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Foreword

The underlying theme of the exhibition and its book Kibbutz: Architecture 

Without Precedents is the role of architecture as an active partner in the 

shaping of a society and in contributing to the quality of human relationships 

within it. 

 Kibbutz planning presents a unique architectural challenge, for the 

kibbutz is a voluntarily way of life based on equality, mutual aid and full 

partnership in all the social and economic aspects of life, including property 

and land. This social ideal, which reformist and utopian architecture sought 

to promote in various forms from the 19th century onwards, remained 

mostly in plans on paper and was essentially ideological and formalistic 

in its character. In the kibbutz, in contrast, the collective social vision 

was from the very outset translated into architectural language and a 

form of spatial organization, and these developed through many 

improvements into a new settlemental typology that could assimilate 

both the experience that was being accumulated and the contemporary 

processes of change.

 The idea of communal sharing and egalitarianism found expression first 

and foremost in the principle of a shared space for all the functions of 

life – production (agriculture, industry), education, culture, health, etc. In 

effect the kibbutz is a single undivided space, in which there are no fences 

or private plots, which contains all the dimensions of life and is collectively 

owned by all the members of the kibbutz. The central arena of kibbutz life 

is the large lawn and the public facilities (the dining hall, the culture house, 

the library, the members’ club), which are situated around it like a “forum” 

or “agora” This center, together with the kibbutz garden, the landscape of 

paths and the space among the houses, constitutes a significant focus of 

social interaction.

 Since 1910, 280 kibbutzim have been established throughout Eretz-

Israel – in the semi-desert Negev, in the hill country, on the coastal plain, 

and many have been joined by immigrants from diverse countries of origin. 

Over the years various alternatives of kibbutz life have taken shape in 

these settlements, and kibbutz architects have been asked to provide 

specific answers for diverse hues of social relationships, which have found 



Fo
rew

o
rd

expression in distinctive versions of overall settlement planning, of the 

connection with the landscape, of the placement and design of the public 

buildings, the residential and the production zones, and of the relations 

among them.

 The adaptability of the kibbutz architectural space to new demands 

arising from orientations of change owes much to its complex undivided 

character, but in recent years many kibbutzim have been undergoing a 

radical shift: a transition from a socialist conception of “from each 

according to his ability, to each according to his needs” to the principle 

of differential earnings linked to the rules of the market, although the 

“safety-net” still subsidizes education and health as well as social security 

and mutual aid on a scale unknown in other forms of life. With regard to 

architecture, many kibbutzim are today experimenting with varying degrees 

of privatization of the collective kibbutz space, and its unique fabric is in a 

danger of destruction. Nonetheless, in the past three years there has been 

a discernible wave of return to the kibbutz, as well as a rethinking of its 

architectural, environmental and spatial values, and a developing of new 

and original models of solidarity and mutual aid.

 Will we be able to think about the kibbutz not merely as a social 

experiment that has exhausted its potential but as a proposal for a 

very contemporary discourse, as a community structure that offers an 

alternative, both to the nation-state, which is providing fewer and fewer 

services, and to the generic-spatial default option of the separatist suburban 

model? Is there a chance that the discussion about the transformation of 

the kibbutz and about new forms of organization of mutual aid could extend 

to beyond its Zionist origins and consequently generate new structures, 

new spatial relationships unknown to us as yet, and a pertinent dialogue 

between architecture and society?

To illuminate the fecund collaboration between a social vision and 

architecture, the book of the exhibition juxtaposes social and ideological 

pronouncements with texts on architectural theory and practice. In the 

past, many researchers tended to read ideological formulations of a 

social vision as no more than a mobilizing device used by a manipulative 

leadership; in the present book, in contrast, such formulations are regarded 

as a mirror reflecting how people perceived the narrative of their time and 
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endeavored to confront its challenges. The ideological projection in these 

texts helps us to understand the principles implemented by the architects 

when they prepared general plans for kibbutzim, shaped the character of 

their institutions, and embodied in materials all the aspects of their social 

and economic life to the last detail. The kibbutz experience teaches us that 

true collaboration between architectural vision and in-depth social dialogue 

is a necessary condition for the creation of meaningful architecture that 

embraces a complete cycle of life and can absorb processes of change 

judiciously.

 Part One is devoted to the historical context of the period. Galia 

Bar Or’s introductory essay considers a test case of fecund interaction 

between social ideas and architecture, and discusses how these crystallized 

together in practice to create a new and relevant architectural typology, 

kibbutz architecture. This essay is followed by programmatic texts by 

authors who were among the leading activists in the kibbutz movements 

since their beginnings: Yitzhak Tabenkin, one of the leaders of the Kibbutz 

Hameuchad movement, discusses the issue of building in the kibbutz in light 

of the city-village conception; Shabtai Beeri, coordinator of the Building 

Department of the Kibbutz Hameuchad, writes a brief survey of the history 

of communal architecture in the world; and Haim Ben-Asher discusses the 

significance of the cultural institutions in the kibbutz, in an address at the 

inauguration of the “Culture House” in Kibbutz Givat Brenner.

 Part Two deals with current processes of change, with a view to the 

future. The essay by the architect Yuval Yasky discusses the present-day 

trend of privatization in the kibbutz and its prospects and dangers, as 

well as the complex systems of standardization being enforced today 

by various authorities and committees, which are making it difficult to 

preserve the kibbutz space; the article by the architect Freddie Kahana, 

written in 1992, expands the scope to the field of regional planning and is 

evidence of new thinking on the subject among kibbutz planners already 

at that time; and the architect and researcher Zvi Efrat (in a conversation 

with Galia Bar Or) relates to the unique vitality of the kibbutz space and 

examines approaches for healthier planning confrontation with future 

processes of change.

 Part Three introduces original texts by architects of the first generation 

of kibbutz planners: excerpts from an article by Richard Kauffmann, the 



most significant architect in the shaping of the fundamental models of 

kibbutz planning; and articles by Shmuel Mestechkin, chief architect of the 

Kibbutz Artzi movement, and by Arieh Sharon, who did extensive planning 

work for this movement (Sharon is represented here by a reproductions 

of several pages from one of his books, in which text and images are 

interwoven). Samuel Bickels, chief architect of the Kibbutz Hameuchad 

movement, elaborates on the kibbutz “gardenscape”, with accompanying 

illustrations. All these are followed by a key containing architectural, social 

and linguistic elucidations of terms distinctive to the kibbutz, and notes on 

the four architects referred to in the present paragraph.

 The last part of the book includes a poetical text written by the film 

director Amos Gitai in memory of his father, the architect Munio Gitai 

Weinraub, who also did extensive planning work in the kibbutzim. The 

junkyard playground in the kibbutz children's houses, the original creation 

of the educator Malka Haas, is discussed in an article by her brother, 

the landscape architect and researcher Carl Steinitz, and is presented 

as a metaphor for the flexibility of the entire kibbutz space and for the 

conception of a synergetic interconnection between the individual and the 

group.

Many institutions, and marvelous people in them, have assisted us in 

finding the materials for the exhibition and the book. Most of the materials 

were provided to us by the archives of kibbutzim; to them and to their 

directors we extend our esteem and gratitude: – the archives of the 

kibbutzim Ein Gedi, Ein Harod Meuchad, Ein Hashofet, Gan Shmuel, Geva, 

Givat Brenner, Mishmar HaEmek, Nativ HaLamed He, Nir Am, Reim, Kfar 

Masaryk, Yagur. The exhibition also includes documentary films provided 

to us gratis for screening by courtesy of the kibbutzim Degania Alef, 

Gan Shmuel, Geva, Givat Brenner, and Mishmar HaEmek. Many thanks 

too to the central archives that supported our work and assisted us with 

historical material: The Central Zionist Archives (CZA), Jerusalem; the 

Yad Tabenkin Archives, Ramat Efal; the Yad Yaari Archives, Givat Haviva; 

the Beit Sturman Archives, Ein Harod; the Beit Trumpeldor Archives, 

Tel Yosef; the Israel Architecture Archive (IAA); the collection of the 

architect Zvi Elhyani, Tel Aviv. Our thanks, too, to the Pier Paulo Pasolini 

Archive at the Cinetica in Bologna and to the Pasolini Foundation, Rome, 
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for permission to screen a portion of the film Location Hunting in Palestine 

for The Gospel According to St. Matthew.

 In the exhibition and the book we have made use of archival pictures 

taken by unidentified photographers, and we apologize in advance 

for this lacuna in the information provided. We want to thank the 

important photographers whose photographs have been incorporated 

in the exhibition and the book: Hanan Bahir, whose estate is preserved 

in the archive of Kibbutz Givat Brenner; Eliyahu Cohen, whose estate is 

preserved in the archive of Kibbutz Ashdot Yaacov; Ari Glas, whose estate 

is preserved in the archive of Kibbutz Yagur, Zvi Nahor whose estate 

is kept at the Yad Tabenkin Archives, David Perlmutter, whose estate is 

preserved in the archive of Kibbutz Kfar Menachem; David Scherf, whose 

estate is preserved in the archive of Kibbutz Ein Hachoresh, and – long may 

they live – Azaria Alon, whose photograph collection is in the possession 

of the Alon family; and Micha Bar-Am. 

 Our heartfelt thanks to the architects’ families and to the architecture 

archives that assisted us with professional material: the Bickels Center, 

Museum of Art, Ein Harod; the Bickels estate, Yad Tabenkin Archives; the 

estate of Richard Kaufmann in the Central Zionist Archives; the estate of 

Shmuel Mestechkin in the Yad Yaari Archives; the estate of Arieh Sharon 

held by Yael Aloni and the family; the estate of Hanan Havron at Kibbutz 

Reim; the estate of Ziva Armoni held by the Armoni family; the estate of 

Shlomo Weinberg-Oren at Kibbutz Yagur; the estate of Yitzhak Kutner 

held by Gideon Kutner; the estate of Lipa Yahalom and Dan Tsur in the 

Yahalom-Tsur Landscape Architects archive. Thanks, too, to Professor 

Winfried Nerdinger, chief curator of the Museum of Architecture of the 

Technical University, Munich.

 For the help they have provided we extend our thanks to Professor 

Ruth Enis, and also to Yuval Danieli, Yael Aloni, Avital Efrat, the family of 

Ziva Armoni, Ilana Havron, Muki Tzur, Guy Raz, Tami Porat, Noam Segal, 

Yaara Bar-On, Ami Gardi, Anava Nur, Margie Peleg, Rachel Seidel, and the 

Forum for the Preservation of Audio-Visual Memory in Israel. Our esteem 

and thanks to Anat Zeltser and her team (Modi and Anat Ltd.) and to Ada 

Etgar, who assisted us most generously.

 Endless thanks to the donors without whose assistance we would 

not have been able to produce the exhibition and the book with all their 



complex technical aspects: David Azrieli, the founder and proprietor of the 

Azrieli Group; Plasan – Kibbutz Sasa; Bank Hapoalim Ltd.; Rachel and Dov 

Gottesman; Ronny Douek; Mati Broudo; Gezi Kaplan; El Al Israel Airlines 

Ltd.; Hadera Paper Ltd.; the Museum of Art, Ein Harod; Gan Shmuel Foods, 

Ganir Ltd.; Culture Mishmar HaEmek; Ricor Ltd., Ein Harod Ichud; Be’eri 

Printers; Maytronics, Kibbutz Yizre’el; Yotvata Dairy; Caesar Stone, Sdot 

Yam; and Havatzelet, Cultural & Educational Institutions.

 Our thanks to all those who have taken part in the production of 

the exhibition and the book: to Michael Gordon who presided over 

the graphic design and production and contributed of his spirit and his 

profundity of thought to the book; to Daphna Raz, the Hebrew text editor, 

who accorded an additional dimension to the overall conception and the 

clarity of the essays; to Richard Flantz, whose attentive text editing and 

translations in the English version have successfully preserved the spirit 

of the time of both the historical sources and the contemporary texts; 

to Daria Kassovsky, Uri Bruck, Arlene and Jerry Aviram, and Shira Szabo 

for additional translations into English; to Tom Kuris who wisely and 

professionally navigated the intricate procedures of the graphic execution; 

to Zvi Efrat for his invaluable contribution, and to Dan Hasson and Adi 

Biran who applied their talents to the design of the exhibition and the 

compilation of the materials; to the research assistants Adi Levy-Trau, Iris 

Kashman, and Nur Efrat, who traveled to many archives in order to build the 

image bank for the exhibition; to the video crew: Itai Uziel, the videography 

director; Gideon Porat and Shalom Rufeisen, the videographers; Ayelet 

Gil and Tahel Azoulay, the editors of the films; and Dina Kapchitz, the 

producer of the films.

Galia Bar Or and Yuval Yaski
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Part One

Social Ideas and Architectural Planning 

(History)



A welcoming of a group of youth from Germany beside the dining hall, 

Kibbutz Ein Harod, 1934; architect: Richard Kauffmann

 קבלת פנים לקבוצת נוער מגרמניה ליד חדר האוכל, קיבוץ עין–חרוד, 1934;

תכנון: ריכרד קאופמן
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The Initial Phases: A Test Case

G a l i a  B a r  O r

Kibbutz :  P lanning ,  Divers i f icat ion and Change

“The human settlement is a product of Society. It forms the most 

genuine expression of the society’s structure, expectations, dreams and 

achievements. Thus, the built settlement turns out to be the symbol of 

Society and the substance of its creation.”1

 These sentences are taken from the opening paragraph of a text written 

in English by the architect and kibbutz member Samuel Bickels, who engaged 

in both the theory and the practice of kibbutz planning. Bickels believed 

that the constitutive picture of a society is found in its form of settlement, 

and that the structure of the settlement reflects the deep structure and 

the values of that society. He saw himself as a participant in a dynamic 

creation that had been developing over many millennia – the creation 

of human settlements, the physical embodiments of the relationships in 

human society – from the earliest settlements of antiquity, through the 

stages of crystallization of the village and the city, to the advanced urban 

planning of his own time. In this ongoing creation of human habitats, which 

he saw as mankind’s most “superb artistic achievement”,2 Bickels saw the 

kibbutz as a new and original form, without precedents in the history of 

architecture.

 ‘Kibbutz’ is an inclusive term for a voluntary collective settlement based 

on equality, sharing, and mutual aid – economic equality, sharing of property 

and land, provision of full health and education services throughout the 

entire life-cycle of its members, including old age. Bickels believed that 

kibbutz planning, which provides an appropriate architectural solution for 

these ideas, constitutes a fascinating chapter in the history of architecture.

 It should be noted that despite an identity in their basic principles, the 

various kibbutz movements differed in their interpretation of socialism, 

1. Samuel Bickels, “Planning the Kibbutz Settlement” [1945] (Heb.), in Arie Fichman, ed., 
Data for Kibbutz Settlement Planning Data 1947 (Ein Harod: The Work Seminar of the 
Kibbutz Meuchad, 1955). 2. ibid.
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their approach to the size of the kibbutz, to the role of agriculture and 

industry in its economy, and also to the significance they attributed to 

the kibbutz within the society as a whole. Each kibbutz movement had 

its own theorists, whose doctrines included a critical analysis of modern 

society, and each movement set up cultural and artistic institutions which 

formulated cultural agendas and periodicals that expressed their messages 

in depth and disseminated them.

 The architects of the kibbutz settlements were attentive to the social 

agendas, the aspirations and the hopes of their inhabitants, together with 

whom they crystallized architectural solutions to the various challenges 

posed by the diverse conceptions of kibbutz life. The alternatives found 

expression in the versions of planning proposed by the architects with 

regard both to the formal solution of the settlement in its entirety, and 

to the placement of the various functions within it. For example, in most 

of the kibbutzim the children’s houses (where the kibbutz children lived 

until they became adults at the age of 18) were placed in the heart of 

the kibbutz, while in the Marxist kibbutz movement, from high-school age 

the ‘children’s society’ was placed in a separate educational institution 

jointly run by several kibbutzim. Nonetheless, the structures of all the 

kibbutzim have much in common, and anyone entering a kibbutz will 

easily recognize its distinctive character.

 The common public space in a kibbutz has a characteristic scale and 

meaning unparalleled in other forms of settlement, as evinced in its public 

buildings that have a distinctive architectural character (for example, the 

multifunctional structure of the dining hall), and its cultural and artistic 

institutions the like of which do not exist in small peripheral settlements. 

There is a discernible typical structure of the residential buildings, of the 

logic and system of internal paths, and one can identify characteristic 

kibbutz areas such as the education zone or the farm-economy expanse, 

the agricultural and industrial zones that are separated from the residential 

zones by a green belt. The common space is open and free of barriers, 

without the forced yoke of categories of proprietorship, property or 

designation, and these conditions ensure the flexibility of this architectural 

space and its openness to changes in the spirit of the time and in the 

society’s needs (a topic that will be discussed further on).

 From 1910, the year the first kibbutz, Degania, was founded, until 
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the end of the 20th century, the kibbutz movement expanded, and at the 

end of this period numbered 230,000 members in 280 kibbutzim spread 

throughout Israel, from the Eilat region in the south to the Nahariya 

region in the north. Today, the differences between the various kibbutz 

movements have become very blurred, and most of the kibbutzim have 

lately been undergoing radical changes (as discussed In Yuval Yasky’s essay 

in this book). It is too early to predict the form the kibbutz will take in the 

future.

Ideolog ica l  Streams and P lanning Alternat ives

From an architectural perspective, it is important to examine whether 

the social visions of the kibbutz were given distinctive formulations, and 

how the various formulations were translated into architectural general 

plans and into detailed plans of functions and structural relationships. An 

example of this is the “small kvutzah” from the earliest days of the kibbutz 

movement, which championed the ideas of closely-knit community life 

and manual agricultural labor, and sought to limit its membership to a 

number fixed in advance. Correspondingly, its fundamental architectural 

expression was a settlement form the boundaries of which were also fixed 

and defined in advance, and the architects organized the common areas 

for residences and for intensive agriculture in such a settlement in a single 

complex resembling a large farm.

 The most significant thinker for the crystallization of the idea of the 

“small kvutzah” was A.D. Gordon (1856–1922), who emphasized the 

importance of personal and humanistic self-education, and negated what 

he called “mechanistic socialism”. Gordon criticized modern society for 

its increasing alienation from nature, for the debilitation of man’s creative 

powers and the weakening of his intrinsic moral fiber.3 He believed that man 

should dedicate himself body and soul to a life of labor in close connection 

3. See Writings of A.D. Gordon, vol. 2: Man and Nature (Heb.) (Jerusalem: The Zionist 
Library, 1954); Eliezer Shvid, The Individual: The World of A.D. Gordon (Heb.) (Tel Aviv: 
Am Oved, 1970); Avraham Shapira, The Light of Life in “A Day of Small Things”: The 
Teaching of A.D. Gordon and Its Sources in the Kabbalah and Hassidism (Heb.) (Tel Aviv: 
Am Oved, 1996).



to nature. Only such a life, so he believed, could make possible man’s self-

realization, the fundamentals of which were “making” and “experiencing”.

 The “small kvutzah”, with its emphasis on closely-knit community 

life, sought to anchor this intimate spiritual partnership in its material 

structure, and the planning in its settlements was based on two principal 

zones, residential and agricultural, connected to one another, as noted 

above, like a large farm, at the center of which – and serving as the center 

of the commune’s life – was the common yard.

 After the establishment of the first settlements based on the “small 

kvutzah” principle, other forms of collective settlement were established. 

The stream of people opting for collective living increased and was enriched 

by a diversity of social experiments with the arrival of refugees from the 

wave of pogroms that occurred in 1919 (the pogroms of Petlyura in 

Ukraine). Tens of thousands of Jews were killed and hundreds of Jewish 

towns were destroyed in mass attacks on Jews in Eastern Europe. The 

thousands of refugees who arrived in Eretz-Israel believed that there was no 

future for Jewish life in Europe and no remedy for the Jew-hatred, not even 

through the Emancipation. They arrived with practically no possessions, 

but many were imbued with the belief – born of the social ideas sweeping 

the world at the time and the conviction that man is able to make a change 

Hatzar Kinneret, “cradle of the [small] kvutzot”, in ca. 1910

חצר כינרת, ערש הקבוצות )"קבוצה קטנה"(, ב–1910 בקירוב
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for a better society – that in Eretz-Israel they would be able to establish 

a new, egalitarian society based on social justice and illuminated by values 

of human freedom and the independence of women. Many of the young 

refugees, who engaged in construction and road building for the British 

Mandate authorities, organized themselves in various forms of egalitarian 

partnership. Some two thousand of them, for example, joined together in 

a workers’ organization (“the Labor Regiment”, g’dud ha’avodah) through 

which they worked in all parts of the country, sharing a common fund and 

a settlement that served them as a physical base (Tel-Yosef); groups of 

women who despaired of an end to the unjust division of work between 

men and women, established “women-workers’ farm-economies” (mishkei 

poalot); and other cooperatives and communes of diverse kinds were 

also established. In this period (the 1920s), too, the basis for most of the 

collective organizations going by the name of “kibbutz” was established as 

well.

 The clearest and best-formulated proposal for the organization of a 

lasting collective settlement framework was the city-village idea of the 

“large kvutzah”, which was put forward in 1923. In contrast to the “small 

kvutzah”, the “large kvutzah” proposed a vision of a diversified society 

numbering hundreds and even thousands of members living a life of work 

and equality, engaging in a diversity of fields, including industry and the 

development of culture, intellectual life, and education. Its proponents 

believed that throughout the country many independent settlements such 

as these would be established, and would conduct free reciprocal relations 

within their own frameworks, not under the authority of a party or a state 

but by dint of a social and economic system based on equality and sharing. 

The process of translating this vision into architectural planning (which will 

be discussed more extensively in the next section of this essay) required 

the establishment of an unconventional settlement form, with flexible 

boundaries for a “large and growing” settlement that is not circumscribed 

from the outset like the “small kvutzah”, but can expand and develop 

Sketch of a general plan for Kibbutz Geva (a “small kvutza”), 1950s; 

architect: Arieh Sharon. At the left, the social zone: dining hall (23), 

culture hut (34), school (17–19), children’s house (20), and residential houses; 

at the right, the production zone (livestock pens, machine sheds, etc.) 

סקיצה של תוכנית כללית לקיבוץ גבע, שנות ה–50; תכנון: אריה שרון
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continuously. The architects were asked to provide a solution for the need 

to maintain internal relationships while expansion continued, and for the 

necessity to preserve reasonable walking distances between the furthest 

residential building and the common public center.

 This discussion on architecture and a new social form was not at all 

esoteric in those days. The idea of integrating elements from the forms of the 

city and the village was relevant to contemporary interdisciplinary thought, 

which embraced the fields of sociology, economics and architecture, and 

engaged in criticism of the two forms of settlement known in modern 

society. At this time the village, based on agriculture, was depleted and 

exploited, while the city, with all the industry and the mass society that 

were concentrated in it, suffered from alienation, violence, and pollution. 

The proponents of the “large kvutzah” proposed a solution relevant to 

the spirit of the time, a new framework of social solidarity: neither a 

“community” in the sociological/historical sense, authorized by custom and 

venerated tradition, nor a “society” in the capitalistic sense, where every 

person is left to his own fate, but a new integrated creation that adopts 

elements from both archetypes.4 In 1927, a number of settlements that 

identified with these principles founded the Kibbutz Meuchad [“United 

Kibbutz”] movement, which over the years would become one of the big 

kibbutz movements in the country.

 In the same year, a different stream of kibbutzim that arose during the 

1920s founded what would become another big kibbutz movement – the 

Kibbutz Artzi [“Countrywide Kibbutz”] of Hashomer Hatzair, which in 

later years became a major force within the Marxist party Mapam (the 

United Workers’ Party). In contrast to the Kibbutz Meuchad, which did 

not call for any identity between the kibbutz and a party-political position, 

and viewed the kibbutz as a home open to the masses, the Kibbutz Artzi 

championed the idea of ideological collectivism. This kibbutz movement 

saw itself as a vanguard preparing the way for the masses and participating 

in the struggle of the working class. In the course of the 1950s it expelled 

4. On the concepts of “community” (Gemeinschaft) and “society” (Gesellschaft), see 
the classic work by Ferdinand Tönnies, Community and Society [1897], trans. and ed. 
C.P. Loomis (New York: Harper & Row, 1963); for discussions and illuminations of this 
conceptual dualism as applied to kibbutz life, see Martin Buber, Paths in Utopia, trans. 
R.F.C. Hull (London: Routledge: 1949; Boston: Beacon Press, 1958; Syracuse, New York: 
Syracuse University Press, 1996). 
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those of its members who adhered to Soviet party-line Communism, and 

developed an independent Zionist Marxist ideology.

 In 1929 several settlements based on the idea of the “small kvutzah” 

founded the Hever Hakvutzot [Association of Kvutzot] movement. In 

addition to the three secular kibbutz movements one should also mention 

the Kibbutz Dati [“Religious Kibbutz”] movement founded in 1935 that 

based itself on an orthodox religious way of life while at the same time 

opening itself to a life of equality and to the independence of women. The 

common public center of a kibbutz of this movement contains – besides 

the institutions that exist in all the other kibbutz movements – a synagogue 

and a religious study-house (beit midrash). 

 Although the kibbutz movements identified themselves with the 

working class, the dream of marching hand in hand with Arab workers 

towards a future of brotherhood and prosperity did not become a reality, 

and already in the late 1920s the national conflict between Jews and Arabs in 

this country erupted forcefully. These movements were all associated with 

the socialist left, but apart from a minority of their members who identified 

with the principles of the Communist Party, their national consciousness 

was uppermost, and the settlements they established populated outlying 

regions and played a central role in the defense of the Jewish Yishuv in 

Eretz-Israel. The unresolved conflict, as is known, exacted a toll not only 

of bloodshed but also of destruction and of refugeehood experienced by 

hundreds of thousands of Arabs, and is an inseparable part of the dialectics 

of the story being told here.

 In order to adequately respond to the needs of planning in Eretz-

Israel, in the autumn of 1917 the Central Zionist Agency in London made 

contacts with young Jewish engineers and architects (most of whom had 

been trained in Germany), who were invited to come to Eretz-Israel and 

do planning work. One of these architects was Richard Kauffmann, who 

in that year was appointed Director of the Architecture Department of 

the Palestine Land Development Company. In the following years it was 

he who developed the principal models of the forms of settlement, and he 

imprinted his stamp on kibbutz planning.

 Kauffmann, who respected the goals of those for whom he did the 

planning, developed a work method that enabled the settlers to participate 

in the preparation of the program for the planning. He believed that 



architecture should reflect the spirit and the social structure of the 

settlement and the outlook on life of its inhabitants. He viewed the planning 

of the “large kvutzah”, a new settlement form for which no architectural 

precedent existed as yet anywhere in the world, as an exceptional 

challenge. He had an idea-based affinity to this social experiment because 

of his leanings towards the idea of the “garden city”, a settlement vision 

that engaged the interest of leading architects in Europe in that period.

 Even though an architectural model for the settlement form of the 

“small kvutzah” did already exist, the differences between this model and 

the plans required for constructing a “large kvutzah” went beyond issues 

of size or quantities. It was clear that the model of the large farm was 

not at all relevant, and Kauffmann, who viewed the design of the “large 

kvutzah” within the framework of urban planning, was required to produce 

a fundamentally new model.

 The stages of the architectural planning (and especially the general 

plan) of Ein Harod, the first “large kvutzah”, will serve here to demonstrate 

the changes undergone by social ideas in their translation from the abstract 

dimension to the physical dimension, as evinced in the definitions of form 

and placement, affinities, sizes and quantities.

A Test  Case – E in Harod:  A Socia l  V is ion and an 

Architectura l  Vis ion

The articulation of the city-village idea by the members of Ein Harod was 

clear and distinctive, and was expressed in a memorandum they sent 

to the World Zionist Organization’s settling institutions, in which they 

defined this new conception of a form of settlement: “Our goal in our 

settlement is to live the life of a large society, a working society, which 

overcomes the artificial differentiation, harmful in both its human and its 

national-economic aspects, between work in ‘pure agriculture’ and work 

in artisanry and industry, keeping ‘urban’ work and ‘rural’ work separate. 

