעלה' .כל אנשי המרכז החקלאי פסקו –
ַ
'למעלה' .ורק מזכירות הקבו החליטה – 'למטה'! וכל כ למה? יע! כי צרי 'לישר
קו'!...
ואכ! ,לא יאומ! כי יסופר ,כל שהרי ידו בהצבעה לטובת ה'למעלה' ,מיד 'הוצא מ!
הרשימה' ונאסר עליו 'לבוא בקהל' .הוכרז כ'אלמנט בלתי רצוי' ונדחה מכל
פעילות רעיונית-חינוכית בקיבו ,ובכלל זה ,דר משל ,האפשרות לקחת חלק
בסמינרי של התנועה ,כשליח מטע הקיבו .כ זוכרני ,שעוד בשנת תרצ"ה
נבחרתי על ידי אספת הקיבו להשתת* באחד מ! הסמינרי הרעיוניי ,א
'נמחקתי' בעוד מועד מ! הרשימה ...לשאלתי ,על מה ולמה מחקוני ,והלא נבחרתי
ברוב קולות להיות בי! היוצאי ,נעניתי' :הממ ,ישנו כא! עיכוב טכני ,לא מהותי...
אי הבנה ...נראה לשבצ ברשימת הסמינר הבא' ...הסמינר הבא לעול נותר
'הסמינר הבא' ...כ הפכה דעתו של אד על פי השקפת עולמו ,ולו בענייני
היותר פרוזאי ,להיות לאב! נג* בחייו! כ! ,קשה להאמי! ,קשה להאמי!!
ג אריה זיכרונו לברכה ]=אריה ב! גוריו! ,שנשאר בבית השיטה[ ,רעי הטוב ,היה
בי! אלה 'מ! העבר השני' .שני לאחר מכ! ,כל אימת שהיינו נפגשי ,היה סח לי:
'אברה ,דע ל ,בכל פע שמדרי אנוכי טיולי בסביבתנו ,ועולה על הגבעה הזו,
הריני מהרהר ביני לביני בעצב :כמה שוטי היינו אז! כמה שוטי'...
זה הסיפור וזה שברו :אי! הדבר אפשר לחיות חיי של שותפות-אמת באווירה
שכזו ובמודוסי מעי! אלה .לעול לא יצלח הדבר .כל ערכה של שותפות כזו בטל
מעיקרא .במקו שישנ כפייה ושרירות לב  %מסתתמי מעיינות היצירה,
מסתלקת האחווה ,נעל האד ואיננו...
היישוב הקומוניסטי הגדול בארץ
הבה אספר ל בתור דוגמה עוד סיפור מדהי מראשית חיינו הקיבוציי .היה זה
בשנת תרצ"ט ,חודשיי בלבד טר פרו מלחמת העול השנייה .בחודש תמוז
של אותה שנה נתכנסה מועצת הקיבו המאוחד בקיבו נע! .את הכניסה למועצה
פיארה תערוכה גדולה ,שעמדה בסימ! ציו! הנפש האל* בקיבו יגור .מעל
לתערוכה התנוססה לה כתובת חגיגית באותיות של קידוש לבנה' :היישוב
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הקומוניסטי הגדול באר!' .והנה ,במהל המועצה ,נשא יהודה שרת ,ממייסדי
יגור ,שהיה ממחייבי האיחוד ,דברי כני ונרגשי על דבר איחוד התנועה
הקיבוצית .וכה אמר' :חברי! בטר אפתח את דברי ,מוכרח אני להעיר בעניי!
המעיק עלי מאוד מאוד .זו העובדה התמוהה ,שלקיבוצי שלי העניקו את הכותרת:
'יישוב קומוניסטי!' הֲכה דלונו ,עד שאי! לנו כבר ש משלנו?? תקראוהו יישוב
קיבוצי ,יישוב שיתופי ,יישוב חלוצי .א על מה ולמה נל ביו חגנו לרעות בשדות
זרי?!'...
תלמד כא!
קפ יצחקלה טבנקי! ,מנהיג הקיבו המאוחד ממקומו ,וצעק' :אתה לא ַ
כיצד לכתוב כותרות!' הרכי! יהודה שרת ראשו מפני הכבוד ואמר' :יצחק ,מורי
ורבי ,דברי הרבה למדתי ממ ,אבל לא אוכל למחול על הדבר היותר עצמי לי ,על
שמו של ביתי!' ק יצחק ועזב את הישיבה בכעס .אותו היו לא נתכנסה עוד
ישיבת המליאה ,עד לאחר שנתפייס יצחק טבנקי!.
