


בימים שמצלמה הייתה נכס יקר, המיועד בעיקר למקצוענים, נדרש "צלם החצר" להבטיח שכל 
חבר וכל ילד בקיבוץ יזכה לתיעוד בתמונה. היוזמה הייתה של המזכירות הטכנית, גם כדי להכין 

תעודות זהות. 

תינוקות צולמו לקראת ראש השנה, ותמונותיהם נתלו על קיר חדר האוכל, כדי להציג את "היבול 
השנתי". ילדי הגן צולמו כדי להעניק להוריהם תמונת מזכרת, ואילו בני הנעורים צולמו לכבוד בר 
המצווה. לכל כיתה שסיימה את בית הספר הוכנה תמונת מחזור קולקטיבית, ובנוסף צולם כל בוגר 

בתמונת פורטרט. עזריה חבש שני כובעים במקביל: מחנך בבית ספר וצלם. 

איש מהמצולמים לא התלבש או התאפר לכבוד המאורע. כל התמונות צולמו בשעות היום בבגדי 
עבודה או "בגדי בוקר", כפי שקראו להם בקיבוץ, באתרים אקראיים.

הקולאז' המתקבל בעין העדשה מצייר דיוקן קיבוצי - מיזוג גלויות קהילתי, המבטא אחווה ושוויון. 

דיוקן קיבוצי



בית החינוך הצברי

הקולקטיב הקיבוצי גידל את ילדיו בחממה מאורגנת ומגוננת. תקוותם היתה שיגדלו להיות מבוגרים 
עצמאיים ואידיאליסטים. החל בכיתות היסוד היו הילדים אחראים על ניקיון סביבתם, חדריהם 
ובתי הילדים. מגיל 12 הם עבדו בענפי החקלאות בשעות אחרי הצהרים. גיוסים מיוחדים לקטיף, 
מסיק או בציר היו חלק משגרת בית הספר. לצד הלימודים והעבודה התנהלה פעילות, חברתית, 

תרבותית, מחנאית, ספורטיבית ואתגרית במסגרת תנועת הנוער. 

הצילומים מתמקדים בטקסי מעבר, בעיקר מיפקדים ומסדרים, שנועדו לציין את שנת הבר מצווה 
ואת תחילתה וסיומה של תקופת הלימודים. לא עשו לאף אחד הנחות, וגם החששנים נדרשו ללכת 
על גשר חבלים, לגלוש באומגה, לקפוץ ממגדל בנוי סנאדות ולזחול מתחת לחוטי תייל. למרות 

שהפלמ"ח פורק בשנת 1948, רוחו שרתה על החינוך הקיבוצי עוד שנים רבות אחר כך...  



ילדי החלום

ילדי הקיבוץ, שגדלו במסגרת החינוך המשותף, מסתכלים היום אחורה ושואלים: מה הרווחנו ומה 
הפסדנו משיטת החינוך הקיבוצי, שאין לה אח ורע בעולם. האין זה מעט אכזרי לכפות על הילד 
והוריו ניתוק מסוים? מצד שני, בחשבון כללי, התנועה הקיבוצית הצליחה להבטיח חינוך איכותי 

ומושקע לילדים רבים ובמבחן התוצאה היא גידלה בוגרים מוכשרים.

החברה הקיבוצית האמינה באחריות שיתופית לחינוך ובצורך של הילדים ללמוד עם מינימום של 
כפיה וסמכות ועם מקסימום של התנסות מעשית וחיים בטבע.

עזריה אלון תיעד את ילדי בית השיטה בחיי היום יום במסגרות החינוכיות של הקיבוץ: בית 
התינוקות, הפעוטון, גן הילדים וכיתות בית הספר היסודי. אלו תמונות המביעות חופש, אחווה, 
שמחת נעורים ומעל הכל חיים עשירים במרחב מוגן ומוכר, שבו הילדים עטופים בהורים, מטפלות, 

גננות ובעצם בחברי המשק כולם.



בית השיטה קיבוץ גדול

קיבוץ בית השיטה הוא ביתו של עזריה אלון מאז 1938. כשעלה להתיישבות בפינה המזרחית של 
עמק יזרעאל בואכה עמק בית שאן, היו האדמות חרבות ומכסות המים דלות. במו ידיהם הפריחו 

חברי המשק את המקום - סיקלו, בנו, נטעו ואחר כך גם הקימו מפעלים תעשייתיים. 

בחג ה-25 לקיבוץ כתב עזריה פזמון בשם "בית השיטה קיבוץ גדול", שהפך להמנון המשק והושר 
מאז בכל חג. מילות השיר מתארות את השאיפות והחלומות של חברי הקיבוץ. שישים שנה מאוחר 
יותר המילים עדין תקפות, ולמרות כל הקשיים והמכשולים, מגלים חברי הקיבוץ כוחות מחודשים 

לבנות חברה המתאימה לרוח הזמן.

התמונות מתארות את חיי היום יום בקיבוץ בשנות ה-50 וה-60: עמל של חקלאות, תעשיה, גידול 
ילדים ופעילות קהילתית. הן  מבטאות את הניסיון ההרואי ליצור חברה עצמאית וחרוצה, המספקת 

את רוב צרכיה.

כתבה: אביטל אפרת אלון
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