Our aspiration is a society that unites physical and mental work within 

itself”.5 The detailed memorandum, consisting of eight densely typed pages, 

laid out the structure of the settlement, contained an economic analysis 

(including a feasibility assessment), and also emphasized the subject of 
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culture: “Our aspiration also entails our wish to create a cultural center 

in this settlement that will provide for its cultural needs and in which the 

means dedicated to culture, adult education and the education of children 

will be concentrated”.

 What was unique here was the fact of the clear formulation of this 

social vision – in contrast to the message of the “small kvutzah”, which was 

never expressed declaratively.6 It is probable that Kauffmann’s collaborative 

work in planning the form of the settlement, which was based on a dialogue 

with members of the kvutzah, was greatly assisted by the clear and highly 

crystallized character of the ideas in their proposal. Most of the members 

had come from impoverished homes and had not had the benefit of a proper 

high-school education, but the ideological intensity of the spirit of that time 

coupled with their interest in international thought and their extensive 

reading, had turned them into self-taught intellectuals. One of the most 

significant thinkers for the crystallization of the idea of the “large kvutzah” 

was the anarchist Pyotr Kropotkin,7 who championed a society based on 

voluntary associations of its members and cooperative settlements based 

on a mix of agriculture and industry. The ideological circle at Ein Harod 

held discussions on his book Fields, Factories and Workshops, or Industry 

Combined with Agriculture and Brain Work with Manual Work,8 for example, 

and raised questions about relations between agriculture, artisanry and 

factory work, the centralization and non-centralization of industry, manual 

5. “Memorandum to the Settling Institutions”(Heb.), Ein Harod, 5 May 1924, Central Zionist 
Archive (CZA), S15/21918-8. 6. For a view of this lack of any ideological formulation of the 
“small kvutzah” conception as due to an “anti-ideological” position or an opposition 
to rigid ideological frameworks, see Henry Near, “Ideology and Anti-Ideology” (Heb.), 
Cathedra 18 (January 1981): 124-129. 7. The Russian geographer and anarchist thinker 
Pyotr Alexeyevich Kropotkin (1842–1921) was the son of one of the oldest aristocratic 
families in Russia. At the time of the revolution he returned to Russia from Switzerland, 
but opposed Bolshevism and the coercion of Communism. More than any other anarchist, 
he attempted to base his doctrine on scientific findings. He envisaged the future society 
as a federation of large and small communities without any governmental authority. 
8. Peter Kropotkin, Fields, Factories and Workshops, or Industry Combined with 
Agriculture and Brain Work with Manual Work [1898], (London: Thomas Nelson & Sons, 
1912).

General plan for Kibbutz Ein Harod and Kibbutz Tel Yosef, 1926; 

architect: Richard Kauffmann

 תוכנית כללית לקיבוצים עין–חרוד ותל–יוסף, 1926;

תכנון: ריכרד קאופמן
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work and mental work, and the nature of cooperation.9 They also read 

from Kropotkin’s book Mutual Aid: A Factor of Evolution,10 which was 

based on his observations of animals during his long sojourn in eastern 

Siberia. His discoveries of mutual aid among animals living in harsh natural 

conditions led him to the conclusion that mutual aid can help in the 

struggle for survival. The book reinforced those who believed in social 

solidarity and in the need to put forward a social and political theory 

that would constitute an alternative to approaches such as the Social 

Darwinism propounded by Herbert Spencer (“the survival of the fittest”). 

Kropotkin’s thought thus contributed to the dialectical thinking prevalent 

in the movement and to its conception of the individual’s autonomy within 

a mobilizing society.

 The main thinkers mentioned in the annals of the Kibbutz Meuchad 

movement are Moshe Hess and Nachman Syrkin,11 who had articulated a 

new ideological program for Zionism that based its authority on the moral 

and “socialistic” elements in Judaism. They were the first to put forward 

a crystallized socially-oriented Zionist vision that emphasized the central 

importance of the commonality and of the striving for social justice in 

the Jewish community (the precepts of the jubilee year and the sabbatical 

“fallow” (shemitah) year were interpreted in the spirit of Jewish social 

ethics).12 An epigraph selected from Syrkin’s statements for the journal of 

Kibbutz Ein Harod on the 15th anniversary of its founding attests to the 

centrality of his role: “If you eliminate from Hebrew history the socialistic 

doctrine, the spirit of morality that was materialized in it, there will no 

longer be any content in Judaism, and Hebrew history will have no right 

9. “A Survey of Cultural Work in Ein Harod” (Heb.), Mibefnim: Organ of the Kibbutz 
Meuchad 6 (1924): 95. 10. Peter Kropotkin, Mutual Aid: A Factor of Evolution, (London: 
William Heinemann, 1902). 11. Moshe Hess (1812–1875) is considered to have been one of 
the first heralds of Socialist Zionism. His famous book Rome and Jerusalem was published 
in Germany in 1862. His collected works, translated into Hebrew, were published in Israel in 
1953: Moshe Hess: Writings (Jerusalem: The Zionist Library). Nachman Syrkin (1868–1924), 
a Socialist Zionist thinker, engaged in the realization of Zionism through cooperative 
settlements, and attacked the rise of bourgeois elements in the Zionist movement. From 
1907 he lived in the USA where, until his death, he was a leader of the Poalei-Tzion 
(“Workers of Zion”) party that believed in his doctrine of mass settlement on the basis 
of free cooperation. His collected works were published in Hebrew in 1939: The Writings 
of Nachman Syrkin (Tel Aviv: Davar). 12. See Shlomo Avineri, Moses Hess: Prophet of 
Communism and Zionism (New. York: New York University Press, 1985); Shlomo Avineri, 
Moshe Hess: Between Socialism and Zionism (Heb,) (Tel Aviv: Am Oved, 1986). 
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to exist for the future.”13 This epigraph was taken from an address Syrkin 

delivered at a workers’ assembly in Jaffa in 1920, in which he emphasized 

the socialistic/universal ethical element in the spirit of Judaism.14 Also 

mentioned in the annals was the book Socialist Colonies by Mikhail 

Tugan-Baranovsky,15 one of the first economists to discuss cooperative 

settlements and the utopian doctrines of the fathers of socialism, and his 

socialism was based on the perception of moral consciousness as a factor 

that influences the development of society.

 The idea of the “large and growing” kibbutz developed as an extension 

of these ideas. A document in the Ein Harod Archives refers to “the 

stubborn struggle that was invested here to persuade the architect Richard 

Kauffmann to plan a building form for a large kibbutz that could grow and 

develop continuously. And then the idea arose of building the Ein Harod 

point in a spiral form, which could be continued each time in ever-widening 

rings”.16 At a meeting of members, one participant had said: “In any case 

we also need to present a form for the point: a circle, lines, or something 

else. I propose a spiral”.17 The members were totally opposed to the 

model of a farm that was limited in its development possibilities because 

of the walls of the buildings encompassing its yard. “The plan needs to 

be flexible, not closed, and should always take into account 35–45 per 

cent not yet existing. Not to be closed with boundaries like Kinneret and 

Degania [small kvutzot]”.18

 The members of the kibbutz provided the architect with a detailed 

written program that contained a description of the required components 

of the settlement. Subsequently to this Kauffmann prepared the general 

plan for Ein Harod: the network of internal thoroughfares, the residential 

zones in a fan structure in the center of which were the common public 

13. Ein Harod Journal (Heb.) (14 September 1936). 14. Nachman Syrkin, “Our Mission: 
An Address at an Assembly of the Workers in Jaffa”, Quntras 19 (1920): 17. Syrkin at the 
time was head of a World Poalei-Tzion delegation that consolidated a plan in Eretz-Israel 
for the cooperative settling of a million and a half Jews on a scientific and ethical basis. 
Yitzhak Tabenkin, one of the authors of the idea of the “large kvutzah”, took an active 
part in the delegation’s discussions as a representative of the Achdut Ha’avodah (“Unity of 
Labor”) party. 15. Mikhail Ivanovich Tugan-Baranovsky (1865–1919), a Russian economist 
and sociologist. A Hebrew translation of his book Socialist Colonies was published in 1946 
(and not coincidentally by the Kibbutz Meuchad publishing house). 16. See Liova Levite, 
In Ein Harod at the Foot of Mount Gilboa (Heb.) (Tel Aviv: Yad Tabenkin, 1983), p. 144. 
17. Minutes of Ein Harod meeting (Heb.), Ein Harod Archives (January 1924). 18. Minutes 
of Ein Harod secretariat meeting (Heb.), Ein Harod Archives (February 1924). 



zone and the dining hall – a multifunctional building that also served as an 

administrative center, a venue for the kibbutz meetings and for gatherings 

on holidays and memorial days (the program even mentioned a “collection 

room” – perhaps a reference to a museum?) – as well as a large plaza and 

a broad lawn, which also served as a space for meetings and gatherings. 

Regional plants were located on the entrance road, the industrial and 

agricultural zones down the slope from the settlement, and the culture, 

health, and education institutions higher up the hill. Kauffmann saw this 

kvutzah as a social model and symbol, and described it as a torch that lights 

the nation’s way towards renewal.19 Culture, art and education institutions 

(which included an open theater stage and two museums) were indeed 

built in the kibbutz during the 1930s and ’40s, but in the end it was not 

Kauffmann who planned them. Thus they do not stand out from a distance, 

and their structural conception – in terms of their location and character 

– shifted the emphasis from the exterior to the interior space. In the 

19. Richard Kauffmann, Städtebauliche Entwicklung der letzten Jahre in Eretz-Israel 
(1923), p. 11. 
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A concert of Jascha Heifetz at Ein Harod Quarry, 1926

קונצרט יאשה חפץ במחצבת עין–חרוד, 1926
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idea-framework of the city-village, this kind of concentration of culture 

and art buildings in a peripheral settlement was not seen as exceptional. 

This principle is of special significance when one considers that most of 

the founding members of the “large kvutzah” came from small towns in 

Eastern Europe and were unacquainted with institutions such as museums 

or concert halls. They did, however, have memories of the abjectness 

of the East-European village, and aspired to develop a different form of 

settlement in which an important place would be given to industry, the life 

of the mind, culture and art.

 In the discourse that developed in the kibbutz, the “new village” 

was also differentiated from the idyllic image of the village that had been 

prevalent among the settlers of the First and Second Aliyot – but also 

from the form of the Soviet kolkhoz and from the capitalistic village. The 

“new village”, in their view, was the product of a conscious choice, not 

of a “stychic” (inexorable, spontaneous) process, and therefore different 

from the traditional village. As for the size of the settlement, among the 

 Golda Myerson-Meir speaking on the open-air stage of 

Kibbutz Ein Harod and Kibbutz Tel Yosef, 1940

 גולדה מאירסון–מאיר נואמת על הבימה הפתוחה המשותפת

לקיבוצים עין–חרוד ותל–יוסף, 1940



members of the “large kvutzah” there were some who had previously tried 

life in a “small kvutzah” and had experienced the ramifications of its social 

closedness. They still identified with the cooperative ideas of the latter, 

but were conscious of the need for an alternative to its narrow, exclusive 

framework, and sought a solution in a cooperative form of organization 

with a mass orientation that was relevant to society as a whole.

The Stance of  the World Zionist  Organizat ion (WZO)

The kibbutz members knew that elements of the plan were contrary 

to the conceptions of the WZO settling institutions, and said so in a 

memorandum they sent to the latter from the kibbutz in 1924: “This 

settlement construction is not congruous with the conventional ways of 

proprietary ‘purely agricultural’ or individual settlement”. They added that 

they nonetheless hoped for an objective discussion of their proposal, and 

requested that they be given the possibility of realizing their goal for a 

settlement of the kind they had crystallized themselves.20

20. “Memorandum to the Settling Institutions”, see n. 4 above. 
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 The foundation-laying for the permanent building, Museum of Art, Ein Harod, 1947

הנחת היסודות לבניין הקבע, משכן לאמנות, עין–חרוד, 1947
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 The prevalent approach in the WZO, which had purchased lands 

in Eretz-Israel and controlled allocations of these lands, favored the 

agricultural village settlement that incorporated stimuli through the 

principle of rewarding the individual’s initiative and labor. Already in 1909 

the Zionist Organization had adopted the approach of the economist 

Franz Oppenheimer, who envisaged settlement in stages on the way to 

a cooperative village. Oppenheimer’s plan focused on the two first stages 

of building an agricultural farm, and postponed the social and ideological 

crystallization of the cooperative settlement to an indefinite future.21 

It was only in subsequent years that the continuers of his approach 

crystallized the founding principles for what would be called the “workers’ 

settlement” (moshav ovdim), in which each member had a farm-economy 

of his own, and the cooperative framework found expression in mutual 

aid and responsibility and in shared services and agricultural projects.22 

(The first moshav ovdim, Nahalal, was planned by Richard Kauffmann in 

the form of concentric circles, with the public buildings in the center, the 

members’ homes in a circle around them, and their agricultural lots behind 

them radiating into the outer circle). This more moderate conception 

of cooperative living was regarded as the optimal form of settlement by 

the WZO leadership, who had reservations about other endeavors to 

establish cooperative settlements. Many of its leaders (principally in the 

USA) feared that settlements of the communal type would lead to the 

consolidation of a “communist” or anarchist force, and publicly opposed 

the Eretz-Israeli workers’ movement and its institutions. Oppenheimer, 

for example, wrote a report in which he noted that communistic [i.e., 

cooperative] settlement has not been successful anywhere in the world, 

and would not be successful here either: “We speak not on [the] ground[s] 

21. Franz Oppenheimer (1864, Berlin – 1943, Los Angeles), a sociologist, economist and 
historian, saw in Zionism an opportunity for materialization of his theory, which was 
tried out in Merchavia and became a basis for cooperative settlement in Eretz-Israel. For 
Oppenheimer’s views, their adoption by the Zionist Organization, and the materialization 
of his theory in Merchavia, see Franz Oppenheimer, Die Siedlungsgenossenschaft (Leipzig, 
1896); Franz Oppenheimer, Merchavia: A Jewish Cooperative Settlement in Palestine 
(New York: Jewish National Fund, 1914). 22. See Yitzhak Vilkansky, “Our Future Method 
of Settlement” (Heb.), Hapoel Hatzair 12 (August 1918): 18–19; Jacob Öttinger, Methoden 
und Kapitalbedarf Jüdischer Kolonisation in Palästina (The Hague, 1916) – this pamphlet 
included a survey of rural settlement in Eretz-Israel, and conclusions with regard to the 
desirable form and size of the cooperative village there. 



of a preconception but after a thorough reflection [based] on the [vast] 

experience of all contemporary civilized peoples. And we declare that these 

associations could not be [led] to success even under the most favorable 

outer conditions and never will be brought to success”. He argued that 

communism had long since proved its bankruptcy, “not only theoretical, 

but also practical”, throughout the world, and reiterated his view that 

the workers’ villages are the ideal form of settlement, but it is essential 

to introduce hired labor into them – and that “small kvutzot” could be 

tolerated: these are enlarged families, and “thus they are a kind of religious 

sect”. As for the “large kvutzah”, Oppenheimer claimed that this was a 

“socialism of feeling” and that the demands of its members “are pseudo-

socialistic, an unclear mixture of ‘utopian communism’ (condemned by 

Marx) and an Anarchism of Kropotkin’s or Bakunin’s kind”.23

 The WZO had the sole authority to decide on the establishment of 

settlements and to allocate land to them, and its control over the shaping 

of the new settlements was absolute. It was the body that determined the 

size of the settlement’s population, outlined its general planning (agriculture 

or industry) and its architectural planning, decided on the character of its 

social organization (private or cooperative settlement) and the date of its 

establishment. This centralist arrangement made the settlers dependent on 

the WZO’s settling institutions.

 As already stated, the idea of the “large kvutzah”, with its blend of 

agriculture and industry, were antithetical to Oppenheimer’s approach 

and the agricultural ideals that had been shaped in the cooperative 

settlements from the first decade of the 20th century. Yitzhak Tabenkin, 

one of the authors of the idea of the “large kvutzah” and a leading critic 

of the “pure village” approach, related to this as follows: “They had 

sanctified a certain ideal of a village, on the premise that this is it how it 

has been since the six days of the Creation, by nature. And you want to 

introduce a factory into a village? A factory’s place, as everyone knows, 

is only in a town! […] We should know then that the city and the village 

are not a natural form of human settlement. They are transient historical 

forms, which to a large extent are opposed to the natural needs of their 

23. Franz Oppenheimer, “Report to the Zionist Institutions about my visit to Palestine in 
March-April, 1926, in quality of expert” (Frankfurt on Main, 14 July 1926), 13 handwritten 
pages, CZA S/1521595. 
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populations. Human history did not begin from them and is not bound to 

them”.24

 Kauffmann’s approach – the planning of kibbutz settlements in 

accordance with their members’ wishes – was not accepted by the 

settling institutions, and in 1928 was even the subject of harsh criticism 

in a report of one of their committees: “Without going into all the issues, 

the committee thinks that the buildings in the Jezreel Valley and the 

Jordan Valley should not be influenced by the tradition of the city”.25 The 

committee recommended that instead of concrete, sun-dried mud bricks 

should be used. The involvement of the settling institutions was not limited 

to the economic sphere (agriculture or industry) but also to the aesthetic 

planning sphere: village- or city-type planning, mud bricks or concrete, tiled 

roofs or flat roofs.26 

24. Yitzhak Tabenkin, “On the Problems of Kibbutz Building” (Heb.), Mibefnim: Organ 
of the Kibbutz Meuchad, 15 (February 1951): 48–54; this quotation: 50–51; and see 
the translation of this article in this book. 25. Report of the Technical Committee for 
Investigation of the Buildings in the Jezreel Valley and the Jordan Valley (Heb.) (Tel 
Aviv: Association of Engineers and Architects in Eretz-Israel, 1928), p. 8, CZA S15/3536a. 
26. On the modernist meanings of the flat roof, see Richard Pommer, “The Flat Roof: A 
Modernist Controversy in Germany”, Art Journal, 43 (1983): 158-169; the Kibbutz Artzi’s 

Aerial view of Moshav Nahalal, 1960s; architect: Richard Kauffmann

מראה מן האוויר של מושב נהלל, שנות ה–60; תכנון: ריכרד קאופמן



 Almost every aspect of the planning became a matter of dispute with 

the settling institutions. They did not accept the goal of a “large and 

growing” settlement planned in such a way that its future and its dynamic 

growth would be expressed in its fundamental structure. The kibbutz 

representatives sought ways to achieve “the goal of maximal possible 

growth, the possibility of [embodying the settlement’s] future expansion 

and its character in the plan in such a way that it will not take on the form 

of patches, of mechanical new additions to the landscape of the older built 

area, but of organic additions, a growth from within, that is taken into 

account in the plan from the outset”.27 As a rule, the settling institutions 

wanted settlements to be based on the village model, with everything that 

this implied; hence, for example, they opposed two-story construction, 

which had been chosen by the kibbutz members in order to reduce the 

dispersion of the residential houses, because this too entailed a symbolic 

architectural aspect that suggested a traditionally urban form. The author 

of the article just quoted from wrote: “The [Jewish] Agency continues to 

insist on its demand for single-story buildings, for the single reason that this 

is more appropriate for a village (to expatiate on the political approach to 

settlement so conspicuous in this position and its goal of crushing the free 

collective self-determination of the settlers is beyond the scope of these 

technical remarks of ours)”.28

 The ongoing struggle with the WZO made it more urgent to set up an 

independent body in the kibbutz movements for planning and building. “We 

are not going to stop living our lives and doing what we do just because 

someone does not like the way we live. In the worst case we will have to 

do it ourselves”.29 In 1933, members of the Kibbutz Meuchad movement 

began planning settlements independently, “from the perspective of our 

settlement aims”, in a process that entailed the preparation of programs 

in collaboration with the members of each settlement, a discussion in the 

kibbutz secretariat, and continued into the practical planning.30 During the 

opposition to flat roofs, as in Kauffmann’s plans for Degania and Merchavia, probably 
stemmed not only from their envisaged village image but also from practical reasons of 
insulation in the harsh climatic conditions. 27. Yosef Idelman, “On the Building Plans for 
Our Settlement” (Heb.), Mibefnim: Organ of the Kibbutz Meuchad 6 (April 1934): 43. 
28. Ibid., p. 45. 29. Yisrael Idelson, “On the Plan for Our Settlement” (Heb.), Mibefnim: 
Organ of the Kibbutz Meuchad (May 1941), 123. 30. See Idelman, “On the Building Plans 
for Our Settlement”, 43. 
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years that followed members were sent to study the building professions at 

the Technion, and short courses in building – which also included social and 

ideological discussions – were also conducted within the framework of the 

kibbutz movement itself. Each of the separate kibbutz streams established 

its own planning office, which was involved in the planning and building of 

its kibbutzim throughout the country and also employed architects who 

were not kibbutz members.

 Many of the architects who were active in the country from the 1920s 

on identified with the social goals of the kibbutz movement even if they 

did not belong to its frameworks. Among these were, for example, Munio 

Gitai Weinraub, Arieh Sharon and Shmuel Mestechkin, graduates of the 

Dessau Bauhaus – a school known for the social orientation that guided 

the studies there. These architects, who also did planning work for the 

kibbutzim, were close to the Marxist Kibbutz Artzi movement. In the 

generation before them, the generation of Richard Kauffmann, there were 

also important architects who shaped the architectural foundations of the 

kibbutz but did not belong to its framework: Lotte Cohen (the first woman 

architect in Eretz-Israel, who engaged in the planning of new settlements 

in collaboration with Kauffmann), Dov Kutchinsky, Leopold Krakauer, 

and others. In the second half of the 20th century a new generation of 

architects, who had returned from their studies bringing new orientations, 

joined the kibbutz planning offices. From the ’60s on there was no longer 

any discernible difference among the various kibbutz movements in the 

planning of kibbutzim, which now all developed along the model of the 

“large kvutzah” that incorporates industry.

 Samuel Bickels is the only kibbutz architect from the initial period who 

was also a kibbutz member. He began working in the planning office of the 

“large kvutzah” at Ein Harod in 1937, and his membership in the Kibbutz 

Meuchad manifested his identification with its particular social vision, which 

inspired his work as an architect. His writing on kibbutz planning – the only 

writing that explicitly grapples with the issues of implementing this social 

idea in architectural practice – has not been disseminated outside the 

kibbutz movement to this day, and his architecture has not yet received 

the recognition it merits.



Samuel  B ickels  and the P lanning of  the “Large Kvutzah”

In his work and in his writing, Bickels became the clearest and most 

distinctive articulator of the idea of the “large kvutzah” in architecture, 

the idea of the city-village. This conception is reflected in his extensive 

work, which includes more than 60 general plans of kibbutzim, tens of 

social and cultural institutions, convalescent homes, dining halls, children’s 

houses, theater buildings and museums – among them the Museum of Art, 

Ein Harod, which is distinctive in its natural lighting and is considered as 

innovative on an international scale in modern museum architecture.

 Already in 1940 Bickels published an article that dealt with kibbutz 

planning, in which he spoke of the kibbutz as a new settlement form that 

required appropriate architectural solutions.31 In his own notes he wrote 

that in addition to the overall ideological context it was necessary to relate 

to “the entire scale of a person’s actions in the framework of his private 

life and the social life in which he is involved” – from the physiological 

plane, through a diversity of functional issues (which encompass even the 

most intimate experiences in personal and social relations), to aesthetic 

expression.32 Besides the “formal-aesthetic solution”, he wrote of the need 

for “a feeling solution, a feeling of the situation”, and in his notes as a 

whole he not only mentioned climatic and economic conditions but also 

made use of terms that were rare in the thinking of the period, such as the 

“experiential value” of the region.33

 The planning principles that he developed are equally applicable to a 

single unit and to an aggregate, to a cluster of houses and to a complex 

architectural structure. The first of these is valid for any planning: a 

combination of “love of space and landscape, an aspiration for aesthetic 

harmony as well as hygiene in man's life environment and in his cultural 

experiences”.34 The second principle relates to urban orientations of 

dispersion and functional orientations of concentration: “These orientations 

(of dispersion and concentration) are characteristic of the entire planned 

31. Samuel Bickels, “Culture Houses”, Twenty Years of Building (Tel Aviv: Association 
of Engineers, Architects and Surveyors, 1940), pp. 117–119. 32. Samuel Bickels, a text 
handwritten on index cards, undated: Bickels Archive. Museum of Art, Ein Harod. 33. 
Samuel Bickels, “Planning the Kibbutz Settlement” (1945), in Arie Fichman, ed., Data 
for Kibbutz Settlement Planning Data 1947 (Heb.) (Ein Harod: The Work Seminar of the 
Kibbutz Meuchad, 1955); see also his essay in this book. 34. Ibid., p. 1. 
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 Interior of an exhibition hall at the Museum of Art, Ein Harod, 

view in the 1960s; architect: Samuel Bickels

 פנים אולם תצוגה במשכן לאמנות, עין–חרוד, מראה בשנות ה–60;

תכנון: שמואל ביקלס

area and also of each separate part in our planning”.35 Another principle that 

Bickels adopted has to do with the conception of the “large and growing” 

kibbutz, a central notion in the doctrine of the Kibbutz Meuchad, which 

calls for “incessant expansion” in the integral growth of an entire complex, 

all parts of which are connected with one another by means of traversable 

links (yards or original interconnections): “The above-mentioned planning 

is nuclear planning: the central zones around the center, which will also 

have to burst out toward the periphery. In this way a connection will be 

created between the inner gardenscape and the surrounding landscape. 

The zones too are in a nuclear form, and have the possibility of growing 

in a practically unlimited manner”.36 And this is how Bickels understood 

the ideological source of the principle of incessant growth: “The physical 

planning of the kibbutz has to be dynamic and flexible by its very nature. 

The kibbutz is a large settlement that keeps growing and changing. Just as 

the kibbutz develops from its original nucleus, so too must its planning be 

nuclear and developing. In each stage of its development the settlement 

35. Ibid., p. 4. 36. Ibid., p. 5. 



has to be a perfect nucleus oriented towards organic and uninterrupted 

growth in the future”.37

 This principle was associated with the relation between the formal 

and the non-formal elements in planning, to which Bickels devoted much 

thought both in the planning of the buildings and in the development of 

the connection between the buildings and the landscape. On the abstract 

level there was discussion of the relations between the built elements 

and the organic elements in the surroundings, and of the dialogue created 

between the area of the settlement and the surrounding landscape. Bickels 

projected the idea of the kibbutz as a settlement that is “neither a city nor a 

village” onto the kibbutz gardenscape, which is not a “village gardenscape” 

(in which partitions between individual lots and farmyards are emphasized) 

and also not that of a city suburb or of “a park in the traditional sense of a 

place for recreation”, and he stated that “with the urbanistic development 

of the kibbutz settlement, the concept of the gardenscape has developed 

as a value of increasing importance.”38 Implicit in the question of the formal 

and the non-formal (e.g., concentration vs. dispersion) were some other 

questions, such as those of the relations between the space outside the 

building and the space inside it, and the balance between function and form.

 In his planning of settlements Bickels made sure to create conditions 

for the settlement to develop outwards from the center, for maximal 

separation between walking paths in the residential and children’s houses 

zones and main roads, for allocation of an area in the center for the future 

development of public institutions, and also for a possibility, planned in 

advance, of a different division of the buildings in case of a future change in 

needs. One of the building coordinators who worked with him recounted 

that “Milek [his nickname among his friends] had several important qualities 

in his work as a planner: listening to the opinions of the people of the 

place before the planning, because he knew that they possessed most of 

the information and had solutions and aims of their own; changing the 

planning on the request of the people of the place to the extent that he 

37. In Yaacov Yonish (ed.), Theory and Practice in Planning of the Kibbutz Settlement: 
Things that Samuel Bickels Wrote, Planned and Said in the Years 1940–1960, a pamphlet 
(Heb.) (Beit-Hashita, 1976), pages not numbered. 38. Samuel Bickels, “On Some Problems 
of Gardening in Kibbutz Settlement Planning” (Heb.), Gan veNof, 5–6 (February 1960): 
229–239; this quotation: 229; see also the translation of this article in the present book. 
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Samuel Bickels, proposals for a residential neighborhood in a kibbutz, 1940s

 שמואל ביקלס, הצעות לשכונת מגורים בקיבוץ, שנות ה–40



was convinced by their remarks; insisting on his own view when he was 

convinced that the changes requested went against important and aesthetic 

principles; and, most important of all – as an architect who was a kibbutz 

member and thus independent of the establishment and the appointees, he 

would argue uncompromisingly with the relevant institutions, and since he 

was an excellent architect, they were unable to contradict his plans”.39

 Bickels defined distinctive architectural characteristics for the various 

zones of the kibbutz, and did so with a full awareness of their meanings in 

the architectural discourse. For example, with regard to culture, Bickels 

argued that “cultural experience has taken the place of the religious 

enthusiasm of the period that has passed. The culture house is a shrine of 

this experience”.40 The cultural center in the kibbutz does not resemble 

“any architectural block in the organization of the capitalist city”;41 in his 

view, the concept of the Greek agora as a cultural forum was the most 

appropriate for a concentration of the cultural institutions in a kibbutz.