והנה ,שווי בנפש ,פשוט לא ייאמ!  %כל הדי! ודברי הזה ,ובכללו הערתו של
יהודה שרת  %נמחקו מ! הפרטיכל! ...ולבד מזאת ,הלוא חלפו שני רבות מאז,
והביאו עמ! תמורות כבירות .והנה מש כל השני הללו ,ובמיוחד מאז קריסת
מה שהיה בעבר ברית-המועצות ,לא שמעתי שיקו אחד מהללו המנהיגי' ,אנשי
הרוח' ,ויאמר' :טעינו! סליחה ומחילה ,שגינו!' אי! זו בושה לשגות ,א זהו בהחלט
ביטוי לחולשה ואובד! דר שלא להודות בכ! מלבד זאת ,יש בה בהודאה ג
ביטוי נאצל של ענווה וישרות הלב ,של גדלות אמת .ולא הוא! לא ק איש מבינינו
לעשות חשבו! נפשו הציבורי .הדבר הזה ,הוא מאיי על קיומנו ,כ! כ! ,מאיי על
עצ קיומנו...
השעה אינה כשרה
סיפור אחר ,שהוא בעל חשיבות עקרונית גדולה ,התרחש א* הוא באותה מועצה
מפורסמת בקיבו נע! .המתנגדי לאיחוד ,ובראש יצחק טבנקי! ,נימקו את
התנגדות בטענה ש'השעה עדיי! איננה כשרה לאיחוד!' ימי תמימי נמש
הוויכוח בי! המחייבי לשוללי ,כאשר הכול נרש בפרטיכל עב-כרס .והנה,
באחת מ! הישיבות ,התנשא ממקומו צעיר גבה-קומה ובלתי-מוכר וקרא
בהתרגשות ,בעברית שאיננה רהוטה' :שומע אנוכי כל העת  %השעה אינה כשרה,
השעה אינה כשרה .למע! הש ,על מה הנכ מדברי באמרכ שהשעה אינה
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כשרה? וכי נתת אל לבכ את העומד להתרגש על אירופה והעול ,ובייחוד על
הע היהודי בנכר ,בעוד חדשי מעטי?!' אמר דברו והתיישב נסער .שמו של
אותו צעיר היה גיורא יוספטל ,לימי בעלה של סנטה יוספטל 2.לפני מלחמת
העול השנייה שימש גיורא כנציג תנועות הנוער בפני השלטו! הנאצי ]בגרמניה[.
על שו כ ידע האיש 'מבפני' דברי אחדי שאחרי מבחו ,כמותנו ,לא
ידעו .אשר על כ! ,רבתה פליאתו על טענת החברי ש'אי! השעה כשרה' לאיחוד
ואימו כל הכוחות .והנה ,כמה נורא ,ג דבריו אלה הגורליי כל כ  %נמחקו מ!
הפרטיכל! וכל זאת כאשר קול ענות מלחמה כבר ריח* בכל מוראו בחללו של
עול!...
במחנות העקורים בגרמניה
שנת שליחותי בגרמניה הייתה עבורי שנה רבת-חשיבות .היה זה ע תו מלחמת
העול השנייה ,בשנת תש"ו ,ואני אז כב! עשרי וחמש ,נשוי ואב לשניי ,בקיבו
בית-השיטה .תשאלו ,אי הוא שנבחרתי להיות שליח ,לעבוד במחנות העקורי
בגרמניה ,ע שארית הפליטה? ובכ! ,שני קוד לכ! הדרכתי במסגרת תנועות
הנוער במקומות שוני באר .כ רכשתי אותו ניסיו! ,שכה נצר בשליחות מעי!
זו  %להביא לפני הפליטי הצעירי ,מוכי המלחמה ,את בשורת החיי
המתחדשי באר-ישראל .היה בכ אתגר עצו עבורי ,ואני התייצבתי למשימה
בכל לבבי ובכל נפשי .האמת ניתנת להיאמר ,שארגו! המפעל כולו היה בצורה
מרושלת למדי .בעצ ,איש לא ידע אל נכו! מהו שנתבע מאתנו ש ,במה נפגוש,
ומה יהא עלינו לעשות .רק זאת נאֱמר לי ,שיהא עליי ללמד ידיעת האר לנוער.
ובכ! ,הגעתי למינכ! ונתקבלתי בשמחה.
] [...הדבר הקשה מכל עבורי היה מ ֵארת הפילוג בתנועות הנוער ,שאותותיו ניכרו
א* בקרב הצעירי האומללי ,שרידי חרב ,שארית הפליטה ,ועוד ידובר על כ
להל! .כזכור ,נשלחתי לעיר רוזנהיי לעבוד בבית יתומי ענק ,קסרקטי! נאצי
שהוחר עבור תנועות הנוער שלנו .הסתופפו בו מאות רבות של ילדי יתומי,
שנאספו כביצי עזובות מ! הגטאות וממחנות הריכוז וההשמדה ,מכל רחבי
העשנה .הבית היה ב! חמש קומות .מה רבה הייתה תדהמתי כאשר
ֵ
אירופה

2

חברת קבו גלעד מזכירת איחוד הקבוצות והקיבוצי וחברת הכנסת השלישית מטע מפא"י
והכנסת השמינית מטע מפלגת העבודה.
