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מספרי העמודים
הסופיים של המאמר
יעודכנו רק אחרי
שתיסגר החוברת
המודפסת.

תמי קמינקי

מורת מול חידוש בתרבות האבל והזיכרונ בתנועה הקיבוצית,
1948-1910
פתיחה
המות .בשנימ האחרונות אינ כמעט יומנ בלי מגרות שחורות .יש רגעימ ואתה מרגיש :כל
אלה שלפתע נחטפו מקרבנו ,כתינוקות רכימ המ ,שזה עתה למדו לעמוד על רגליהמ.
בחריפות מיוחדת נוקבת הרגשה זו ברגע שעומדימ על יד הגופה ותופימ בוודאות
מוחלטת ,שהרגליימ הללו שוב לא תלכנה לעולמ ...גמ בשעה שמתוכנו נעקר אדמ שהיה
בעיני הובבימ אילנ ,בצלו ובחותו היו מוצאימ מרגוע וחיזוק רבימ – רבימ – גמ אז
אתה אחוז הרגשה זו ...זאת מפרימ לנו הדפימ המרובימ המוקדשימ לחברימ הנעדרימ.
ימנ הגורל המשותפ טבוע בדפימ הללו ,ימנ האחוה ,שרק הדבקימ במכת העשייה
והיודעימ את וד ההליכה בתלמ אחד – זוכימ בה .אכנ ,קשור הפרק הזה בחיינו עמ כל
יתר הפרקימ1.

דברימ אלה נכתבו על ידי ליליה בביצ 2,חברת עינ חרוד ומעמודי התווכ שלו ,בשנת
 1938ומבטאימ את הלכ הרוחות של החברה היישובית בכלל ושל החברה הקיבוצית
בפרט בתקופה שבה נכתבו .הקבוצות השונות שקמו בעשורימ הראשונימ של המאה
העשרימ לא רצו לתת דעתנ למוות .מקימיהנ היו צעירימ ,שאפתנימ ומלאי רצונ לבנות
את חייהמ החדשימ בארצ .הנעורימ תו בדממ ובגופמ ,ומחשבתמ לא הייתה נתונה
לקצ החיימ כי אמ לחיימ עצממ .אולמ המוות לא נתנ שיתעלמו ממנו .החיימ בארצ
גבו קרבנות רבימ בדרכימ שונות ומשונות ,והעולימ הצעירימ התמודדו עמ קשיי
האובדנ לעיתימ תכופות .חברי הקבוצות והקיבוצימ ידעו מתימ רבימ בשנימ
הראשונות לייודמ ,ומרבית מקרי המוות לא היו טבעיימ אלא באו בניבות של
אונ :צעירימ ששלחו יד בנפשמ ,חברימ שנהרגו בהגנתמ על הבית ,על האדמה ועל
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מאמר זה מבו על עבודת המטר שלי בהנחיית פרופ' מרגלית שילה .אני מודה לה על הנחייתה
המורה ,על תמיכתה ועל עידודה לאורכ כל הדרכ.
ל' בביצ' ,המות' ,בתוכ :ל' בביצ ואחרימ )עורכימ( ,חברות בקבוצ ,עינ חרוד תש"ד ,עמ' .383
ליליה בביצ ) (1990-1900הייתה ממנהיגות 'תנועת הפועלות' ופעלה רבות לקידומ מעמד האישה
בקיבוצה עינ חרוד ,בתנועה הקיבוצית ובחברה הכללית .להרחבה בעניינה ראו :ל' בביצ ,במירוצ
עמ הזמנ ,תל אביב תשמ"ז; הנ"ל ,ולו רק הד ,תל אביב תשמ"א.
על אתר כ
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הנפש ,אנשימ וילדימ רכימ שנפטרו ממחלות שונות שנבעו מחור היגיינה ועזרה
רפואית מיידית ,נשימ שמתו בשעת לידתנ וכנ תאונות שונות ,כמו תאונות עבודה,
טביעות וכד' .הנפטרימ הרבימ הותירו חלל עמוק ועצב גדול בקרב הנותרימ.
מיידי הקבוצות הראשונות עלו לארצ בעליות השנייה והשלישית .מרביתמ גדלו
בבתימ יהודיימ-מורתיימ ,צמחו בתוכ עולמ הישיבות ונתפו בנערותמ לרעיונ
הציוני-וצייליטי .המ עלו לארצ בראשית המאה העשרימ מתוכ שאיפה ליצור בארצ
חברה חדשה וראו את עצממ כמחוללי מהפכה רוחנית-תרבותית-נפשית ופיזית.
מאמצימ רבימ הושקעו ביצירת עולמ חלופי לזה שהיה בגולה ,שימצא את ביטויו בכל
תחומי החיימ בארצ :עבודת האדמה ועבודת כפיימ ,השפה העברית ,החינוכ ועיצוב
תרבות החג והמועד .בעשור הראשונ של העלייה השנייה הונחו היודות לתפית
החלוציות כתרבות חלופית ,ובשנות העשרימ זו התבה והיישוב היהודי החל
להתגבש כחברת פועלימ עצמאית בעלת תרבות ואורחות חיימ ייחודיימ 3.מאמר זה
עוק באחד ממרכיביה של תרבות זו – היח אל המוות.
כשמורת טבע ייחודית ,ניתנ לומר כי הקיבוצ הוא אחד מהנושאימ הנחקרימ
ביותר בתולדות היישוב ,ופרומימ חדשימ בעניינו יוצאימ לאור חדשות לבקרימ4.
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ראו :מ' זעירא ,קרועימ אנו – זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרימ אל התרבות
היהודית ,ירושלימ תש"ב ,עמ' .45
מחקרימ רבימ נכתבו על החברה הקיבוצית מראשיתה ועד לשנות האלפיימ ,על כל הגלגולימ
והתהפוכות שעברו הקיבוצימ למנ הקמתמ ועד היומ .מבינ המחקרימ הבולטימ העוקימ בתנועת
הקיבוצ המאוחד ראוי לציינ את מחקריו של הנרי נירH. Near, The Kibbutz Movement: A :
 ;History 1-2, Oxford 1992-1997ה' ניר ,הקיבוצ והחברה :הקיבוצ המאוחד ,1933-1923
ירושלימ תשמ"ד; הנ"ל ,רק שביל כבשו רגלי – תולדות התנועה הקיבוצית ,ירושלימ תש"ח.
מחקרימ אלו עוקימ בהרחבה בתנועה הקיבוצית עמ שימת דגש על 'הקיבוצ המאוחד' .יובל דרור,
חוקר החינוכ הקיבוצי ,התייח במאמרו ליכומ המחקר ההיטורי ,חברתי והחינוכי של הקיבוצ;
ראו :י' דרור' ,מגמות ותמורות במחקר ההיטורי ,החברתי והחינוכי של הקיבוצ' ,קתדרה ,77
תשנ"ו ,עמ'  .182-161להרחבה על התנועה הקיבוצית ,על השינויימ האידיאולוגיימ בינ התנועות
הקיבוציות השונות ועל ההבדלימ בינ הקבוצות לקיבוצימ ראו :א' שושני ,הקבוצה והקבוצ
בישראל ,תל אביב תשל"ג; א' פז-ישעיהו וי' גורני )עורכימ( ,הישג היטורי בתמורותיו:
ההתיישבות הקיבוצית והמושבית  ,1990-1910באר שבע  ;2006מ' ברלבקי ,תנועת הפועלימ
הארצ ישראלית :קורות ומקורות א-ד ,תל אביב תשט"ו-תשכ"ג; מ' שדמי ,הקומונה הישראלית
ברצפ ההיטורי ,תל אביב תשמ"ה; ח' גבתי 100 ,שנות התיישבות ,תל אביב תשמ"א; ז' שפר,
חברה בצמיחתה :הקיבוצ ,תל אביב תשכ"א; א' הכהנ ,נתיבי קיבוצ ,תל אביב תשל"ג; מ' רוזנר
ואחרימ )עורכימ( ,אפיקי הוציאליזמ הקיבוצי :דמיונ ושוני בינ התנועות הקיבוציות ,תל אביב
תשמ"ט; ב' בנ אברמ ,התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות  ,1951-1928עבודה
לשמ קבלת התואר דוקטור ,האוניבריטה העברית ,ירושלימ תשל"א; א' מרגלית ,השומר הצעיר
– מעדת נעורימ למרכיזמ מהפכני ,1936-1913 :תל אביב תשל"א; ד' זית ,חלוצימ במבוכ
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זוויות המחקר של התנועה הקיבוצית לגווניה כוללות דיציפלינות שונות:
וציולוגיות ,חינוכיות ,היטוריות ,תרבותיות ,כלכליות ,מגדריות ועוד .במאמר זה
אבקש לבחונ מפר היבטימ בתרבות האבל והזיכרונ שגובשה בתנועה הקיבוצית
הכללית )הלא דתית( בינ השנימ  ,1948-1910המבטאימ את תפית המורת
היהודית-דתית אל מול הרצונ ליצור מנהגימ חדשימ או מחודשימ .במידה רבה ניתנ
לומר כי דפוי הקבורה והאבל משקפימ את תרבותו הייחודית של הקיבוצ ומדגישימ
את נייונותיו ליצור את העברי החדש ,שיהיה אנטיתזה לזה הגלותי-הדתי ,הממל
את החלש ,הכפופ והמאו .היח אל המוות והדפוימ הקשורימ לתרבות האבל
והזיכרונ הקיבוציימ המ אפקלריה לתפית העולמ ,לערכימ ולמורכבות האנושית
הקיימת בחיימ הקיבוציימ .דרכ הצגתמ של מנהגי הקבורה והאבל ושל תרבות הזיכרונ
שהתהוותה בקיבוצימ נוכל להצביע על הדילמה בינ הרצונ לחדש מחד ,ובינ הקושי
להתנתק מהעולמ המורתי המוכר מאידכ .כמו כנ ,נוכל להבחינ בולמ הערכימ
המשתנה של המיידימ במהלכ השנימ הנידונות ביח למתח שבינ שני העולמות –
הישנ והחדש.
רוב המקורות שעליהמ מתב המאמר לקוחימ מתוכ תעודות ,יומנימ ,עלונימ,
וחוברות זיכרונ ,וכנ מתוכ בתי הקברות בקיבוצימ השונימ תוכ התייחות למראה
המצבות ולכתוב עליהנ .בנופ ,ראוי לציינ כי שני ארכיונימ חשובימ 'מפרימ' את
יפור עיצובמ של תרבות החג והמועד ,כמו גמ את תרבות האבל והזיכרונ בתנועה
הקיבוצית :ארכיונ החגימ ברמת יוחננ וארכיונ מכונ 'שיטימ' בבית השיטה .מקור
חשוב שיש מקומ להזכירו הוא ילקוט אבלות 5,שבו נאפו מקורות רבימ המתייחימ
לאבלות ביהדות ובעיקר לאופני האבלות ,ההפדימ והאזכרות לאחר מקרי המוות
הראשונימ בקיבוצ .ילקוט זה מתעד את השלבימ השונימ של עיצוב האבל בקיבוצימ
למנ ייודמ ועד לשנות התשעימ .הוא משמש מעינ מדריכ יישומי והיטורי למורות
שהתפתחו בקיבוצימ השונימ ביח לדפוי אבל וזיכרונ שונימ .בנופ יש להזכיר את
מחקרו של מוטי זעירא 6,המתאר את יח ההתיישבות העובדת בשנות העשרימ אל
התרבות העברית ומשמש מקור חשוב להבנת יחמ של חברי הקבוצות והקיבוצימ
לדת ולמורת היהודית ולתפית המורת מול החידוש בקרב המיידימ.
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הפוליטי :התנועה הקיבוצית  ,1948-1927ירושלימ תשנ"ג; א' חלמיש וצ' צמרת )עורכימ( ,הקיבוצ
– מאה השנימ הראשונות )עידנ  ,(25ירושלימ  ;2010ועוד.
א' בנ גוריונ וצ' שוע )עורכימ( ,ילקוט אבלות ,בית השיטה תשנ"א.
זעירא )לעיל ,הערה .(3
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תרבות אבל וזיכרונ
מותו של אדמ קרוב הוא חוויה קשה הגורמת לערעור המצב החברתי והבינ-אישי של
אלה שהיו שותפימ לחייו .רגשותיהמ של האבלימ משתנימ בהתאמ לשלבימ השונימ
של עיכול האובדנ 7.כמו כנ ,כל אדמ הוא חלק ממערכת של אינטראקציה חברתית
ומשתייכ לתרבות מוימת ,ותגובתו למוות עשויה להשתנות על פי נורמות החברה
והקבוצה שאליהנ הוא משתייכ .בחברות מוימות מקובל להתאבל זמנ ארוכ,
ובחברות אחרות אינ מתאבלימ כלל .יש חברות שבהנ האבל מאופק ואינו כולל גילויי
צער ,ויש חברות שבהנ מקוננימ ומטפחימ את הצער .גמ טקי הקבורה והאבל נגזרימ
במידה רבה ממבנה החברה .בחברה דתית הטקימ כוללימ תפילות ופנייה לישות
אלוהית ,התנצלות בפני הנפטר במעברו לעולמ הבא וקבורת הגופ באדמה מתוכ
אמונה כי יש ניתוק בינו ובינ נשמת המת; ואילו טקימ חילוניימ אינמ כוללימ פנייה
לאל ,והמ מבוימ על האידיאולוגיה החברתית והתרבותית של הקבוצה שאליה
השתייכ הנפטר8.
לקיומה של מערכת חברתית תומכת ישנה חשיבות מכרעת לתוצאות ההתמודדות
של היחיד עמ האובדנ .הקיבוצ ,במיוחד בשנימ הראשונות ,ראה את התמיכה
החברתית כמרכיב משמעותי בזהותו .מאחר שרבימ מבני הקיבוצ היו רווקימ שעלו
לארצ ללא משפחה קרובה ,חברי הקיבוצ ראו עצממ כיוצרי משפחה חדשה .היה זה
חלק ממודל האדמ החדש בארצ ישראל ,כדבריו של צבי שצ 9,ממיידי קומונת מגדל:
"משפחה חדשה יקימ העמ העובד בארצו .על יוד קרבת הנפש ולא רק קרבת הדמ
תקומ המשפחה לתחייה" 10.ממילא האבל לא נתפ כעניינו של היחיד בלבד אלא
כעניינה של החברה כולה 11.ההתמודדות עמ האובדנ הייתה נחלתמ של כל חברי
הקבוצה ,והללו יצרו מגרת של תמיכה חברתית קולקטיבית שהתאבלה על המת
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ראו :ש' רובינ' ,אובדנ ושכול :ציוני דרכ בתיאוריה ,מחקר וטיפול' ,בתוכ :ר' מלקינונ ואחרימ
)עורכימ( ,אובדנ ושכול בחברה הישראלית ,ירושלימ  ,1993עמ' .23-21
ראוT. Walter, ‘Does Not Ashes: The American Reference for Burial’, :
Landscap 32, 1993, pp. 43-44; M. Ashkenazi, ‘What is a Custom? Funeral Rites
and Confusion Among Middle Class Israelis’, Israel Social Science Research 8,
.1993, pp. 16-17

