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, "ותיקי�"האשכנזי� ה� ה. כלל לבעיה העדתית�מתכווני� בדר�, הישראלית" חברת ההגירה"   כשמדברי� על 
אי� בתיאור זה אבחנה בי� מרוקאי� . ערב עד הרוסי� והאתיופי��מיוצאי ארצות, "רי�מהג "–כל השאר 
הזמ� �החוצה את ציר, שבר עדתי�הוא מצייר ביד בוטחת קו. כוחו בפשטותו. בי� פולני� להונגרי�, לעיראקי�

חברה מפתה לחלק את ה. ע$�כמו שחוצי� תפוח, מפתה לחלק כ� את המאה העשרי� בדיוק באמצעה. �1950ב
 . אבל תיאור כל כ� סימטרי לא יכול להיות נכו�". מזרחי�"מול " אשכנזי�"הישראלית מרובת העדות ל

, �19.1.33שהתכנסה ב, י"בישיבת מועצת מפא. אלפי� יהודי� מאירופה� היגרו לפלשתינה כעשרת�1932   ב
�,  לאר$ מתו� חזו� ואמונהשעלו, יחידי סגולה, לילה מתנועת חלוצי��הפכה ב�"גוריו� שהציונות �אמר ב

�עשרת; לא כמות המהגרי� גרמה לו לומר זאת". תנועת מהגרי� המונית, לתנועה רחבה של מבקשי הצלה
� 35שבה עלו כמעט , 1925 בעיקר את –גוריו� זכר שני� בה� עלו הרבה יותר �וב�, אד��אלפי� איש אינ� המו

�ב�. ה� היגרו, ה� לא עלו". ר$ מתו� חזו� ואמונהעלו לא"אלפי� העולי� החדשי� לא �אבל עשרת. אל) איש
 .  גוריו� רצה עולי�

ומיו� שהושבע עד שפלש לפולי� היגרו , הושבע היטלר לקנצלר, �30.1.33ב, כ��עשר יו� אחר�   אחד
� עלו לאר1930$ עד �1920מ;  אל) איש�80ישראל כ� עלו לאר1920$ עד �1880מ.  אל) איש190לפלשתינה 

, יותר מכל עולי העליה הראשונה:  אל) איש65פולטות הספינות , �1935ב, והנה.  אל) איש�100ישראל קרוב ל
 . תו� שנה, כמעט כפליי� מעולי העליה השניה או מעולי העליה השלישית, יותר מכל עולי העליה הרביעית

 150.  בס� הכל אל) איש�150כ, 1930סביב , העזיבות בעשורי� הקודמי� היה מספר הוותיקי��   בגלל גלי
 .   אל)200שקלטו , אל)

, היקי� היו בורגני� משכילי�.  אחוז יקי��20ו) פולני� בעיקר(אירופי� � אחוז מזרח80?    מי היו המהגרי�
' מכולת בלודג�חנווני� שסגרו חנות, בורגני��היו זעיר, לעומת�, הפולני�. בעלי תארי� ומקצועות חופשיי�

והיו מהגרי� מֶקרב שתי , היו ג� יקי� פשוטי� ופולני� מלומדי�. או בחיפהאביב �ופתחו אותה עכשיו בתל
ההגירה משתי עדות בורגניות �אבל באופ� כללי הורכב גל. העדות שהלכו להתיישב בקיבוצי� ובמושבי�

 .עדה של מומחי� ועדה של ִפקחי�: מובחנות למדי

, שהרי בלי מומחי� מי ַיקי� תשתיות, קה לִפקחי�היא נזקקה למומחי� ונזק.    המדינה שַבדר� נזקקה לבורגני�
והזריקה ַלישוב עירוי ") פרוספריטי("ת 3העליה החמישית יצרה גא. מסחר ִפקחי� מי יניע את המשק�ובלי אנשי

הציונות לא התמצתה . החלוצי של מנהיגי הישוב�אבל בגלל בורגנותה היא איימה על עולמ� הציוני. ת3של יזמ
את שלילת הפרנסה : את שלילת הגולה, לדיד�, היא כללה. ד� של מנהיגי העליות הקודמותלדי, בנטישת הגולה
 . היה קידוש העבודה" כיבוש העבודה. "לא סוחר, היה יצר�" יהודי החדש"ה. שאינה עבודה