 On the matter of the members’ residences, Bickels emphasized the 

idea of the “built collective” in the kibbutz, in opposition to the principle 

of the “commune house”, which he described as “an idealistic solution 

desired by visionaries of collective settlement forms, from the ‘phalanstère’ 

to Le Corbusier”.42 He noted that an early attempt had indeed been made 

to build in the spirit of the “commune house” in the kibbutz, but that 

because of “the desire to safeguard individual values within a collective 

framework, the quest for a solution was diverted to a different direction”. 

Bickels added that he did not mean that “we need to eschew large buildings 

in which a large number of families can be concentrated”, but insisted on a 

fundamental distinction between the different modes of planning.

 In his later years, too, Bickels championed this form of settlement, as 

may be deduced from his correspondence (in 1970) with Anatole Kopp, 

a French architect and researcher of socialist architecture. In a letter to 

Kopp he emphasized that “the kibbutz does not belong to the past. It 

is perhaps the sole actual architectural form in the world that may be 

described as an ‘architecture of the left’”.43 

39. Shlomo Levi, “The Late Milek (Samuel Bickels), Michayenu: Bulletin of Kibbutz Hakuk 
(18 April 1975). 40. Samuel Bickels, “Culture Houses”, 119. 41. Ibid., 119. 42. Handwritten 
notes by Bickels: Bickels Archive. Museum of Art, Ein Harod. 43. Letter from Samuel Bickels 
to Anatole Kopp (in French) (May 1970): Bickels Archive. Museum of Art, Ein Harod; Kopp, 
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A members’ assembly, Kibbutz Geva, 1940s

אספת חברים, קיבוץ גבע, שנות ה–40

 Despite the major role of the city-village concept in kibbutz planning 

and the theoretical backing it received on the part of the planning architects, 

the agricultural conception of the Zionist leadership was so dominant that 

in the collective image it became identified with Zionism as a whole. Ernest 

Gellner, for example, described Zionist nationalism as a movement of 

peasant settlement by urban intellectuals who had opted for tilling the 

land. He explained their radical turn to peasantry as empowered by the 

ideology available to them, which contained a suitable mixture of socialism 

and populism.44 But the social background of most of the members of the 

“large kvutzot” does not fit Gellner’s sociological description, since there 

were almost no urban intellectuals among them. Moreover, his discussion 

who was looking for information on socialist architecture in Israel, had approached the 
editorial board of the Kibbutz Meuchad Publishing House, which sent his letter on to 
Bickels. Bickels, who had a command of French, corresponded with Kopp and articulated 
his theory in these letters. Almost twenty years after this, when Bickels was no longer 
among the living, Kopp arrived at the Technion in Haifa as a guest lecturer, and led a 
seminar on “The History of Contemporary Architecture”. At the end of the seminar, the 
student David Renov submitted to him “Bickels’ Shrines of Light” (1989), the first seminar 
paper at the Technion to be devoted to Bickels’ architecture. In 1992 Renov completed 
a master’s thesis, “The Architecture of Samuel Bickels”, under the supervision of Gilbert 
Herbert. 44. Ernest Gellner, Nations and Nationalism [1983] (Oxford: Blackwell, 2006), 
pp. 103–104. 
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 Tables set for a holiday meal, Kibbutz Givat Brenner, ca. 1950 [ Photo: Hanan Bahir]

שולחנות ערוכים לחג, קיבוץ גבעת–ברנר, 1940 בקירוב ]צילום: חנן בהיר[

An open-air “dining hall”, Kibbutz Mishmar HaEmek, 1934

"חדר אוכל" תחת כיפת השמים, קיבוץ משמר–העמק, 1934
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ignores the integration of city and village, which constituted a distinct 

affinity to industry in the settlement.

 Uri Ram has presented a more realistic picture of the situation in 

the 1920s: “Beside the cradle of the kibbutz stood a romantic agrarian 

orientation that originated in Germany, and a radical socialist orientation 

that originated in Russia. The former orientation acquired a hold on the 

World Zionist Organization, and the latter orientation acquired a hold on 

the hearts of the young revolutionary immigrants. […] The World Zionist 

Organization had resources (money), but it did not have ‘hands’. The young 

people of the Second and Third Aliyah had manpower, but there was not 

enough employment available”.45 The city-village conception is still relevant 

today, in a period in which the kibbutz is experiencing changes, upheavals, 

and a process of re-thinking its way and its meaning.

Change and Preservat ion

Since it is an open society that forms an inseparable part of the society 

around it and not a closed sect committed to unchangeable codes, the 

kibbutz, throughout the hundred years of its existence, has displayed an 

openness to trends of change that have been implemented in practice 

in the architecture of the settlements. Existing areas have taken on new 

roles, functions have been changed in order to respond to changing needs, 

and in every sphere both planned and improvised solutions have been 

implemented while blending into the region. The secret of the flexibility 

of the kibbutz settlement derives from these qualities – the mobility of 

elements in an open space without the enforced yoke of categories of 

proprietorship or use, the vitality of the common public space, the 

preservation of a balance between the private and the public domains, and 

most importantly the preservation of the community’s sovereignty in the 

framework of a broad and dynamic movement.

 It would seem that the preservation and the development of the 

kibbutz sector today are still conditional on the meaning of the open 

45. Uri Ram, “From Self-Realization to Actualization: The Rise and Fall of the Kibbutz”, 
Sabbath in the Kibbutz: The Kibbutz as a Parable (Heb.), exh. cat., curator: Tali Tamir 
(Kibbutz Ashdot-Yaacov Meuchad: Beit Uri and Rami Nehushtan Museum, 1998), p. 105.



common space and the character of the community’s solidarity, which 

with all its formal aspects remains embedded in the diverse strata of life, 

its pulse beating in synchrony with that of the undivided public space, 

which preserves its meaning as a forum – a relevant, multi-generational, 

multi-dimensional, meeting-place. The preservation and the development 

of the kibbutz sector today are also still conditional on the community’s 

sovereignty, on its ability to put forward a meaningful agenda of its own, 

and on its perseverance in realizing it while creating a fruitful dialogue with 

planners and architects.

 A critical analysis of the past is essential for a contemporary perspective. 

It is a resource, based on past experience, for understanding how it is 

definitely possible to connect an architectural vision of planners to a social 

vision aspired to by the inhabitants, and to accomplish it practically in 

architecture. The picture of the past is useful for understanding yet another 

plane of engagement, that of the negotiations with the authorities and the 

professional committees. Now too, as in the past, the state’s mode of 

operation is not infrequently captive to stereotypes and guided by political 

and economic interests. Dependence on the centers of power obstructs 

channels of inspiration, imagination and creativity, and leads to inclusive 

schematic solutions that, unfortunately, are at times irreversible. Among 

other things, the experience of the past teaches us the great importance 

of civil sovereignty and of conscious and resolute confrontation, free of 

illusions, with sweeping architectural conceptions and with arbitrary 

policies. The contemporary agenda of global architecture – which is being 

swept along in the race to assimilate the corporate mold into architectural 

spaces that are becoming more and more anonymous – puts in question 

the very existence of an alternative space, of the kind that respects that 

aspirations of human groups to constitute specific collective identities; 

of the kind that supports the striving for a (still relevant) dimension of 

solidarity, which is of particular importance in times of crisis, both local and 

global.
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 Kibbutz Ein Harod, view in the 1930s

קיבוץ עין–חרוד, מראה בשנות ה–30
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 Kibbutz Yagur, view ca. 1950 [ Photo: Ari Glas]

קיבוץ יגור, מראה ב–1950 בקירוב ]צילום: ערי גלס[
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On the Problems of Kibbutz Building 

Address delivered at the opening of the first 

kibbutz building course

Y i t z h a k  T a b e n k i n

The kibbutz has to accompany every action carried out within its bounds 

with an idea-based action. Our project will not be accomplished without 

an idea basis, nor can building in the kibbutz be achieved without a guiding 

idea. You young people are pioneers of the courses in kibbutz building, 

and it is our duty to accompany these courses from their outset with an 

integrated idea-based action.

 The important thing for us when studying the forms of human habitats 

is to arrive at the recognition that the city and the village are not natural, 

eternal forms, that they are transient forms. It is not easy to uproot 

fundamentally distorted concepts. Our people too know the city and the 

village as they are and accept them as facts that have existed since the 

beginning of time, just as they accept trees and animals.

 Hence we need to use sociological science to learn the forms of 

human habitats. This science examines the many contradictions existing in 

human society in order to learn the possibilities and methods of action for 

the future. In socialist science we distinguish three stages. The first stage: 

The recognition that the world is full of contradictions. This recognition 

engendered criticism. In this stage, socialism did not engage only in criticism: 

it had an ideal that became embodied in a utopia. It gained a profound 

understanding of all that is negative in existing society, and on this cognitive 

foundation it built a utopian vision for the future, as a response to all that 

is negative in the present.

Y i t z h a k  T a b e n k i n  was born in Babruysk, Belarus, in 1888, immigrated to Eretz-Israel 
in 1911, and died in Ein Harod in 1977. He was a member of the Labor Regiment, and 
one of the founders of Kibbutz Ein Harod, where he was a member until his death. He is 
considered to have been the most important ideological leader of the Kibbutz Meuchad 
movement, and was a member of Israel’s first and third parliament (Knesset), but resigned 
from the latter for reasons of health.
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 The second stage was called “From Utopia to Science”. As the stage 

on the threshold of realization, it demanded cognition of the historical 

causality in the connections between social phenomena. The third stage is 

the stage of the realization of the socialist revolution.

 In the utopian period the questions of socialism become questions 

of planning. In the stage of scientific socialism they learned that every 

development leads in the end to the revolution and the rule of the workers, 

and it is only after this that the question of the planning of the new regime 

reappears. A regime in which “the leap from the world of consciousness 

to the world of freedom” (Engels) will be realized.

 It does not even occur to ordinary people that the city in its present 

form has existed only for several centuries, and that the form of the village 

today is also not of primeval origin. There was a time when the city ruled 

the village, but history knows of a time when the village ruled the city. It is 

important for us to know this so that we may see that both of these are 

not natural forms that have always existed and are therefore not always 

necessary for human life.

 From the history of the development of the city and the village we 

learn that have been contrasts, contradictions and wars between them, as 

well as exploitation of one by the other.

 Today we have arrived at a period in which the contradictions are 

delaying development. Just as capitalist society with all its contradictions 

cannot continue existing as it is, so too the city and the village cannot 

continue existing as they are today. For the contrast between them is like 

the contrast between the classes, like the contrast between physical work 

and intellectual work, etc.

 Four views have been prevalent about the changes that will take place 

in the character of the city and the village: 1. The city and the village will 

continue to develop in the future as well. The difference between them 

will not become blurred; only the contrasts will continue developing. This 

view found its expression among the Utopians (such as Cabet in his Journey 

to Icaria). 2. The city will gradually be liquidated and its place will be taken 

by the village, which will become the sole form of life. This view found its 

expression in Rousseau, Ruskin, Morris and others. This view stems from 

the extensive criticism made of the cities, from a negation of its values. 3. 

The village will be liquidated, and in the future the city will become the 
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sole form of settlement. This view is found in Thomas More. 4. Both the 

city and the village are transient forms, and a new type of settlement will 

evolve in the future: neither a city or a village, but an integration of both. 

This view was supported by Fourier, Owen, Chernyshevsky and others. 

The Communist Manifesto of Marx and Engels predicted the “combination 

of agriculture with manufacturing industries; gradual abolition of all the 

distinction between town and country”.

 Any current in socialism, when it rises to power, will have to answer 

questions about the city and the village. It was not scientific socialism 

alone that shaped Russia’s ways of action and building after the revolution. 

Certainly, if the Bolsheviks had not had the social science in their hands 

they would not have had the daring to take power, to take control of the 

state and to believe that they would carry out the great revolution in their 

generation. On the other hand, had they placed their faith solely on the 

prophecy of Marxist science, they would have had to arrive at the view that 

the socialist revolution had to take place somewhere else, in England… 

As a consequence of the historical events, the Russians see themselves as 

pioneers finding a solution to the problem of “how to build a state after 

taking power”. Neither they, nor the Labour Party when it came to power 

in its own way in Britain, had any idea about how to practically realize the 

ideal after taking power.

 One thing is certain: only in the course of socialist construction will 

these things become clear.

 As a settlement-based workers’ movement, we too, in our own unique 

historical circumstances, find ourselves faced with the problem of building.

 What should be built in our settlements, and how should it be built?

 We ask this question not in its professional sense. We have 

encountered it since the very beginnings of our settlement project. Before 

us, the villages in Eretz-Israel were built by Jews from the countries they 

had come from. They argued for years with the Jewish Agency experts 

about ways of kibbutz building.

 When a Jew of the First Aliyah arrived in this country, he aspired to find 

a foothold here, and to dwell here beside his own vineyard and under his 

own fig tree. He envisaged village life here through the stories of Mapu and 

in the Book of Ruth. What he knew was the impoverished and exploited 

Russian village, while the ideal he wove in his imagination was something 



like the Russian rural estate and the village of farm-owners, a kind of blend 

between the two. He fondly imagined an idyllic village in a natural setting, 

Ruth and Boaz the respected farmer among his people. The administration 

of the JCA [Jewish Colonial Association] based its vision on the French 

village. The conceptions blended the village farmer and the estate-owner, 

and everyone, in fact, dreamed of building himself an estate.

 But the life reality made it necessary to match the form of settlement to 

the conditions of the country. The builders’ inexperience worked against 

them. The reality surprised them with unexpected, unimagined factors. 

There is almost no village where the construction began in the place where 

it was later built permanently. The first settlement period built the colony 

[moshavah] with cheap labor and cheap watchmen.

 We, the workers, had a negative attitude to the village that was 

established in the shape of the moshavah, and when we arrived at the idea 

of settlement there was not much we could learn from the colony. We 

wanted to build large kibbutzim, kvutzot. A kvutzah stream did not yet exist 

in the settlement sector. For the kvutzah was the first form of workers’ 

settlement here. The moshav developed mainly out of the kvutzah. We 

succeeded in the conquest of labor and land and guarding only thanks 

to the fact that we were organized in a commune. We arrived at the 

commune idea empirically, and at the start we saw it as our only way of 

settlement.

 At first they said: an idyllic, small-scale rural commune. But we always 

saw the kvutzah as a way of settlement for many, not only for the select 

few.

 The first attempt to break out of the narrow framework was the 

labor regiment. After the split in the regiment, Kibbutz Ein Harod was 

founded, and then we formulated a program of the path to the Kibbutz 

Meuchad movement. This contained a clear paragraph from The Communist 

Manifesto that said “We want to unite the work in the city and in the 

village.” We said: We want to build a settlement that is neither a city 

nor a village. We called this ideal a communistic settlement. At first they 

used to speak of “battalions of the regiment”. After this they called the 

settlement unit a farmhold (meshek). Already then we struggled for the 

name yishuv [settlement], because to us it alone designated the complete 

attitude of the people to the commune all the days of their lives. Not a 
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moshav, not a village and not a city, not a battalion, not a camp, and not a 

farmhold. 

 We aspire to a communistic settlement, that is the definition.

 A movement of people that has an idea needs to distinguish between 

what is natural, what is eternal, and what is transient and dependent on 

humans. This is the great achievement of Marx, of scientific socialism, in 

stating man’s relation to what is eternal. Man is not dependent on what he 

is born into. It is possible to change things. Marx liberated man from his 

subjugation to what exists, to [the belief that] what is must remain.

 When we lived at Kinneret in its first days, we said: Let’s invite a 

blacksmith to the kvutzah. For in every Russian village, and also in every 

other village, there is a blacksmith. Why need we travel to Tiberias? People 

said to us: What are you talking about? What kind of blacksmith can 

there be in a kvutzah? What kind of kvutzah will it be if it has blacksmiths, 

shoemakers, and the like, in it? They had sanctified a certain ideal of a 

village, on the premise that this is it how it has been since the six days of 

the Creation, by nature. And you want to introduce a factory into a village? 

A factory’s place, as everyone knows, is only in a town! But already then 

we knew how the factory towns had been built in England. I knew that at 

first factories were built far from urban settlements, and that they drew 

workers and others who settled around them, and it was they who were 

the basis for the construction of big cities.

 We should know then that the city and the village are not a natural 

form of human settlement. They are transient historical forms, which to a 

large extent are opposed to the natural needs of their populations. Human 

history did not begin from them and is not bound to them. There is no 

divinely given doctrine that we must build this way or that way. There 

are no petrified laws. With the rise of capitalism, the forms of human 

habitation changed. When another regime comes, they will change again.

The creation of the village and the city was the result of a division of labor 

and of a differentiation of classes. In the ancient world the city developed in 

an entirely different manner than in the days of feudalism and imperialism. 

Generations passed. The social conditions have changed and we need to 

liberate ourselves from the view that we will build a village like those of the 

Germans or the Arabs. [...]



 And the truth is that there are no things that exist forever. If man’s 

relation to nature changes, if techniques change, everything changes with 

them, even the homes change. We will build our homes by the light of the 

perspective of our expected development in at least the coming decades. 

We will build neither a city nor a village. We will build by negating the 

negative aspects of both the city and the village. Our settlement will be a 

synthesis of the positive aspects of the city and the village. To be free, non-

subjugated workers, we need a unification of the village and the factory, 

a negation of the spiritual and material penury of the village and of the 

crowdedness and suffocation of the city.

 According to the Marxist template, socialist building here was totally 

inconceivable, as we did not have a state, and we had not arrived at the 

stage of social revolution. But we had a socialist way of our own, which 

made us aware of the necessity to build an independent workers’ economy 

before other workers’ movements in the world reached this realization. 

It became our movement’s mission to be the pioneer of the way to build 

workers’ settlements in Israel.

 Our task of building is not a matter of a profession that has to be 

learned from what is already there. Architecture for a socialist city will 

grow out of socialist thinking. The profession alone cannot solve problems 

of the goal. It is incapable of determining the form of “what we will build 

and how we will build it”.

 We are a socialist commune – economically, culturally and morally. 

We are building a communistic society. In this we are the first. This is our 

destiny, and it is our obligation to build a settlement that will be appropriate 

to our full development.

 Our settlements will give shape to their character over many decades. 

We must therefore build them with a vision of the horizon of the social 

and national development of our people in its land in the coming years.

 We do not aim at the example of the capitalistic village. We have come 

to the village in other ways. Our village was not preceded by any farming. 

That is our calamity but also our advantage. Our farmer began with no 

agricultural experience, with no property, with no village tradition. It was 

only an element such as this that came to build the Hebrew village and 

only such an element is capable of building, with pioneering endeavor, a 

home and a farm-economy in this country. In this we do not resemble 
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the building of the kolkhozes in Russia, which were preceded by Russian 

villages, which were themselves preceded by an established farming class 

with its own ways of farm-economy, buildings, its assets from generations 

back. […]

 The Jews in the Diaspora are all condemned to the disaster of being 

uprooted, of being cast out. This is the decree of fate. This is a question of 

sooner or later – of when the turn of each diaspora will come. The world 

is not facing a period of calm and stability. The countries the Jews live in 

are all suffused with fear of a crisis or a world war. We have learned a 

lesson from history, that concurrently with the emergence of a crisis or an 

outbreak of war, the danger of extermination of the Jews appears on the 

horizon. They have always been the first victim of the Moloch of war, the 

first scapegoat. The first victim of any social, national or international crisis. 

[…]

 As far as this country’s needs and the needs of the Jews in their 

dispersions are concerned, the coming decades will be a time of immigration 

to Israel. In addition to this, there will be a great number of births in this 

country. In the rural sector the birth-rate is always higher than in the cities, 

and the absorption of millions of more Jews will be possible in conditions 

of settlement.

 From every perspective, we are facing massive and rapid building. […] 

Building is a precondition for development of any kind. If we had adequate 

housing, tens of thousands of immigrants would certainly not be living in 

tents. From day to day the housing shortage is increasing and will increase.

 The conditions for immigration to this country are dependent on the 

conditions for settling the immigrants. Agricultural settlements comprise 

only 10 per cent of the total settlements, and today we are cultivating 

only one-quarter of the arable land. I believe that in the future most of the 

areas in the country will be arable. […]. The Negev south of Beer-Sheva 

is still closed to us. We do not even yet have precise maps of it. My hope 

is that great unimagined possibilities will reveal themselves there. 1,800 

years ago four million inhabitants lived in this country, in conditions of 

a backward agricultural and technical culture. Why then will not at least 

double that number be able to live here? When the immigrants of the 

Second Aliyah arrived here, the country was unable to provide sustenance 

to that small number of people, and many of them emigrated from here at 



that time because they could not earn a living, and today we have achieved 

the capacity to sustain a population several times greater and a higher 

standard of living.

 The future of our development today therefore depends on building no 

less than on agriculture and industry. To see building as a side issue rather 

than a principal and organic part of the process of realization is a mistake. 

On the contrary, building is a condition for our development. True, man 

does not gain a sustenance from building: he gains it from controlling the 

forces of nature, but in order to control the forces of nature what is 

needed first of all is the working man, and conditions are required for his 

existence, and the primary foundation for this is a home.

 For many years to come, building […] will be a major occupation in this 

country. 

 To absorb immigration we need science, finance, and manpower. It is 

only in a place where man creates values beyond his need that a surplus 

is produced, his balance is assured, and there is a guarantee of a flow 

of finance for investment. In this the tempo of the development plays an 

important part. Until now capital has flowed only to places of cheap labor. 

Both national and international capital have found a place here to the 

extent that labor productivity has been high. We have no interest or hope 

in cheap labor in this country. The Arabs, too, will not continue serving 

it, and we will attain to the immigration of millions and to a tranquil land 

only through the power of intensive work – and the condition for this is 

building.

 And how did it happen that our building has lagged so far behind our 

agriculture? The strength of the kibbutz in this country has stemmed not 

only from the fact that its inner regime is that of a commune. Its main 

strength has been from its being a force for advancement in this country. 

Thanks to the commune, we were a central force in the Haganah. From 

the moment the kibbutz begins to lag behind other forms of settlement, 

the problem of its very existence will arise.

 Building is a condition for development in this country, a condition for 

the growth of the kibbutz. If we are constrained to pay a hired laborer two 

of our workdays for one of his workdays in building, our standard of living 

will drop. For this reason the kibbutz now needs builders no less than it 

needs tractorists or youth instructors – for without housing we cannot 
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absorb youth or new members into the kibbutz. Building will therefore be 

a major profession in the coming years. […] 

 The kibbutz has neglected the building branch of its work force. This is 

blindness. It is a backward view to try to save workdays and for this reason 

to prevent the participation of members in building courses and thus to 

actually lose possibilities of increased work and money.

 Some say: Let us give the building work to hired laborers and we will 

engage in agriculture and industry. Some do this as well. During the early 

days of the kvutzah we had arguments of this kind. People said at the 

time: We must not harm the form of the kvutzah with shoemaking and 

similar occupations. They wanted to preserve the agricultural purity of the 

kvutzah, and every other kind of work, including building, was condemned 

to be done by hired laborers. The entire kibbutz movement has already 

weaned itself of these immature concepts. […] Ideas cannot be realized by 

means of hired laborers.

 The kibbutz must train people who will see building as a mission for the 

kibbutz’s existence. […] As long as the kibbutz does not have a large crew 

of builders of its own, comprising all the branches of the building trade, 

it will be dependent on outside work and will be very exploited. If we do 

not build by ourselves, with our own members, the building work will be a 

stream for expending our means to the outside.

 Building done by workers from the outside is a source for exploitation 

of the agriculturist. If the industry is done in the city and the builder and the 

schoolteacher and the accountant in the kibbutz are hired employees, then 

we will be the employers, as it were, but in reality we will be those who are 

exploited. […] Two workdays in agriculture will not cover one workday 

in building. Wages for building work in this country are very high. In the 

capitalist countries, too, the wage of a building worker is higher than that 

of an industrial worker, also because of the seasonal character of building 

work, the need for additional training, the acquisition of professional skills, 

and the like. There is justice in the building worker’s demand for a high 

wage, for he is not secure in his life as the agriculturist is. He is not to be 

blamed, just as the hired doctor is not to be blamed. So let the doctor be a 

comrade of ours in the kvutzah, let the teacher be a comrade of ours, and 

then we will not be exploited by the intelligentsia but will help one another 

mutually. The same rule applies to building. […]



 If we want to survive as a commune, with equality and responsibility 

for all aspects of human life and with a decent standard of living, we need 

to ensure a high income. A high income is only possible in a large and 

economically diversified settlement. The building branch will be an income 

stream, facilitating a high standard of living. But if you yourself do not work 

in it yet need it, you are condemned to be exploited by it. For many years 

we lived at a low standard of living. We have finally attained to its rise. 

Today we cannot go backwards. A drop in the standard of living would 

endanger our society. A large camp of building workers would assure the 

development of both absorption and the standard of living.

 What is the settlement – a static settlement or a dynamic settlement? 

The settlement has to express in its building what is latent within us. If the 

coming years are years of growth, training, and a high birth-rate, then they 

need to be expressed in building, in its extent and its horizons.

 A settlement whose growth stems solely from the numbers born in it 

can be a settlement of stone and cement. But a settlement that absorbs 

[new members], that grows through a process of continuous selection, that 

sustains within it groups of trainees and immigrants for various periods, 

needs to ensure this through its building. Our settlements need to be 

based from the outset on houses, huts and tents, for permanent residents 

and for the temporary dwellers.

A single, uniform standard of dwelling, be it cheap or expensive, is alien to 

the development of our settlement. We need building that expresses the 

continuous expansion and the dynamics of the kibbutz settlement. What 

we need is not a formal equality, which blocks the sources of growth, but 

a communistic equality that gives every person the chance to advance, that 

assures every person a rising standard of living.

 Our country is small, its areas few, and many are in need of land. 

Therefore our country cannot afford any wasting of land. Before many 

years pass every piece of land will be taken. This is not Ukraine or the 

Arabian desert.

 Therefore the cult of the single story is alien to us. The single-story 

house in the kibbutz is a contradiction to its life. Single-story houses have 

already led to the creation of second centers in kibbutzim that number 

more than 400 members, thus creating the social bases for division, 
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dispersion, ethnic schisms, etc. We have not found such self-pampering 

anywhere else in the world. To live in a single-story house is a temporary 

comfort, but is thoughtless and entails a waste of money. We have had no 

alternative but to build story upon story.

 Some say: Two-story houses clash with the rural atmosphere. In 

Switzerland most of the houses in the villages have two stories. Will the 

Arab shack or the Polish and Russian cabin of the past be our model? […] 

A second story does not distance us from nature, from the land. It gives 

us more land, for lawns, for work; it shortens distances and increases the 

efficiency of the centers built for the society and its services.

To continue building housing in the cities is blindness, a historical sin that 

undermines the foundations of settlement. To expand building in the rural 

areas is a primary need, and what we require is a flexible way for new 

developments in the planning of various kinds of houses.

 For its continued existence, the kibbutz requires a numerical increase 

and also an increase in its sense of its own worth. We require idea-

bearing builders. Our membership senses and knows that it lacks sufficient 

members, but they are lacking because awareness of the worth of this way 

has become impaired.

 Ideological clarification is therefore a condition for finding a solution. 

In the early days of building the kibbutz, the main strength lay in the 

movement, and the settlements were weak and required support. With 

time the settlements grew and became stronger, and the movement 

weakened. The source of the settlements’ weakness today is the lack of a 

big movement to the kibbutz. The settlements will not grow or become 

stronger if they are built solely by their own forces, if they do not lend a 

hand to the strengthening of the movement, to its growth and increase 

in both quantity and quality. The strengthening of the movement is also a 

guarantee of their future.