 .9צבי שצ ) (1921-1890היה ופר ומשורר ,מהעולימ הראשונימ של העלייה השנייה .יחד עמ יופ
טרומפלדור שאפ להקימ 'קבוצה אינטימית' בארצ ישראל .נרצח במאורעות תרפ"א ביפו יחד עמ
הופר יופ חיימ ברנר .להרחבה עליו ועל הקבוצה שרצה להקימ ראו :מ' צור ,אביב מוקדמ – צבי
שצ והקבוצה האינטימית ,תל אביב תשנ"ד.
 .10צ' שצ ,על גבול הדממה ,תל אביב תש"נ ,עמ' .100
 .11נ' רובינ ,קצ החיימ ,תל אביב  ,1997עמ'  ;31הנ"ל' ,מבנה חברתי ודפוי אבל' ,חברה ורווחה ז,
תשמ"ז ,עמ' .222
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ודאגה להנציחו .בנופ פעלו לעצב את תרבות האבל והזיכרונ הקיבוציימ של החברה
כולה.
המונח 'תרבות אבל וזיכרונ' מתייח למגוונ של נושאימ ולנקודות רבות על ציר
הזמנ ,החל מרגע מותו של הנפטר ועד לשנימ רבות לאחר מכנ .אמרת חז"ל ידועה
קובעת כי ישנה גזרה על המת שישתכח מנ הלב 12.על פי החוקיות שהטביע הבורא
בעולמ ,הצער על המת נחלש ומתעמעמ עמ הזמנ .זוכרימ את האדמ אכ אינ חיימ את
מותו כל הזמנ .מכאנ שתרבות האבל והזיכרונ מתייחת בעיקר לנקודת הזמנ המוכה
למוות עצמו והולכת ונחלשת עמ הזמנ החולפ.
היבטימ של מורת מול חידוש בתרבות האבל והזיכרונ הקיבוציימ
האחריות על הטיפול בנפטר
די! די! ומעתה החזירו אותו לי .האלוקימ החזיר אותו לחיק אמו .קחו אותו מיד לבית
הטהרה ,כאנ בבית הקברות הכשר ,כאנ ייטמנ ,על יד קבר אביו ,הרב הקדוש ,בינ יהודימ
כשרימ .יהודימ! הדממה נקרעת ומתרקת .האמ הזקנה ,הרבנית ,מתפרצת אל גוויית הבנ
המת .היא משתוללת ,קורעת שחקימ בזעקתה ...על הדרכ עומד קרונ רתומ לו ,שהובא
לשמ העברת המת לבית הקברות בדגניה .קראו לי את החברה קדישא! זועמת האמ .כאנ,
ולא במקומ אחר ייטמנ!!! חיותה ניעורה מתדהמתה וקפאונה .מבוהלת וחרדה היא מנה
לפיי את האמ השכולה ,אכ זו מרחיקה אותה בזעמ :עד עתה הוא היה שלכ ומעתה הוא
חוזר אלי .שלי הוא! הוא רוצה לשמ ,לדגניה ,זועקת חיותה .הוא לא רוצה שומ דבר ,עונה
האמ בתקיפות .רצונו של הבורא המרחמ הוא שהשה האובד ישוב לחיקו .נלכ אל הרב!
מציעימ החברימ .חיותה והאמ ממהרות לכוונ העיר טבריה .וכשהדמויות נעלמות בתוכ
המטאות המעוקלות של העיר ,ממהרימ החברימ ומעלימ את יופ המת ,האדיש לחיי
הארצ ולהמולת האדמ ,אל הקרונ .מושכימ במושכות והו והעגלה ממהרימ דרומה,
לדגניה ,לבית הקברות הצעיר של הקבוצה13.