כפי שהראה גור אלרואי . בורגני��היו זעיר, כל השני�, רוב העולי�.    לא שהיו רק חלוצי� בעליות הקודמות
בשעה , )בי� אל) לאלפיי�(כללה העליה השניה מספר זעו� של חלוצי� אידיאליסטי� , "אימיגרנטי�"בספרו 

) רעב, פוגרומי�(שכל השאר היו חפי� מאידיאלי� והיגרו לכא� כש� שמיליו� אחרי� היגרו מתו� אות� סיבות 
שרי� בהשוואה לרבבות הוא הדי� במספר� של חלוצי שנות הע. אל הגולדענע מדינה שמעבר לאוקָינוס

הטיפוס . א� המיעוט היה הדג�; האימיגרנטי� שהגיעו אית� בעליה השלישית ובעליה הרביעית�הבורגני�
לבנות ישובי� וחברה יצרנית : כא�" לבנות ולהיבנות"שבא " מגשי�" היה של �לא המצוי ,  הראוי–הנורמטיבי 

ת 3גאווה לאומית ומסיר, גופני וצבאי, � נפשילבנות חוס; העבודה�פי תפיסת תנועת�על, ותרבות עברית
 . לבנות, על כל פני�; בוטינסקי'פי תפיסת ז�על, למולדת

לא תתגש� ואי� לה שו� אפשרות להתגש� , לישובה ולשחרור האד� העובד עליה, התקווה לגאולת ארצנו   "
חושקי החיי� ,  המתפרצי�מחפשי גאולה ומרחב לכוחותיה�, אנשי הרצו� מבקשי הגדולות, בלי אות� האישי�

וג� כשהבי� , הוא ניסה להיות פועל בשנותיו הראשונות כא�. �1922כתב ברל כצלסו� ב, "ועובדי� מתו� אהבה
אולי ניסה להשקיט את נקיפות מצפונו על כשלונו ". פועל"הוא המשי� להגדיר את עצמו כ, שזה לא בשבילו

כ� או ; הוא יצר� לכל דבר" דבר"שהרי עור� , "פועל"הוא תרבות �ואולי סבר שג� חלו$, כחלו$ בעליה השניה
עד שהגיעו , והוא ביטא כ� את האתוס ששלט ַבישוב שלושי� שנה, פי הגדרתו�על" פועל"הוא נשאר , אחרת

 .  מהגרי שנות השלושי�
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ובשונה , ירוב� ג� לא הגיעו ממניע ציונ,    הפולני� והיקי� של העליה החמישית לא היו יצרני� ברוב� המכריע
�יצר. הענ� ההול� לפניה� במדבר האזיאטי�ה� לא תפסו את החלו$ כעמוד, בורגני��מקודמיה� המהגרי�

הפיצול הסוציולוגי של שנות השלושי� . המקלט המנדטורית�הביא אות� אל אר$, קריאה רעיוני�לא צו, החיי�
, שעלו לכא� כדי להיוולד כא� מחדש, יו�גור�החלוצי� מסוגו של ב��הפולני�. אשכנזי�אלא ְפני�, לא היה עדתי

ארתור , גרש� שלו�(היקי� שעלו לכא� בשנות העשרי� מתו� להט ציוני ; לא דמו ַלפולני� שהיגרו כדי לשרוד
� .הבדולח�מהיקי� שהגיעו בערבו של ליל, ג� א� לא בתרבות�, היו שוני� בנשמת�) רופי
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השאלה מתחדדת לנוכח ? ללה את זהותו ודילדלה את רוחואו די,    הא� ההגירה הזאת חיזקה את הישוב
� תנועת–הוותיקי� �העובדה שהגירה זו התרחשה באותה תקופה עצמה שבה גובשו והתעצמו שתי תנועות

 . העבודה והתנועה הרוויזיוניסטית

הפועל "ו" אחדות העבודה", הפועלי� העיקריות�גוריו� מזיווג� של שתי תנועות�י של ב�" נולדה מפא�1930   ב
ר "ובבית, )'א אחימאיר ושות"אב" (ברית הבריוני�"בריטי� את �באותה שנה הקימו אקטיביסטי� אנטי". הצעיר

שנטעו מאהלי� בגליל , של מפריחי שממות האר$!) קומונות(קומונות : עבודה חלוציות�הוקמו פלוגות
 . של העליה השלישית" גדוד העבודה"ובשומרו� ברוח 