 A country like ours, whose future is to absorb millions of immigrants, 

must have a dense population, must attain maximal intensive use of every 

area and every point. No settlement, not even one that has set bounds to 

its framework, can remain within the bounds of 500 souls. An ordinary 

settlement of ours today numbers a thousand souls, and cannot remain 

content with this. Our building has to take into account the character of 



the country and of every settlement in it. Decentralization of industry is a 

necessity for this country. The market needs to be close to the agriculturist. 

Culture has to develop in every place, in the village as well, not merely 

somewhere distant. What we need is a settlement that unites the village 

and the city. Let no one tell us that this is a utopia. We will build many 

centers, and in them we will open all the possibilities of absorption through 

a combination of artisanry and factory work. What we need is not farms 

of poultry coops but mixed agriculture. An increase in the number of work 

branches will determine the character of our economy, an increase of our 

population will determine the form of our settlement, its living space, its 

productive strength.

 On the horizon of the next twenty years […] we have to see the various 

kinds of inhabitants: veteran members as well as new arrivals, some of them 

receiving training and creating new bases for further settlement, some of 

them becoming naturalized in a place and settling there permanently. All 

these, in their various combinations, will be an inseparable part of our 

settlements.

 Births in our settlements are another infallible source for their growth 

and diversification. Many never imagined that we would arrive so quickly at 

settlements with hundreds of children. Once they viewed each new child 

born as an economic burden. Today things have become clearer. Everyone 

knows that a child who grows up in a settlement is a strength, a hope for 

the settlement’s advancement. This view too needs to impress its stamp on 

future settlement planning. […]

 An argument is rife: a room, or a residential unit? A kibbutz member 

has more than a residential room. Everyone also has a place in the 

children’s room, in the dining hall, a cubicle in the clothes cupboard, in the 

storeroom, etc.

 Our country is poor in natural resources. Its main wealth lies in its soil, 

its land, and we are very thirsty for land. Will we devote the little land we 

have to single-story houses and leave the air space to airplanes alone? Let 

us now at least assure the foundations for the possibility of adding stories 

in the future. What is the fear of additional stories? And who are those 

who are afraid? Young people who for decades yet will have the strength 

to walk up to a second floor, while we still build as though everyone has 

grown old.
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Translated from a slightly abridged version of the text that appeared in Mibefnim: Organ 
of the Kibbutz Meuchad, 15 (February 1951): 48-54.

 What we need in the kibbutz is a camp of builders, a camp that builds, 

thinks, and struggles for a way to build our settlements. Builders, engineers 

and architects who produce plans of settlements, city-villages, kibbutz 

settlements.

 Let us increase the tempo of building to achieve the ingathering of the 

exiles. Let us build with our faces towards peace, but always ready and 

prepared for the day of its passing.



 Residential buildings, Kibbutz Tel Yosef, view in 1928; architect: Richard Kauffmann

בתי מגורים, קיבוץ תל–יוסף, מראה ב–1928; תכנון: ריכרד קאופמן
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The Planning of Construction in the 

Commune in Socialist Thought

S h a b t a i  B e e r i

The present essay does not aim at an exhaustive survey of its subject; 

its intent, rather, is to somewhat illuminate the situation of the 

Hebrew commune with regard to the planning of construction in light 

of the theoretical and practical experiments conducted in this field by 

advocates of a socialistic future for human society.

The planning of construction in a capitalistic regime does not involve any 

particular social problematics. In this kind of a regime, “things are plain and 

simple”: it is a regime of exploiters and exploited. The village, for the most 

part, is backwards and exploited by the city, and its relationship with the 

latter is marked by contradictions and hostility. In the city the proletarian 

masses live in poverty and in fear of the morrow. By dint of their living 

conditions, they cannot be a focus for the planning of construction: somehow 

they get by in their dwellings and the picture of their neighborhoods is a 

known one. Planning serves only the rich and well-to-do class. Exceptions, 

of course, are the cooperative housing projects carried out by workers’ 

movement, especially in the Scandinavian countries, in Britain and also in 

red Vienna before the rise of Nazism. […]

The planning of the construction of the commune in Eretz-Israel is 

unprecedented and unparalleled. Nor have theoretical premises in scientific 

socialist theory in this field yet attained to complete and crystallized 

articulation.

 In the literature of the Hebrew labor movement no serious attempt 

S h a b t a i  B e e r i  was born in 1909 in Russia, and died in 2001 in Kibbutz Beit Hashita, 
where he had been a member since 1928. During the 1950s he was director of the 
Building Department of the Kibbutz Meuchad movement. During his term as coordinator 
of the movement’s Social Committee he edited the book Ways of Life in Kibbutz 
Society: Fundamentals, Constitutions, Guidelines (Heb.) (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad 
Publishing House, 1966).
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has been made to set out guidelines for the planning of the communist 

settlement, just as our commune itself has not evolved from a conception 

thought out in advance. Nachman Syrkin, who wrote about “The Jewish 

Question and the Socialist Jewish State”, thought the realization of Zionism 

would create a “socialist utopia”. He imagined socialist settlement as an 

alliance of communal groups. He wrote:

Within this union there will be no cities and villages, in the sense 

that industry and commerce would be concentrated in the cities 

and agriculture would be concentrated in the villages. The village will 

actually be a kind of immense village of industry, in which industry 

and agriculture are practiced side by side. The contrast between the 

city and the village will be no more. At the same time there will also 

be some centers where the administration of the economy will be 

located, as well as the big theaters, museums, the higher education 

institutions, the permanent exhibitions, etc. [The Writings of Nachman 

Syrkin (Tel Aviv: Davar, 1939), p. 57].

Although we can sense the revolutionary spirit of the times in these words, 

the actual description of how these “collective groups” will manage their 

lives still cannot serve as a foundation and guide for planning.

 Scientific socialism, too, has also failed to enrich us with a plan for 

the life of the future communist society. Marx was concerned first and 

foremost with the struggle to eradicate capitalism. In The Communist 

Manifesto he wrote: “the first step in the revolution by the working class 

is to raise the proletariat to the position of ruling class. […] [One of] 

the means of entirely revolutionizing the mode of production [will be]: 

Combination of agriculture with manufacturing industries; gradual abolition 

of the distinction between town and country”. From this we learn that 

Marx envisaged the future elimination of the difference between town and 

country, and the emergence of a new form of society that is a blend of 

both. That time, however, is still distant, and in the meantime, in the initial 

stages of achieving the revolution, we must aspire and work towards a 

gradual elimination of the contradictions between them.

 Friedrich Engels, too, in his answer to the question “What will be the 

course of this revolution?” speaks of “Construction […] for associated 
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groups of citizens engaged in both industry and agriculture and combining 

in their way of life the advantages of urban and rural conditions while 

avoiding the one-sidedness and drawbacks of each”, and goes on to add 

that “the difference between city and country is destined to disappear. […] 

the combination of city and country [is one of] the main consequences of 

the abolition of private property” [The Principles of Communism].

 The basic premise, then, is not the elimination of the contradictions 

between the city and the village, but the elimination of both of these and 

the creation of a new way of life that blends the good aspects of both on 

the basis of a communal society. But how is this way of life to be planned 

and organized? Again, we are given no realistic description for this.

 After the October Revolution, the Soviet Union was brought face to 

face with these problems. The conditions were not yet ripe for establishing 

frameworks for a fully communal life. The way to this was formulated 

in stages: in the immediate present – to achieve socialism, in which the 

existing frameworks of the social unit would be retained; and in the future 

– they would arrive at communism, the full expression of which would be 

found in frameworks of life in communes.

 Lenin, who guided the revolution, and surely saw himself as responsible 

for bringing its human aspirations to fruition, also did not engage in 

describing the basic premises for planning a regime based on communes. 

Regarding the period that would achieve a regime in which “to each 

according to his needs, from each according to his abilities” would be a 

reality, i.e., the commune, he said: “Through which stations and by what 

means humanity shall achieve this lofty goal – we do not know and we 

cannot know”. [...]

 During the first years after the revolution, attempts were made there 

to set up frameworks of social life in agriculture in which the 

commune would be fully realized. The Soviet leadership later rescinded 

these, although not in principle, but on practical grounds. It said: “The 

commune of the future will be founded on the basis of a more developed 

technology and an abundance of products. The current agricultural 

commune was established on a basis of undeveloped techniques and 

a shortage of products. It thus turns out that in practice it instituted a 

mechanical equality and took little consideration of the personal day-to-

day needs of its members.”



 Indeed, the Russian village, which on the eve of the revolution had low 

standards of living and of production, and a culturally backward population, 

was unable, following the destruction and havoc of the World War, to 

transform its way of life to that of a commune. The more advanced city, 

on the other hand, where the workers lived a vibrant revolutionary life, 

brought forward ideas for creating communes and for planning construction 

for a regime of communal life.

 Planners who were committed to the revolution and sought to give 

it expression in their own way came up with the slogan of building a 

“commune house”. Proposals were submitted for designing housing blocks 

for a thousand to 5,000 residents, whose lives would be organized in a 

format similar to that of our commune: full communal education, i.e., 

children sleeping communally and not in their parents’ rooms; totally 

communal consumption in matters of economy, supplies and services 

(laundry services, shoemaking, etc.) and communal cultural institutions. 

The adults’ residences were to be seen as living cells of people united in a 

collective, in which the family is based on entirely new foundations [most 

of the material given here is taken from the book Sotsgorod (“Socialist 

City”) by Miliutin, 1930].

 The family would cease to exist as an economic unit. In essence it 

would become a free union of people connected by bonds of friendship, 

childbearing, etc. The intimate relationships between them would be free of 

the burdens of earning a livelihood and of the elements of private property. 

From this followed the proposal that each person be given a private, albeit 

small, living space. The family could live in two small adjoining rooms Fig. 1.

[1] A basic plan for a family unit in a “commune house”, the USSR

תוכנית עקרונית ליחידת משפחה ב"בית קומונה", ברית–המועצות
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 The children’s houses would be adjacent to the adults’ housing. Hence 

the house must be divided into communal units for 400, and at most 800, 

members. The children’s houses would be divided into four groups, by 

age: 1. infants – up to age 3; 2. kindergartens – age 4-7; 3. schools in 

comprehensive houses for children aged 8-14; 4. schools in comprehensive 

houses for youngsters aged 15-18 (for this age, by the way, the proposers 

suggested that comprehensive housing arrangements could be dispensed 

with and they could be housed in regular communal houses, like those 

of the adults). The proximity of the children’s houses to their parents 

would be determined according to their ages. The infants’ house or the 

kindergartens should not be further than 20 meters from the adults’ house, 

and these housing wings should be joined by corridors protected from 

cold and windFig. 2.

 The dining hall would be planned in dimensions that would accommodate 

300–400 diners and no more. The house must be planned to have reading 

rooms and places suitable for leisure, culture and recreation. Every group 

of rooms would have a bath and a shower as well as lavatories.

 In this way the revolutionary “city builders” arrived at ideas of a socialist 

city with a population between fifty and sixty thousand. In such a city they 

thought to build 15–20 blocks of “commune houses”, as well as public 

buildings for services and cultural needs. “Commune houses”, in their 

opinion, were to be built not in the conventional street system, but should 

be set in the heart of green gardens and at a considerable distance from one 

another. Work places should be placed at a distance from the residences 

and in an area separated by green belts at least 500–700 meters wide.

 We can therefore see that the general scheme for commune planning 

was very close to the way of thinking of the Hebrew commune. In 1930 

[2] Protected corridors for basic circulation in a “commune house”, the USSR

פרוזדורים מוגנים למערך תנועה עקרוני ב"בית קומונה", ברית–המועצות
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an All-Soviet competition was held in Leningrad for the planning of such 

“commune houses”. The planning, as far as we know, dealt only with the 

organization and dimensions of the housing blocks. We do not know of 

any actual plans for how to organize communal life within the “commune 

house”. If we knew of such proposals, it would certainly be of great interest 

to all of us. Here too, however, as earlier in the villages, the Communist 

Party decreed that planning work for the organization of commune life 

in the Soviet Union should be postponed. One of the resolutions of the 

Central Committee of the Bolshevik Party in 1930 stated:

The proposals that appeared recently in the press to redesign the 

existing cities and to build new cities funded by the State alone, along 

with a complete and continuous collectivization of all aspects of the 

workers’ life – food, housing, education of children and separating 

them from their parents, an administrative prohibition of individual 

food preparation, etc. – are materializations of harmful utopian 

beginnings, since they do not take into account the material possibilities 

of our country and the skill level of the population. […] The Central 

Committee therefore resolves to propose to the construction 

institutions that they give instructions on the regulations for the 

construction of workers’ neighborhoods and of individual residential 

buildings”.

And thus a new slogan emerged: instead of “commune houses”, “communes 

of houses”, i.e., workers’ neighborhoods that function as consumer 

cooperatives.

 This happened during stressful times for the revolution, when the day-

to-day reality presented immense obstacles to the implementation of its 

goals. Hence in the city no changes occurred in ways of construction, and the 

village went over to the “kolkhoz” system, which constituted the “socialist 

stage” of implementing the revolution. By the way, when we speak of the 

establishment of the kolkhoz there, this does not mean that the old village 

was erased from the face of the earth and everything was built according to 

a new format. Lacking other options, for economic and technical reasons 

they were constrained to use the old village in its impoverished form as a 

basis for the collectivization process. The church or houses that belonged 
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to the wealthy before the war, which were usually located in the center of 

the village, became institutions for cultural and municipal services for the 

entire village. The efforts, which were accompanied by many dilemmas, 

centered mainly on organizing the various branches of agriculture.

 About a quarter of a century has passed since then. We hear about 

immense, extensive construction projects, on a scale that human history 

has never known. In the public sphere, magnificent cultural and service 

institutions are being established; in industry, gigantic factories are being 

built; in urban housing, the slogan is large houses, 10–16 stories high, 

available to the entire nation of workers. Much attention is given to the 

comfort of the residences – that each apartment is well ventilated, and 

there is also much concern to ensure a beautiful natural landscape: avenues 

of trees are planted in the streets, fast and comfortable transport, etc. But 

the basis for planning remains the conventional family unit.

 Today, 34 years after the October Revolution, the Soviet Union faces 

the problem of the transition from one regime to another, from the stage 

of socialism to the stage of communism. If this is so – how does this bold 

intent harmonize with the planning of residences which are being built on 

an immense scale that is ill-suited to a communist society? Although this 

planning is an expression of tremendous and truly revolutionary social and 

cultural advancement in the lives of the peoples of the Soviet Union, in 

terms of the organization of cells of social life it is not communistic in the 

sense of a superior way of life. How this fact can be reconciled with our 

own concepts of the realization of communism – that, we do not know.

 From what has been said above, we can summarize:

 1. The “teachers of the way” in the Soviet Union do not think that 

the city and village frameworks will be eliminated in the future and be 

replaced by a new, single social framework that will be a blend of both. 

The city and the village will continue to exist side by side in the future as 

well, but the social contradictions between them, which are expressed in 

differences in the standard of living, techniques and culture, will be entirely 

eliminated.

 2. During the period of the first stage of the realization of communism 

there will not be any far-reaching changes in the structure of the social 

cells, in the way that we, the members of the Hebrew commune that is 

becoming a reality in our own generation, see these. That is to say: even in 



the stage of communism, society there will retain elements that differ from 

our own conception as bearers of the idea of the commune.

 Hence our searches for sources in scientific socialism and in the 

attempts to achieve socialism in the present-day world that may assist us 

in planning the commune have not been very fruitful.

Are there other sources from which we can learn about planning 

construction for the commune? Even if we take seriously the “grand 

discovery of the first communist society and its internal organization 

from pre-historical times”, which even the framers of scientific socialism 

considered significant; if we further assume that the relationships among 

the people there were moral, in the sense that we, the people of the 

Hebrew Commune, conceive this idea – there are very few surviving 

remains of its construction, and they are certainly not illuminating for us.

 To demonstrate the historical continuity of the desires for a communal 

life, let us mention here the example of the pueblo –

[…] a monument to the grandeur that shaped the ancient communist 

regime of the tribes. The pueblo – an immense communal house 

that extends to the dimensions of an agricultural unit: most of them 

were built of bricks, and the better ones – of rocks. Common mainly 

[3] A pueblo: drawing and plan

פואבלו: רישום ותוכנית
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in the areas of the San Juan River and its tributaries in the south-

west of North America. The plan – an elongated oblong with two 

protuberances at either end perpendicular to the length axis, which 

constitute the yardFig. 3. […] these houses were several stories high, 

and were apparently built over several generations. First the central 

hall was built, and then rooms were added to it. Then a second story 

was built on top of these rooms, and so on up to five stories […]. The 

number of rooms reached several hundreds. Each pueblo could house 

from a thousand to 3,000 people. The residential rooms were all of the 

same size, with an entrance through a door to a balcony, or from above 

(for security reasons!). In rare cases two rooms were connected. In the 

Pueblo Bonito there are almost 200 rooms on the lowest floor. Apart 

from the Great House there were also public buildings, probably for 

cult purposes and for assemblies of the people. These were built two 

to three stories high. The building material was soft stone, which was 

easy to work with. Remnants of primitive communism have also been 

found in Europe. [General History of Architecture (USSR Publications, 

1944)] 

We are of course very interested in the utopian agricultural communes 

that existed in the 19th century, such as New Harmony (Owen), the 

phalanstères (Fourier), Icaria etc. These, as we know, were agricultural 

communes, founded by pioneers, mostly by immigrants to a new land, 

whose consciences were troubled by the existing regime and who sought 

ways to reform the world order through personal example alone. We 

possess descriptions and even drawings that have been preserved from the 

planning of their lives, which are of much interest to us for the planning of 

the construction in our own commune. We will quote several descriptions 

as examples.

 Icaria. One of its visitors described it as follows:

I saw a dozen small but spacious houses, arranged in the form of a 

square. In the middle – a large central building with a communal kitchen 

and dining hall that is also used for assemblies, for recreation and for 

theater performances. Not far from this – a bakery, a laundry, and 

many small wooden houses, a reminder of the community’s poverty 
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in the past. At the sound of the bell, all hurry to the dining hall, all 

75 members of the community gather there and seat themselves 

around the tables [...] etc. [Mikhail Tugan-Baranovsky, Socialist Colonies 

(Hebrew translation) (Tel Aviv: HaKibbutz HaMeuchad Publishing 

House, 1946) pp. 169-170].

 The Anabaptists (migrated to America due to persecution, 1874). A 

description of their life:

All the families live in communal houses, and the use of everything 

is communal. When a child reaches the age of two-and-a-half he 

starts going to kindergarten. The children spend the whole day in the 

school, under the supervision of special female carers. At the age of 

six the children move on to the “Big School”, where they receive their 

education under the guidance of a special teacher.

 And in another description of Icaria we read:

The most prominent building in the community is the school. Apart 

from the school there is one other main building – the dining hall, 30 

meters long and ten meters wide. It has 12 doors and 12 windows. The 

commune dines three times a day at tables arranged in three rows. 

The dining hall also serves as a hall for the general meetings. This is 

the parliament, which possesses all of the rights. The kitchen, which is 

adjacent to the dining hall, is the only kitchen in the entire community, 

and serves 456 inhabitants.

 And the phalanstère Fig. 4 is described as a “large three-story building, 

built in two blocks that are joined at a right angle, each of them about 50 

meters in length. The rooms are spacious, well ventilated, and designed in 

good taste” [ibid. p. 40].

 For a certain period, until their decline, fully communal relationships 

existed in these utopias. For this reason we have an interest in becoming 

closely acquainted with their approach to the planning of construction. 

There is something in this material that is close and understandable to 

us, but it is minimal and amorphous. These communes no longer exist, 



75

[4] A phalanstère

פלאנסטריה

probably because of their disconnection from the cruel social reality all 

around them, and their disregard of the laws of the class struggle in the 

existing regime. They did not face the battering experience of the social and 

national problematics on a movement-wide scale, as the Hebrew commune 

has done since the first days of its existence. Hence these communes were 

not constrained to confront the necessity of solving problems of planning 

a dynamic life, which our commune is facing and will continue to face with 

the growth of its settlements.

We noted above that the leaders of the Soviet Union speak of the 

transition from socialism to communism without linking this transition to 

the immediate creation of a commune as a social cell as we understand it. 

“The commune is indeed necessary, and is of course the supreme form 

of the kolkhoz movement” [Stalin], but what they mean, at this stage, is 

communism on a state-wide scale, and not in the framework of social cells.

 What is conspicuous in their guidelines for the planning of construction 

is that they have no intention of disrupting the conventional social 

framework of the family cell. Hence the material that reaches us from 

them does of course contain elements that are helpful to us, but it cannot 

serve as a guideline or as an illuminating example.

 On the basis of these examinations we can state with certainty that 

the Hebrew commune that is shaping itself in Eretz-Israel is today the 

only commune in the entire world, and will continue to stand alone, facing 

difficult choices, for who knows how many years. To the extent that the 

planning of construction touches on social problems that require real 



solutions, there is almost no useful material available to us in the world-

wide professional literature in the science of planning and construction.

After forty years of life-experience, we, the members of the Hebrew 

commune, are only in the initial phase of the problematics of planning 

construction in a large and growing communist settlement. As long as our 

settlements were young and small, the problems of planning were solved 

somehow without constituting a serious problem. But with the growth of 

our settlements and the maturing of our members, planning becomes a 

serious social problem. There is no doubt that in the field of planning the 

settlement point, we have arrived at a situation where we have no clear 

and absolute answers to quite a number of questions. Let us enumerate 

several of these:

 1. What kind of house do we most want in the commune – a small 

house or a large house? One story, or two or more?

 2. What kind of residence is right for a member of the commune – a 

family room, or two rooms, albeit small ones, one for each member of the 

family?

 3. How should the residential houses be organized in the settlement 

plan? What assures more convenience and order in organizing one’s life? 

“Free (or wild!) planning of houses”, the “enclosed neighborhoods” system, 

or the system of streets around the center of public life?

 4. Where will the dining hall be built – on the boundary between 

the productive zone and the residential zone, or should we change this 

practice and move it into the center of the residences for the members 

and the children, without considering at all its proximity to the work places 

in the various branches? What can we do to bring the dining hall closer to 

the residences? And in the future – what should be the option for a large 

settlement: one dining hall, or two, or perhaps more?

 5. The children’s houses – how are we to assure a planning that will 

create a good and tranquil atmosphere for the children? What should be 

done to give parents the assurance that their children are living in a “warm”, 

clean and secure home? How should the different kinds of children’s 

houses be organized among themselves, and where are they to be placed 

in the planning of a new settlement point: as a separate “republic”, or 

integrated inside the center of the community, close to the dining hall, 
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and surrounded by neighborhoods of adults? What consequences will 

the planning of the area of children’s houses have on the bond between 

parents and their children?

 6. Public buildings – where should our general meetings be held: in 

the dining hall, or in a hall built especially for this purpose, adjacent to the 

cultural institutions, which unites those who come to the meetings in an 

atmosphere of greater concentration and responsibility for the matters 

discussed? 

 7. The culture house – what should it contain, and where should it be 

located? In the center of the settlement, to be used by any working person 

in their leisure time, or set apart in “the heights”, overlooking the beautiful 

landscape but far from the settlement?

We have raised a bundle of questions that are still far from any complete 

solution for each of them separately and for the combination of all of them 

in the planning of a settlement. And who other than we, the members of 

the commune, laden with the life-experience of many years, can know how 

fateful these questions can be at times with regard to the meaningfulness 

of life and a person’s love for his home?

 We have come to the framework of commune life voluntarily, and we 

have shaped its character. But let us not forget that at times a framework 

that is not appropriate to its content can become a stumbling-block to 

itself. From various directions and on various fronts, dangers threaten our 

commune. There is no doubt that planning which fails to foresee future 

development and abandons construction to accidental or spontaneous 

decisions is fraught with factors that can complicate the life of our society 

and undermine its foundations.

 Hence what is essential is a directing line: every plan must be guided by 

the movement institutions in the light of its ideological orientations.

 Our land is a land of immigration and construction, hence our 

settlements will always contain scaffoldings for construction. 

 To ensure continued ideological orientation and planning appropriate 

to our style of life, we are obliged, among other things, to see to the 

training of our architects, who will grow up and be educated in our midst, 

so that they may be our emissaries and faithfully bear in their hearts the 

vision of the whole commune, while equipped with the modern science of 



construction and planning theory. They – they in particular – have to be 

the people who will express the planning of construction in the commune, 

with the movement’s guidance.

 When we consider a plan proposal, we should always keep in mind 

that we are planning this construction for the most progressive life-regime 

in the human society of our times, and that our solutions are of value for 

future times and not only for ourselves.

 This responsibility must guide us in our work, and from it we shall draw 

strength and encouragement.

Source: Mibefnim: Organ of the Kibbutz Meuchad (January 1952): 581-589.
Initial translation from the Hebrew: Uri Bruck.
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 Residential buildings under construction, an unidentified kibbutz, view in the 1940s

בתי מגורים בבנייה, קיבוץ לא מזוהה, מראה בשנות ה–40
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 An evening at the members’ club, Kibbutz Brur Hayil, 1968 [ Photo: Micha Bar-Am]

ערב במועדון לחבר, קיבוץ ברור–חיל, 1968 ]צילום: מיכה בר–עם[
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The Culture House in Our Commune

Address delivered at the dedication 

of the Culture House in Givat Brenner

H a i m  B e n - A s h e r

Were we to adopt the style of chroniclers and record the events in the 

life of our commune, we would have to note this month of February 

1935, as a great and extraordinary month in the annals of Givat Brenner. 

The writer of these annals would have to give particular expression to 

the collective mood of awakening and growth, with all its numerous 

manifestations, now prevailing in our midst. In recent days we have seen 

the addition of a number of fundamental projects that constitute real 

events in the economic and cultural growth of a vigorous young working 

settlement such as ours – as Givat Brenner has been since its first steps in 

kibbutz life. It has always striven for great projects within the framework 

of its capacities, for fundamental improvements that can be characterized 

as a great and sudden transition in the commune’s life, that all at once 

create a strong sense of transformation and progress in the entire form 

of its life and its being. And these moments – the moments when projects 

are implemented and advancements are achieved, the moments of great 

transition – are the most beautiful moments of reward for our cumulative 

toil and its unseen torments. Such are the events of Givat Brenner and 

the source of its inspiration in these very days: the new well, the planting 

of vineyards and decorative trees, the mechanized laundry, the culture 

house, the study month, the scheduling of the absorption of a training 

group of Eretz-Israeli youth into the kibbutz, and the arrival of the first 

batch of immigrant youth from Germany. Most of these projects are real 

H a i m  B e n - A s h e r  was born in Russia in 1904 and died in Israel in 1998. He was a 
member of the Labor Regiment, and afterwards, in 1928, was among the founders of 
Kibbutz Givat Brenner. In the early 1950s he moved to Kibbutz Netzer Sereni, where 
he remained a member until 1960. In the years 1948–1955 he was a member of Israel’s 
parliament. He was also active in the General Federation of Workers (Histadrut) and a 
director of the Beit Berl college.
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events, of important and fundamental value for our feeling of the growth 

and manifested strength of Givat Brenner in its own framework. But 

among all these projects, one project that has been accomplished is a 

distinctly new event, an event worthy of special mention in the annals of 

the entire kibbutz [movement]1– the culture house at Givat Brenner. This 

is perhaps the first attempt to establish a Meeting Tent,2 to appoint times 

for study3 – a Meeting Tent for the life of art and thought in a kibbutz 

settlement in our land.

 What is this project, and what is its physical extent? A wooden hut, 

25 meters in length, eight meters in width, tastefully built, with plywood 

cladding inside, tables and wicker armchairs with armrests and backrests 

for leisure after a workday, an abundance of light from attractive electric 

lamps, with five rooms in the hut: a reading room, a library, a music room 

and two study rooms. All in all, several hundred pounds, and volunteer 

work by members were invested in this hut. A quite modest cultural 

endeavor, but whoever understands the secret of the cultural nurturing 

of a communist settlement in its initial phases will discern that this modest 

and graceful house is one of those projects whose “beginnings are humble 

and its outcomes inestimable” in the annals of the entire kibbutz.