תיאור זה נכתב על ידי דבורה דביר ,חברת דגניה ,לאחר טביעתו של יופ בול
בכינרת באב תרע"ט .בול ,ממיידי דגניה ומעמודי התווכ של הקבוצה ,ממל במידה
רבה את דור בני העלייה השנייה ,שעלו לארצ בראשית המאה העשרימ והיו בינ מתווי
הדרכ לבניית העולמ החדש .תיאור המאבק על מקומ קבורתו ,כמו גמ על השאלה מי
יטפל בידורי הטהרה והקבורה ,מאיר בפני הקורא את המאבק והמתח בינ העולמ
הישנ ,שבו צמחו בני הקיבוצ ובו הותירו את הוריהמ ומשפחתמ ,כמו גמ את המנהגימ,
ההלכות ומצוות הדת ,ובינ העולמ החדש .דמויותיהמ של אימו הרבנית של בול מחד,
 .12פחימ נד ע"ב.
 .13ד' דביר' ,מתוכ אלבומ ישנ' ,הפועל הצעיר נד  ,3כ"א בתשרי תשכ"א ,עמ' .8-6
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אל מול זוגתו לחיימ ,חיותה ,וחברי קבוצת דגניה מאידכ ,מעידימ על מתח זה .בעוד
האמ זועקת בבקשה לערוכ לבנה טק אשכבה על פי מנהגי הדת היהודית ולקוברו
בבית הקברות הישנ ,הכשר ,ליד אביו הרב וליד יהודימ ולהחזירו במידה מוימת
לחיקה שלה תוכ הדגשה שזהו רצונ האל ,אשת נעוריו – חיותה – שותקת ואפ מנה
לפיי את האמ האבלה והכעוה .החברימ ,דמומימ אכ מעשיימ ונחרצימ ,העלו את
בול על הקרונ והביאוהו לדגניה לקוברו שמ למנוחת עולמימ .מבחינת אימו ,רק
ה'חברה קדישא' היא גופ היכול וראוי לעוק בטיפול במת ובקבורתו ,וברור לה
שהחברימ הצעירימ ,השותפימ לדרכו החדשה של בנה ,אינמ רשאימ לככ .מנגד ,לחברי
דגניה בכלל ולחיותה בפרט ברור שכל האחריות על הטיפול בבול ,כולל קבורתו
בפועל בבית הקברות של הקבוצה ,נמצאת באחריותמ שלהמ.
קבורת המת
שרפת
פרדה או קבורה קיימימ בכל התרבויות ובכל הזמנימ ,מחניטה ,דרכ ֵ
טקי ֵ
הגופה או תרומתה למדע ועד לקבורה או להטמנה באדמה .מנהגי הקבורה במורת
הנוהג שלא להלינ את המת אלא להביאו לקבורה מיידית; טהרת
ַ
היהודית המ רבימ:
המת; הלבשתו בתכריכימ; טק הלוויה שבמרכזו אמירת קדיש ו'אל מלא רחמימ';
הנחת המת באדמה; הנחת ציונ על הקבר ועוד .ביפור 'הקבר הראשונ' של שלמה
צמח ,מראשוני בני העלייה השנייה ,ולימימ מחנכ וופר שזכה בפרימ על חיבוריו,
מתוארת קבורתה של שלומית ,בחורה צעירה שנפטרה מקדחת בשנת  ,1921ובמותה
יידה למעשה את בית הקברות של הקבוצה:
איש לא נתנ פקודות .ואפ על פי כנ נעשו הדברימ מתוכ דר ומשמעת .רחצנו גופה יפה
יפה ,הלבשנו את שלומית בגדי יומ טוב ,עטפנוה בדינ לבנ ,שמנו אותה על אלונקה
ויצאנו החוצה .הלכנו בצעד בטוח מתוכ גאווה רבה ,כאילו היינו נושאימ שלל נצחונות על
הכתפ .איש לא הוציא הגה מפיו עד בואנו אל התל .שמ הורדנוה אל תוכ הבור הרעננ,
המשחיר בינ ירק העשב אשר מביב .כולנו אחזנו בדינ הלבנ והורדנו את גופה ,הצונח
ונשבר תחת ידינו ,אל חשכת הקבר .אחר החילונו לכותו באדמה שבצדו .הרגב האחרונ
כבר הושלכ אל הקבר ,כבר ננעצ הציונ בתוכו ,ובכל זאת נשארנו עומדימ במקומנו ,עוטרימ
את קבר שלומית14.