�בוטינסקי קרע לאות'ז(השליטה בהסתדרות הציונית �י את רוב עמדות"כבשו צירי מפא, בבאזל, כ��   שנה אחר
שנערכו ַבישוב באותה , ובבחירות לאסיפת הנבחרי� השלישית, )חברותו לעיני שאר הצירי��מחאה את כרטיס

רוויזיוניסטי� התעצמו ה, א� למרות תבוסת� בזירה הפוליטית). �20ב, ר"הצה( אחוז �40י ב"זכתה מפא, השנה
ההגנה " ("הגנה"עכשיו היה לה� ארגו� צבאי מקביל ל; באותה השנה בזירה הארגונית המקומית והעולמית

 . 8ונכתב מצע, ר"ובדנציג נער� הכינוס העולמי הראשו� של בית, )ל"אמו של האצ, "הלאומית

יוני שנער� אז בפראג איישה בקונגרס הצ: העבודה למנהיגת התנועה הציונית העולמית�היתה תנועת' �33   ב
, ראש הנהלת הסוכנות בירושלי��גוריו� ליושב�כ� נבחר ב��שנתיי� אחר. י כמעט חצי מתפקידי ההנהלה"מפא
�את תהלי�, שנער� בלוצר�, �19השלי� הקונגרס הציוני ה, 1935באוגוסט , בשיאה של העליה החמישית, וכ�

 . העבודה על המפעל הציוני�השתלטותה של תנועת

הסתדרות ציונית "ובהקמת " הסתדרות העובדי� הלאומית"   התנועה הרוויזיוניסטית הגיבה על כ� בהקמת 
נקבע ) 1935, קראקוב(ר "בכינוס העולמי השני של בית. היא תרגמה כל תבוסה להתעצמות ארגונית": חדשה

ר גדלה פי חמישה "יתב". ציות"ו" הדר", "הכשרה צבאית"שָכלל בי� השאר ערכי� כמו , "רי"נדר הבית"ה
 . אל)100 –בסופו ;  אל) צעירי� נמנו על שורותיה בתחילת העשור20. במהל� שנות השלושי�

שני� של מאבק ; כמות� מבחינה רעיונית�היו שנות השלושי� שני� עזות מאי�, אפוא,    מבחינת הוותיקי�
א� בד .  המטרות של המפעל הציוניעל הגדרת, )גופנית, ולא אחת(9לי� מילולית , נסער מאוד, פשרות�חסר
 200שבו צפו בתימהו� , תרנגולי� בי� ותיקי� לוותיקי��שנות השלושי� הפכו את כל המאבק הזה לקרב, בבד

הרחוב �קטטות, למשפט של שלושת הרוויזיוניסטי� שנחשדו ברציחתו�רצח ארלוזורוב והעמדת�. אל) מהגרי�
מההסדרות הציונית , הפועלי��פרישת הרוויזיוניסטי� מהסתדרות, יניקי� לרוויזיוניסטי�"התכופות בי� מפא

 � כל –בית בי� שני המחנות �בוטינסקי להגיע לשלו�'גוריו� וז�הנפל הלונדוני של ב��נסיו�, "ההגנה"ומארגו
שריגושיו לא ריגשו את , המקוטב, את הציבור הציוני המשולהב: הוותיקי��התגרה הזאת שיקפה רק את עול�

 . דשי�העולי� הח

 היתה השנה שבה 1935. זמנית ההגירה והתגרה�שבה הרקיעו בו, הציר של העשור�   לכ� ראוי להתעכב על שנת
בהנהגת " ציוני� כלליי� א": "ציוני� כלליי�"בדמות שתי מפלגות של , קיבלה ההגירה הבורגנית גילו� פוליטי

�זו , במלי� אחרות. ציו� מוסינזו��� אוסישקי� וב�מנח, בהנהגת חיי� בוגרשוב" ציוני� כלליי� ב"ו, חיי� וייצמ
נער� בלוצר� הקונגרס הציוני , כאמור, באוגוסט. הכרה�השנה שבה הפכו הבורגני� מרוב דומ� לרוב תובע

�ההגירה היה �גל. ודאי הפתיע את שומעיו בנימתו הקודרת, שנא� באותו הקונגרס, ברל; גוריו��שהמלי� את ב
, "הבאי� אלינו. "וברל תפס שאלו שתי תנופות סותרות, ודה היתה בשיא תנופתההעב�תנועת, בשיא תנופתו