 This event is worthy of thorough appreciation in the kibbutz, for its 

several contributions: to the wholeness of character and meaningfulness 

of the commune in general, beyond the changes and the hardships of the 

times; to what is currently being undergone by socialism and the workers 

movement in the world; and to what is coming into being inside the kibbutz, 

and the manifestations of its character and its capability within the reality of 

the Eretz-Israeli workers’ movement today.

 To the wholeness of its character and its being: a commune in which 

there is no artistic and intellectual cultural life, in which no place exists for 

man’s spiritual4 conquests, is a flawed commune, incomplete, one that lacks 

1. In kibbutz rhetoric it is quite common for the term ‘kibbutz’ (and, as here, ‘commune’) to 
be used indifferently to refer either to the individual kibbutz settlement or to the kibbutz 
movement as a whole. The latter usage occurs frequently throughout the present article, 
but will not be indicated again. 2. A scriptural term: ohel mo‘ed (as in the Tabernacle 
described in Exodus), secularized here. 3. A Talmudic clause: keva ‘etim latorah, “appoint 
times for Torah”, also secularized here. 4. The words ‘spirit’ and ‘spiritual’ are used here 
throughout in a secular sense, and refer to the sphere of all cultural and intellectual 
endeavor, the works and activities of the human spirit (ruach in Hebrew).
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a principal foundation of inspiration that liberates man from his humbleness 

and makes him a master of his fate and of his way in life. A commune in 

which there is no permanent fount for the strength to stand firm in the 

struggles of the psyche and the mind is not worthy to bear this name.

 The true essence and logic of the life of the commune resides in the 

equality of the value of every human, not the false, imaginary equality that 

ignores the elementary conditions and the basic needs of people, not the 

equality before God of the noble Christian ethic of the Middle Ages and 

not the equality before the law of the capitalist culture, but true equality, 

which is made real in a process of life and work free of the element of 

private property. But even the economic equality that will come with the 

abolition of private ownership of resources and implements of labor will 

not yet solve everything: it is merely a condition and a framework for the 

true equality that entails feeling the meaningfulness of life and the value 

of man. The equality inherent in the commune is immeasurably more 

profound: it is a true equality that aspires above all for the liberation of man 

from the inferiority of the body and the psyche. This equality, however, 

can come only from a feeling of constant growth in each person, from the 

strengthening of man’s wellspring of life, the energizing of the powers of 

his mind and the variegation of his taste. This is an equality that can come 

about only through an intensification of spirit in every free hour and from 

an alertness of mind. The meaning of a commune is not the elimination of 

the personality and its manifestations; the commune does not aspire for an 

equality that is beyond the capacities of human nature. The essence of the 

commune’s doctrine of life, “from each according to his ability”, is not only 

an obligatory imperative and a demand on ability, but also the very purpose 

of life and a motivation to discover one’s ability. This is the commune’s 

merit, the merit of a society that discovers and embodies man’s innate 

abilities, draws on his inner creative powers, discloses the buried treasures 

of his soul and elevates his personality. This is the commune’s absolute 

edifying merit for every person in it. 

 The commune, however, bears within it not only the drive to discover 

and reveal man’s abilities, but also the goal of variegating and integrating 

these abilities. The commune of today still looks forward to the integration 

of the elementary, physical, emotional and intellectual being of man and 

the mutual cross-fertilization of these elements, through the overcoming 



of the profoundest and most primeval schism in human life, the abysmal 

schism between physical and spiritual work, through blending the refined 

and sophisticated spiritual culture of the aristocrat with the toil that 

exhausts the body and soul of the peasant, the simple fellah,5 the worker: 

the unification of the elements of man’s entire being – that is the entire 

doctrine of the commune, and as for the details: go and discover them.6

 From this also stemmed the idea for the form of the kibbutz settlement, 

the idea of raising the human settlement to a new integrity by overcoming 

the ancient separation between kinds of human settlement: the lofty 

citadel of the aristocrat and the lowly shack of the fellah, a city and a 

village, a settlement of working people and a settlement of people who live 

without having to work. The commune bears within it the inclusive and 

comprehensive goal of unifying the whole human being, his ways of life and 

his settlements, into a supreme and harmonious unity that elevates as one 

the value of physical and spiritual work to a sole and single culture of life. 

 This is the commune’s vision beyond the changes of the times. But we 

have also seen commune life that is the outcome of a very cruel historical 

reality and in a generation of civil war and wars between nations. We live 

in a commune in a period that is faced with the danger of the destruction 

of human culture. The realities of this period do not eradicate or remove 

the non-transient and enduring elements in the content of the commune’s 

life; on the contrary, they put to the commune yet another grave question 

of how to educate the human character in this situation of a desperate 

generation that is struggling for its fate. We are living today in a harsh time, 

when the foundations of the inner confidence of socialism are collapsing in 

a feeling of helplessness and lack of direction. We, so it sometimes seems 

to us, are building our new kibbutz world atop a ship that is capsizing in 

the sea. Only a few days ago we marked and recalled the days of revolt in 

Austria, and the prayer from the depths of our hearts is: whence will be 

revealed the source to build up strength anew, whence will come salvation, 

whence will come help? 

 How to strengthen the intellectual and mental character of our 

5. Arabic: ‘peasant’. 6. This translation paraphrases a Talmudic clause, in Aramaic: ve-
idakh zil gemor – literally: “as for the rest, go and learn it”; attributed to Hillel, who 
teaches the proselyte the entire law in one sentence: “That which is reprehensible to you 
do not do unto your friend – as for the rest, go and learn it.”
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comrades in these times is not only an issue of how to elevate what is 

human in us; it is a much simpler, much more vital and necessary issue: the 

issue of the existence and the fate of the movement, the issue of sustaining 

the soul of socialism in our generation and of mustering the energy to 

stand firm in the hardest of times – the issue of nurturing and educating 

the cadre of the future power and hegemony.

 And there is yet another thing, something very tangible and special, in 

our commune’s sense of its reality side-by-side with the development of 

the workers’ movement in Eretz-Israel, which makes clear that the issue of 

educating this cadre to become an educational leadership in the movement 

is in fact the fundamental and persistent issue of sustaining the soul and 

imbuing the character of the entire kibbutz with resilience and the strength 

to grow. The fundamental change in the workers’ movement in Eretz-Israel 

with the great transition to continuous mass immigration confronts the 

kibbutz with the necessity of becoming an educational force for the entire 

movement. For the needs of its own development as well as for those of 

the entire movement, the kibbutz must become not merely a framework 

of life that helps our own people to overcome the weakness of the Jewish 

character in the elementary transition to work and the achievement of 

settlement, but also a framework for overcoming the emotional and 

intellectual weakness of character of the individual in the movement; a 

framework for educating our people’s capacity for conquests of the spirit. 

If the kibbutz does not learn how to mobilize and organize its thinking, if it 

does not govern its intellect, it will also not know how to organize its life 

and take control of its role in the movement. Emotional and intellectual 

weakness of character in the kibbutz member, an inability to mobilize, 

would necessarily find expression in the entire being of the kibbutz, and 

would impair its development. The problem of finding ways to energize the 

cultural and intellectual abilities of the kibbutz, to strengthen its character 

and to create structures for these things, is a problem that has to be 

faced by a force that is to guide and lead itself and the entire movement. 

The kibbutz’s goal of being a form of life that guides the movement is its 

principal and true advantage over any other form of life established by 

workers in this country.

 Through the tribulations of the kvutzah, the entire movement has 

acquired the experience and shaped the path of the transition to a life of 



work and settlement. The immigrant has learned to become a worker, 

a tiller of the land, a settler. Many can now come and benefit from our 

movement’s settlement experience. But how to be a working person who 

is free, proud, independent, aware of the soul of his project, faithful, one 

who takes possession of the treasures of the rebellious spirit and improves 

the substance of his world and his life – this the movement has not yet 

learned, nor has the kvutzah learned it. It is in this that the hidden strength 

of the large kibbutz resides, and in this may reside the strength for the 

resurgence of the kvutzah throughout the entire movement. We therefore 

have only one choice before us: to discover and make manifest what is 

contained deep within us, in the recesses of the will for freedom, equality 

and man’s ability to control his fate – or to collapse because of weakness of 

character, disintegration of nerve, lack of courage to take control of the fate 

of the entire movement. The only choice that is presented to the kibbutz, 

the only option that is given to it, is to nurture its own strength as a cadre of 

educational leadership in the movement, which, through contact with many 

both near and far, will take charge of its world and will govern its fate. 

 From the perspective of this view of the kibbutz’s role in the movement 

and its reality, the culture house at Givat Brenner Cultural Center is 

worthy of being noted and recorded in its annals as an attempt on the 

way to the reform of a fundamental element in its development, as an 

important stage in the elevating of its inner and its educational value in the 

entire movement. 

 The culture of the life of the spirit in the commune – intellectual 

work, development of artistic perception and attention – cannot exist 

only abstractly. The culture of the spirit needs to be embodied in apparel, 

it needs forms and conditions for its development; it needs expression, 

concentration in a place, a framework for alertness, inspiration, aesthetic 

tension. This is especially necessary to facilitate mental and intellectual 

effort by the worker after a day of labor. The first step for resolving 

the issue of how to facilitate the spiritual intensification of the working 

person’s free time must be to create the elementary conditions for mental 

alacrity and intellectual intensity. The simple concern for comfort in seating 

and facilities for concentration in the culture house is praiseworthy, as 

are the backrests and armrests for the worker after a hard day’s work. In 

creating these conditions, the culture house adds a fundamental element 
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to the building and the trajectory of the commune’s life, and liberates our 

working people’s abilities of spirit.

 We have named our culture house after a comrade who saw the land 

before him but did not enter it;7 few among us knew him in person, perhaps 

only from his utterances or words transmitted by his pupils. We have 

named our culture house after one of the unifiers and mediators of our 

youth movement in Germany, Walter Mecklenberg. The act of establishing 

a cultural project named after a comrade who was unable to immigrate to 

this country is surely symbolic of the unity of our movement here and over 

there. 

 But there is also a cultural suggestion, of fundamental and general value, 

in our establishing cultural projects and naming them after absent comrades 

who were once among us and are no longer alive, or in memorializing them 

in such projects in a way that is congruous with the hues of their personality 

and their individual expression that remains alive in their comrades’ hearts. 

No place in a commune is more fitting for memorializing a comrade than a 

culture house. [...]

 We are faced with an issue that is not simple at all: how to find the 

right way to create a true memorial for a comrade, a memorial that will 

not erase the hue and the unique character of his personality, and at the 

same time preserve among us the fundamental value of the equality of 

every human. To embody the remnants of the memory of a person in a 

kibbutz settlement and its projects we need the power of creativity and 

diversified artistic expression.

 The culture of the aristocracy knew how to give form to the secret 

of a relative eternity to memorialize a personality in history. It knew how 

to foster the culture of memorializing a person beyond his generation. 

This was done through a statue of marble or bronze, a painting, an artist’s 

expression in the ruler’s house, in a monastery, in a church, in a university, 

in a public square, a museum or a book of chronicles. Such relative eternity, 

however, was the privilege of only the highest nobility, the rulers of the 

people and the spirit. Of the exploited working person neither name nor 

memory remained.

7. I.e., like Moses, who sees “the land” from Mount Nebo, and dies before the Israelites 
he led out of Egypt enter it.



 The commune, in the framework of its settlements and within the 

limits of its stages of development, is already cultivating the buds of a 

culture that also memorializes every comrade, redeeming the working 

person from oblivion, with an endeavor to renew the ancient memorial 

forms and produce an echo of the transformations of every person within 

it, creating its own forms for memorializing those who are no longer with 

us, according to its own understanding and the logic of its life. Indeed, this 

too shows an aspect of the culture of life in the commune.

 We inaugurated our culture house with a “study month”. In different 

conditions, without this house we certainly would not have been able to 

muster the atmosphere and the close attentiveness of the comrades and 

to motivate them to intellectual efforts after a full day’s work. From the 

very first days in this house we could sense its value for our cultural life. It 

is a cultural project that has already begun to be realized, a clear hint about 

new needs that will require attention. One need reveals another. The fact 

that there is a cultural life leads to a new fact and becomes part of the 

route and the regime of a culture that is coming into being. In this way a 

tradition, a distinctive way of life, folk forms and an organic atmosphere of 

cultural growth are built in a kibbutz settlement. Anyone who came away 

from a lecture during this month, passed through the library, listened to 

the sounds of music being played, and heard an echo of the voices of the 

choir, sensed this atmosphere of brightness and joy that refreshes and stirs 

the heart, and the impressions of all these things could be discerned in the 

expressions on people’s faces.

 Our only regret is that not all the various kibbutz points and working 

groups are taking part in this celebration and the atmosphere that 

permeates it; may they come and see how even in our meager conditions 

it is possible to establish a Meeting Tent gracefully and in good taste for the 

comrade’s leisure hours after a day of toil.

Source: “On a Plan for Buildings in Kibbutz Settlements”, Mibefnim: Organ of the Kibbutz 
Meuchad (December 1933): 40–43. Initial translation: Arlene and Jerry Aviram. Notes: R.F.
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Part Two

Planning and Change (The Present)



 The abandoned dining hall in the communist kibbutz Yad Hannah, 2010; 

architect: Israel Gudovitch [ Photo: Yuval Yasky]

 חדר האוכל הנטוש בקיבוץ הקומוניסטי יד–חנה, 2010;

תכנון: ישראל גודוביץ ]צילום: יובל יסקי[
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Neither City, Nor Village – A Kibbutz

Y u v a l  Y a s k y

In the opening of his book The Israeli Project: Building and Architecture, 

1948-1973, Zvi Efrat juxtaposes two quotations that have served as 

foundations for the textual structuring of the Israeli space from the dawn 

of Political Zionism to the present. The first is from Theodor Herzl’s The 

Jewish State (1896):

Whoever would attempt to convert the Jew into a husbandman would 

be making an extraordinary mistake. For a peasant is in fact a historical 

category […] The peasant is consequently a type which is in course of 

extinction. Whenever he is artificially preserved, it is done on account 

of the political interests which he is intended to serve. […] Are we, 

therefore, to credit Jews who are intelligent with a desire to become 

peasants of the old type?1

The second quotation, from a text by David Ben-Gurion, was written 

some forty years later:

Once again we come to construct an urban state and are becoming, 

here too, an urban people – whilst around us is a people closely 

connected with the land – not only here, in this country, but in all 

the neighboring countries as well. We have the capacity to establish a 

large urban state in Tel Aviv and Haifa, with a million inhabitants and 

more – but its end will be like that of Carthage. Read about the internal 

situation in Carthage in Hannibal’s time, and you will find a portrait 

of Tel Aviv: the same dissociated culture, the same rootlessness, the 

same dependence on a foreign, hostile rural environment, the same 

imagined individuality – shall we await the same end as well?2

1. Theodor Herzl, The Jewish State [1896], trans. Jacob Alkow (New York: The American 
Zionist Emergency Council [1946], 2008), p. 65. 2. David Ben-Gurion, “The Agents of 
Zionism and Its Roles at this Time” [1935], On Settlement: An Anthology, 1915-1956 
(Heb.), ed. Menachem Dorman (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishing House and 
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The kibbutzim, perhaps Zionism’s most original and important creation, 

have since their inception oscillated between the two opposed poles 

expressed in the quotations above: Herzl’s urbanism and Ben-Gurion’s 

rural-agrarianism. On the one hand, a most essential element of the thinking 

that created and constituted the kibbutz stemmed from a rejection of the 

agrarian village as a deficient and unsatisfactory form of settlement and 

social organization; on the other hand, the kibbutzim fostered their image 

as the spearhead of Zionist settlement in Eretz-Israel through cultivation of 

the soil and agricultural work. This image found expression in the emphasis 

the kibbutzim placed on the task-directed aspects of their settlement, in 

how they harnessed themselves to activities for the good of the entire 

Jewish Yishuv in Eretz-Israel and mobilized themselves to the service of 

the Zionist project,3 in their positioning themselves as the leading geo-

political instrument in the process of defining the boundaries of the Jewish 

expansion in Palestine and as defenders of the borders of the Yishuv before 

the establishment of the State, and afterwards as well.

 In both the Israeli and the international public consciousness, the 

kibbutzim are still perceived as rural settlements planted like Arcadian 

spaces in the heart of an agricultural hinterland. This perception, by 

now deeply entrenched, is a by-product of the dominant approach to 

the kibbutzim, as well as of the kibbutzim’s own self-image and of their 

representations in popular folklore. The mythical image of the agriculturist 

“kibbutznik”, the new Jew who has cast off the diasporic culture of the 

shtetl and holds a scythe in one hand and a sword in the other, had a strong 

influence on the view that the kibbutz was the most distinctive expression 

of the workers’ settlement project, the embodiment of the Zionist dream 

of the Jew returning to his homeland, bonding with its soil, and redeeming 

it from its desolation.

 The entrenchment of this rural image has largely obfuscated the 

Yad Tabenkin, 1986), pp. 63-64. 3. In his essay “The Plan”, Zvi Efrat defines the “Zionist 
project” as a term that “conceals the institutionalized, administrative, demonstratively 
synthetic, ever-so modernistic character of the re-appropriation of Eretz-Israel, [...] its self-
definition as a corrective – messianic, Ben Gurion would remonstrate – intervention in the 
historical time and the geographical space. In this context, planning (centralistic planning, 
it needs to be stressed) is the most important thing. It is the spirit of Zionism itself; [...] it 
is the means for preventing forms of settlement and construction that are not congruent 
with the goals of the ‘movement’ (namely, with the beliefs and needs of its hegemonic 
currents)”; Zvi Efrat, “The Plan” (Heb.), Theory and Criticism 16 (Spring 2000): 204.
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alternative introduced in the early 1920s by some seminal thinkers of 

the kibbutz project, one that from the very outset was rejected by the 

settling institutions: the idea of the “large and growing kibbutz”, a form 

of social organization that combines agricultural work with industry and 

artisanry. Its proponents believed that by creating a new type of social 

organization and settlement that is a blend of city and village, the individual 

would be freed from either being confined by the benightedness of village 

life or being exploited as an urban proletarian, and would be able to fully 

develop his spiritual and productive potential. A kibbutz of this kind was 

therefore perceived as a settlement whose aim was not to lead society, as 

an exclusive elite, but to be a large and growing open society suitable for 

anyone, on a universal basis.4

 The idea of the large and growing kibbutz – which developed out of 

the “labor regiment” (g’dud ha’avodah) named after Yosef Trumpeldor in 

the early 1920s – was different and much more innovative than the idea 

underlying the collective settlements established in the preceding decade, 

which were called “kvutzot”, since the latter regarded themselves as purely 

agricultural settlements, and their social outlook was based on the idea of 

the small, closed, and intimate commune: “You find agriculture sufficient – 

we want to blend the village and the city; you select members and disqualify 

some of them – we accept everyone, because even people who do not 

possess ideological consciousness can live in the large kvutzah. If someone 

does not want to meet with another comrade, no-one forces him to. In the 

large kvutzah everything is possible”.5

 While the intimate communes of the early collective settlement in 

Eretz-Israel were organized in a physical space that was not different 

in its form to the German agricultural education farm model (arranged 

around a courtyard),6 the new kibbutz in its new format – that city-village 

hybrid – required planners to invent a new type of settlement that had no 

4. This point was the basis of the difference between the two large kibbutz movements; 
the Kibbutz Meuchad championed the large and growing kibbutz, while the Kibbutz 
Artzi of Hashomer Hatzair favored a smaller kibbutz based on controlled growth 
achieved by accepting only graduates of their youth movement, who had undergone 
training for kibbutz life and possessed a high degree of ideological commitment. 
5. Shlomo Levkowitz, quoted in Muki Tzur (ed.), Here on the Face of the Earth (Heb.) (Tel 
Aviv: Hakibbutz Hameuchad and Sifriat Hapoalim, 1981), p. 134. 6. For a discussion of 
these beginnings, see Michael Chyutin and Bracha Chyutin, Architecture and Utopia: The 
Israeli Experiment, trans. Richard Flantz (Hampshire, UK: Ashgate, 2007). 



precedents in the history of either urban and rural planning in Eretz-Israel 

or anywhere else. In the words of the architect Arieh Sharon, a graduate 

of the Bauhaus and one of the most important architects active in the 

kibbutzim from the early 1930s on,

These economic, social and ideological developments naturally 

affected the physical layout and the building character of the kibbutz. 

Architecture is, in a sense, the mirror of society, but it should not 

be only a reflective, passive mirror, but also an active, guiding force, 

directing future development of the community. This is easier said than 

done. One of the difficulties was the complete lack of any planning 

tradition in the kibbutz or the example of a collective community in 

other countries. There were several types of villages in Israel, differing 

in agricultural and architectural structure, but none similar to the 

kibbutz”.7

Beginnings

For some thirty years of trial and error the kibbutz evolved into a typology 

with clear and discernible characteristics, differentiated from those of 

other forms of settlement. The typological development of the kibbutz 

was expressed in the work of several leading architects, who engaged very 

intensively in understanding this form of social-economic organization in 

order to develop a form and method of spatial organization for it. Richard 

Kauffmann, who in his role as Chief Architect of the Zionist Organization 

was responsible for the planning and construction of many kibbutzim until 

the mid-1940s, wrote in 1940: “The desire to create a new society calls for 

a distinctive architectural expression. Collectivism is the most significant 

principle of kibbutz life, and it must be articulated in kibbutz architecture”.8

 Kauffmann’s 1926 plan for the adjacent kibbutzim Tel Yosef and Ein 

Harod reveals some of the initial dilemmas involved in planning the large 

7. Arieh Sharon, Kibbutz + Bauhaus (Stuttgart and Tel Aviv: Karl Kramer Verlag 
and Massada, 1976). 8. Richard Kauffmann, “Twenty Years of Planning Agricultural 
Settlements”, in Twenty Years of Construction (Heb.) (Tel Aviv: Association of Engineers, 
Architects, and Surveyors, 1940).
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kibbutz. In this plan we can discern the distinctive size of the kibbutzim, 

and how expression is given to some of the wishes of the members, who 

wanted to establish a settlement that did not correspond to the existing 

and recognized definitions of an agricultural village. In the highest place, on 

top of the hill, an area was allocated for a hospital and for educational and 

cultural institutions. At the center of each kibbutz we can clearly distinguish 

the community’s central buildings (the dining hall and the culture house), 

facing a symmetrical garden (“the Village Green”, in Kauffmann’s words), and 

an avenue of trees, with the residential areas spreading fanwise from both 

its sides. It is interesting to note that this early plan for a large settlement 

contains a division into building plots. That division stemmed from the 

belief prevalent in the settling institutions that the kibbutz is merely an 

adolescent transitional phase on the way to the institutionalization and 

conversion of the kibbutzim into moshavim, in which the building plots 

would be the private property of the owners of the lots.

 The inability of the settling institutions – which were in charge of the 

planning, budgeting, and establishment of the kibbutzim – to recognize the 

kibbutz as a lasting form of settlement, was a major bone of contention in 

the development of the kibbutz as an independent settlement typology. 

The institutions were suspicious of the avant-gardist drives that motivated 

the settlers in those years, and as far as their influence extended they 

opposed the spatial and architectural expressions sought by the settlers. 

Their notions of the transience of the kibbutzim is discernible in the overall 

planning of the settlements, which was financed by the establishment, no 

less in the architecture of the buildings. While the settlers wanted to 

build modern multi-story residential buildings congruent with their urban 

ideas, the institutions favored, and built, single-story residential houses, as 

befitting rural settlements.

 Only in the 1930s – after the major kibbutz movements were 

established in the country and became an active and influential political 

force in the Zionist institutions, and with the institutionalization of the 

older kibbutzim and the establishment of new ones, and particularly with 

the intensification of the hostility between the local Arab population and 

the Jewish population, and in light of the role played by the kibbutzim as 

frontier settlements that defended the Jewish settlement project in various 

parts of the country – did the kibbutzim receive recognition as lasting 



settlements and permission to develop independently. In the 1930s and 

1940s, therefore, the kibbutz crystallized as a typology in its own right, 

with distinctive planning, architectural, and spatial characteristics.

The Components of  Kibbutz P lanning

Planning means thought that precedes action. […] Immense treasures 

have accumulated as a result of man’s contact with nature, with society, 

and even with himself. Only when this connection becomes active, 

however, do we require planning thought. Only when, by gaining an 

understanding of reality, its laws and the vectors of its development, 

can we deduce the need to change the state of affairs and the possiblility 

of changing it, and that such change requires action on our part – 

only then can we ensure efficient execution by means of preliminary 

calculation of all the factors involved and by preparing remedies in 

advance for difficulties that may arise. In other words, planning is the 

connecting link between a world view and human activity. A world 

view, however, is not merely an abstract and dissociated entity: it 

is a product of human society, of the forces of production that are 

developing within it; it is an expression of real interests and needs of 

different classes in the class society we are living in today.9

In the best of Socialist tradition, planning acquired an uncontested scientific 

status. Every dimension of kibbutz life was calculated and planned to the 

last detail, as was the physical space. From the mid-1930s on, the kibbutz 

movements established independent planning and engineering departments, 

in which the theoretical basis for the physical planning of the kibbutz was 

developed, and a large portion of the architectural planning of buildings in 

kibbutzim was done – from the generic residential houses that were built 

in these settlements throughout the country, to the many public buildings 

erected in them over the years. Tens of architects, planners, and engineers, 

among them some of the best and most talented professionals, worked in 

9. Arie Fichman, “Planning the Kibbutz Economy 5716 [1955–6]” (Heb.), Data for Planning 
the Kibbutz Economy 5716 [1955–6] (Ein Harod: Labor Seminar, Hakibbutz Hameuchad, 
1955).
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and for these planning departments over the years. These kibbutz planning 

departments operated continuously until the early 1990s, and the office 

that was established after their privatization was for many years the largest 

engineering and architectural firm in Israel.

 In planning the kibbutz habitat, its planners opted for a clear zoning of 

different functions. In the center was the “agora”, as the architect Samuel 

Bickels called it,10 which included the central public buildings, the chief 

of which was the dining hall – the heart of all the social activity. In all the 

kibbutzim, the dining hall was a multi-purpose building, far beyond what 

its name implies. In the dining hall three meals a day were served, most 

of the festivals were celebrated, and weekly kibbutz assemblies were held 

at which the important decisions on the community’s life were made. The 

architecture of the dining hall therefore developed towards the creation 

of an extensive multi-purpose hall that required large spans without any 

supporting columns. Partitions, if any were introduced, were lightweight 

and moveable, to facilitate maximal functional flexibility. In addition to 

the dining hall, which was the most dominant and permanent element 

in all of the kibbutzim, several other public buildings that were built in 

their central zones included: a clubhouse for members, reading and music 

rooms, libraries, culture houses, and theaters. In the religious kibbutzim 

a synagogue and a house of study (beit midrash) were also built in the 

vicinity of the dining hall. The spatial arrangement of the kibbutz center 

was completed by the large lawn – the kibbutz’s central plaza, which could 

be used by all the members for activities in the open air. The center was 

meant to create what Bickels called the “architectural dominant” of the 

kibbutz, in line with the conception that saw the kibbutz as a settlement 

with strong urban characteristics.

 The kibbutz center was generally encompassed by the residential 

zones for members and the education and children’s zone, which extended 

outwards from the infants’ and toddlers’ houses – that were built in the 

most protected places and close to the members’ houses – to the primary 

and secondary schools. In the positioning of the education zones we can 

identify a difference in the approaches of the different kibbutz movements. 

10. “A Greek term designating a center of culture in which all the social structures are 
integrated”: so Samuel Bickels defined it in his essay “Planning the Kibbutz Settlement”, 
Data for the Planning of Kibbutz Space (see n. 9 above).



In the kibbutzim of Hashomer Hatzair, where the children lived in a 

“children’s society” (something like a miniature kibbutz), this zone was 

more isolated from the rest of the kibbutz, and built as an independent 

element within the overall spatial layout, while in the Kibbutz Meuchad the 

children’s houses were integrated into the overall habitat, in proximity to 

the center and the adults’ residences.