מנ הראוי להדגיש כי תיאור זה הוא פרותי ולא היטורי ,ובכל זאת נוכל למצוא בו
אלמנטימ מוימימ המעידימ על הווי הקבוצה ומשקפימ מנ התמ את הלכ הרוח של
חברי הקבוצות באותמ הימימ .בהמשכ לתיאור דלעיל בעניינ המאבק ביב שאלת
האחריות בטיפול בנפטר ,החברימ ביפורו של צמח מבקשימ לקבור את חברתמ
 .14ש' צמח' ,הקבר הראשונ' ,יפורימ א ,ירושלימ תשכ"ו ,עמ' .142-135
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מוכ למקומ שבו חיה ועבדה .המ מתעקשימ לא רק לייד בית קברות משלהמ ,כי אמ
גמ לבצע את מלאכת הקבורה בעצממ .הטק עצמו אינו תואמ באופנ מלא את מורת
הקבורה היהודית ,אכ הוא בהחלט משמר תבניות מוימות ,ביניהנ :רחיצת הגופה –
המזכירה את טהרת המת; עטיפתה בדינ לבנ – בדומה לתכריכימ ,ונשיאת האלונקה
בתורנות בידיהמ של החברימ .לצד אלו ,מלבישימ את שלומית בבגדי חג – מעשה
המזכיר טק אשכבה נוצרי ,ושותקימ לכל אורכ הדרכ – ללא אמירת פרקי תהילימ או
תפילות כנהוג בלוויה הדתית-יהודית.
בקיבוצימ אחרימ ניתנ לראות כי בניגוד לתיאורו של צמח ,את המתימ קברו
בארונ .זאת בניגוד למנהג היהודי הארצ ישראלי לקבור בקרקע ממש ,כנזכר בשולחנ
ַאּתה וְ ֶאל ָע ָפר ָּתשּוב" )בראשית ג',
ערוכ 15.הקבורה בקרקע קשורה לפוק " ִּכי ָע ָפר ָ
יט( ,ומשמ התפתח הנוהג לקבור את המת בתכריכימ בלבד ,כדי שיהיה לו מגע עמ
עפר הארצ .במקרימ חריגימ שבהמ קוברימ את הנפטר בארונ ,נהוג לנקב חור
בתחתית הארונ לשמ החיבור הישיר עמ הקרקע .המנהג הקיבוצי לקבור בארונ ללא
נקב עולה מעדויות שונות ,כגונ ביפוריו של הופר ואיש הרוח דוד מלצ ,מחברי עינ
חרוד 16.מבחינה היטורית נוהג זה התפתח ככל הנראה למנ שנות העשרימ ואילכ,
ולא היה נפוצ בדור עולי העלייה השנייה ,בעשור שלפני כנ .את המעבר מקבורה
בתכריכימ בלבד לקבורה בארונ ניתנ לראות כשלב נופ ברצונ להתנתק מהמורת
היהודית-דתית ולהנחיל מנהג ארצ ישראלי חדש וחלוצי.
אמירת קדיש ו'אל מלא רחמימ' בלוויה
הרצונ להתרחק או להתנתק מהמורת בא לידי ביטוי בעוצמה גדולה יותר במה
שקשור לתפילות הנאמרות במהלכ הלוויה .הלוויה היהודית-מורתית כוללת אמירת
קדיש ,צידוק הדינ ,תפילת 'אל מלא רחמימ' והפד על המת 17.הלוויה הקיבוצית לרוב
לא כללה אמירת הפדימ )כדלהלנ( וגמ לא תפילות אלו .אומנמ ,בעשור הראשונ ניתנ
למצוא עדויות לאמירת קדיש בחלק מהלוויות הקיבוציות ,בעיקר בקבוצת דגניה .ככ
 .15יורה דעה ,ימנ שב עיפ א.
 .16דוד מלצ ) (1981-1899היה ופר ונמנה עמ מיידי 'חבורת העמק' שהצטרפה לעינ חרוד .כתב
דברי ביקורת ,הגות ויפורימ קצרימ .מבינ פריו הבולטימ ראויימ לציונ :מעגלות ),(1945
חתחתימ בדרכ ) ,(1947השער הנעול ) (1959ולדרכו התועה ) .(1976רבימ מגיבורי יפוריו היו
דמויות שוליימ בחברה הקיבוצית ,שמלצ ברגישותו ביקש לשמש להמ לפה .על תולדותיו ויצירתו
ראו :מ' זעירא ,עפ בכנפיימ שבורות – יפור חייו ויצירתו של דוד מלצ ,תל אביב תשע"א.
 .17להרחבה על התפתחותמ של אלו תוכ התייחות לחברה החלוצית ראו :נ' פיינשטיינ ,תהודת
זהות :הפרות העברית במאה העשרימ ,טרומ הקמת המדינה ,כמבטאת הגות יהודית ומעצבת
זהות ,תל אביב תשע"ה ,עמ' .555-533
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בלווייתו של יופ זלצמנ 18שנרצח ב ,1913-בלווייתו של יופ בול ב) 1919-שנזכרה
לעיל( ובלווייתו של אהרנ דוד גורדונ ב 19.1922-אולמ אמירת התפילות בלוויות אלו
הייתה פונטנית ,ללא החלטה מוקדמת וללא עיצוב של הטק ברמה הקיבוצית
הפורמלית .לדברי זעירא היה זה" :שימוש אקלקטי ,לא שיטתי ומקוטע ,יוזמה של
יחידימ ותגובה פונטאנית" 20.בקבוצות אחרות כמו כינרת ,עינ חרוד ותל יופ לא
נהגו לומר קדיש ו'אל מלא רחמימ' כבר למנ השנימ הראשונות .תפילות אלו מביעות
בעוצמה את אמונתו התמימה של האדמ באל ,למרות תחושות החידלונ ,במיוחד למול
המוות .עבור החלוצימ תפילות עמ מר כזה לא יכולות היו להתקבל בחברה שביקשה
לעצב תרבות חדשה .לדעת אניטה שפירא ,מנהגי אמירת או אי-אמירת התפילות
השתנו מקבוצה לקבוצה לפי מידת הקנאות האנטי-דתית של החברימ בה 21.דבריה של
שפירא מקבלימ חיזוק מעדותו של ישעיהו פונדק ,חבר קיבוצ גשר ,מחנכ ומדריכ
חברות נוער:
אני באתי מעיירה ליד ביאליטוק ,מבית מורתי – זעיר בורגני .כל הלוויות שהכרתי
בעיירה היו מורתיות – את הגופה עטפו בתכריכימ ,אמרו קדיש .אבל כאנ – זה בכלל
דבר אחר ,משהו אחר .זה עולמ חדש ,זה חיימ חדשימ .אנחנו חופשיימ .אנחנו בונימ את
העתיד שלנו ,מאתנו זה מתחיל .אנחנו לא שואלימ את ההורימ שלנו .ככה הנוח של
הלוויה הקיבוצית השלימ את מה שאני חושב .אני לא קורא טקטימ דתיימ שמברכימ
ומשבחימ את הריבונ22.

מדבריו של פונדק ניתנ ללמוד עד כמה הרצונ להתחיל משהו חדש תוכ ניתוק מוחלט
מהעבר הגלותי של העיירה המורתית היה חזק וחד .האמירה של העולימ הייתה שהמ
דואגימ לא רק לדור שלהמ אלא לדור העתיד ,שיהיה חופשי מכבלי המורת והעולמ
הישנ.
ככלל ,ניתנ לומר שתפילות הקדיש ו'אל מלא רחמימ' לא נאמרו באופנ רשמי
וטקי בלוויות הקיבוציות מראשיתנ ועד לשנות השישימ .בעשור זה החל להתעורר
.18

.19

.20
.21
.22

יופ זלצמנ ) (1913-1890היה מחלוצי העלייה השנייה וממקימי קבוצת כינרת .כחודש לאחר
הקמת הקבוצה נורה ונהרג על ידי ערבימ .חבריו קברוהו במקומ שנורה ,וניתנ להבחינ במצבתו על
אמ הדרכ ,בקרבת חצר כינרת.
אהרנ דוד גורדונ ) (1922-1856היה איש עבודה ואיש רוח ונחשב למייד 'דת העבודה' ולמנהיג
מפלגת 'הפועל הצעיר' .הוא כתב חיבורימ רבימ ,וצעירי העליות השנייה והשלישית נהו אחריו
ואחר משנתו .מחקרימ רבימ נכתבו על דמותו ועל כתביו.
זעירא )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .277
א' שפירא' ,המוטיבימ הדתיימ של תנועת העבודה' ,בתוכ :ש' אלמוג ואחרימ )עורכימ( ,ציונות
ודת ,ירושלימ  ,1994עמ' .327-301
מובא אצל :א' קנטור ,תפית המוות בחברה היישובית בשנות השלושימ והארבעימ ,עבודה
מינריונית ,אוניבריטת תל אביב ,1993 ,עמ' .7
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שיח מקיפ בקבוצות השונות בוגיית אמירת הקדיש ,שיודו בילדי הדור השני
והשלישי 23.הדיונ בככ חורג ממגרת הזמנ והתקופה שבה עוק מאמר זה ,אולמ
בקצרה ניתנ לומר כי דור הבנימ ,שלא הכיר מבית את מנהגי המורת והתפילות
שנאמרו בלוויה הדתית-יהודית ,העלה לעיתימ את התחושה כי יש משהו ריק וחר
תוכנ בלוויה הקיבוצית ,ואפילו הלוויה הדתית הנערכת על ידי ה'חברה קדישא' עדיפה
עליה 24.תחושות אלו עוררו את הצורכ בשינוי ,ובעקבותיהנ נוצר נוח חלופי של
קדיש 25,שבמוקדו עומד האדמ ולא ישות אלוהית ,ומקור הקדושה בו הוא העמ והארצ
ולא האל 26.נוח זה לא הוכמ על כל בני התנועה הקיבוצית ,וכיומ אינ נוהג אחיד
בעניינ אמירת הקדיש הקיבוצי או הקדיש המורתי או אמירת קדיש בכלל בלוויות
הקיבוציות.
החלופה ללוויה המורתית – הלוויה הדמומה
הממנ הבולט ביותר של הלוויה הקיבוצית בשנימ הנידונות הנו השתיקה .בקבוצות
הראשונות מע הלוויה נערכ בדממה .היו אלו אנשי 'השומר' שהחלו בככ ,ובמהלכ
השנימ התפרשה שתיקה זו כאידיאולוגיה קיבוצית-חלוצית ,שעל פיה הבכי והקינה
נתפו כחולשה ,ואילו השתיקה נתפה כדבר האמיתי ,העמוק והמכבד ביותר .ככ כתב
עודד מקיבוצ מעוז חיימ:
שעת הלוויה – שעת התייחדות היא עמ הנפטר ,עמ חייו ומורשתו ,שעת פגישה עמ
המוות .שעה זו – הדממה יפה לה .דממה והתבוננות בחיימ ,במעשימ ובמידות .ניתנ לבבנו
לאחרית האנושית .עמידת הקהל המלווה ליד הקבר הפתוח – עמידה של כבוד ודממה
הוא27.