כי א� , הע� את יהבו�שעליה� הטיל אחד, אינ� יהודי� מלאי� וגדושי� תרבות עברית", אמר לצירי הקונגרס
ה�  עקורי� לא רק מזכויותי–נרדפי� ועקורי� ', נשרפי�, 'פליטי דלדול, פליטי פרעות, יהודי� פליטי חרב

 וע� היהודי� הנשרפי� והעקורי� –כי א� עקורי� ג� משורשי התרבות הלאומית , וממעמד� הכלכלי והחברתי
 "?כיצד נעשה אות� לע�: ושאלתנו הלוהטת היא. ישראל�וי� לבנות את אר3$הללו אנחנו מצ
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ת אותותיה בזירה נתנה א, פרוגרסיבי�אזרחי�בורגני�הליברלי, הכללי�   התעצמותו של המרכז הציוני
והפ� מעיתו� של בורגני� , )שעלה שנתיי� קוד�(ידי זלמ� שוק� �על" האר$" נרכש עיתו� �1936ב. התקשורתית

 עזריאל –באותה שנה היגר לפלשתינה עוד יקה . יוצאי רוסיה לעיתו� של בורגני� פליטי הריי� השלישי
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, כעבור שלוש שני� הקי� עיתו� מתחרה". אר$ה"ומיד הצטר) ל, רק הגיע. עיתונאי יליד לייפציג, קרליב�
, "מעריב" שנה הקי� את 15אחרי . (שכותביו היו רוב� רוויזיוניסטי� מתוני�, "ידיעות אחרונות", ימני�בורגני

). עד היו�, כידוע,  תחרות המתנהלת�פרטיי� במימונ� ובאופיי� �ויצר כ� תחרות בי� שלושה עיתוני� בורגניי�
של " ידיעות אחרונות"ההונגרי� והיוגוסלבי� שכתבו ב, הפולני�, של שוק� והיקי�" $האר"היקי� שכתבו ב

ידיעות ", מדינית�ני:הציג קו י" האר$. "הכללי שנבנה ממהגרי העליה החמישית�פנו אל הקהל הציוני, קרליב�
; ימי�� היה עיתו�לא" ידיעות אחרונות"ו, שמאל מפלגתי�לא היה עיתו�" האר$"אבל , הציג קו די ניצי" אחרונות

עיתונה של , "דבר" ה� ב–המפלגות של ותיקי הישוב �שני העיתוני� נגסו בסו) שנות השלושי� בעיתוני
 .עיתו� הרוויזיוניסטי�, "הירד�"וה� ב, הסתדרות הפועלי�

, �1934מת ב) תומ� מוצהר של וייצמ�, כללי�ציוני(ביאליק .     ג� בזירה הספרותית עלה כוחו של המרכז
האבל שסח) את היישוב ע� מות ביאליק הכניס תחת כנפו את הימי� . אותה שנה התחילה הקריירה של יורשווב

רק אחרי תשע שני� עבר . אלתרמ�, דר� כוכבו של היורש, "האר$"מעל דפי , ובי� השמאל לימי�, ואת השמאל
אחוריו שני ספריו כבר היו מ" דבר"וכשעבר ל, )אחרי שברל התפטר מעריכת העיתו�" (דבר"אלתרמ� ל

; "האר$"אביביי� התאימו ל�שיריו התל". שמחת עניי�"ו" כוכבי� בחו$", )והטובי� ביותר(הראשוני� 
שלג "הווי עירוניות משולחנו הקבוע ב�הצליח אלתרמ� ללכוד פיסות, בִשיק פאריזאי, באירוניה אלגנטית

�של , אירופה של מוסוליני. אקטואליה�הקפה שבו ישב וקרא עיתוני� והגיב עליה� בשירי� בית–" הלבנו
; אביבי� בסיטואציות ודמויות מהיומיו� התל–" העת והעיתו�" שירי –נבללה בשיריו , של היטלר, מברליי�'צ

, הוא היה עירוני מכ) רגל עד ראש. מטופחת, החרדה לגורל� של הישוב והעול� נבללה בשנינות חיננית
נקרא " האר$"מדורו ב. ג"גוריו� או אצ�מקראי כמו ב��לא עברי, בוטינסקי'מודרני כמו הרצל וז�אירופאי