 The residential houses in the kibbutz were most minimalistic: for 

many years kibbutz members lived in rooms whose average size was 

25 square meters. Initially, the rooms were minimal and served only as 

bedrooms (facilities for all other necessities were distributed elsewhere 

in the kibbutz), and were constructed without showers and lavatories, 

which – like everything else in the kibbutz – were shared. Over the years, 

the residential houses became larger, lavatories and showers were added 

to them, as well as additional rooms, but the term “room” to refer to a 

kibbutz residential space remained in use.

 To complete the picture, the service and consumption areas (the 

laundry, clothes storeroom, the grocery store, the general “store”, 

the “secretariat” [administrative office], and the work-roster room) 

were positioned close to the kibbutz center, in the zone separating the 

residential zone from the production zone, which generally included a large 

barn, storehouses, an artisanry and industry zone, livestock sheds, stables, 

poultry coops, etc.

The minimalistic residential spaces and the dispersion of the various 

domestic functions (dining hall, laundry, children’s houses, clubhouse, 

library) in the public space created a situation in which the entire kibbutz, 

in both its interiors and its exteriors, functioned as a single large residential 

home the overall area of which encompassed all of the various rooms: 

residential rooms as well as rooms for all the diverse uses. This situation 

called for relatively dense construction close to the services, public and 

work-place centers, and the maximum distance (as defined in the planning 

briefs) between the kibbutz center and its furthest periphery was 300 

meters. Since the kibbutzim were constantly growing, the planners and 

architects had no choice but to plan multi-story houses for the members’ 

residential units. The dense construction of two- and three-story houses – 

characteristic of many kibbutzim, certainly the largest ones, which reached 
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populations of 3,000 – lent the kibbutzim an urban appearance not typical 

of a village. To lighten the density and to unify all the parts of this extended 

home, much emphasis was placed on the strongest and most prominent 

visual characteristic of kibbutzim: the gardenscape. “Our planning has to 

be organic: neither an autonomous suburb nor a rural body. The kibbutz 

expression of internal gardenscape is an ‘inclusive garden’, in which the 

individual lives in the framework of the commonality, and not of a parceling 

for ‘private enterprise’”.11

 What began as isolated local actions to improve the kibbutz habitat 

in the functional and aesthetic sense gradually evolved into an organized 

theory of landscape and garden planning, with the leading landscape 

architects participating in its development. In the initial phase, before the 

establishment of the State of Israel, most of the landscape architects in 

the kibbutzim had studied at Central European schools, from which they 

had brought formal design conceptions. In many kibbutzim built between 

the 1920s and the 1940s we can discern rectangular axes accompanied 

by avenues of trees such as cypresses or various species of palm. In the 

kibbutzim that were built or planned from the late 1940s onward we can 

discern a change in the planning conception and a transition from the 

rectangular grid to more organic planning in the manner of the English 

landscape garden.

 When we examine the gardenscape plans of many kibbutzim we 

become aware of the profundity of the thinking and the quality of the 

execution of kibbutz gardening. The open spaces, which seem so natural, 

that compose the kibbutz gardenscape, are in fact planned and calculated 

to the last detail. Every tree, every bush, every patch of color, were the 

fruit of long discussions among architects, landscape architects, and the 

gardenscape workers of the kibbutz itself. Quite frequently there were 

strong differences of opinion among the various participants in the 

discussion, but in most of the kibbutzim the outcomes of the collaborative 

discourse were most impressive: some of the kibbutz gardens – for 

example, the botanical garden in Kibbutz Ein Gedi planned by landscape 

architect Dov Bnyahu (Benisevitz) – became sites of pilgrimage and objects 

of admiration and envy.

11. Bickels, ibid.



 The planning of the “inclusive garden”, as Bickels called it, was made 

possible thanks to the joint ownership of the land and the absence 

of parceling. The outcome of this joint ownership was a unified space, 

without any fences, gardened and maintained by the community itself for 

the benefit of all of its members. Similarly to the system of built uses, 

the system of open spaces in the kibbutz was organized in a continuous 

hierarchical manner, from the central garden, the large lawn, which 

surrounded the kibbutz center, and then penetrated into the residential, 

educational and consumption zones. Circulation in the garden was along a 

system of walking paths, which consisted of main paths between the center 

and the zones around it, and a system of secondary paths to the various 

buildings in the kibbutz habitat. Motorized traffic was restricted to limited 

areas in the center of the kibbutz and at its perimeter.

 Another phenomenon made possible by this joint ownership was the 

great flexibility of land uses. Although the kibbutzim were carefully zoned 

and planned settlements, statutorily a kibbutz was marked as a single 

outlined area without any divisions between land designations and various 

uses, and at times even without any precise definition of the permitted 

building rights as customary in the world of planning. This fact accorded 

the members – through the mediation of the kibbutz institutions (its 

“secretariat” [executive committee], internal planning committees, and 

especially the weekly assembly of kibbutz members) – full sovereignty over 

their living space. Thanks to this kibbutzim were able at any given time to 

change the uses of existing buildings, to demolish and to erect buildings in 

response to the community’s needs and decisions. This flexibility, together 

with the incessant negotiations between the different interest groups 

within the kibbutz, made it possible to constantly adapt the kibbutz’s living 

space. New residential neighborhoods were built, old public buildings were 

demolished and new ones were built in their stead, abandoned buildings 

were converted to other uses, all without any essential change in the basic 

qualities of the kibbutz space.

 In the 1950s, the spatial model of the kibbutz became fixed, and 

only minor changes occurred in it in the years to come. The continued 

development of new kibbutzim was now conducted mainly in line with the 

state’s geo-political needs for continued settling in the country, and was 

governed by the national planning authorities and the Ministry of Defense. 
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The latter used the Nahal [the IDF’s “Fighting Pioneering Youth”] corps 

to establish semi-military settlements populated by nuclei of soldiers who 

came from Zionist youth movements or from established kibbutzim, which 

combined agricultural work with military tasks in frontier areas and later 

became civilian settlements.

 Concurrently with the establishment of new kibbutzim, the older 

ones grew in size, and became economically established. The processes 

of institutionalization led to erosion of the collective mechanisms and to 

constant moves to improve the individual’s quality of life. After the Six-Day 

War in 1967 and until the early 1980s, the kibbutzim mobilized themselves 

to the project of populating the Golan Heights and creating a civilian base 

there, and several new kibbutzim were founded in the Upper Galilee. 

From the late 1970s onwards, with the political upheaval that followed 

the right-wing Likud Party’s first victory in the general elections, the 

kibbutzim – which were identified more than anything with the old Labor 

Party establishment – lost their political influence, and began to undergo a 

process of social and economic decline.

Processes of  Change:  The Suburban Model  and the 

“Expans ion Neighborhoods”

During the past 25 years the kibbutzim have been undergoing far-reaching 

changes, signs of which are also discernible in their architectural and spatial 

organization. In the wake of the tremendous changes in the society around 

them, the political upheaval, and the increasing influence of neo-liberal 

conceptions in Israeli society, the kibbutzim have been constrained to 

respond in ways that are changing their character fundamentally. Today 

there exist two models for kibbutzim, with characteristics that are defined 

by the law. The first model is that of the classical, collective kibbutz; there 

are still eighty or so of these, almost one third of the total number of 

kibbutzim. In these kibbutzim too we find processes of creeping privatization 

in some of the services provided to members, but the core of services 

(primarily the mode of payment for work) is still egalitarian and collective. 

In the Cooperative Societies Ordinances, these kibbutzim are defined as 

follows: “A collective kibbutz (kibbutz shitufi [shitufi is also often translated 
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 Extension plan for Kibbutz Mishmar David, 2004; architect: Ilan Eisen

תוכנית הרחבה לקיבוץ משמר–דוד, 2004; תכנון: אילן אייזן

 “The Wine Village”: extension plan for Kibbutz Ayelet Hashachar, 2002; architect: Avishay Taub

"כפר היין": תוכנית הרחבה לקיבוץ איילת–השחר, 2002; תכנון: אבישי טאוב
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as ‘cooperative’(Tr.)]) – a settlement society that is a separate settlement, 

and is organized on foundations of collective ownership of property, self-

labor, and equality and cooperation in production, consumption, and 

education”.12

 Approximately two-thirds of the kibbutzim have now converted to the 

second model, the “renewed kibbutz”, which is defined as follows:

A renewed kibbutz (kibbutz mit
·
hadesh) – a settlement society that 

is a separate settlement, is organized on foundations of collective 

ownership of property, self-labor, and equality and cooperation in 

production, consumption, and education, that assures mutual aid for its 

members […], and the constitution of which includes a directive on one 

or more of the following matters: 1. division of budgets to its members 

according to their contribution, position or seniority in the kibbutz; 

2. ascription of dwellings in keeping with the Cooperative Societies 

Ordinances (Ownership of Dwellings in the Renewed Kibbutz) 2005; 

3. ownership of the means of production by members […] provided 

that control of the means of production is not transferred to members 

and that provisions exist in the constitution regarding limitations of 

the negotiability of the means of production, in such a way that control 

over them will not be transferred to members”.13

When one reads these regulatory definitions, the differences between the 

two types of kibbutzim appear merely minor, but in actuality the difference 

is fundamental. The “renewed kibbutz” is based on a relinquishment of the 

most basic principle in classical egalitarian socialism, the slogan of which 

is “from each according to his ability, to each according to his needs”, 

and a transition to the principle of differential payment based on various 

parameters, the most significant of which is the member’s position and the 

source of his income.

 In numerous respects, to many people the transition from egalitarian 

socialism to capitalism signified the death of the kibbutz. The social and 

economic changes experienced by the kibbutz in the past two decades 

12. “Cooperative Societies Ordinances (Types of Societies): Amendment” (Heb.), 2005. 
13. Ibid.
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have also found prominent expression in the spatial organization of the 

kibbutzim themselves and in their interface with their surroundings. The 

crisis that affected most of the kibbutzim from the mid-1980s onward led 

to the phenomenon of many of the young generation leaving the kibbutz 

because they saw no future in kibbutz life. The demographic dwindling and 

the aging of the community living in the kibbutz, together with a profound 

economic crisis that brought many kibbutzim to the verge of bankruptcy, 

caused many kibbutzim to plan “expansion neighborhoods” adjacent or in 

close proximity to the kibbutz.14

 Initially, the intention was that these neighborhoods would provide a 

lifeline for the kibbutzim, in both demographic and economic terms. The 

hope of those kibbutzim that took on the process of expansion by means 

of a new neighborhood was that with the addition of new residents they 

would be able to continue to maintain their extensive system of social 

services, and especially their formal and informal education system. Since 

most of the kibbutzim that proceeded with the expansions did so for lack 

of another alternative after an economic crisis, and were heavily in debt, 

they were constrained to hand the planning and execution over to the 

government ministries responsible for such processes. Hence the chief 

body in charge of planning the expansion neighborhoods is the Rural 

Building Administration of the Ministry of Construction and Housing, 

which for many years now has been in charge of planning community and 

rural settlements in a suburban format throughout the country.15

 In planning the expansion neighborhoods, the kibbutzim were required 

to draw up new statutory outline plans for all zones of the kibbutz, 

including the built areas. In accordance with the guidelines of the Planning 

Administration of the Ministry of the Interior16 and of National Outline 

14. The door to the establishment of the expansion neighborhoods was opened by 
Resolution 737 of the Israel Land Administration, which permitted expansions in 
agricultural settlements by declassifying agricultural land for this purpose under conditions 
convenient for the agricultural societies. 15. The Rural Building Administration (today the 
“Rural Construction Wing”) is the Israeli government body in charge of planning and 
construction of non-urban settlements in Israel. Since the rise to power of the Likud party, 
the community settlement modeled on the American suburb has replaced the forms of 
settlement that were prevalent during the Labor Party period. In the spirit of the neo-
liberal economic world view, planning is based on a parceling of single-family and two-
family ground-level houses and on a total dependence on private vehicles due to lack of 
employment opportunities in the settlements themselves. 16. “Guidelines for Regional 



Plan 31, which was valid at the time, the kibbutzim were limited to a 

maximum number of residential units, by which the size of the expansion 

was calculated. Moreover, for the first time in their history, the kibbutzim 

were required to define specific land designations within the bounds of 

their habitats, and at the same time to statutorily fixate the existing zoning 

(which until then, as already noted, had developed with a maximum of 

flexibility).

 The expansion neighborhoods, which sprung up like mushrooms after 

the rain, were dubbed “community expansions”. These, in their character, 

are suburban neighborhoods in every sense, and are based on a division 

into residential plots on an area of about 500 square meters, on which 

ground-level single-family dwellings are built. Most of these community 

neighborhoods were established at some distance from the kibbutz 

habitat, and their residents are not members of the kibbutz they live next 

to. Established because it was thought they would constitute a lifeline for 

the kibbutz, these neighborhoods have not fulfilled their purpose.17 In most 

cases, what has been created in these places are two separate communities 

that are alienated from one another: the old, aging community lives in the 

kibbutz itself, while residents for whom the kibbutz is not the center of 

their life live in the “expansion”. The society’s management is conducted 

by two different committees: the Cooperative Society Committee consists 

exclusively of kibbutz members, while the Municipal Committee includes 

representatives of both communities. The existence of two committees 

has not infrequently led to friction and alienation between the old and 

the new residents, and even to disputes that have gone as far as the law 

courts. In many cases, the “community expansions” – those already built 

and those yet to be built – are larger in size and in number of households 

than the kibbutz they adjoin. In such a situation the Municipal Board, which 

represents mainly the residents of the “expansion”, grows very strong at 

the expense of the kibbutz members, and as a consequence the kibbutz 

members are losing control over their life environment.

 Concurrently with the construction of the suburban expansion 

neighborhoods and with the processes of privatization in kibbutzim – which 

Engineers from the Head of the Planning Administration” (Heb.), 1 May 2000. 17. It 
should be noted that there are also cases to the contrary, where the two communities 
have managed to create a shared fabric of life, but these are the exceptions to the rule.
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affected all areas of life, and their immediate results were the creation of 

economic disparities between members of a kibbutz – demands arose to 

privatize the kibbutz residential space as well. The privatization of kibbutz 

residential units is called “ascription of dwellings”, and its aim is to divide 

the habitat into plots and to ascribe individual possessory rights to the 

kibbutz members according to various parameters. The rationale behind 

the ascription of dwellings to members is to increase personal economic 

security by separating the economic system from the social system, 

and by creating inheritable property. Since the ascription processes are 

complicated in legal, planning, and infrastructure terms, the kibbutz 

movement set up a special headquarters to coordinate these matters. The 

Guide for Ascription of Dwellings, which was published in 2001,18 includes a 

chapter that deals with the physical-planning aspects of the process in the 

general context of drawing up a statutory outline plan for the kibbutz, as 

required by the guidelines of the Planning Administration in the Ministry 

of the Interior. This chapter, which outlines the way in which the kibbutz 

habitat is to be transformed, makes uncritical use of parameters originally 

specified for suburban settlements. Thus, for example, in the section dealing 

with fundamental definitions, we find: “Roads: The plot [...] belongs only 

to its owner. To allow access to the lot, a public road must be directed to 

it. A plot may not be defined as such in the possessory or planning sense 

without some road that leads to it”.19

 The section goes on to enumerate the quantitative elements of the 

renewed planning, among them the average plot size and measurements 

(approximately 500 sq m; 25x20 m), and the width of the access road: “The 

customary width of a strip of public road leading to the plot is approximately 

12 m […]. A combined road or one leading to a small number of plots may 

be 8–10 m in width. The roads and public parking lots extend over an area 

totaling about one quarter of the area of the overall residential and community 

zone in the settlement [emphasis in the source]”.20

 The Guide goes on to state the customary building rights in such 

suburban lots (50 per cent for the building, which comes to 250 sq m), 

and discusses the methods of division into plots (parceling) of the kibbutz 

18. Guide for Ascription of Dwellings (Heb.) (United Kibbutz Movement, Ascription of 
Dwellings Headquarters, September 2001). 19. Ibid., p. 25. 20. Ibid., p. 25. 



habitat. The two alternatives explored are a division into detached plots 

(on an area of about 500 sq m each), and a division into shared plots 

(large plots containing several dwelling units). The conclusion: “It is 

recommended that in the kibbutz settlement, the ‘detached plot’ method of 

division be favored over the ‘shared plot’ method because of its economic 

and planning advantages”.21 The concluding section begins as follows: “The 

primary goal of the ‘planning task’ is to create a planning situation which 

will allow the ‘house’ and the ‘plot’ units to be registered in the members’ 

names. […] In other words: In order to make the plan’s goals achievable, it 

is necessary to draw up a new physical plan (a re-planning) of the existing 

settlement, while expanding its built area in line with the planning principles 

determined by the planning authorities for ‘planned rural settlements’ and 

in line with the prevailing planning laws”. By taking this position, the editors 

of the Guide – and with them the Ascription of Dwellings Headquarters 

of the Kibbutz Movement – adopt the suburban planning values of the 

middle class, including the familiar kit of laws, regulations, ordinances and 

conventions (plot size, building areas, road width, parceling method, etc.), 

which have nothing in common with the kibbutz.

 In kibbutzim in which the expansion and ascription processes have 

been implemented, they have led to destruction of the unique fabric of the 

kibbutz habitat. Fences began appearing between the residential houses; 

the space that until then had been protected from vehicular traffic was 

expropriated from pedestrians and cyclists and conquered by motorized 

vehicles; the modest residential buildings were unrecognizably expanded 

by members whose economic situation enabled them to afford this; the 

public space in some of the kibbutzim became deserted and neglected, and 

in many kibbutzim the dining halls, culture houses, theaters, and clubhouses 

were shut down; many other public buildings, some of them architectural 

masterpieces, are now unused and abandoned; the kibbutz garden, 

which was one of the major distinguishing marks of the entire kibbutz 

space, stands neglected. The parceling and the introduction of roads into 

the heart of the kibbutz habitat are threatening the continued physical 

existence of the kibbutzim as one of the most original and important social 

and architectural creations in 20th-century modernism.

21. Ibid., p. 33.
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 The adoption of the suburban model as the sole alternative for the 

renewed kibbutz is a grave and regrettable mistake, and for several 

reasons. The division of the kibbutz habitat into different land designations, 

the introduction of standard-width roads and the suburban parceling 

are erasing the kibbutz’s fundamental spatial intelligence. During all the 

years of the evolution and the existence of the kibbutz spatial model, 

the kibbutz habitat has managed to maintain a maximum of flexibility 

of land uses. In all the kibbutzim, without exception, elements were 

demolished and built anew as economic conditions and the needs of the 

members changed. Buildings were built, torn down, uses were altered, 

but the spatial character was preserved without any essential change. 

This marvelous flexibility stems from the original planning, in which there 

were no subdivisions into different land designations and no parceling, and 

which preserved the potential for cyclical renewal over many decades. 

With the adoption of the new model, the kibbutz’s unique ability to build 

itself anew, to develop without being required to go through long and 

exhausting statutory processes, is being irreversibly lost; moreover, the 

familiar character of the kibbutz as a continuous space without clear and 

defined divisions between different areas and functions is also being lost. 

In addition to the loss of its potential for renewal, another dimension of 

the kibbutz is being lost as well: its character as a hybrid settlement with 

strong urban characteristics. The combination of this hybrid character with 

the planning flexibility discussed above and with the fact that the kibbutz 

habitat is a distinctive space of pedestrians and cyclists has created a model 

of sustainable life that is exceptional in its originality, and that can serve as 

a model and an exemplar for ecological settlement. The sharp transition 

to the suburban model is erasing a large portion of the kibbutz’s spatial 

accomplishments in favor of a model that many people in the world today 

are repudiating.

Renewed Thinking :  The Wel fare Community Model 

In the past three years a renewed interest has arisen in kibbutz planning, 

in response to its considerable transformation with the acceleration of 

the processes of privatization. Academic and professional conferences 



addressing issues of conservation and renewal are taking place frequently, 

on the initiative of the kibbutz movement, the regional councils, and 

researchers from various institutions that engage with this subject. The 

Planning Administration of the Ministry of the Interior has called for 

implementable research studies on the planning of the renewed kibbutz, 

and has concurrently issued new guidelines for kibbutz planning,22 which 

to some extent express the insight that the kibbutz is a unique creation 

and has to be related to accordingly. This is discernible in the change in 

the ordinances regarding traffic and parking, and the consideration given 

to the multi-generational community, together with the establishing of the 

possibility of temporary residences for the young population.

 The prevalent, mythological, image of the kibbutz as a green and 

gardened space, with pedestrian paths extending from its center (the dining 

hall area, the central lawn, and the other public buildings) to the members’ 

houses, is what is currently at the heart of the renewed discussion of 

this subject, a discussion that stems from recognition of the danger of the 

extinction and the disappearance of its unique qualities from the Israeli 

landscape. Many of the discussions center on issues of preservation of 

buildings and complexes, such as the first production zone buildings, 

public buildings, security structures, etc. This approach assumes that the 

kibbutzim, as a unique settlement type in the Israeli landscape, are in most 

cases destined to disappear, and that it is therefore necessary to conserve 

them by preserving the objects that are essential to their public image. In 

opposition to this, there are others who maintain that it is pointless to 

preserve objects as things dissociated from their context and devoid of 

content, and that the right way to conserve the kibbutz settlement project 

is through archival documentation, without physical preservation of iconic 

complexes or buildings.

 Concurrently with the academic discussions, a different process that 

is taking place in the field displays a potential for a significant change 

in the future of kibbutzim. The past three years have seen a wave of 

return to the kibbutzim, accompanied by renewed thinking about their 

spatial, environmental, and architectural values. Having learned a lesson 

22. Long-Term Planning: Guidelines for Kibbutz Planning (Heb.) (Ministry of the Interior, 
Planning Administration, December 2006). 
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from the harsh phenomena of alienation between kibbutz members and 

the residents of the “expansions” and from the splitting of energies and 

the conflicting interests of the separate committees, the kibbutzim are 

again absorbing as full members new people who are joining them, some 

of them “children of [i.e., persons born and raised in (Tr.)] kibbutzim” 

who had left the kibbutz, while others are young people with families who 

opt to leave their homes in favor of the unique qualities of the kibbutz 

(had they wanted to live in a suburb, they could have found an 

abundance of them in other places). The destructive processes of land 

privatization and parceling have to a large degree been slowed down 

because of external bureaucratic and economic difficulties, and a new 

model, of retaining the joint ownership of the land and of ascribing plots to 

members in an internal contract between the community and the member 

has developed in their stead. In many kibbutzim where planning of suburban 

expansion had begun, the planning was halted to enable rethinking and 

exploration of alternative models for additional housing of a kind that 

would be more appropriate to the familiar spatial quality of the kibbutz in 

its historical form. Many kibbutzim have decided by a majority of votes not 

to allow the introduction of roads for motorized vehicles into the heart 

of the kibbutz habitat, in order to preserve this space for pedestrians and 

cyclists.

 Concurrently with the processes of renewed spatial thinking, some 

fresh and original models of softened capitalism have evolved in kibbutzim. 

Instead of a Thatcherist neo-liberalism, models of safety nets and mutual 

aid among kibbutz members are being created. In these new models, 

the kibbutzim take upon themselves functions that the welfare state has 

discarded. A system of voluntary and progressive internal taxation enables 

the community to set up an internal welfare system that is more developed 

than that available to the country’s general populace. A community subsidy 

maintains the informal educational system, complements the income of 

members whose means are limited, pays medical benefits and pensions 

to ill and elderly members, and subsidizes food and other basic needs in 

accordance with values determined by each kibbutz.

 For architects this is a most significant moment, in which their 

inventiveness and originality are put to the test: Can there be a third way, 

a way that does not preserve the kibbutzim of the past as they were, and at 



the same time takes into account the radical changes being experienced by 

the renewed kibbutzim, and that on this background manages to preserve 

the basic qualities of the kibbutz space in its new role as a community 

welfare system? This reorganization seeks to create a space of social 

cohesion and solidarity – an essentially hybrid multi-generational, multi-

functional space, and to infuse new content into the many public and 

community buildings and the high-quality public spaces that remain in place 

in the kibbutzim without appropriate use.

 In approaching this task, we must remember the words of the architect 

Samuel Bickels: “The way of life dresses the settlement in a formal form, 

and the form shapes the character of that life”.23 Architects today are 

entrusted with the task of identifying the currents at work and of dressing 

them in a formal form that will shape the lives of those now returning to 

the kibbutz solely because of its unique features.

 In several kibbutzim these processes are now at their height, and 

think-tanks in which kibbutz members and new candidates for membership 

participate are being set up in an attempt to define the social role of the 

kibbutz in its new format. The physical future of the kibbutz, too, is being 

extensively discussed, for the processes of change are having practical 

and immediate implications on the planning procedures. New spatial 

models for integrating the new private property into the kibbutz space 

in a non-harmful way are beginning to take shape; but even if these are at 

the moment still in their infancy and exist mainly on paper and in public 

discussions in only a few kibbutzim, in a broader view and in the long run 

they contain the potential to bring about the change of approach that is 

needed with regard to the kibbutz idea, and to the potential of establishing 

the kibbutz as a universal model for integrating advanced social ideas with 

creative and responsible original architecture.

23. Bickels, “Planning the Kibbutz Settlement” (see n. 10 above).

Initial translation from the Hebrew: Daria Kassovsky. 
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 Interior of Herzl House, Kibbutz Hulda, view in 2010 [Photo: Yuval Yasky]

פנים בית הרצל, קיבוץ חולדה, מראה ב–2010 ]צילום: יובל יסקי[
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Towards Structural Changes: 

Regional Organization

F r e d d y  K a h a n a

During the 1970s the kibbutz movement became painfully aware of the 

phenomenon of the multi-generational kibbutz, the complex and changing 

kibbutz. Planning needs therefore reflected the necessity for a different 

physical expression that would replace institutional templates. The extent 

of the building in all the sectors attested to an acceleration of “urban” 

tendencies, to a turn to material qualities similar – if not equal – to all that 

is glamorous and seductive in city life as expressed in the many “Build Your 

Own Home” neighborhoods, in the shopping and entertainment centers, 

in the mass media and in advertising.

 In order to grapple with the changes taking place in the field, 

interdisciplinary think tanks were set up, most of them steered by the 

Planning Department of the United Kibbutz Movement (Takam), with a 

mandate to formulate guidelines and policies for the changing kibbutz – in 

various spheres, functions and aspects, such as housing, public institutions, 

production, a multi-generational society, the needs of the elderly 

population, the components of the kibbutz center, etc.

 This extensive activity certainly influenced what was happening on the 

ground, but not to an adequate extent. The realities of the situation moved 

development forward, while the advanced thinking was ignored. This 

period witnessed construction on an unprecedented scale in the public 

areas – dining halls, halls for other purposes, education facilities, buildings 

for industry and agriculture – as well as prolific development of regional 

plants with their many extensions.

 In preparation for the United Kibbutz Movement’s 1985 conference, 

 Silo in the Granot Factory, Emek Hefer kibbutzim, view in the 1960s; 

architect: Ya’acov (Cuba) Geber [ Photo: David Perlmutter]

 סילו במפעל גרנות, קיבוצי עמק חפר, מראה בשנות ה–60;

תכנון: יעקב )קובה( גבר ]צילום: דוד פרלמוטר[
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a team steered by its Planning Department was set up to submit to the 

movement a settlement plan for the first decade of the 21st century, with 

an emphasis on interim implementation of the plan during the 1990s. It is 

important to note that those charged with this task included architects, 

demographic planners, people involved in economics and social issues – a 

team of professionals, not of movement functionaries as was generally the 

case.

 The team addressed three issues relating to future settlement: 

1. Where? 2. By whom? 3. How? The team’s recommendations to the 

conference, which were accepted as the United Kibbutz Movement’s 

policy, were: 1. To concentrate on a single region, the Arava (the desert 

region between the Dead Sea and Eilat), as a national challenge and as a 

settlement task. 2. To change the process of selecting settlers. 3. To create 

a regional framework responsible for all aspects of settlement. According 

to these recommendations, the region’s character would determine the 

need for new settlements, which would be established only if the existence 

of a production infrastructure could be guaranteed by the region and the 

settlements in it. The region would have to be responsible for large-scale 

development of agriculture and/or industry, which would provide sources 

of livelihood for the new settlers until it became possible to transfer 

branches of existing productive concerns to them or to establish separate 

appropriate and promising local plants.