.23
.24

.25

.26
.27

להרחבה ראו :א' טל' ,קדיש יתומ' ,מיתו ותבונה ביהדות ימינו ,תל אביב תשמ"ז ,עמ' .232-221
ככ עולה למשל מדבריה של שולמית ,בראיונ לעדה ער" :מוטב היה לנהוג כפי שעושימ בעיר:
מביאימ רב ,הוא אומר תפילה – וזהו" )ע' ער' ,מתימ עמ החיימ' ,ארכיונ החגימ ,תיק אבלות
 ,08/33תעודה  .(33היו אפ שחשו כי חובה על חברי הקיבוצ לומר את הקדיש בעצממ ,כפי שקרא
למשל לוי אדיב מעינ שמר )אפ שהיה חבר קיבוצ של תנועת 'השומר הצעיר' ,הידועה בהתנגדותה
הקיצונית לדת ולמורת(" :אז חברימ וחברות ,תגידו פשוט 'קדיש' .זאת התפילה היקרה לכל יהודי
באשר הוא יהודי ,ואינ תפילה עמוקה מזו" )ל' אדיב' ,אנא הגידו קדיש' ,שמ ,תעודה .(2
ככ עולה למשל מתשובתו של דוד ישראלי להצעתו של אדיב שהובאה בהערה הקודמת" :אני
מקווה שלא יאמרו אצלנו את התפילות .הקדיש המורתי הוא תפילה עתיקה שאינ בה שמצ כלפי
האדמ המת .אפשר לחבר נוח מוימ ולהפכו לקבע ,ובככ נלווה את חברינו למנוחה נכונה"
)ארכיונ החגימ ,תיק אבלות  ,08/33תעודות .(4-3
ראו :ער )לעיל ,הערה  ,(24תעודות .17-15
עלונ קיבוצ מעוז חיימ ,ארכיונ החגימ ,מיכל  ,07/33תעודה .17
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מעבר לככ ,נראה כי הדממה בלוויה הקיבוצית התפתחה כניגוד לקולניות הקיימת
בטקימ המורתיימ ,שמהמ ביקשו החלוצימ להתנתק .הייתה זו תרבות מאופקת
שהוצגה כמערבית וכמתקדמת ,אולי אפ מתנשאת על זו המורתית .אמציה ארד ,חבר
קיבוצ 'השומר הצעיר' בית זרע ,מתאר שתיקה זו כ"רגעי קדושה חילוניימ העדיפימ על
עשיית שקר בנפשנו ועל חילול חילוניותו של האדמ היקר שהלכ לבלי שוב" 28.ניתנ
לראות כיצד מטבעות לשונ וממנימ מנ המורת היהודית מושאלימ ומולבשימ על
עולממ החדש של החלוצימ.
אומנמ ,אפשר כי השתיקה הדמומה לא נבעה מאידיאולוגיה בלבד ,אלא גמ
מהקושי הפיכולוגי של הצעירימ להתמודד עמ המוות ,ובפרט בשל חרונמ של קרובי
הנפטר .ייתכנ כי חור היכולת לבטא במילימ את הכאב לנוכח האובדנ הוא שהוביל
לצורכ לגלות איפוק המתבטא בשתיקה ובאלמ .ערנ ,בנ הדור השני בקיבוצ ,אמר
בראיונ לעדה ער" :אני לא מוכנ להראות את הרגשות שלי כלפי חוצ .אני לא מרשה
לעצמי לבכות על מישהו בציבור ,ואמ אני כבר בוכה ,אני לבד בבית וכל התריימ
מוגפימ"29.
החירונ בקרובי משפחה שישברו את האלמ וההלמ בא ידי ביטוי בתיאורו של
יהודה שרת ,חבר גדוד העבודה ,את הלוויתו של חברו לגדוד אליהו שוטר ,שמת
מאבנ שנפלה על ראשו בשעת עבודתו במחצבת עינ חרוד:
והייתה הלוויה .אפ יבבה ,אפ אנחה ואפ צעקה .יתמות כבדה .כאלה תהיינה לוויותינו.
דממת אמ וצעקת אמ חרה .וזה הכל .כל העת חשבתי על אמא .ובוודאי לא תחשבי אמא,
כי הדבר לא דיכא את כולמ ,יש לו כמה חברימ קרובימ מאד ,אכ מה זה לעומת צעקת אמ
אחת30.

גמ הופר דוד מלצ ,שהגיע לעינ חרוד מפר ימימ לפני מותו של שוטר ,התייח
למועקה המכבידה שחש בעת לווייתו:
נפל בעבודה אחד מאיתנו .עמדנו על פני הקבר הפתוח דוממימ .מורידי ראש וכבדי לב.
קהות אוכלת ,מכרמת ,היתה נוכה על הכל .רגש כבד העיק על הלב ,הכביד על הנשימה.
עיניימ קודרות ,אפילות ,ננעצו בעקשנות בתוכ הקרקע .פחדו להיפגש .השיניימ נהדקו
ונלחצו השפתיימ .אלמ .אינ מלה בפה .אפ צל של אילוזיה ,של תקווה .אפ שמצ של הרגשת
המשכ .כה ברור ,כה בולט .היה אדמ ,חי בינינו – ואיננו31.

.28
.29
.30
.31

ארכיונ החגימ ,שמ ,תעודה .7
ער )לעיל ,הערה .(24
מתוכ מכתב שכתב למשפחתו ,ארכיונ החגימ ,תיק אבלות  ,08/33תעודה .5
ד' מלצ' ,מתוכ חיינו בקבוצה' ,מביב לעיקר ,תל אביב תש"ל ,עמ' .30
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הכאב על האובדנ בא לידי ביטוי הנ בדברי שרת הנ אצל מלצ .עיונ בתעודות שונות
הקשורות בתיאורי הלוויות הקיבוציות מראה כי הדממה והאיפוק היו נחלתנ של
הקבוצות לאורכ כל השנימ ,והמ נומקו בככ שמעמד הלוויה מקבל בדרכ זו מקומ של
כבוד והתבוננות .שוע ובנ גוריונ מונימ שורה של יבות לאלמ בלוויות הקיבוציות,
ביניהנ ניתנ למצוא את השליטה הדלה בשפה העברית ,שלא אפשרה להביע כראוי את
רגשות הכאב ,את גילמ הצעיר של הנפטרימ ,הדומה לגילאי קובריהמ ,ואת ההעדפה
של החברימ להתמקד בעתיד ובעולמ החדש על פני העבר והמת בכללו 32.ואולמ
בזיכרונ המיידימ ,הלוויות האילמות ,השותקות ,היו נחלתמ למנ ההתחלה והעידו על
תפית עולממ החדשה והייחודית ובמידה רבה – האנטי-דתית .ראיה לככ ניתנ
למצוא בדברי זעירא ,הטוענ כי החוויה האישית שחווה מלצ בלוויה שבה השתתפ היא
שהזינה לימימ את כתיבתו ההגותית" :מלצ חש את השתיקה אל מול הקבר כביטוי
לחור אונימ משתק ,שנוצר כתולדה מהתנגשות בינ השקפת עולמו ואורח חייו של
החלוצ לבינ מצבו הקיומי בעולמ נטול אמונה באלוהימ"33.
ראוי לציינ כי לא כולמ השלימו עמ דממה זו ,וכמו במקרה של אמירת הקדיש,
במהלכ השנימ ניתנ למצוא לא מעט ביקורת על הלוויה האילמת ,החל מקריאתו של
יצחק טבנקינ 34,מייד הקיבוצ המאוחד וחבר עינ חרוד" :אלמ – זו דלות" 35,דרכ
דבריו של לוי אדיב ,חבר עינ שמר:
בכל פעמ שאנחנו באימ לבית הקברות היפה והשקט שלנו ,בינ עצי האקליפטוימ
התמירימ ,ואנו עומדימ ביב קברמ של חברינו היקרימ ,אני עומד מופתע מול השכול
השקט ,העמוק ,המזעזע ,של הקהל העומד ביב הקבר .מה פשר הדממה הזו?! האינ מקומ
גמ כלפי הצנועימ שבנחלתמ ,הקיבוצניקימ ,להגיד מפר מלימ?36

נראה לי כי ניתנ לשער ולומר שבשנותיו הראשונות של הקיבוצ ,כאשר החברה הייתה
מורכבת מצעירימ ,האלמ והדממה התפתחו כוג של שריונ – דרכ התמודדות
פיכולוגית מול הקושי שבאובדנ .עמ השנימ נוצרה בקיבוצימ שכבה רב-גילאית,
שנתנה דעתה לעיצוב טק לוויה שהדממה אינה עומדת במרכזו .ככ ניתנ למצוא
מאוחר יותר לוויות קיבוציות הכוללות הפד ,קטע פרותי ,שיר או פרק חוכמה
.32
.33
.34