כשנודע . נמל המתאכלסת מהגרי��תושב טבעי של עיר, הוא היה איש ההווה והוא היה איש העול�": רגעי�"
 :הוא כתב, ַלישוב על השואה

 .יורד שלג לב�,    ֵשיָנה ֶשינדל שלי

 .הביני. כול� תמו.    אי� אד�

    טוביה מת

 .ת מוטל ב� ֵפיסי החז�   ומ

 .יני>   מת האיש היקר הדוד 

�הגלות הב��זו שלילה של שלילת. מנדל של שלו� עליכ��   העול� היידישאי שהושמד מדבר כא� מפי מנח�
, "שלג הלבנו�"השלג הלב� יורד על : הניגו� היהודי שזנחת לשווא חוזר כשזהות� שוב נפקחת ָלאור�. גוריונית

ובמקו� כל , אביו חוזר הילד שהתיית� מאביו החז��במקו� החלו$ שנטש את בית, חוזרתהחיה �היידיש המתה
 .הדוד פיני, היקר, של האידיאולוגיות הגדולות חוזר האיש הפרטי" איְזמי�"ה

 , עד ֵעינות הַלִיל, עד קצווי העצב   

 ,   ברחובות ברזל ריקי� וארוכי�

 ,   אלוהי ציווני ֵשאת לעוללִי�

 .שקדי� וצימוקי�, ב  מעוניי הר

 וכ� הוא כתב עוד �אירופאי� , רחובות ברזל ריקי� וארוכי�,   שקדי� וצימוקי� כמו בשירי� של איציק מאנגער
הוא , מסחר ומרכבות�ערי, של ברקי�, של פונדקי�, עול� של יערות, "כוכבי� בחו$"העול� של . לפני השואה

, גוריו��י והתחכ� בב�"א) שהצביע למפא', �43ב" דבר"ר לא) שעב. לא של חלו$ עברי שזו), עולמו של מהגר
משורר "ולכ� ירש אותו ַכ, כמו ביאליק, הוא דיבר מ� המרכז ואליו. הציונות שלו היתה הציונות הכללית

 ". הלאומי

�במהל� שנות , לא בכדי, המראתו של עגנו� למעמד סופר קאנוני התרחשה.    מ� המרכז ואליו כתב ג� עגנו
' 32ובי� , ")אורח נטה ללו�", "סיפור פשוט", "הכנסת כלה("עבר הרומ� �בעשור הזה פר$ עגנו� אל. השלושי�

מה ששת סדרי .  כינס שוק� את סיפוריו לששה כרכי� סדורי��ההגירה מתגבר אל שיאו � בעוד גל–' �35ל
ֶשָקר� הוד סמכותי , "ו�מד) כתבי עגנ"הספרי� נוצר �בארונות: כ� ששת כרכיו של עגנו� בדור�, המשנה בדור�

ונשמר , לסירוגי�" דבר"וב" האר$"פירס� עגנו� ב, חסות של שוק� וחבר קרוב של ברל�כב�. ר לקלסיקני�3השמ
היו לו חברי� בי� , היו לו חברי� דתיי� וחרדי�, היו לו חברי� בקיבוצי� ובמושבי�. לנפשו משיו� מפלגתי

כשגר ליד� , כפי שנע בגיל עשרי� בי� הרב קוק לברנר, כללי נינוח�והוא נע בי� כול� כציוני, הפרופסורי� היקי�
 .צדק�בשכונת נווה

ובשנות הארבעי� חַבר אליו , רומ� את עגנו� במאמרי� וממוארי�, דב סד�, "דבר"   העור� הספרותי של 
היה , נו�כמו עג, סד�. הונגרי��שני המבקרי� היו אוסטרו". האר$"שרומ� את עגנו� במאמריו ב, קורצווייל

עשה דוקטורט , מצוות שהוסמ� לרבנות�יהודי שומר, חני� תרבות גרמניה, כי'הצ, קורצווייל. גאליציאנר
יהודי� "שני מבקרי הספרות הבכירי� של הישוב היו אפוא . �1939באוניברסיטת פרנקפורט והיגר לפלשתינה ב

שרוממו סופר , עד צוואר במורשה היהודיתנטועי� , לשוניי��רב, אירופי��יהודי� מרכז: כמו עגנו�, "יָשני�
 . גלותי בתכניו, דתי