 This emphasis on the region of course demands more vigorous regional 

planning, with many implications for the location of the settlements, the 

creation of infrastructures, transportation, education and welfare services, 

planning of hubs for industry, services, administration, etc. The planning 

of a kibbutz, then, is no longer a matter concerned with answering the 

autarchic needs of a single collective settlement, but entails the planning 

of an entire regional network. Detailed plans for each settlement as a 

separate community now become part of a distinct architectural process: 

the planning of a functional complex based on clear programs and a clear 

schedule.

 Contrary to the previous policy, which was based on autonomous/

autarchic conceptions that included the setting up of hubs of industrial 

production and/or agricultural branches in every new settlement, it was 

now proposed to establish regional industrial centers, where the inhabitants 
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of the new settlement could earn their livelihood in the initial stages. 

These centers could be either regional plants, or plants located inside 

existing settlements that would be expanded into regional partnerships 

for this purpose. When the new settlement’s sources of livelihood and 

its subsequent stabilization were assured, it would be possible to transfer 

branches of production to it, or to establish means of production of its 

own. In this regional conception, however, this would have to be done in 

full coordination and collaboration with the entire region.

 We could therefore describe the “new” kibbutz unit as a network 

of settlements around a shared operations center with an adjacent 

production and services center, even if small in extent. The network is still 

influenced mainly by the degree of distance between the center and the 

periphery, so that a kibbutz whose center is a long way from its periphery 

will function differently from a compact settlement in which it is easy to 

reach the central social institutions. But the principal innovation is in how 

the proposal relates to the size of the unit: comparisons show that small 

units have failed, being unstable and inefficient in their social and economic 

development, while the clustering together of several small settlements in a 

large, stable and efficient economic corporation also facilitates community 

development in relatively small settlements. Members’ affiliation is to the 

“large” unit, but their self-identification continues to maintain its affinity 

to whatever community size, character or distinctiveness has been agreed 

on.

 The process of growth based on the cluster principle is an alternative 

to the paradigm based on the principle of growth through expansion, i.e., 

a small kibbutz growing into a large kibbutz, a conception that, so it turns 

out, is not axiomatic.

 A settlement can exist in its surroundings in one of three ways: 1. 

Isolated – i.e., the distances from other settlements prevent significant 

interactions among them. 2. In proximity – i.e., the distance/s from an/

other settlement/s allow/s some meaningful interactions. 3. Adjacent – 

i.e., where no distance exists between the fabric of one settlement and 

another.

 The dynamics made possible by the changes in the autonomous/

autarchic status of the settlement may be described as a possible scenario 

for the development of adjacent settlements based on facts already on 



the ground: a. establishment of (regional) hubs; b. collaboration among 

production branches preparatory to establishing a joint economic 

corporation; c. establishment of joint social and consumer institutions – 

nursing for the elderly, consumption, services, sports, a social center and 

perhaps joint food preparation for three separate dining halls, etc.; d. a 

joint infrastructure network based on a joint economic corporation that 

facilitates and nourishes joint as well as separate and autonomous forms of 

community life.

 With regard to new settlements, in this regional perspective, new 

settlements, as noted above, would only be established as components of 

a regional complex, and would be based on supporting production centers. 

This model of inter-kibbutz amalgamation is also applicable to existing 

young settlements in which there are production branches that are as 

yet undeveloped or only in the planning stages. Amalgamating the existing 

branches and developing them into a single production corporation, and 

simultaneously setting up joint social, services, and consumption networks, 

will create the form of the proposed joint complex. The collaboration 

may find expression on various levels – economic, educational, social, and 

among different production branches, depending on what is agreed on 

among the settlements. In cases of an amalgamation of kibbutzim where 

one is developed and the others are not, the more developed means of 

production will naturally become a joint hub for them all. 

 Today we are already witness to beginnings of this process among long-

established, less long-established, and younger kibbutzim, which have come 

to the realization that the autonomous/autarchic conception is no longer 

relevant, and that they need to create new social-economic networks 

“outside the fence”. The transition to primary schooling in joint schools, 

which is currently taking place, has given an additional push to seek out and 

implement further connections among the kibbutzim that have created this 

educational collaboration.

 The underlying conception of this inter-kibbutz collaboration is totally 

different from the conceptions that led to “regional enterprises.” The 

latter were established as joint services centers, not as hubs for an inter-

kibbutz economy that facilitates the development of means of production 

of the kind that small, isolated, unstable settlements are incapable of 

establishing and developing by themselves. The proposed collaborative 
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network creates conditions for development that simultaneously creates 

two positive outcomes: a broad and stable production infrastructure, and 

preservation of the small and autonomous community that will conduct its 

own egalitarian communal life as it sees fit within a supporting collaborative 

network: hub, region, and state.

 This concept, which already incorporates the changes expected to 

occur following its implementation, will effect a change in the fundamentals 

of kibbutz planning. On the large scale – we are aiming at advancements in 

regional planning; on the small scale – our goal is a community architecture, 

with all that this entails.

 It is too early to predict all the ramifications of these changes. 

Nonetheless, already today signs can be seen of the special importance of 

the role of the dynamics described here in the contemporary urbanization 

process.

Source: Part 3 of “Regional Organization: The Kibbutz as an Urban Alternative” (Heb.), 
Shorashim, 7 (Ramat Efal: Yad Tabenkin: The Institution for Study of the Kibbutz and 
the Labor Movement), pp. 243–246. Initial translation from the Hebrew: Daria Kassovsky. 



 Interior of the dining hall, Kibbutz Gaaton, converted into a studio for the 

Kibbutz Dance Company (choreographer: Rami Be’er, a member of the kibbutz), 

view in 2010; architect: Menachem Be’er (the stages were originally planned 

for the holiday performances in the kibbutz) [ Photo: Penny Hess-Yassour]

 פנים חדר האוכל, קיבוץ געתון, שהוסב לסטודיו של להקת המחול הקיבוצית

 )כוריאוגרף: רמי באר, חבר הקיבוץ(, מראה ב–2010; תכנון: מנחם באר )הבמות תוכננו

במקור למופעי החג בקיבוץ( ]צילום: פני הס–יסעור[
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The Discreet Charm of the Kibbutz 

Z v i  E f r a t ,  f r o m  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  G a l i a  B a r  O r

In answer to your question about what is distinctive in the architectural 

structure of the kibbutz, one should first of all emphasize that these are 

collective settlements, a rare thing in itself. The basis is full partnership in 

property and total elimination of private ownership of property and land. 

From the perspective of the history of human settlement, this entails a 

conscious overcoming of the territorial instinct – but in that very moment 

it creates another kind of territoriality that is simultaneously both public 

and private, or that at least does not make a dichotomous distinction 

between the public and the private.

 Unlike rural or urban settlements that develop organically, development 

here involves professional planning with the full participation of all the 

members of the community, for whom the entire settlement is their 

private home. Hence it is always a case of total planning in advance, be 

it closed-ended or open-ended. Such thinking needs to be completely 

holistic: the kibbutz as a whole is supposed to encompass all of the aspects 

of life, not only the residential aspects; here we have a complete economy 

that is oriented not only inwards (provision of needs), but also outwards, 

towards the society as a whole. The kibbutz may be described as a cross 

between a home and a company town.

 By necessity this always involves a seriality, a seriality without 

modularity: the kibbutz is a series of 280 settlements, divided into sub-

series (the kibbutz movements). This is a distinctive, easily identified 

series, but at the same time each particular in it is different from every 

other, and for two reasons. Firstly, kibbutz planning is not based on an 

idealistic-utopian scheme with an absolute geometry, but on a number 

of guiding planning principles that in each case have to be adapted anew 

to a geography, a place, and a specific ideology. Secondly, because the 

members participate in the planning process, the plan expresses the social 

and personality make-up particular to each kibbutz: the different cultural 

backgrounds, the different conditions of production and consumption, the 

production branches that have been selected, as well as the relationship 
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between all these functions and the residential uses. Sociologically, the 

kibbutzim are indeed similar; socially, however, totally different communal 

and inter-personal conditions develop in them, and these are given their 

singular architectural and landscape expression.

 It may be said that a planned rural settlement is an oxymoron. 

Historically, rural settlements developed organically and spontaneously, 

without planning – apart from, of course, utopian or autocratic projects 

where the planning was imposed from above, without the participation of 

the workers. In the kibbutz, by contrast, we have a revolutionary-avant-

garde process that is initiated by the workers themselves and is directed 

towards actual realization. Here it is always a “dirty” process, not entirely 

“organic” but also not “artificial”; a cultural process in which professional 

architecture and planning institutions are involved, but which is at the same 

time shaped and dictated from below by the people who initiate it. That 

is why we can see kibbutzim that are built to a very formalistic template 

reminiscent of modernist (and even pre-modernist) schools of urban 

planning, and other kibbutzim where the planning is much more flexible, 

loose, and innovative. There are no two identical kibbutzim, even though 

this phenotype that is called a kibbutz is readily identifiable.

 Even in the context of modern architecture, the kibbutz is an 

exceptional entity because of its position halfway between utopian idealism 

and the vernacular type of building. This can be sensed immediately, for 

example, when we look at the intricate systems of paths in the kibbutz, 

and can clearly discern the typological mix of “Heimat” architecture and 

“Bauhaus” architecture in it. Each kibbutz lives inside its own geographical 

and cultural environment, is nourished by it and assimilates into it, to the 

point that in many cases we can no longer distinguish between different 

registers of rawness and processing in the landscape.

 The kibbutz is innovative in yet another sense, in that it is a non-self-

evident hybrid of city and village – a hybrid that rejects the bourgeois 

way of life, but also the atavistic village way of life. We have here an anti-

bourgeois conception, which, being avant-gardist, is never anachronistic 

or romantic and therefore not anti-urban either; on the contrary: it draws 

all that it can from conceptions of urban planning and aspires to build an 

improved community life in a landscape environment, without eschewing 

productive, technological, and cultural values. The collectivist conception 
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seeks to integrate all of the aspects of life in the one place, in order to 

allow people more congenial conditions for creativity and inner growth.

 When we look today at plans of kibbutzim, we grasp that the kibbutz 

is an early paragon of landscape urbanism – one of the most creative fields 

in the contemporary architectural discourse. It is urban planning in which 

the primary motivation is always landscape. The organizational strategy 

begins with the systems of paths, a planting plan, the relationship between 

primary and secondary public areas, the full aesthetic experience of life 

within the landscape. The landscape in the kibbutz is not perceived as a 

picture, but rather as a performative space: it is the stage, the collective 

arena of interaction. The landscape is not ornamental as in the city; it is 

not a means of beautifying the architecture or of filling empty spaces; it is 

the space of life itself. We find here urbanism and architecture that are 

assimilated into the landscape, in contrast to the dogmatic separation of 

values that led to the creation of villages located in a “nature” that has 

turned into an industrial zone, and of cities totally alienated from nature.

 The urbanist principle of zoning or the separation of uses has been 

implemented in the kibbutz in a most interesting way. The separation of 

uses in the city stems from the ecologically and socially good intention 

of preventing situations in which people live next to industrial plants, for 

example. In many cities, however, this conception has led to the creation of 

isolated islands: “dormitory areas”, commercial zones, light industry zones, 

recreation zones. Mixed-use areas, the life-blood of urban life, no longer 

exist in the modernist city. In the kibbutz, because of its small scale, these 

“neighborhoods” of residential buildings, public facilities, and a production 

zone function both as an active organism and as an efficient mechanism. 

Here too, then, we find an internalization of modernist conceptions, but 

also real innovation in relation to the history of agricultural settlement.

 Contrary to any known rural, suburban, or urban typology, the type 

“kibbutz” did not evolve from an initial starting point of division into lots; 

instead, it invented a new indivisible architecture that in principle breaks 

away from the entire history of territorial demarcation and fencing known 

to us. This invention facilitates thinking that is textural rather than linear, 

diffuse rather than contoured, patterned rather than object-oriented, that 

aims to create a space without borders between the private and the public, 

and without fences between neighbors. This is a distinctive architecture 



because it eliminates the common affinity between the house and the 

plot, between figure and ground; consequently it makes possible the 

implementation of the kibbutz ideology, which seeks to separate some 

of the domestic functions, to make them collective, and thus reduce 

domesticity to a necessary minimum. The private and the public domains 

are thus de-polarized, and rearrange themselves in a continuum, in a way 

unknown anywhere else. When we walk along the paths of the kibbutz we 

are at home, and there is no significant difference between the large lawn 

and the small lawns, between the dining hall and one’s “room” – they are 

all flexible, multi-purpose signifiers in the same shared continuous space. 

Gatherings and ceremonies can take place on the large lawn or in the 

dining hall, in the culture house or in a field, as can chance encounters.

 From its very first days, the kibbutz was perceived as the vanguard of 

the Zionist camp, as the supreme realization of the ideal of the new Jew 

and of the new settlement project in Eretz-Israel while the establishment 

regarded it as an esoteric current that did not necessarily adhere to 

the dominant trends in the Zionist movement. The Zionist institutions 

favored more generic forms of settlement, which would be better able 

to dedicate themselves to their assigned function as a network of villages 

creating an agricultural hinterland for the incipient Israeli society, and to 

do this without having a remonstrative cultural and ideological libido. The 

moshav alternative, however much it too has absorbed varying degrees 

of cooperation and mutual responsibility, is much more statist, and 

simpler organizationally. The moshav is built on a decentralizing division of 

agricultural lands to individuals – in contrast to the kibbutz, which perceives 

itself as an autonomous economic unit with a mixed economy. Even within 

the Zionist and the Israeli context, the kibbutz represents Zionism and 

at the same time competes with it. It establishes entirely independent 

networks of production, supply, and marketing (and culture and education 

as well), which are not part of the state system.

 If we are tasked with preserving certain spatial values from the heritage 

of the 20th century, then the kibbutz is a worthy candidate, being an 

unprecedented model of architecture with no parceling and of community 

life that is based not on a contract, but on a sustainable reciprocity in a 

common space. An understanding of the uniqueness and the importance 

of the kibbutz makes evident the necessity of formulating a planning 
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strategy that preserves its distinctive spatial values but at the same time 

proposes ways to revitalize the idea of the kibbutz while adapting it to the 

ideological and economic changes it is undergoing today. Is it possible to 

grapple with the privatization processes in kibbutzim by a re-thinking of 

the differentiation between contribution and reward? Is it possible, even 

today, to prevent atomization and fragmentation, and to avoid introducing 

internal boundaries that will destroy the uniqueness of the kibbutz space?

 There are two fundamental problems here: how are we to lead 

a process that will give kibbutz members a certain sense of ownership 

without resorting to a division into plots along the lines of community 

settlements or suburban neighborhoods, and without overburdening the 

infrastructures (roads, parking lots)? And the second problem: what should 

be done with the public buildings, which have become partly voided of 

their original uses, such as the dining hall, and perhaps also the culture 

house – buildings that used to be centers of the community’s collective life?

 The issue of the now-unused kibbutz cultural buildings is less complex 

than that of the kibbutz space, since they – even in the kibbutz’s privatized 

incarnations – may turn to audiences from outside the kibbutz, and host 

various programs. They do not necessarily require a situation of active 

community gathering for a shared activity. The big question pertains to the 

future of the dining hall, that flat and unpartitioned space, one large floor 

under one large roof. Is it possible to instill an alternative program into 

such a space? In any event, this is a question that would have to engage the 

architect, who would need to bring it up for professional discussion, with 

the participation of members of the community.

 The issue of adaptive reuse of spaces and buildings is not unique to the 

kibbutz; it is the most important challenge for 21st-century architecture in 

its confrontation with the “leftovers” of the 20th century while creating 

new programs in a saturated world. Productive areas are today undergoing 

radical transformation with the shift of production to the Third World, 

and many modernist typologies – cinemas, railway stations, manufacturing 

plants, entire urban areas – are become depleted of content. We are 

witness, on the one hand, to cities that are shrinking for economic reasons, 

and, on the other hand, to the growth of mega-metropolises, and even 

of mega-regions, in the “Third World.” Architecture is incessantly being 

required to respond to these significant changes.



 We have no choice but to accept the fact that we are living with 

layers upon layers of urban and architectural history, and instead of 

rushing to erase them, we must learn to reinterpret them, to adapt them 

to contemporary needs, and to develop within them. Clearly, this is not 

about nostalgic conservation for its own sake or about clinging to objects 

whose sole value stems from their age, but about building a life within 

an environment that is an accumulation of ideas, techniques, experiences, 

aesthetics. It is our task to identify what is valuable and what is relevant in 

what was done before us, not in order to collect souvenirs, but in order to 

give depth to the present by moving more freely (forward and backward) 

within the historical space. We need to articulate, for example, what is 

so significant in what the architect Samuel Bickels did in the kibbutz; how 

his project may be internalized in a way that will nourish our architectural 

practice and thought. If we do not succeed in explaining to ourselves what 

is important and of value in the existing built environment, we will not 

succeed in creating new architecture that is of value, that is not random 

or dissociated. Engaging with the existent is not essentialistic; it is cultural, 

social, and political.

 We will not be able to rethink the kibbutz space without going deeply 

into its history, without gaining a good understanding of the architectural 

and landscaping dynamics that created it. And we will not be able to re-

plan the kibbutz without developing a planning dialogue with its members, 

without bringing about a situation in which they themselves will sustain 

their life environment and identify with it once again.

 A moment before the kibbutzim become no more than well-tended 

real-estate units, it is important to remind ourselves that their most 

significant quality is the shared space that makes possible a continuity 

between the private and the public domains, a community without fences 

and partitions, where one can live a full life in the one environment. In the 

era of accelerated privatization, this is the most pressing issue, and it needs 

to be discussed with the most charismatic people in the kibbutz movement, 

those who will be able to lead the next phase in its development and to 

guide the kibbutz into yet another cycle of life.
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Initial translation from the Hebrew: Daria Kassovsky. 



Part Three

Architects on their Work 

(The First Generation)



 School, Kibbutz Degania Alef, view in 1930; architect: Richard Kauffmann

בית ספר, קיבוץ דגניה–א, מראה ב–1930; תכנון: ריכרד קאופמן
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The Kibbutz and the Communal Village

R i c h a r d  K a u f f m a n n

In the Kibbutz, the collective principle finds expression in all aspects of 

daily life and work. The members of the Kibbutz or Kvutza pool their 

earnings and keep a common household. In most of the communal villages 

the children grow up, live, feed and are educated together. The families live 

in communal houses, each married couple is generally allotted one room in 

a one-storey dwelling-house, mostly containing four rooms. The members 

take their meals together in a common dining hall. Work in the communal 

group is divided amongst the members with due regard to special fitness, 

ability and learning. The working hours are usually limited by common 

decision, unless seasonal exigencies demand a longer working day. This is 

in contrast to the “Moshav Ovdim,” (collective smallholders’ village) where 

working hours are practically unlimited and the farmer and his family work 

in all branches of the farm.

 It also seems desirable to mention here that experience has shown 

definitely that this communal life not only does nothing to loosen the 

bonds between parents and children but, if anything, seems to draw them 

even closer. Children are the first concern of every Kibbutz, the whole 

community striving to provide the best possible conditions for them.

 The joint ownership of implements and livestock and application of the 

collective principle to life and work naturally express themselves also in 

the structure of the settlements. If the “Moshav” may be compared to a 

village with rhythmically arranged individual farms, the outward appearance 

of the Kibbutz resembles rather an enormous farm. The “Moshav” is more 

loosely knitted, even slightly scattered, whereas the Kibbutz shows itself as 

more rigidly composed structure.

 The body of the Kibbutz or Kvutza, designed for providing the best 

possible living conditions and most rational working facilities, comprises 

different units, each of them fulfilling its own function. In planning the 

groupment and structure of a Kibbutz or Kvutza the essential point is that its 

different units should form an organic entity retaining the interconnection 

between the individual parts and the correlation of the whole.
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 There are in general three main parts which form the body of the 

communal village. 1. The Living Quarters. 2. The Central Workshops and 

Stores. 3. The Farmyard proper. In several cases a fourth part, namely an 

industrial establishment, is provided for. Each of the above three parts again 

contains divisions, as follows: 1. Living Quarters: (a) Residential quarters 

for adults; (b) Living quarters for the small children up to 6 years; (c) Living 

quarters for the school children up to 14 and 16 respectively; (d) The 

public communal buildings i.e., central dining hall, the community building 

containing assembly hall, library, reading room and music room (both of 

these usually located within the central community garden), the dispensary, 

secretariat, school, bakery, water-tower, laundry, sewing-room, etc.; 

sometimes a synagogue is built. 2. The Central Workshops and Stores: 

(a) Carpenter, locksmith, smith etc.; (b) Machinery sheds, garages, wagon 

shed, etc.; (c) The central granary or silo, grain stores, vegetable and fruit 

stores, cold storage, etc. 3. The Farmyard proper: (a) Cattle sheds, calf and 

cow shed, bull barn, dairy, etc.; (b) Stable; (c) Incubator and brooder sheds, 

poultry sheds and poultry runs, etc.; (d) Sheep fold.

 In designing the layout of a Kibbutz or a Kvutza these three, or four, as 

the case may be, main parts should each form a definite unit, whereas the 

whole should be welded together as one functional body. Care must be 

taken that possible enlargements of the communal village could be effected 

organically so that the village would be able to grow from its nucleus and still 

retain its organic unity. Taking into account that with growing experience 

nearly all building types of the different parts, such as dwelling houses, 

children’s houses, farm-buildings etc. have undergone many changes and 

improvements in the course of time, this has been far from being an easy 

task. The whole plan had to be conceived in such a way as to provide for 

all its development stages, a rational structure, yet being on the other hand 

elastic enough to allow for necessary changes and additions.

 One of the main conditions which has always to be considered is the 

cool breeze which not only provides the best opportunity for cooling the 

buildings by means of through ventilation, but which, moreover, must have 

a definite effect on the general layout. These winds sweep usually from a 

south-western direction in the winter to a north-western direction in the 

summer. Accordingly the layout of the different parts has to be effected in 

such a way that the living quarters are placed to the west, the workshops 
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Source: Richard Kauffmann, “Planning Jewish Agricultural Settlements”, article found in 
his estate and published by courtesy of his family, estimated date: late 1940s.

and machinery sheds further to the east and the farmyard proper with its 

cowsheds and poultry-yards still further to the east.

 The community buildings serving all members, such as dining hall and 

cultural center, are usually laid out abutting the community garden (“Village 

Green”) in the center of the village. Such an arrangement guarantees that 

the fresh cool breezes reach the living quarters at first and sweep from 

there to the workshops and farmyards taking with them noise, dust, 

odours and possible flies.

 All buildings destined for living purposes or work, as well as the sheds 

for animals, should best be placed with their long sides facing north-west 

or north in order to get the maximum benefit of the cool breezes as well 

as the minimum of the hot sun-rays.

 The road system should be so conceived that the main general 

thoroughfares are well separated from the internal lanes of living quarters 

as well as from the local connections within the various subdivisions of the 

individual parts of workshops and farmyard. In recent layouts the different 

parts of the settlements are enclosed, and thus separated from each other, 

by means of narrow green belts, preferably consisting of rows of compact 

trees, closely planted.

 Similar conditions for the layout of the communal village might bear in 

themselves the danger of a certain monotony of appearance, but not only 

are those exigencies mostly varying in detail, but natural conditions changing 

with almost all the settlements offer the possibility and need of introducing 

a most welcome variety of layout and appearance. This concerns not only 

the topographic configuration of the site and its environment, but also the 

introduction of vistas within the surrounding landscape.
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 Sports center, Kibbutz Dafna, view in the late 1960s; architect: Shmuel Mestechkin

מרכז ספורט, קיבוץ דפנה, מראה בסוף שנות ה–60; תכנון: שמואל מסטצ'קין
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Some Remarks on Construction 

in the Kibbutz 

S h m u e l  M e s t e c h k i n

The social foundations of the kibbutz make it obligatory for construction 

to be an integral part that corresponds to the way of life and the human 

relations within it from both the social and the economic points of view. 

Contrary to current construction in the capitalist regime, which is directed 

primarily to the increasing of profits and is oriented to the pampered and 

individualistic taste of the possessors of means, construction in the kibbutz 

has to express in its design the requirements of people living a collective 

life and to address those needs in a rational manner, taking into account 

current the technical and material means available to the kibbutz.

Pr inc ip les of  P lanning

If we presume that an architectural idea is that point at which art and 

science meet in their synthetic expression, and that architecture’s role is 

to serve the material and the psychological needs of people in a society 

and to fulfill and give expression to these in the construction that it plans – 

then this already addresses the planning requirements of the kibbutz point. 

If we want to consider the social and economic functions of the kibbutz in 

this country that have be taken into account when we come to prepare a 

plan for a kibbutz, we will arrive at three inclusive zones: a. the production 

zone; b. the habitation zone; c. the greenery zone.

 A ‘construction zone’ is framed by construction lines that are straight 

and parallel to the extent made possible by the topography and the 

transportation possibilities. Differences in ground level are not always 

necessarily an obstacle to the planning. On the contrary, at times they can 

be exploited to benefit the plan. The issue of the wind directions and the 

ventilation of inter-related construction zones should be solved in such a 

way that the prevailing winds will blow from the habitation zone to the 
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production zone. In hilly terrain, the habitation zone should be allocated to 

the highest ground, to give it open views and direct ventilation.

 The production zone includes: a. the non-irrigated cultivated field-crop 

lands; b. the irrigated and intensive farming areas; c. buildings for livestock 

(cowsheds, poultry coops); d. buildings for equipment and storage (tool 

shed, shelters for tractors and carts); e. buildings for workshops and 

storage of produce.

 The initial planning for the production zone must take into account 

all the data relevant to possibilities of gradual development to allow for 

maximal expansion of the zone within the bounds of the land available to 

the settlement, on the assumption that the extent of the production zone’s 

growth will correspond to the capacities of the settlement’s labor power, 

which in turn are a function of the gradual development.

 The statistical figures for the land area unit and for the labor power 

required for each branch of production make it possible to determine the 

size of each of these branches. The locations of the cultivated fields and 

the intensive farming areas are determined by examining soil quality, and 

this has no decisive influence on the plan of the settlement point itself, 

since in planning a kibbutz point the issue of a correspondence between an 

individual’s farmhold and the cooperatively worked fields does not arise, as 

it does in a cooperative settlement (moshav).

 The typical building in the production zone should be a narrow single-

story building, to allow for simple and less costly construction.

 The habitation zone includes: a. residential houses; b. public facilities 

(dining hall, culture house, clothes store); c. childcare and education 

facilities (infants’ house, kindergarten, school); d. sanitary facilities (clinic, 

toilets, bathrooms). This zone should extend parallel to the production 

zone and be separated from it by a strip of greenery no less than 60 

meters wide. Only in this way can we ensure that the residential houses 

and public facilities will be no more than ten minutes walk from the work 

place (the production zone) without loss of land to thoroughfares, while 

ensuring fresh air and greenery. In locations where there are considerable 

differences of ground level and the construction lines of the habitation zone 

are on a slope, this should be solved by creating terraces that may be used 

for planting flowers, or larger terraces that may be used as playgrounds. 

When determining the location of the buildings in the habitation zone 
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we need to take into account that the buildings for the public facilities 

should be placed in the center of the settlement, thus assuring ease of 

passage between the residential houses and the buildings in the production 

zone; the childcare and education facilities should be near the parents’ 

homes. The youth houses should be closer to the public facilities and the 

production zone buildings, since the youth are more under the influence 

of the entire kibbutz and are beginning to take part in production work.

 The dining hall is the central artery of the kibbutz point. It is not merely 

an eating house in the narrow sense of this term. Since a large number of 

members congregate in the dining hall, it necessarily becomes a central 

meeting place that is at the service of the members, where they can receive 

news and instructions. The dining hall should therefore be placed at a point 

halfway between the residential houses and the production zone, because 

members come for breakfast and lunch from the production zone, and for 

dinner from the residential houses.

 The dining hall comprises a kitchen, a large hall, and a smaller hall. 