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גיליתי ,כי כל קומה הייתה שייכת ל...תנועה אחרת! כל תנועה 'התבצרה' לה בפני
עצמה באחת הקומות  %על סיסמאותיה ,מנשריה ,אותותיה ודגליה .הבה נזכורה
 %החניכי ,יתומי היו ששרדו מ! השואה!! והנה ,היו הילדי מתגודדי בפתח
הקומה ,בחדר המדרגות ,שבויי מ! הבוקר עד הערב בוויכוחי מחרישי אוזניי,
שסופ לעתי מזומנות קטטות והחלפת מהלומות ,ר"ל ,וסביב איזה עניי! נסבו?
תנועתו של מי טובה וחשובה יותר! ...רואה הייתי אות בכ ,ולבי נשבר בקרבי.
הרי ל ,ילדי רכי בשני ,שא זה עתה איבדו את הוריה ,את כל משפחת,
בני בלי בית ,שעולמ חרב  %ולמע! הש ,במה ה עסוקי? בעסקי מחלוקת.
ללבות בקרב עלובי אלה
וק ַבלתי בפניה' :האפשר ַ
באתי לפני הממוני עלינו ָ
שנאה ומחלוקת ,בשעה שמה שנחו לה יותר מכל ה חו ואהבה ללא גבול?
מה חשיבות עתה ,ובכלל ,לאיזו תנועה יהיו משתייכי?? עתה יש להעמיד על
רגליה ,ולהשיב לה את שמחת חייה האבודה!' כ התחננתי על נפש ואי!
שומע .זוכרני כי בבואנו ,ניסינו כוחנו בהקמת תנועת 'נוער חלוצי מאוחד'  %נח",
שתהא בלא הבדלי השקפה ותנועה .ה! כל זה לא היה רלבנטי אז כלל .א לא כ!
סברו חבריי השליחי ,וביותר הללו מ! 'השומר-הצעיר' ו'הקיבו-המאוחד' .כל
שנותר לי לעשות אפוא ,היו ניסיונותיי הנואשי להפריד בי! הנצי .מראות
הילדי הרכי ,שארית הפליטה ,המחליפי ביניה מהלומות בשל 'חילוקי דעות
אידאולוגיי' על מדרגות הקסרקטי! הנאצי ברוזנהיי שבבבאריה הצפונית %
מדירי שינה מעיניי עד עצ היו הזה...

אווירת מחנק ערב הפילוג

'אי השפיות גברה על שפיות הדעת'
אכ! ,עתה כבר הייתה האווירה בי! המחנות דחוסה ,עכורה ורוויית-מתח .ככל
שהיה הדבר לפלא ,נבצר מאתנו לחיות חיי מלאי ַהיָאי לתקופה כה גדולה ,כזו
שקדמה להכרזת העצמאות ותקומת מדינת ישראל .עד מה השתוקקנו להיות
שותפי גמורי בהתגשמות משאת הנפש של דורות רבי רבי ,היינו נכוני
ניתבע בפירוש ,בעבור האידאל העצו
שניתבע ,וא* מה שלא ָ
ָ
למסור הכול ,כל
ונורא הזה .לא נמצא כל היגיו! וטע בעכירות הרוח .איש לא ידע להסביר היא
ואימתי נולדה ,ומהו שמפרנס אותה .א העובדה הייתה ,שאי-השפיות גברה על
שפיות הדעת .למרבה התדהמה ,חצתה המחלוקת את הכול ,הבדלי האידאולוגיות
טמטמו ועיוורו את המוחות של ראשי ההנהגה ,ממש כשל אחרו! החיילי...
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כזה היה מצב הדברי ביישוב ערב הקמת המדינה .אווירה של מצור וביטול ,זלזול
ודיכוי היו נחלת החברי .הייתה תחושה של מחנק ,של ערב פילוג! הבשורה
הקרובה בדבר עצמאות ישראל הנכספת  %כמה נורא ,באופ! היותר פרדוקסלי %
ֵחלֶ* שתביא להפשרת היחסי הפנימיי ,הפלת המחיצות והתעצמות האחווה,
הח ָר ָפה בלתי נסבלת בכל התחומי ,דבר שנמש ,למעשה ,עד
עוד הביאה עמה ְ
רגע הפילוג עצמו!
מדינת ישראל ' %נ ֵפל'!
לא רבי יודעי או זוכרי מה התרחש בבית-השיטה ערב הקמת מדינת ישראל,
ביו הכרזת העצמאות .היה זה בערב שבת .כל שאני עומד לספרו עתה ,התרחש
ככתבו וכלשונו ,ואי! כא! שו גוזמא כלל ועיקר.
באותה תקופה שימשתי כרכז ועדת התרבות בבית-השיטה .נודע לנו על דבר
הדיו! העתיד להתקיי ב'אומות המאוחדות' בדבר הכרת האומות במדינת ישראל.
התכונה וההתרגשות ,הציפייה והתקווה ,סחפו את כל היישוב באר .וכמוב!