 

4 

 

�אביב הוקרנו אז סרטי� �הקולנוע של תל�בבתי.  התנגשו שני עולמות יהודיי� בפלשתינה�1935ב,    הנה כי כ
הסרט , בבימויו של הלמר לרסקי" אדמה"כגו� הסרט , גאולת האדמה וגאולת האומה, ציוניי� על גאולת האד�
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אביגדור המאירי (של ברו� אגדתי " זאת היא האר$", והסרט העברי המדבר הראשו�" לחיי� חדשי�"ודי התיע
בוטינסקי גייסות של מדריכי� 'גוריו� וז�אביב עד לוצר� ודנציג הזיזו ב��מירושלי� ותל; )כתב את התסריט

; בוצי� והתרחבו הקיימי�בעמקי� הצפוניי� ובגלילות אחרי� הוקמו כפרי� וקי; חי�3שליחי� ושל, וחניכי�
 כשבאותה שנה –הוגשמה להפליא " הגשמה"ה,  ובקיצור–הפועלי� ריכזה עוצמה של ממשלה �הסתדרות

�אביב ראש�הנציב העליו� כפה על תל, הכלליי��הוקמו שתי מפלגות הציוני�, עצמה ַמלאה האר$ מהגרי�
הושלמה , "מוסד ביאליק"י העולה נוסד ובלבו של המרכז הבורגנ, )ישראל רוקח(הכלליי� �עיריה מהציוני�

 ). היגרה, כלומר(עתה �שעלתה לפלשתינה זה, שיריה הראשו� של לאה גולדברג�סדרת עגנו� והודפס ספר

�כתבה , "אלתרמ� זכה להוקרתו הרבה. "על יחסו לאלתרמ� חלוקי� החוקרי�.    ברל הערי$ את ביאליק ועגנו
, 1991, "נוגע בדבר("כתב ד� מירו� , "ברל סלד משירתו של אלתרמ�"; )651' עמ, 1980, "ברל("אניטה שפירא 

ה� : אינ� סולד מנמושות(שברל הכיר ַבכריזמה השירית העצומה של אלתרמ� , מכל מקו�, אי� ספק). 76' עמ
א� שלושת היוצרי� החשובי� ביותר בספרות . עולמו�והכרה זו התנגשה בהשקפת, )לא שווי� את הסלידה

לציונות הכללית של המרכז , להלכה או למעשה, א� שלושת� השתייכו; ו סוציאליסטי�העברית לא הי
 הרי שלא הציונות –קומת� �העבודה לא הצליחה להצמיח משורר או סופר בשיעור�א� תנועת; הליברלי
אלא אותה ציונות לא חלבית ולא בשרית שתוגברה , אחזה ְבמושכות התרבות העברית, "מגשימה"ה, החלוצית

 .ירת שנות השלושי� ההמוניתבהג

דורו הסוציאליסטי� �הציונות של בני. אשכנזי שעליו דיבר ברל כשנא� בלוצר��השבר הְפני��   זה היה קו
א� לא על עצ� , היא ניהלה מאבק על הגדרת המשימות; שאפתנית ותובענית, והרוויזיוניסטי� היתה משימתית

. שנות השלושי� היו רק מעטי� שהזדהו ע� התביעה הזאת אל) מהגרי 200מבי� . התביעה להגשמה משימתית
�לא משימות תיקו�. כלומר בורגניי�, ה� רצו חיי� נורמליי�.  ג� ליהנות קצת–וא� אפשר , רוב� רצו לחיות

' ע� טא$, שגרתיי�, חיי� אזרחיי�; חי�לא השבעות בתל,  במאי1לא מצעדי , לא שתי גדות לירד�, עול�
 . אירופי

". ע� עובד"ברל חשב על הש� . ההסתדרות שהוא יסד�וע$ ברל בביאליק כשחיפש ֵש� לעיתו� נ�1925   ב
עד שיסד את " ע� עובד"ושמר בלבו את הש� , ברל קיבל בהכנעה את עצתו". דבר"ביאליק הציע לקרוא לו 

 של הוא כתב שתכליתה, א"ט בשבט תש"ַבתזכיר שהגיש למועצת ההסתדרות בכ. הוצאת הספרי� ההסתדרותית
ידי מכשירי שלטו� �אינה נקנית על", כתב, "הגמוניה. "תודעתית�הוצאת הספרי� היא השגת הגמוניה תרבותית