.35
.36

שוע ובנ גוריונ )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .136
זעירא )לעיל הערה  ,(16עמ' .55-53
יצחק טבנקינ ) (1971-1887היה ממיידי עינ חרוד ומעמודי התווכ שלו ,ולימימ גמ ממקימי תנועת
הקיבוצ המאוחד .מילא תפקידימ שונימ בהנהגת הקיבוצ המאוחד ,בתנועה הקיבוצית ובכנת
ישראל .להרחבה על חייו ופועלו ראו :ב' כנרי ,טבנקינ בארצ ישראל ,תל אביב  ;2003א' כפכפי,
אמת או אמונה – טבנקינ מחנכ חלוצימ ,ירושלימ  ,1992ועוד.
מובא ביומנ עינ חרוד ,ארכיונ החגימ ,תיק אבלות  ,08/33תעודה .2
אדיב )לעיל ,הערה .(24
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מפרי התנ"כ .אולמ הטמעת כל אלו כחלק מהתרבות הקולקטיבית החלה ,כמו גמ
במקרה של הקדיש ,רק בשנימ המאוחרות לשנימ הנידונות במאמר זה.
קבורת מתאבדימ
החיימ בארצ בשנות העלייה השנייה והשלישית הובילו ללא מעט מקרי התאבדות.
הצעירימ ששמו קצ לחייהמ עשו זאת מיבות שונות :אהבה נכזבת ,דיכאונ ,תחושת
כישלונ ועוד .איבוד עצמי לדעת היה נושא שדובר ונכתב עליו בעיתוני התקופה ,עדות
לעניינ שגילו בו .החוקר גור אלרואי הראה כי גילמ של רוב המתאבדימ נע בינ שש
עשרה לעשרימ וארבע ,ורובמ של מקרי ההתאבדות היו באזור העמקימ .לטענתו,
ההתאבדות הייתה תופעה מדבקת והיה לה קשר ישיר עמ הלהט שאפיינ את דגניה,
כינרת ,עינ חרוד ותל יופ .הלהט הביא את החלוצימ למקנה כי אינ מקומ לפשרות,
והמוות נתפ לעיתימ כפתרונ היחיד 37.החברה החלוצית הייתה 'חברת הגירה' ,שבה
התמוטטו כל המורות והמשענות .הכול היה דינמי ומכוונ כלפי העתיד ,ועל כנ גמ
שביר .בחברה כזאת גוברת תופעת ההתאבדות כתוצאה מחור היציבות המתמיד .גמ
השאיפה לטוטליות בהשפעת הלכי הרוח האירופיימ ליוותה את בני התקופה .הרצונ
להתחיל הכול מהתחלה ,להיחשפ באופנ מוחלט ,למרוד בכל מורת ולהגיע לשורשמ
של דברימ הביא להקצנה .לכישלונות ולבעיות היה לעיתימ רק פתרונ אחד –
התאבדות .במעשה זה הראה החלוצ כי הוא בוחר להישאר בארצו שלו ולא לחזור
לגולה ,לבית אבא ,אפ במחיר של ויתור על החלומ והחיימ גמ יחד 38.החלוצימ היו
בגיל ההתבגרות ,על הערות הנפשיות שבו ,בלא משפחה המאזנת וממתנת את
הערות ומשמשת מודל להתבגרות תקינה .הארעיות ,חור הבהירות וההתלבטויות
הרבות בנוגע לעתיד היו כמשקולת על נפשמ של הצעירימ ,שהיו מצויימ ממילא
בתנאימ פיזיימ קשימ מנשוא.
היהדות המורתית אורת את פעולת ההתאבדות .בפר קיצור שולחנ ערוכ
נכתב כי" :המאבד עצמו לדעת הוא רשע שאינ למעלה ממנו" 39.בשולחנ ערוכ נפק כי
"המאבד עצמו לדעת אינ מתעקימ עמו לכל דבר ואינ מתאבלינ עליו ואינ מפידינ
אותו" 40.על פי ההלכה ,המתאבד אינו נקבר בתוכ בית הקברות 41.בדרכ כלל גמ אינ
.37
.38
.39
.40
.41

ג' אלרואי' ,חלוצימ אובדי דרכ? וגיית ההתאבדות על דר יומנ של העליות השנייה והשלישית',
יהדות זמננו  ,13תשנ"ט ,עמ' .229 ,213-212
שמ ,עמ' .214
ר"ש גנצפריד ,קיצור שולחנ ערוכ ,וילנה תר"צ ,ימנ רא עיפ א.
יורה דעה ,ימנ שמה עיפ א.
זאת משומ שהוא נחשב כרשע ויש להרחיק את קברו מקברימ אחרימ; ראו :שולחנ ערוכ ,יורה
דעה ,ימנ שב עיפ ה; רי"מ טוקצינקי ,גשר החיימ א ,ירושלימ תש"כ ,עמ' רע ,עיפ ד .יש
לציינ כי הלכה זו אינה נוהגת כיומ ברוב בתי העלמינ בארצ ,וגמ כשברור ל'חברה קדישא' שמדובר
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מדברימ בקול רמ על ככ שאדמ זה איבד עצמו לדעת ,ואינ לככ התייחות בכתובימ או
בהפדימ וכדומה .הביבה נוטה להתייח אליו כאדמ מעורער נפשית .מנגד ,מיידי
הקבוצות והקיבוצימ בחרו שלא להתיר את ניבות מותמ של המתאבדימ .הללו
נקברו בתוכ בית הקברות ,ועל המצבה צוינה בדרכ כלל יבת המוות .גמ בחוברות
הזיכרונ ובהתייחויות בכתב הדבר הובא בגלוי .אינ בככ עדות לאהדה או להכמה
עמ החלטת המתאבד לשימ קצ לחייו ,אלא משמעות הדבר כי החברה הייתה מודעת
לככ שאותמ צעירימ לא עמדו בלחצימ השונימ שהתעוררו בעולממ החדש .מעבר לככ,
קבורתמ בתוככי בית הקברות ,בניגוד להלכה היהודית ,מבליטה את רצונמ ליצור עולמ
מנהגימ חדש הנוגד את זה המורתי.
בית הקברות הקיבוצי
בית העלמינ הוא חלק אינטגרלי ממרקמ החיימ של החברה ,ונופיו מעוצבימ בהתאמ
לחברה שאותה בא לשרת .ניתנ לומר כי בית הקברות הקיבוצי הוא מעינ אפקלריה
לחיימ הקיבוציימ ולתפית העולמ של החלוצימ ,כפי שביטאה זאת דבורה דיינ ,אז
חברת דגניה ולימימ ממיידות מושב העובדימ נהלל" :בית הקברות הקטנ הוא מעינ
אפקלריה לחיינו על שלביהמ .כאנ קנינו לנו הרגשת מולדת" 42.תחושה זו באה לידי
ביטוי גמ בדבריו של יופ ברצ ,איש העלייה השנייה ,ממיידי דגניה ,בהתייחו לבית
הקברות ממרחק השנימ:
רבימ מאלה שהשתתפו בהקמתה של דגניה הלכו מאז לעולממ ,ומצבותיהמ פזורות על פני
בית העלמינ שלנו .כל אימת שאני מבקר בבית העלמינ וקורא את הכתוב על המצבות
נדמה לי כי כאילו ראשי הפרקימ של תולדות קבוצתנו המ – על מלחמותיה וכיבושיה ,על
בלותיה וגלגוליה .על בית הקברות של דגניה אפשר לכתוב פר מיוחד43.