מאליו סברנו א* אנו לתומנו ,כי יש 'לעשות דבר-מה'! כינסתי אפוא את חברי
ועדת התרבות לישיבה מיוחדת .פתחתי ואמרתי' :הרי לפנינו מאורע היסטורי,
החברות,
ֵ
בלתי רגיל ,שאינו מתרחש בכל יו .יש לכבדו כראוי לו' .קמה אחת
שנחשבה במושגי התקופה לאישיות בעלת ער משכמה ומעלה ,והתריסה:
'ילמדנו רבינו ,מה כל כ "בלתי רגיל" במאורע זה?' חשבתי בלבי ,שמא לא הובנתי
כהלכה ,והסברתי דברי' :היו או מחר ,חברי ,עומד להתגש חזונו של הרצל –
הנה עומדת לקו לנו מדינה משלנו ,מדינת ישראל!' נתנה בי אותה חברה עיניה
ֵפל  %היא
בביטול וצעקה בכעס' :נו נו ,אמור לנו אברה ,כאשר אשה יולדת נ ֶ
שמחה?? '...נדהמתי' :תשמענה אזני מה שפי מדבר! נפל את אומרת?? אמנ,
איננו שבעי רצו! ממצב חלוקת הגבולות וסדורי אחרי ,א מעל לכל הפרטי,
עמנו ,שיש לנו
מצד עיצומו של יו ,האי! כא! מאורע גדול ועצו בהיסטוריה של ֵ
לשמוח בו שמחה גדולה?'
לא תאמינו ,א כ התגלגלו הדברי .נתגלע ויכוח סוער וכ הוחלט באותה
ישיבה :אי! מסיבה ואי! כל סיבה לחגוג! א* על פי כ! ,ניצח האינסטינקט הבריא
של הציבור .לח מצד החברי הוליד פשרה :שמחה לא ,שיחת חברי לצור
דיווח יבש ,כ! .דרשתי :לכל הפחות ,יקשטו מפות ופרחי את השולחנות .גזרו
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השוללי :בשו פני ואופ! לא! וכ נתלתה מודעה על לוח המודעות בזו הלשו!:
'הערב שיחת חברי ב"ענייני דיומא"' .והס מלהזכיר את עניי! הכרזת ה'מדינה'.
קיצורו של דבר ,ע ערב התמלא חדר האכילה מפה לפה ,חברי וג ילדי,
אנשי ,נשי וט* .וכמו תמיד ,ניצחה המציאות כל דמיו! ,השמועות חלחלו
במהירות ,שוב אי אפשר היה לכלוא את ההתרגשות הגואה ,הכול רצו ליטול חלק
במאורע ההיסטורי המתרגש לבוא על היישוב.
וכ ,הכל מכונסי במקומותיה ,שוב אירע הלא יאומ! .בתחילת האסיפה קמו
לה בזה אחר זה נציגי 'המתנגדי' ,והחלו נושאי בפתוס 'דברי קינה והספד על
שפק ָדנו!' ...ק מזכיר הקיבו בכבודו ובעצמו והעיד בבוז' :הייתי
ָ
האסו! הנורא
היו בעיר חיפה ועיני ראו את "השתוללות האנשי ברחובות העיר" .אויה ואבוי
לנו ,עד אנה יוליכנו דוד ב! גוריו! בשגיונותיו!' לרגע איימו מבוכה ואווירת נכאי
להשבית את שמחת היו.
אלא אז אירע משהו בלתי צפוי .אחד החברי ,ב! עדות המזרח  %דווקא מבי!
אלה ה'בלתי מפלגתיי' ,שאינו פעיל כלל מבחינה פוליטית ,קפ ממקומו
בהתרגשות ,טיפס ועלה על השולח! וצעק בקול' :גוועלד! גוועלד! התאספנו לכא!
על מנת לשמוח  %ואת מבקשי להכריחנו שנבכה??' הזעקה 'גוועלד ,גוועלד'
בפיו של אד מעדות המזרח ,הייתה קורעת שמי ולב .בבת אחת נפלה שתיקה.
התדהמה והבלבול היו גדולי ,לא ידענו כיצד להגיב ומה לעשות .א התשובה לא
איחרה לבוא מקבוצת חברי שישבה באחת מפינות האול .לפתע נפרצה חומת
השתיקה על ידי שירת 'התקווה' ותכ* ומיד הוזזו-הושלכו השולחנות לצדדי
והחברי יצאו ב'הורה' סוערת .רגש האחווה הלאומי ניצח את הכיתתיות הצרה!
אי! צור לומר ,כי הרקע לקרע הנורא ,היה הפילוג בי! מפלגות 'הפועל הצעיר'
ו'פועלי ציו!' ,וההתנגדות העזה להנהגתו של דוד ב! גוריו! שצידד בראייה
מפוקחת ,בעד השלמה ע 'תכנית בלטימור' לחלוקת האר ,פשרה שאמנ הייתה
מכאיבה עד מאוד ,א בלתי נמנעת באותה שעה.