דה של הוצאת 3ולכ� יס, "בראש בחיי הע��הליכה, השפעה מכרעת, שליטה רוחנית: הגמוניה משמעותה. דווקא
 ."בציונות, של החלו$, פרק במלחמה על ההגמוניה של העובד"הספרי� הוא 

ברית והתכבד �הוא ראה בו ב�; להפ�; כללי מוצהר כמו ביאליק�   כשיסד את עיתונו לא הרגיש מאויי� מציוני
זה היה ש� : בגלל סיבה ברורה כשמש" ע� עובד"הוא לא הוטרד אז מכ� שביאליק פסל את הש� . בעצתו

ג "כתב אצ, " האחי� הסוחרי�,<ה� נהני� מזיְו. ("וביאליק היה בורגני מעומל�, פועלי�חלוצי, סוציאליסטי
כשפנה אל ). כלליי��ציוני�, תיעבו בורגני�, לא רק משמאל, ללמד� שרדיקלי� מימי�, לביאליק בלעג ארסי

ע� "כשהחזיר לחיי� את הש� , �1941ב, אבל עכשיו, ָבטח ברל בעתידו הפועלי של הישוב', �25ביאליק ב
, "יהודי� חדשי�"ל, המהגרי�, "יהודי� הישני�"פיכת ההוא תפס את העניי� כמאבק כמעט נואש על ה, "עובד

 .לע� עובד, לחלוצי�

קיבוצי� וגילגל אית� שיחה על יהדות �אירח בובר בביתו צעירי� בני, �3.4.61ב, כ��   עשרי� שנה אחר
�ואז החיל טענה זו על כל התנועה החלוצית, אמר, "התנועה הקיבוצית היתה בראשיתה סלקטיבית. "וציונות

בכ� השפיעה התנועה . רוצי� ומסוגלי� לחיות כ�, אד� המוכני��היתה זו סלקציה של בני. "מתיתמשי
וכ� היה עד . היא משכה משיכה מגנטית אות� צעירי� שהיו מוכני� לחיות כא� כ�. החלוצית על הגולה

ולא . סלקציהוהתחילה עליית המוני� ללא . עליית היטלר וכל הכרו� בה: שהתחילה ההיסטוריה להתערב בדבר
 ."באה ההיסטוריה והרסה את העיקרו� הסקלטיבי. היה איש בינינו שהיה מעז לשלול בלבו את עליית ההמוני�

אלפי �בעיצומה של קליטת מאות.  לא כביקורת מבחו$–כשהיא באה מפיו של אחד המהגרי� ,    אמירה מאלפת
 בעיצומה של הצפת –הפליטה �אריתשבו נשמע קולה של ש, ושבוע לפני שנפתח משפט אייכמ�, מזרחי�

 טע� בובר שהפכנו לחברה של מהגרי� לא בשנות –ועל ס) היחשפותה לעדויות של ניצולי� , המדינה בעקורי�
שע� קליטת המזרחי� נכנסה , כפי שהבינו כול�, יש לשער שהוא הבי�. החמישי� אלא בשנות השלושי�

מרות חשיבותה של התפנית העדתית הוא לא ייחס לה את אבל ל, המדינה לעיד� כאוב מאוד של מתחי� עדתיי�
 . השבר ההיסטורי המכריע שהיטה את המפעל הציוני ממסלולו

שירותי� ומלאכה , ההתקיימות ממסחר, המקלט�קשיי ההתאקלמות באר$, המוצא�   כאבי העקירה מאר$
, ")אומה"או ב" חברה"לא ב(ההיאחזות ַבמשפחה , )לא של שכירי� מאורגני�, חיי� של עצמאי��תרבות(

מטעני , ת3תחושת הזר, )לא למשימות(ת 3התשוקה לנורמלי, )לא בפרינציפי� מופשטי�(ההשקעה ביחסי� 
 �לניצולי השואה ולרוב המזרחי� שהגיעו בשנות ,  כל אלה משותפי� למהגרי שנות השלושי�–העלבו

נפערה ְלדורות , המהגרי��� לבי� עול�העולי� בי� עול�� לא תהו� עדתית �תהו� תודעתית . החמישי� והששי�
 .  בעליה החמישית

 
 