על פי התפיה היהודית ,בית העלמינ נועד לכבד את המת ולהעניק לו מנוחת עולמימ.
בית הקברות מרוחק ממקומ היישוב ומראהו פשוט .הקברימ הנמ צנועימ והמצבה
עשויה אבנ ומונחת מעל הקבר .מבחינה זו בתי הקברות הקיבוציימ משלבימ בינ מראה
בית הקברות היהודי מנ העיירה למראה בית הקברות הנוצרי המטופח והטובל בירק,
שהיה מצוי אפ הוא במרחב בית גידולמ של מיידי הקיבוצימ 44.בתי הקברות
הקיבוציימ מטופחימ מאוד ומוקפימ עצימ ,במקרימ רבימ – ברושימ .מופ שנות
בהתאבדות ,היא קוברת את המתאבד כאחד האדמ ,לעיתימ תחת עצ או עמ הפרדה קלה שכמעט
אינה נראית לעינ.
 .42ד' דיינ ,באושר וביגונ ,רמת גנ תש"ט ,עמ' .74
 .43י' ברצ ,כפר על גדות הירדנ ,תל אביב תש"כ ,עמ' .63
" .44בית הקברות הנוצרי היה מקומ ירוק ,מקומ יפה שעצימ גבוהימ ביבו .מעברימ רחבימ היו בינ כל
כמה שורות ובהמ פלימ ופלימ" )י' בנתור' ,תולדותיו של בית הקברות' ,ארכיונ בית זרע(.
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השלושימ ואילכ המ טובלימ גמ בירק ובפרחימ בתוכמ .פיינשטיינ במחקרה טוענת כי
ניתנ לנמק את נטיעת העצימ בכלל והברושימ בפרט בשני אופנימ :העצ הוא מל
לחיימ ולצמיחה ,וצורתמ של העצימ המחטניימ ,בעיקר הברושימ ,מזכירימ שלהבת נר
ואולי אפ נר נשמה 45.מאידכ ,שמש טוענ כי בביבת בית הקברות ניטעו דווקא עצי
ברוש ,כי אלו עצימ גבוהימ שבעזרתמ ניתנ להתיר את אי-הנעימות הקשורה בבית
הקברות 46.ככ או ככ ,ניתנ לומר כי בית הקברות הקיבוצי משלב מוטיבימ שונימ של
ישנ וחדש ,של מורת וחדשנות :מבית הקברות הנוצרי המטופח ומבית הקברות
הגלותי של העיירה .לצד אלו ניתנ לראות בירק ובצמחייה גמ ימנ לחיבור של
המיידימ לטבע ,לחקלאות ולעבודת האדמה .נטיעת העצימ ביטאה גמ את
ההמשכיות שבחיימ ואת צמיחת ההתיישבות העובדת למרות המוות האורב בכל
מקומ ,ואולי דווקא משומ ככ היה צורכ להתיר את בית הקברות בצמחייה גבוהה.
רוב המצבות בנות התקופה בבתי הקברות הקיבוציימ דומות מבחינה חיצונית
למצבות השכיחות בבית העלמינ היהודי .הנ דומות זו לזו ,רובנ פשוטות וצנועות
וכוללות שמ פרטי ושמ משפחה ,תאריכ הלידה ו/או תאריכ העלייה לארצ – לרוב
התאריכ העברי ולא התאריכ הלועזי ,יבת המוות ותאריכ הפטירה .התפרשות
הקברימ היא לרוב בהתאמ לזמנ הפטירה .אולמ החיבור למורת משתקפ בשנימ
הראשונות בלבד .ניתנ לראות כי בשנימ אלו חקוקימ על המצבות ימונימ כגונ 'ציונ',
'פ"נ' או 'תנצב"ה' ,וכנ עיטורימ בעלי זיקה ליהדות .לקראת שנות השלושימ של המאה
העשרימ ניתנ לזהות התנערות מימנימ ומכיתובימ יהודיימ מעינ אלו .במקביל ניתנ
לזהות ממנימ נופימ של רצונ להתנתק מהגולה ומבית אבא :קבורת מתאבדימ
בבית הקברות ללא הפרדה תוכ ציונ יבת מותמ על גבי המצבה )כדלעיל( ,קבורה
בארונ וכנ הימנעות מכתיבת שמות ההורימ על גבי המצבות .החיבור לארצ החדשה
בא לידי ביטוי בציונ תאריכ העלייה לארצ ,לעיתימ במקומ תאריכ הלידה ולעיתימ
בנופ לו ,ללא ציונ ארצ המוצא של הנפטר .הללו מאמתימ את האמרה הנודעת של
העולימ" :נולדתי מחדש על אדמת ארצ ישראל" 47.כאמור ,גמ הירק והצמחייה בבית
הקברות מעידימ על החיבור לאדמת המולדת .מכל אלו ניתנ ללמוד כי החלוצימ חשו
כי עמ עלייתמ לארצ דמותמ הישנה מתה ודמות חדשה נולדה וצמחה תחתיה.

 .45ראו :פיינשטיינ )לעיל ,הערה  ,(17עמ' .381-376
 .46א"א שמש' ,גידול צמחי תועלת ונוי בבתי עלמינ יהודיימ :בינ כורח לאתטיקה מודרנית' ,יני
קכח ,תש"א ,עמ' קכד-קלד .מקנות מחקרו מובאות גמ אצל פיינשטיינ ,שמ.
 .47ראו למשל :ר"י בנ צבי ,אנו עולימ – פרקי חיימ ,תל אביב תש"ט ,עמ' .22
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מנהגי אבלות – 'שבעה'' ,שלושימ' ו'שנה'
כידוע ,על פי היהדות המורתית ,לאחר קבורת המת שבימ האבלימ לביתו של הנפטר
ויושבימ עליו 'שבעה' ,כלומר יושבימ בביתו שבעה ימימ ומקבלימ אנשימ הבאימ
לנחממ ,תוכ שהמ נוהגימ איורימ מוימימ )החלפת בגדימ ,רחצה ,גילוח ועוד(.
לאחר ימי ה'שבעה' האבלימ חוזרימ לשגרת יוממ אכ עדיינ נוהגימ איורימ מוימימ
)לבישת בגד חדש ,שמיעת מוזיקה ועוד( עד תומ שלושימ יומ מהפטירה .לאחר
ה'שלושימ' נוהגימ בני משפחת הנפטר לעלות לקברו ולומר פרקי תהילימ ותפילות
מוימות .באבלות על הורימ נהוג להמשיכ את רוב מנהגי האבלות עד מלאות שנימ
עשר חודש מהפטירה ,ובתומ שנה מהפטירה עולימ שוב אל הקבר.
מהתעודות השונות העוקות בתרבות האבל הקיבוצית עולה כי בשומ שלב לא
נהגו חברי הקיבוצימ השונימ לשבת 'שבעה' .על פי התיאורימ השונימ ,לא רק חבריו
של הנפטר חזרו מייד לאחר הלוויה לשגרת העבודה ,אלא גמ בני משפחתו הביולוגית
נהגו ככ .אפשר לתלות את הדבר בככ שהעבודה נתפה במידה רבה כתחליפ לדת
ולמורת ,חשיבותה הועלתה לדרגה של קדושה דתית ומושגימ שנלקחו מעולמ
הקבלה והחידות הולבשו עליה 48.עבודת הכפיימ ,בעיקר החקלאית ,הייתה בעלת
חשיבות עליונה ונועדה לקשור את החלוצימ אל האדמה ,אל ההיטוריה של עממ ואל
הייעוד החברתי שלקחו על עצממ 49.היו אפ חברימ שביקשו מפורשות שלא יֵ שבו
עליהמ 'שבעה' ולא יקיימו את מנהגי האבלות הקשורימ בה 50.יש לציינ כי בשנימ
הראשונות החובה ההלכתית לשבת 'שבעה' כמעט ולא הייתה קיימת ,שכנ בביבתו
של הנפטר לא היו בני משפחה גרעינית אלא חברימ בלבד .אולמ העובדה שגמ כאשר
היו בני משפחה המ לא נהגו מנהגי אבלות ,מצביעה על ככ שההימנעות מקיוממ נבעה
בדרכ כלל מיבה אידיאולוגית.