'בה' באייר ,ידידי ,לא יקרה דבר'
למחרת פרצה מלחמת השחרור .עוד בתחילת שנת תש"ח הועמד הפלמ"ח הכ!
בעמדות המפתח בכל החזיתות .באות ימי הגיעתני הודעה מטע מזכירות
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הקיבו ,כי נבחרתי להיות חבר בוועדה האמורה להכי! תכנית לסמינר לפעילי
הפלמ"ח .בקיבו לא היה לי באותה שעה כל תפקיד רשמי .הייתי 'חבר מ! השורה'.
הגעתי לישיבה .היה ש כבר י"ר ,חבר קיבו נע! שהיה אחראי על תכניות
הסמינרי בקיבו המאוחד .והנה רואה אני אותו מניח על השולח! את תכנית
הסמינר .הצצתי בתוכה ועיניי חשכו :הרי זו תכנית מיושנת שהייתה נהוגה בסו*
שנות התר"צי בסמינרי למדריכי בתנועות הנוער שבגולה .הערתי בזהירות:
'הֲאי! זו תכנית שעבר זמנה?' והוא עונה לי' :מה זאת אומרת "עבר זמנה"? הרי
אלו ה היסודות שלנו!' אמרתי' :אכ! כ ,א בינתיי עומד "להתרחש דבר-מה",
מצויי אנחנו בראשיתה של מלחמת השחרור!' הוא מביט בי כאינו מבי! ושואל:
'ובכ! מה ,מה "עומד להתרחש"?' עניתי' :הטר שמעת? בה' באייר עוזבי
הבריטי את אר-ישראל ,ואנחנו עומדי להכריז על מדינה משלנו' .והוא בשלו:
'בה' באייר? ...בה' באייר? ...ובכ! ,בה' באייר ,ידידי ,לא יקרה דבר! במקרה הטוב
נרד למחתרת עמוקה יותר! '...הבה נבי! ,את הדברי הללו לא אמר אחר מאשר
אותו אד ,האחראי על ריכוז כל הסמינרי הרעיוניי בקיבו המאוחד!!...
] [...הסמינר ירד מעל הפרק .ליתר דיוק  %נדחה .בחודש אייר של אותה שנה
הוכרזה 'ההפוגה הראשונה' .שני גדודי של הפלמ"ח הורדו למנוחה במחנה
'סראפאנד' שכבר נכבש על ידינו .או-אז חזר רעיו! הסמינר וניעור .אמרו
בטלי ממעש ,הבה נקיי את
המארגני' :יע! כי בי! כה וכה יושבי הלוחמי ֵ
הסמינר!' התכנסנו בשנית ,וי"ר שול* ומניח על השולח! את תכניתו המקורית...
הערתי' :חבר ,הרי כולנו רואי ,עתה כבר אי! מדובר ב"מחתרת יותר עמוקה".
עכשיו ,ברו הש ,יש לנו מדינה! הכיצד לא יֵדעו הלוחמי הצעירי דבר על
קיומה ,על הנעשה בחזיתות ,על יעדיה וחזונה?' וי"ר בלגלוג' :מה יש לדעת? הכל
כבר כתוב בעיתוני!' השבתי באותה מטבע' :נו ,א "הכל כבר כתוב בעיתוני" %
סמינר למה לנו?' וכבעבר ,נדחתה דעתי ,והוחלט פה אחד בעד התכנית המוצעת.
לבטח תשאלו :אילו תכני מלבבי כללה אותה תכנית? ובכ! ,הרצאה ראשונה
הייתה בנושא 'מדינת ישראל' ,והרצאה נוספת ,של החבר ברל רפטור ,איש 'סיעה
ב'' בנושא החשוב' :בעיות הנמל בחיפה'! ...אינני יודע מה רב היה ממה  %אטימות
החושי או העיוורו! הנורא .ולמרבה הפלצות ,הדבר הול ונמש מאז ועד ימינו!
לא שמעתי איש מראשי המתנגדי ,שוללי המדינה בדר ,שק אי פע ,תפס
ראשו בידיו ,והתוודה' :הכיצד כל זה קרה לי? באמת ,הכיצד זה קרה לי??'...
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'המניפסט הקומוניסטי'
אחת מאות! פרשות עצובות של ראשית היישוב שלוותה אותנו כצל כבד ,הייתה
שאלת החינו בתנועות הנוער .באותה תקופה ,הייתי אני עצמי פעיל בתנועות
הנוער באר .בשנת תש"ה ,לקראת סיו מלחמת העול השנייה ,כבר ידענו באר
פחות או יותר את ממדי האסו! ועומק הטרגדיה שפקדו את עמנו באירופה .והנה,
בצל אות מאורעות ,התכנס מרכז 'המחנות העולי' לדו! בתכנית הפעילות
הרעיונית של השכבה הבוגרת .הוצעו שתי תכניות .האחת בש המזכירות
הארצית של התנועה ,שנקודת מוצאה' :בי! שתי מלחמות עול' והמוטו לה:
'המניפסט הקומוניסטי' של מרכס ואנגלס ותוצאותיו ,להבנת המאבק ההיסטורי
שהתנהל במה שהיה פע 'ברית המועצות' וכהנה וכהנה...