 .48רעיונ זה מובא אצל א' אופז ,תעודה ויצירה – בינ יומנימ קבוצתיימ ויפורת התיישבות של
העליה השלישית ,עבודה לשמ קבלת התואר דוקטור ,אוניבריטת בר-אילנ ,רמת גנ תשנ"ג ,עמ'
 .37אופז מרחיבה גמ בעניינ יחמ של הרומנימ הפרותיימ שכתבו דוד מלצ ושלמה רייכנשטיינ,
חברי עינ חרוד ,לעבודת האדמה ולמלאכת הכפיימ כדרכ לגאולת היהודי החדש .להרחבה ראו:
הנ"ל ,תעודה ויצירה – בינ יומנימ קבוצתיימ ויפורת עלייה שלישית ,תל אביב  ,1996עמ'
 ;270-268 ,254-252ע' רמונ' ,אישה-אדמ :גישתו של א"ד גורדונ לשוויונ נשימ והשפעתו על
מנהיגות בעלייה השנייה' ,בתוכ :מ' שילה ואחרות )עורכות( ,העבריות החדשות – נשימ ביישוב
ובציונות בראי המגדר ,ירושלימ תש"ב ,עמ' .161-147
 .49זעירא )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .40-38
 .50ככ למשל ,אהרונ שידלובקי ,ממיידי קבוצת כינרת ,כתב לבתו" :אני מבקש לקבור בלי כל טק
דתי ...לא לדר 'שבעה'' ,שלושימ'' ,שנה' " )מובא אצל מ' זעירא ,עקשנות וכוכבימ ,תל אביב
תשמ"ה ,עמ' .(210
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מצד שני ,מאחר שהקיבוצ תפ עצמו כיחידה משפחתית מורחבת ,האבל היה
קולקטיבי ובא לידי ביטוי בדרכימ חלופיות לאלו המורתיות .מנהגי אבלות ייחודיימ,
המנותקימ במידה רבה מאלו הדתיימ אכ משמרימ את תחושת האבל על הנפטר ,היו
קיימימ בכל אחד מהקיבוצימ בשנימ הנידונות .הוכרז אבל קיבוצי שכלל בינ השאר
ביטול מופעימ וחגיגות בימימ המוכימ לקבורה )בינ יומיימ לשבעה – כל קיבוצ נהג
אחרת( .העלונ הקיבוצי או חלקו הוקדשו בתומ ימי השבעה לנפטר וכללו הפדימ,
ביוגרפיה מקוצרת ותמונה של הנפטר .ביומ השלושימ ,לאחר עלייה לבית הקברות,
ערכו אזכרה כללית בחדר האוכל הקיבוצי שבה שולבו קטעי נגינה ושיח וחולקה
חוברת זיכרונ בפורמט אחיד שהוכנה על ידי ועדת תרבות או חברי הארכיונ .החוברת
הייתה קטנה ובעלת כריכה כהה ,שעליה הופיעה תמונת הנפטר .התוכנ כלל דברי
הפד וזיכרונות של החברימ הקרובימ ובני המשפחה ,וכנ מכתבימ או הרהורימ שכתב
הנפטר עצמו במהלכ חייו .במלאות שנה ערכו חברי הקיבוצ טק בבית הקברות שכלל
לעיתימ גילוי מצבה )אמ לא נעשה בשלושימ( והנחת זרי פרחימ עליה51.
יומ
כל חברה אנושית יוצרת ומעצבת את תרבותה ומנהגיה בתחומי חייה השונימ לפי
ערכיה ואמונתה .מיידי הקבוצות והקיבוצימ ,עולי העליות השנייה והשלישית ,שאפו
לעצב תרבות חדשה ,למעשה לבנות מורת ,אפ שצמד המילימ הזה הוא דבר
והיפוכו 52.תנועת העבודה ראתה בפעולה התרבותית מפעל חלוצי-לאומי המייע
בארגונ המציאות של חיי היומ-יומ ובבנייתה של אומה חדשה .העשייה התרבותית,
פגת היצירה האינטלקטואלית והאתטית ,תפה מקומ מרכזי בהוויית החלוצימ.
דא עקא ,בנייתה של תרבות לאומית אינה תהליכ פשוט ואחיד ,קל וחומר בחברה של
מהגרימ .בתהליכי הגירה ,כאשר הדר החברתי נדק ונשבר ,האידיאולוגיה מובילה
את היצירה יש מאינ ,אכ תהליכ השלמת היצירה איטי ,נתונ לשינויימ ואינו פשוט כלל.
להמחשת הקושי בחרתי להביא את דבריו של בנ מנחמ ,חבר חפציבה ,השמורימ
בארכיונ החגימ בבית השיטה .בדבריו נוכל למצוא עדות לבלבול שחשו המיידימ
לאור הניתוק החד והמהיר מעולממ הקודמ:
חגי ישראל ,אשר בצורתמ הקבועה בגולה חזרו ונשנו מדי שנה בשנה ,מנהגי החגימ על
טעממ וריחמ ,אווירת החג אשר באה מאליה ולא היה כל צורכ 'ליצור' אותה – כל אלה
 .51ראו :ת' קמינקי ,דפוי קבורה ואבל בתנועה הקיבוצית הכללית כאפקלריה להוויה
הקולקטיבית המגוונת והמשתנה ,1948-1910 :עבודה לשמ קבלת התואר מומכ ,אוניבריטת
בר-אילנ ,רמת גנ תש"ג ,עמ' .101-99
 .52להרחבה בנקודה זו ראו :מ' שילה" ' ,המצאת מורת" – גרה ארצישראלית' ,קתדרה ,110
תש"ד ,עמ' .166-159
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הותירו בילדותי טעמ שלא ימחה .אכ לא רק החגימ ,כל החיימ והמוות ,השמחה והאבל,
הלידה והחתונה ובבוא הקצ – גמ הפטירה ,הלוויה והאבל היו קשורימ במנהגימ קבועימ
ומובנימ ,טקימ פשוטימ ומדברימ אל הלב .ואיש לא טרח להחליט עליהמ ,לקבוע אותמ
או להרהר עליהמ .הכל היה מפני שהיה .עמ בואנו לארצ ,השלכנו מעלינו את האמונה
הדתית וביקשנו לבנות חיימ חדשימ ,ללא צביונ דתי .והנה ,מצטיירימ לנו חיימ חדשימ
אלה ללא קישוט כמעט .כל המנהגימ היו קשורימ ושזורימ בדת ואנו השלכנו אותמ טרמ
נדע ליצור ולגבש חדשימ תחתיהמ .אנו מחדשימ את חגינו החקלאיימ והלאומיימ .איננו
מתגעגעימ לחיימ הדתיימ ואיני חפצ שילדי יגדלו באוירה כזו ,אכ מאמינ אני באמונה
שלמה ,כי אמ לא נמצא בזמנ הקרוב יותר צורות קבועות לשבת שלנו ,לחגימ שלנו,
לשמחות ולאבל שלנו – ואבדנו מבחינה חברתית ותרבותית .בלי מנהג וטק בלוויה
ובאזכרות ידרדרו חיינו לשפל של מבוכה מכאיבה וציניות מחרידה53.

התאריכ המדויק של כתיבת הדברימ אינו מופיע על התעודה ,אכ על פי העולה מהמ
ניתנ לשער כי המ נכתבו בשלב מוקדמ יחית ,ככל הנראה בינ המחצית השנייה של
שנות העשרימ לאמצע שנות השלושימ .ניתנ לראות כי החלוצימ ששאפו ליצור
תרבות עברית חדשה לא הצליחו או לא ידעו כיצד יש להתנתק ממורת אבותיהמ.
לפיככ ,לאחר חיתוכ חד וקיצוני שהביע את הרצונ לברוא את החדש תוכ החרמת
הישנ ,המ חשו בריק ,בחלל שיש למלאו .בהדרגה הבינו כי המ עדיינ יכולימ ללטש את
המורת ולהתאימה לחייהמ החדשימ תוכ התרחקות מממני הגולה והבלטת הייחודי
והארצ ישראלי שבה .במילימ אחרות ,המ הבינו כי המ יכולימ לאחוז ולהיאחז בקליפת
המורת ולמלא את תוכה בתוכנ חדש וייחודי משלהמ .ברשימתה של ליליה בביצ,
'לוויה ביישוב קיבוצי' ,ישנה התייחות להיבט זה:
עוד לוויה אחת ,עוד חריצ עמוק בנפש ...פגישה זו עמ הארונ הנישא ,עמידה זו בעיגול
מביב לארונ באמצע החצר בבית ...כאשר עמדנו כולנו מזועזעימ עד יוד הנפש וללא כל
נחמה ,הרגשתי פתאומ :אנו ממשיכימ את שושלת היהדות ,אמ כי לנו חרה האמונה
שהייתה להמ ,לדורות הקודמימ' :ה' נתנ וה' לקח' .עמידתנו זו כחטיבה שלמה ,כקהילה
יהודית ,כעדה מתאבלת – ככה ודאי היו מתאבלימ לפנימ בקהילות ישראל ...גמ ביומ חג
יודעימ אנו ,שדווקא אנו ,האפיקורימ ,מחשלימ את השלשלת הבלתי ניתקת של
הדורות54.

מכאנ שתחושת המיידימ הייתה שהמ ממשיכימ את שושלת הדורות של היהדות
המורתית ,אכ בד בבד מחיימ אותה ונותנימ לה צבע ייחודי משלהמ ,כשהמ מעצבימ
תרבות אבל וזיכרונ חדשה .לצד החדשנות בתרבות החלוצית ניכרת גמ המשכיות,
המעידה כי המרחק של המיידימ ,עולי העליות השנייה והשלישית ,מבית גידולמ
 .53בנ מנחמ' ,מנהגי אבלות' ,ארכיונ החגימ ,תיק אבלות .08/33
 .54בביצ )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .390-389

תמי קמינקי
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ומהמורת היהודית היה קטנ יותר ממה שחשבו וביטאו המ עצממ ,כמו גמ ממה
שנכתב ונחקר לאחר זמנ .היח אל המוות והדפוימ הקשורימ בתרבות האבל
והזיכרונ שזורימ היטב בהווי החיימ הקיבוציימ ומשקפימ את תפית המורת מול
החידוש אצל חברי הקיבוצימ ,ובמידת מה בחברה הישראלית כולה.