התכנית השנייה העמידה במרכזה את 'השואה ולקחה' כנקודת מוצא לכל תכנית
ההדרכה .אני נתבקשתי להעלותה כהצעה נגדית .אודה ,כי ג בפני עצמי
התקוממתי בכל לבי להצעה הרשמית הכל כ תמוהה .פר8תי אפוא את הצעתנו
האלטרנטיבית ,הכוללת לקחי לעתיד חיינו כע.
יומיי תמימי ניטש בי! היושבי ויכוח עז! נטלו בו חלק כל קברניטי התנועה
ומנהיגיה הרוחניי .תוכ! הדיוני נמצא בי! דפי הפרטיכל ופורס כולו בעתו!
'במבח!' של 'המחנות העולי' )אגב ,א טר נגנז נית! למצאו בארכיו! התנועה
ב'אפעל'( .בתו הדיוני נערכה הצבעה על שתי התכניות .התכנית שעניינה
'המניפסט הקומוניסטי' זכתה לרוב גדול ג בקרב חברי ההנהגה .אנו ,מצדדי
התכנית השנייה ,היינו מיעוט קט! בלבד! אמנ לזכותו יצוי! ,נחמה פורתא ,כי
עצ הדיו! היה בעל ער עצו וגורלי לעתיד התנועה .ואכ! זמ! מועט לאחר מכ!
 %אפשר בעקבותיו ממש  %נדחתה הצעת 'גורדוניה' להקי תנועה מיוחדת
לתנועות הנוער ,מה שהביא לפילוג בתנועת 'המחנות-העולי' וליצירת 'התנועה
המאוחדת' על כל השלכותיו.
הרי ל המש הסטיכיה העיוורת בניתוק מוחלט ִמפעימת הזמ! ותוצאותיו ,וכל זה
בעת שמוראות השואה וזוועותיה כבר היו מפורסמי וגלויי לכול  %בשעה הזו
אי! עניי! אחר לענות בו ,להעסיק בו את מוחותיה של הנערי הרכי ,לבד
מ'המניפסט הקומוניסטי'!! ...והאנשי הללו ,אטומי השכל ,הוסיפו  %וחלק א*
מוסיפי כל עוד רוח באפ ,א* לאחר שנתגלתה עוצמת טעות  %להנהיג,
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שלמה!! אותה שנה ,שנת תש"ה ,בה זרמו העדויות
להדרי ולהורות דר לתנועה ֵ
מהאפלות שידעה תנועת
ֵ
היותר מזוויעות מהשואה ,אותה שנה הייתה ג
הפועלי באר-ישראל!...

הפילוג

רעידת אדמה
בשנת תשי"א פקדה רעידת אדמה אידאולוגית וקיומית את כל מפעל התחייה
החלוצית ,בדמות הפילוג בתנועה הקיבוצית .קיבוצי ותיקי כאשדות-יעקב
ועי!-חרוד נחצי לשניי – 'איחוד' ו'מאוחד' .קיבו הגושרי מתפלג וחברי
תנועת ה'איחוד' 'נקרעי' מבית ומעתיקי אותו לכפר-גלעדי; קיבו בית-
השיטה מתפלג ,וחברי תנועת 'האיחוד' עוברי לאיילת-השחר .משפחות נחצות
ונקרעות לגזרי ,הלב נשבר ,האיבה מכרסמת ,האווירה קשה מנשוא ...אויה
ואללי ,הפילוג ק והיה.
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אברהם אדרת )תרע"ד%תש"ס(
ניר מן
אברה אדרת נולד בז' באדר תרע"ד ) ,(1914בעת פרו מלחמת העול הראשונה,
בעיר העתיקה בירושלי .את תולדות חייו נהג אדרת להתחיל בתיאור עלייתה
לירושלי של סבתו האלמנה ,פעשע פל ,ע שני ילדיה .בילדותו עקרו הוריו
ליפו ,ומאוחר יותר  %לרמת-ג! .בבית-הספר 'תחכמוני' התוודע אדרת לתנועת
הנוער 'החוגי' )שממנה התפתחה לאחר מכ! תנועת 'המחנות העולי'( ,והועיד
עצמו לחיי הגשמה חקלאית בקיבו .הוא נמנה ע מייסדי קיבו בית-השיטה
שבעמק חרוד ,בכור קיבוצי 'המחנות העולי' .בשנות המחסור והדחק יצא
לפלוגות העבודה במפעלי האשלג בסדו ובמפעלי המלח בעתלית .בקיבוצו פיתח
את הנוי הציבורי והניח את יסודות הגינו! הקיבוצי .לאחר מלחמת העול השנייה
יצא בשליחות התנועה למבצעי העלאת ניצולי שואה ארצה .במש שני רבות
גויס לפעילות והדרכה בתנועות הנוער החלוציות ,והיה מהוגי רעיו! פיקוד הנח"ל
בצה"ל .יחד ע רבקה אשתו הקי משפחה בת שלושה בני ובת זקוני .ב'פילוג'
שקרע את הקיבו המאוחד בשנת  1951היה ממצדדי האיחוד ועבר ע משפחתו
וחברי נוספי לקיבו איילת-השחר בגליל ,ש החל לעסוק במלאכת החינו
בבית-הספר התיכו! .במלחמת לבנו! נפל בנו ,יואל אדרת ,שהיה מפקד גדוד
מילואי וכבר הספיק להקי משפחה משלו.
במלאות שלושי לפטירתו ,התכנסו חבריו של אברה אדרת ושרטטו קווי
לדמותו .על הפרשה שפילגה את הקיבו המאוחד בשנות החמישי סיפר שלומי
ענתבי ,מזכיר בית-השיטה באות ימי ומהעוברי עמו לאיילת-השחר:
הוויכוח היה חם ולוהט .אברהם חרוט בזיכרון הקולקטיבי כקנאי עקשן,
ולא כך היה .אני ,שלא הייתי מזוהה עם שום צד וניהלתי את הוויכוח
הזה ,אומר לכם בכנות  אברהם לא רצה ללכת .הוא רצה להישאר! הוא
הציע תנאים יוצאים מהכלל בעיניי .למשל ,שייערך משאל חברים
והתנועה שבה יבחר הרוב ,תנהל את העניינים המשקיים והכלכליים של
הקיבוץ; ואם הקיבוץ המאוחד ינצח ,אנחנו נקבל את כל התנאים .רק
בקשה אחת יש לנו  תנו לילדים שלנו לצאת בחופש הגדול למחנה עם
התנועה המאוחדת .התפלגנו לא על הדברים הרציניים והעסק נשבר! ][...
כעבור שנים הפכו אברהם ואריה בן-גוריון ]=שנשאר בזמן 'הפילוג'
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בבית-השיטה[ לקרובים בנפש ועסקו בהכנת ספר המנורה .כמעט
באחרית ימיו קיבל אברהם מאריה מכתב שבו היה כתוב' :אוי אברהם,
3
אברהם ,למה נפרדנו?'.
ברו כנרי סיפר באותה התכנסות:
אברהם האיש הקנאי והעקשן היה קודם כול ,עד כמה שזה יישמע מוזר,
האיש הכי אופייני לקיבוץ המאוחד שהכרתי .כשאמרתי לו את זה  לא
הגיב ושתק .הוא היה איש הקיבוץ המאוחד כשיצא לחודשיים לעתלית
ונשאר שנתיים; הוא היה איש הקיבוץ המאוחד בקנאותו לארץ-ישראל
כולה; הוא היה כזה בפועלו בתנועת הנוער .הוא היה איש הקיבוץ
המאוחד עם מחלוקת קשה בלבו .המחלוקת התחילה עוד בשחר נעוריו.
כמו כולם היה תלמידו של ברל ,אבל לא ברל היה הדמות ש ִאתה הזדהה.
עם ברל היה לו חשבון קשה :הוא היה בנעוריו חבר בתנועת 'הצופים
העובדים' אותה תנועה שברל וטבנקין פירקו .טענתם הייתה שתנועת
נוער היא עניין 'זעיר בורגני' ולא עניין למהפכנים בוני ארץ ,ושצריך
להכניס את כל בני התנועה הזו ל'נוער העובד' .אמרו ועשו .ואת זה הנער
אברהם נשא עִמו במשך כל חייו .גם כשבנה את תנועת הנוער שלו ,על
פי רעיונותיו ,לא שכח זאת.
בעיצומ! של המחלוקות והפילוג כתב אדרת:
החלטנו ללכת מכאן .איני מוצא את המילה המתאימה לכך .הייתי אומר
'להיעקר' ,אבל אין זה מבטֵא .אילו היה קיים פועל בעברית המבטא
עקירה נגד רצונך  הרי היה זה ביטוי לתוכן החלטתנו .ההחלטה באה
לאחר דיונים ממושכים ומחשבה שקולה .זוהי נחמה פורתא בכל מעשינו.
לא נתפסנו לעצבנות ולמעשים פזיזים העלולים לבוא על אנשים
שנתערער ביתם .עמדנו בפני הברירה הקשה ביותר שעמדה בפנינו אי-
פעם ,והכרענו .זו הייתה הדרך היחידה שהבטיחה את השמירה על דמות
האדם שלנו והסיכוי לחזור לחיי יצירה נורמליים.

3

דברי אלו וכ כל המובאות בהמש לקוחי מתו :אברהם אדרת תרע"ד תש"ס ,חוברת
זכרו ,איילת השחר תשס"ב.

מלחמה רבה על לאדבר

170

בגיל שישי פנה אדרת למסלול האקדמי ,ובהיותו ב! שבעי ואחת הוענק לו
תואר 'דוקטור' באוניברסיטה העברית בירושלי על עבודת מחקרו' :חורב! הבית
4
השני והשפעתו על הליכות ואורח החיי בע היהודי בדורות שלאחר החורב!'.
גד אופז כתב לזכרו:
אדרת הפנה את יכולתו הלמדנית המופלגת ליצירתם של חכמים ,ובעצמו
היה תלמיד חכם חריף ובקיא .חוקר מעמיק המעמיד תלמידים הרבה.
עשרות שמרו לו אמונים ובנאמנות שתו את דבריו ,אם בשיעורים שקיים
ב'אורנים' ואם בחוגי לימוד שבועיים .הם שיחרו לפתחו ועלו אליו לרגל
לשיחות אישיות בעִתות משבר ולסעד רוחני בזמנים של חיפושי דרך.
השילוב המיוחד של חוקר המקורות ,היסטוריון והוגה דעות ,נמסך אצלו
באמונה עמוקה מיוחדת לו [...] .יותר מכל העסיקה אותו חידת תקומתו
של עם ישראל ממשבר חורבן הבית השני .הוא ראה בדבר דגם מנחה
להווה ולעתיד .לנושא זה הקדיש את עבודת הדוקטורט שלו ,ואתה
שִכלל ועשה לספר רב-מידות ,שראה אור בהוצאת מאגנס של
האוניברסיטה העברית.
ע חברו אריה ב!-גוריו! ,מייסד מכו! החגי הבי!-קיבוצי ,כתב אברה אדרת
במש שני רבות ילקוטי חגי ,ויחדיו אספו השניי כר מלא וגדוש על תולדות
המנורה היהודית .בקיבוצו איילת-השחר הוא הקי את בית-הכנסת המקומי
מכספי מכירת בית הוריו בירושלי .בית-התפילה היה מנחשוני בתי-הכנסת
בתנועה הקיבוצית ,ובו עלו לתורה בנות ובני המצווה מהמשק .לאחר מותו נקרא
בית-הכנסת על-שמו 'אוהל אברה' .בשנות גבורותיו החל בעבודת האחזקה
והטיפול בבית-העלמי! ביישובו והתמסר לה בכל מאודו .בעבודת כפיי עמלנית
בנה במקו קירות אב! ,השקיע בטיפוח הגינו! והנוי והפ את בית-העלמי!
לשכיית חמדה המשקיפה אל נופי עמק החולה ,הגול! והחרמו!.

4

ספרו מחורבן לתקומה ,המבוסס על עבודת מחקר זו ,יצא לאור בשנת תשמ"ט בהוצאת
מאגנס.
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בי"א באדר ב' תש"ס ) (1990נפטר אברה אדרת ונטמ! בבית-העלמי! באיילת-
השחר .תקצר היריעה מלתאר את עשייתו העצומה בתחו הבנייה ,החינו
וההגות .אליעזר שביד ,חניכו של אברה אדרת ,ספד לו:
אברהם שכנע ביושרו ,ברצינותו ,ביסודיות ובאכפתיות הלוהטת שקרנה
ממנו .לא היה פער בין דיבורו להתנהגותו .בייחוד הייתה חשובה בעיניי
העובדה ,שהאידאלים הנעלים לא הסיחו את תשומת לבו מאישיותם של
חניכיו ,מרגישויותיהם ולבטיהם .הגשמת האידאלים הייתה חשובה
בעיניו למען האנשים המגשימים אותם ולא להפך [...] .אברהם היה בין
המעטים בתנועת העבודה שהבינו לעומק מה קרה לעם היהודי במלחמת
העולם השנייה ,אלה שתפסו מהי האחריות שנפלה על היישוב הארץ-
ישראלי באותה שעה הרת-גורל ,וגם היה להם אומץ הלב ותעצומות
הנפש לקחת אחריות ולהסיק את המסקנות הציבוריות והאישיות שנבעו
ממקור זה [...] .בהסתכלות פרספקטיווית לאחור אפשר לומר שאברהם
נחלץ אז להתמודד בשדה החינוכי עם אחת השאלות הגדולות העומדות
במרכז סדר יומנו עד היום :מה תהיה דמותו היהודית של היישוב הארץ-
ישראלי ,ומה תהיה דמותה היהודית של המדינה שעמדה לקום תוך זמן
קצר מאוד [...] .מקוריותו ותעוזתו באו לידי ביטוי בהגשמה .הוא היה
היחיד שעשה מה שלא עשו המחנכים המבוגרים בתנועת העבודה :עיצב
תורת חינוך ,יישם אותה בתכניות עבודה מפורטות ,קיים סמינרים
להכשרת המדריכים והפך את פעילותו בתנועת הנוער למנוף של השפעה
במעגלים תנועתיים רחבים יותר .הוא יצר אפוא לתנועתו ,ובאמצעותה
למדינה ,דרך ממשית של חינוך ציוני-סוציאליסטי יהודי.
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