The large hall is adjacent to the kitchen and has two entrance spaces, and 

is always available to diners. The small hall serves as a meeting place for 

those who have finished eating and want to spend more time in the dining 

hall and to converse. The internal arrangement and the furnishing of the 

dining hall has to take into account the need for central aisles for bringing 

in the food on trolleys designed for this purpose, since the food has to be 

served rapidly and simultaneously to a large number of members. (The 

kitchen itself and the service room and storerooms adjacent to it have to 

be addressed in detail).

 The sanitary facilities in a kibbutz with more than a hundred members 

should be divided into two: one near the residential houses and the other 

near the production zone.

 The typical residential house in the habitation area consists of units that 

constitute a single block. Each unit is ventilated by draughts. This means 

that: a. the houses should be oriented to the wind direction; b. entrance to 

the unit should be from a corridor with doors only on one side of it.

 It is preferable that the ceiling of the corridor be built lower than the 

ceilings of the rooms, to make it possible to open a window above the door 

directly to the outside. We should definitely refrain from building rooms 

on both sides of the corridor in residential houses. Public functions must 



not be allotted space in the residential houses. In order to define what a 

unit in a residential house is, its functions have to be described in detail. In 

my opinion, we should not assume that a unit is merely a sleeping area and 

that all of a person’s other individual activities – such as reading a book, 

writing a letter, conversing with a friend, resting, etc. – are to be done in 

places outside the unit, in rooms specifically designed for such purposes. 

Such a maximalist division of functions is based on an attempt to take an 

ideology of the homes of the wealthy and to adapt it to a kibbutz, whereas 

in kibbutz construction we need to find solutions for the activities of each 

individual and not of the conventional family of the capitalist regime. Hence 

the unit needs to serve several uses: sleeping, study, rest, storing things 

intended only for individual use, etc. To fulfill these needs the unit should 

contain a place to sleep, a desk with drawers for intellectual work, a place 

for clothes and various other things, preferably built into the wall, as well 

as built-in cupboards in the corridor wall for work clothes. It is necessary 

to provide each unit with a patio, which frees the residents of the unit 

from overcrowding and adds color and diversity to the resident’s life. We 

should think in terms of six square meters per person. Determining the 

number of people per unit is not a matter for technical debate, because 

this depends on various internal factors. It should only be noted that a unit 

for a single individual needs to be of at least 2.2 meters length along the 

external wall and three meters in depth.

 The culture house is the place in which the cultural and intellectual life of 

the kibbutz is centered. Attention should therefore be given to the aesthetic 

and stylistic aspects of this building in order to create an atmosphere of 

congeniality and beauty. The culture house should be built in a broad and 

quiet square set in the center of the habitation zone. When we speak of a 

‘culture house’ we mean not merely a single building comprising a reading 

room, library, music room, exhibition room, etc., but rather a square 

containing several buildings designed for different functions, with an organic 

connection among them. Plots of flowers and trees, and shade structures 

for relaxation and conversation, can complete the central square. It is 

desirable that one side of the square be open to a landscape view.

Source: Mibefnim: Organ of the Kibbutz Meuchad (April 1936): 71–73. Initial translation 
from the Hebrew: Uri Bruck.
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 Interior of the dining hall foyer, Kibbutz Mizra, view in the 1950s; 

architect: Shmuel Mestechkin

 פנים מבואה לחדר האוכל, קיבוץ מזרע, מראה בשנות ה–50;

תכנון: שמואל מסטצ'קין
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Arieh Sharon, pages from his book Kibbutz + Bauhaus 

(Stuttgart: Karl Krämer Verlag & Ramat Gan: Massada, 1970)

אריה שרון, עמודים מתוך ספרו קיבוץ + באוהאוס
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Culture house, Kibbutz Beit Hashita, view in 1960; architect: Samuel Bickels [Photo: Azaria Alon]

בית תרבות, קיבוץ בית–השיטה, מראה ב–1960; תכנון: שמואל ביקלס ]צילום: עזריה אלון[
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On Some Problems of Gardening 

in Kibbutz Settlement Planning

S a m u e l  B i c k e l s

“The built settlement is mankind’s most superb artistic creation.” 

The Kibbutz Sett lement and the Kibbutz Gardenscape (Noi ) 1

Town planning theory deals with many problems of settlement planning 

and seeks perfect solutions for them on both the functional and the 

formal level. Planning a settlement entails a mixture of both practical and 

experiential values: love of landscape and space, aspirations for aesthetic 

harmony, satisfaction of cultural demands, and creation of conditions 

for both personal and public hygiene. These are inseparable values in 

all planning. The mode of life in every society determines the form of 

the settlement and shapes its character. The settlement is the fruit of a 

creative and organized society. It becomes a symbol of the society, the 

quintessence of its creative activity.

 In the planning of settlements we make use of terms that define the 

framework of the planning: “city”, “village”, “farmhold” (meshek), etc. The 

kibbutz is a planned settlement of a communal society that has clear social 

aspirations. In the general planning of a kibbutz settlement, we use the word 

“kibbutz” as a planning term. Likewise, in the planning of each detail within 

it – a building, a neighborhood, a zone, and even its decorative garden (gan 

noi), we will speak about a “kibbutz garden”, a “kibbutz gardenscape”, with 

everything that characterizes it.

 A kibbutz is neither a village nor a city, and the gardenscape (noi) within 

it is not that of a village or of a city suburb. Nor is it a park in the traditional 

sense of a place for recreation. With the urbanistic development of the 

kibbutz settlement, the concept of the gardenscape has developed as a 

1. “Gardenscape” is a functional translation of the Hebrew word noi (נוי) (see “Key to 
Terms”, p. 210), the term used in the kibbutz movement for all the decorative garden- 
and land- scaping work done within the bounds of the settlement (Tr.).
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value of increasing importance. A settlement’s demographic problems, such 

as those of density, are solved together with the solving of problems of 

dispersion, the impact of which is discernible in the emotional/experiential 

dimension of the inhabitants’ lives. This development is gradually leading to 

the penetration of the gardenscape into the grounds of the buildings, to an 

organic connection of the two of these together. The kibbutz settlement 

as a complete creation finds its full expression in the specific kibbutz 

gardenscape.

The Relat ion Between the Bui ld ings and the F lora

Before we move on to a more detailed description of the problems of 

the kibbutz gardenscape, we need to clarify a number of concepts and 

outline some general problems of gardenscape planning in any kind of 

settlement: the problem of the equilibrium between the buildings and 

the gardenscape areas, and the organic integration of these in the 

planning Fig. 1. The connection between a building or group of buildings 

and the flora can create: 1) problems of preference of gardenscape over 

the building/s, or vice versa; 2) problems of autonomy, i.e., an autonomous 

building, autonomous gardenscape; 3) organic problems, i.e., the organic 

integration of the constructed building into a green structure. It is only 

by a general integration that a fundamental solution can be achieved in the 

planning of a kibbutz gardenscape.

The Regional  Landscape and the Loca l  Gardenscape

The settlement is situated in a region. A regional landscape encompasses it. 

In the description of the general plan we will progress from the general to 

the particular, from the region to the settlement area, and from that area 

to the immediate vicinity of the house. We progress from the landscape 

to the general gardenscape, and from there to the gardenscape around the 

house, from the landscape space to the gardenscape space.

 We say: The gardenscape planning is expressed in the creation of the 

connection between defined spaces: even the free space in the region is 
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quite defined. The landscape is a regional space in which man is not a 

criterion. In contrast, in the gardenscape, man is the sole criterion. The 

“space” is an architectonic interior that is created by buildings, flora and 

other accessory factors, in their integration together.

 Every architectonic interior has three dimensions: depth, breadth and 

height. The region has an additional dimension – time.

 Every garden constitutes a combination of these spaces. Here are a 

number of drawings that illustrate these definitions.

 The gardenscape we create is an autonomous element in the landscape 

that surrounds it. Elements of the landscape “penetrate” and become 

integrated into it. In Fig. 2 we see the settlement from an elevation, from 

a viewpoint that encompasses the entire region. In this general picture 

we see the area of the kibbutz settlement from Level 1 as a patch that 

stands out from the landscape around it. This patch can either integrate 

organically into the landscape or stand out from it, for the region has a 

specific landscape of its own. Every landscape has a physical dominant, 

characteristic flora, characteristic topography, and sometimes there are 

[1] The organic integration of buildings and the gardenscape areas: 

 1. The gardenscape dominates the buildings; 2. Organic emphasis of the   

 buildings by the gardenscape; 3. The buildings dominate the gardenscape

 שילובם האורגני של מבנים ושטחי נוי בתכנון: 1. הנוי משתלט על המבנה;

2. הדגשה אורגנית של המבנה באמצעות הנוף; 3. המבנה משתלט על הנוי



buildings or concentrations of buildings in it that may constitute an emphasis 

in the region’s overall landscape. Not infrequently, the settlement creates 

the primary motif in the landscape, even its dominant, and what applies to 

the settlement applies equally to its gardenscape.

 When we descend lower, to Level 2, and our angle of vision narrows, 

our gaze will encompass the area closest to the settlement, its total 

gardenscape. Here we will see the connection between the surrounding 

landscape and the interior of the gardenscape of the smaller area, i.e., the 

reciprocal relations between the landscape and the total gardenscape.

 From Level 3 we will see the connections between the various zones 

within the settlement, i.e., the interior space of the kibbutz garden. In 

the plan, we will see the structure of its external lines, the flora in its 

overall composition, the paths and thoroughfares, and we will learn about 

the reciprocal relations between the built space and the gardenscape 

surrounding it. This is the place to distinguish between an autonomous 

building and an autonomous garden, or about an organic connection 

between them.

[2] Radial diagram of a kibbutz: level 1: The region; level 2: The settlement    

 zone; level 3: The settlement; level 4: A sub-zone (residential, children’s    

 houses, etc.); level 5: The underground level

 דיאגרמה רדיאלית של קיבוץ: מפלס 1: מרחב )רגיון(; מפלס 2: אזור היישוב; מפלס 3:

היישוב; מפלס 4: תת–אזור )מגורים, ילדים וכו'(; מפלס 5: מפלס תת–קרקעי
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 At Level 4 we will see the relations between the interior of the 

constructed building and the gardenscape adjacent to it, between the 

architectonic “space” of the building’s interior and that of the garden 

beside it.

 Even Level 5 is of major importance, and is needed to give us a complete 

picture of the plan. This is the level beneath the ground, where the sewage, 

water supply, and electricity lines are. This level has a major influence on 

the planning of a kibbutz settlement (as of any other kind of settlement).

 In giving all the pictures from these five levels together, one on top of 

the other, we obtain a uniform picture: the plan of the kibbutz settlement 

with its gardenscape values.

The Emphas is  in  the Landscape

In every landscape there is a dominant – its emphasis. It is produced by 

objective values of the region, such as topography, flora, water, or buildings, 

a road, a house, etc. Every region has its specific climatic conditions, and 

we have to exploit these in planning the gardenscape in the settlement and 

its surroundings.

 All the abovementioned factors have a major influence on the selection 

of the flora and the positioning of the houses, on determining the distances 

between them, their height, their location in the area, and even the selection 

of a place for the settlement, and of course its gardenscape. Elements of 

flora in the region’s landscape also constitute a desirable element for its 

penetration into that landscape (groves, avenues of trees leading to the 

settlement).

 The landscape penetrates into the gardenscape by means of 

construction that takes into account the flora and emphasizes the depth 

of the gardenscape that faces the landscape. In this case the landscape is 

the determining factor, and the gardenscape has to create a secondary 

emphasizing frame,

 In Fig. 3 we show a number of examples of a “dominant” in the landscape. 

From the region, an element of landscape leads us to the interior of the 

gardenscape, to the area of the settlement – a road and an avenue of trees. 

This is an element of regional landscape that is worthy of special attention.



“An Al l -Day Garden”

In functional terms, the general plan of a kibbutz settlement is divided into 

two major zones: the residential zone, which includes several sub-zones, 

such as residential neighborhoods for adults, children, and youth; sanitary 

services, a school, a central zone; and the farm-economy zone, which is also 

divided into a livestock zone and an artisanry and industrial zone.

 The various zones generally appear as integrated in the older kibbutz 

settlements, or as adjacent in settlements from the ’40s, or as partially 

separated.

 The residential zone and the farm-economy zone are separated by a 

broad expanse of gardenscape, which is commonly seen as a “separating” 

zone. An external traffic artery leads to this zone. In most cases this is 

planned as a broad avenue of trees. We will discuss this avenue’s role in 

the landscape-gardenscape relations further on.

 In formal and planning terms, these zones with their different functions 

create a unified value, a unified kibbutz. The specific gardenscape within 
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[3] Examples of a “dominant” in the landscape: 1. Hilly landscape in which 

 the settlement constitutes the emphasis; 2. A built ring around a green   

 dominant (gardenscape on the hilltop); 3. A lone building is the 

 dominant in the landscape

 דוגמאות של "דומיננטה" בנוף: 1. נוף הררי שבו היישוב מהווה את הדגש;

2. טבעת בנויה מסביב לדומיננטה ירוקה; 3. מבנה בודד הוא הדגש בנוף
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them, with its specific functions in each zone separately, creates a unified 

value, a unified garden. Its function is not solely utilitarian – although this 

is “an all-day garden”, not a park for recreation – but at the same time it 

has to serve as a distinctive formal frame visually and experientially. These 

formal functions, reciprocally integrated, create a homogeneous kibbutz 

garden. Only in rare cases is the garden in the residential zone separate 

from the garden in the farm-economy zone.

Div is ion of  the Zones

In practice, the size of each settlement is different. In order to present the 

problem in a diagram, we will show a large settlement of 250 families as a 

planning unit. We will set its nucleus at 120 families, and we will not limit 

its growth. The planning will aim to seek development above the limit of 

the large unit as well. The area of such a unit, which is based on a logical 

distance for movement between the center and the outer limit, is about 

300 dunams [30 hectares]. The residential zone takes up approximately 

two-thirds of this area, about 200 dunams, and is composed percentage-

wise as follows: built-up area – 9.5%; thoroughfares – 12.5%; area free for 

the gardenscape – 78%. This division reflects the importance of the built-

up area within the residential zone. Its importance is not merely formal 

and experiential; it is also of major economic value. Each of the zones 

mentioned above has its own formal and functional values. The building 

and its height, the distances between the buildings, their form, the access 

to them, the flora, its concentration – all these, in their formal expression, 

determine what is specific to each zone. To the extent that the general 

plan of the settlement is unified, its gardenscape will be unified as well – a 

gardenscape of zones that unite into an overall garden.

Unity and Div is ion

We will now explain the premises of gardenscape planning, with the aid of 

three diagram plans. These diagrams constitute the basis of the planning of 

kibbutz settlements, and are used intermittently to this day (in the various 



[5] General diagrammatic plan for a kibbutz, type b: 1. The central 

 zone (includes a dining hall, a large culture house and a clubhouse); 

 2. The residential zone; 3. The children’s houses; 4. The high school

 תוכנית דיאגרמטית כללית לקיבוץ, טיפוס ב: 1. אזור המרכז )מכיל בית אוכל,

בית תרבות גדול ומועדון(; 2. אזור מגורים; 3. בתי ילדים; 4. בית הספר לגיל הנעורים

[4] General diagrammatic plan for a kibbutz, type a: 1. The central zone; 

 2. The residential zone (a dispersed area); 3. The preschoolers zone; 

 4. The (primary) school zone; 5. The high school zone (years 10–12) 

 [the circle makes the primary planning nucleus]

 תוכנית דיאגרמטית כללית לקיבוץ, טיפוס א: 1. אזור המרכז; 2. אזור מגורים

 )שטח זרוע(; 3. אזור ילדים בגיל הרך; 4. אזור בתי הספר )יסודי(; 5. בתי ספר

לגיל הנעורים )י—יב( ]העיגול מהווה את השטח של גרעין התכנון הראשוני[
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streams of the kibbutz movement). We will analyze what is characteristic 

in them from the perspective of kibbutz gardenscape.

 Diagrams 1a–c Figs. 4–6: The area that separates the residential zone from 

the farm-economy zone constitutes an integral part of both zones. Its area 

constitutes a major part of the gardenscape area. This diagram, following 

which most of the kibbutz settlements established in the ’40s and ’50s were 

planned, shows the development of the gardenscape – the kibbutz garden. 

We begin from 1a – where the gardenscape is divided as a consequence 

of the planning of an “arm” of residential buildings, with small gardens 

adjacent to the buildings, while the main gardenscape is only in the central 

zone, as an almost separate element – through 1b, where the internal 

gardenscape areas of the residential neighborhoods are concentrated and 

integrated with the central gardenscape – to 1c, where the gardenscape is 

“autonomous”. In 1c the residential neighborhood is dispersed and its place 

is taken by an overall garden in which the erected building constitutes an 

[6] General diagrammatic plan for a kibbutz, type c: 1. The central zone 

 (as in 1b); 2. The residential zone (large, multi-story blocks, and   

 gardenscape areas integrated with one another); 3. The children’s houses; 

 4. The schools (the high school zone is at the edge of the planned area, 

 and its gardenscape is not integrated with the general gardenscape)

 תוכנית דיאגרמטית כללית לקיבוץ, טיפוס ג: 1. אזור המרכז )כמו ב—1ב(;

 2. אזור מגורים )גושים גדולים, רב–קומתיים, ואזורי נוי משולבים זה בזה(;

 3. בתי ילדים; 4. בתי ספר )אזור בית הספר לנעורים נמצא בשולי השטח המתוכנן,

והנוי שלו אינו משתלב בנוי הכללי(



[7] Diagrammatic plan of a large kibbutz settlement

תוכנית דיאגרמטית ליישוב קיבוצי גדול
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“autonomous” element in an “autonomous” garden. But this “autonomy” 

is not non-organic. Here the space of the garden opens onto the landscape, 

the region. The integration of the spaces here is complete, so that they are 

no longer defined by the buildings.

 The gardenscape has to create an architectonic space. The concentration 

of the residential units in high buildings facilitates the concentration of 

the garden into the architectonic dominant in the region’s landscape. The 

solutions to the construction of shading, the exploitation of this shading, 

the exploitation and use of the water supply lines, the arteries of paths and 

thoroughfares, are conspicuously different in the three examples.

 The development of thinking about the planning of the large and 

expanding kibbutz, which was based on moving the central zone into the 

center of the residential zone and situating the school adjacent to the 

central zone, led to a change in the planning of the kibbutz gardenscape. 

Here the general scheme is different from the earlier one (see Diagram 

2 Fig. 7). The separating zone has been largely severed from the central zone. 

As opposed to this, the central zone has grown through the exploitation of 

every possibility of integrating all the surplus gardenscape of the children’s 

zone and the school zone – e.g., the botanical garden, the culture buildings 

and the residential neighborhoods. The inner spaces have been opened up 

to the social space.

 This plan too (Diagram 2), can transmute into a large autonomous 

gardenscape, in the case of a concentration of multi-level buildings, to a 

stage similar to that in Diagram 1c. Certain difficulties exist in this plan, in 

the development of the gardenscape from its original nucleus.

 In Diagram 3 Fig. 8 the residential zone and the farm-economy zone 

are conspicuously much more adjacent. The separating zone is relatively 

small, and the planning of a central gardenscape covers a greater area. 

This plan allows for radial development. It is more formal than the earlier 

“formalistic” plan. The planning of the gardenscape here is “free”, and is 

organically connected to the form of the neighborhood structure and the 

road. The planning of a “distinctive” neighborhood gives the residential 

zone an undefined character.

 We will now explain the three diagrams (1-3) in more detail, referring 

to the functions of the gardenscape in each of the zones and sub-zones. 

In each of these diagrams (which refer to plans of existing kibbutzim), 



possibilities of radial development exist. In these plans, the zones expand 

out from the nucleus, and the gardenscape develops organically along with 

them.

Dispers ion and Concentrat ion

The largest area in the settlement plan’s system of internal zones is the 

residential zone. The basic cell of this zone is the residential (family) 

unit, an apartment space that is open to the gardenscape, to the overall 

kibbutz garden. The continuity of gardenscape spaces around groups of 

residential buildings creates a formal frame for the gardenscape, in different 

combinations. To describe these buildings as a “rural”, “formal-urban” or 

“free” neighborhood would not be appropriate, and we should beware of 

misleading associations. For we are not creating a rural gardenscape, with 

the separation that exists there between one lot and another, nor a suburb 

of urban gardenscape, nor a park.
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[8] General diagrammatic plan for a kibbutz of the Kibbutz Artzi 

 movement; architect: Shmuel Mestechkin, the Kibbutz Artzi

 תוכנית דיאגרמטית כללית לאחד מיישובי הקיבוץ הארצי;

אדריכל: שמואל מסטצ'קין )הקיבוץ הארצי(
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 A serious problem of gardenscape planning arises with regard to the 

formal structure of the residential zone, because in the general plan of a 

kibbutz settlement we strive for maximal density (to shorten the paths and 

the plumbing system) as well as for maximal (emotional and experiential) 

dispersion. And this is where the great role of the gardenscape in the 

kibbutz becomes apparent. [...]

 In Diagrams 1a–c we will discern expressions of the orientations to 

dispersion and concentration, and the influence of these on the shaping 

of the character and the concentration of the gardenscape – from an area 

strewn with buildings, through a “specific” planning, to a total concentration 

of the area that is free for gardenscaping (and from here it only one step 

to the vertical growth of the built area and its crystallization in a uniform 

gardenscape area. The feeling of dispersion has increased together with 

the increase in density. The path is exploited more, as are the lines of the 

plumbing system. The gardenscape space grows continuously. The form of 

the planning influences walking distances and the integration of lawn areas 

and the ease of maintaining them. The concentration of flora influences the 

creation of a micro-climate, the solving of problems of shading, the supply 

of water to irrigate the gardenscape, the drainage and the sewerage.

 The argument about “formal”, “non-formal”, free or autonomous 

gardenscape, and departures from traditional gardenscape, is not specific 

to problems of kibbutz gardenscape in particular, but it takes on its full 

significance here thanks to kibbutz planning. […]

Traf f ic  Arter ies in  the Genera l  P lanning

The problem of the traffic arteries is closely linked with the planning of the 

gardenscape in the residential zone. In almost every planning of a kibbutz 

settlement the traffic artery constitutes the spinal cord of the plan. In any 

general universal planning, the road creates the plan’s skeleton. This is 

not the case in the planning of a kibbutz settlement. At times the road 

coincides with the settlement’s green spinal cord, but in many cases it is 

totally autonomous (see Diagrams 1-3). The path, as a conducting artery, 

is to a large extent autonomous. It is the shortest course between the 

residences and the social zone, the dining hall, the culture house, etc. Its 



entire course runs through the green gardenscape; it is a distinct element 

of the gardenscape and completes its picture. The path does not identify 

with the road, which has different functions in the plan of the settlement. In 

the general plan the road and paths take up a greater area than the built-up 

area, about 13% of the total area of the settlement.

 We aim at reducing the thoroughfares arteries to a minimum. The 

thoroughfares (like the paths) constitute an element of gardenscape 

from the formal perspective as well. But at times it constitutes a serious 

planning problem. Not infrequently it causes a visual division of the overall 

gardenscape, and in many cases unheeding planning of the thoroughfares 

brings about a risk of erosion. The formal division of a unified gardenscape 

by a road is primarily a consequence of identifying the road with the avenue 

of trees.

 Is it necessary to emphasize the artery that leads into the settlement 

by means of flora? The conception of a lateral road is no different in the 

[9]  Avenue types: 1. A “defined” avenue of trees leads to an architectonic   

 emphasis (built or planted); 2. An undefined avenue of trees closed by   

 a distant landscape element; the building is cut by the avenue; there is 

 no congruity between the gardenscape and the building; 3. An undefined  

 avenue of trees; the destination is “to the side”

 טיפוסי שדרות: 1. שדרה "מוגדרת" מובילה לדגש אדריכלי בנוי או נטוע;

 2. שדרה בלתי מוגדרת סגורה על–ידי אלמנט נוף מרוחק; המבנה חצוי על–ידי השדרה;

חסרה התאמה בין נוף ומבנה; 3. שדרה בלתי מוגדרת; המטרה "בצד"
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planning of a kibbutz settlement than it is in any urban planning. Here there 

is no need to emphasize it as an emotional architectonic-gardening motif, 

for the avenue will appear here only as leading to a destination Fig. 9. Even 

the path, apart from its use values, has a major formal value. To the extent 

that the large avenue-line of the kibbutz gardenscape takes the region’s 

landscape into account, the garden is enclosed within the bounds of the 

internal gardenscape, the destination is closer, and the scale of the space is 

more human, more intimate.

Each Zone Has I ts  Own Character

The zone of the preschoolers’ houses: Should the character of this zone 

be emphasized by a special gardenscape structure? In my opinion, this 

zone, with all the specific parts in it, such as playgrounds, bathing pools, 

constructed shady spots (pergolas), has to be an inseparable part of the 

overall gardenscape. Its integration into the latter should nor blur its 

functional value. This zone should be free of conducting paths, and be given 

appropriate shade and flora that does not create problems of inadequate 

ventilation.

 The school zone: What applies to the zone of the preschoolers’ houses 

also applies to the school zone. Here the possibilities of integration are 

even greater: the educational botanical garden will constitute a part of the 

central kibbutz gardenscape. The play areas adjoin the zone of the large 

culture house, the amphitheater, the swimming pools, and the peripheral 

park (here we may speak of a park as an autonomous unit, a recreation 

garden within the general picture of the kibbutz nest, a specific structure). 

All these combine into a large grouping that constitutes a part of the overall 

gardenscape. In planning terms it has to constitute a logical continuation of 

the central zone (see Diagram 2).

 Within this zone, built objects constitute the clear architectural 

emphasis. Here the problem of integration with the regional landscape 

becomes an educational value, and for this reason the choice of location 

for the school buildings not infrequently influences the general planning of 

the settlement. It has been important for us to describe the integration 

of these three elements – building, thoroughfare, gardenscape – that 



[10]  Programmatic schemes for settelments: 1. The central zone is 

  relatively small. “Arms” of gardenscape extend from it between 

  the residential and the children’s zones. Here we see a large park (2.4) 

  with the large culture buildings inside it; this park is separated from 

  the center, but connected with it visually; 2. The division here is similar 

  to that in Diagram 1b. Here the arms of gardenscape and the central 

  zone (1), which contains all the public buildings and the separating 

  zone (6), unite into a single block; 3. The central zone constitutes a 

  closed area that radiates out to the periphery. The school zones (5) 

  are separate from it. The separating zone (6) is narrow and does not   

  constitute a gardenscape factor; 4. A (polar) strip solution of a 

  central gardenscape, with many “windows”, and integration of the 

  green interior of the zones around it

 סכימות עקרוניות של כמה יישובים: 1. אזור המרכז קטן יחסית; את המשכו

 מהוות שלוחות נוי בין אזורי המגורים והילדים; כאן רואים פארק גדול )2.4(, שבו

 מבני התרבות הגדולים, כשהוא נפרד מהמרכז אך קשור בו באופן ויזואלי;

 2. כאן חלוקה דומה כבדיאגרמה 1ב; כאן מתאחדים: השלוחות, אזור המרכז

 )1, הכולל בתוכו את כל המבנים הציבוריים( ואזור מפריד )6( - לגוש אחיד;

 3. המרכז מהווה אזור סגור ה"מקרין" לפריפריה; אזורי בית הספר )5( נפרדים ממנו;

 אזור ההפרדה )6( צר ואינו מהווה גורם נוי; 4. פתרון רצועתי )קוטבי( של נוי מרכזי;

"חלונות" מרובים לנוף ושילוב הְּפנים הירוק של האזורים מסביב
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sometimes appear autonomously and sometimes organically, and their 

mutual interdependence.

 The residential zone: We described this earlier, because it unequivocally 

defines the essence of the gardenscape planning in the central zone.

 The central zone – the social center: The central zone is reached from 

outside the settlement by an avenue that ends at a broad entrance space 

from which a network of paths extends to every part of the settlement. 

This network moves away from the central zone but does not traverse it. 

A path leads to the central zone. If we look at Diagrams 1–3, we will see 

that in each case development in the central zone is different, as are also 

the gardenscape possibilities. We can see this in the drawings in Fig. 10.

 This zone, in most cases, is a last link in the chain of spaces that grow 

gradually, from gardenscape beside the house to the overall regional 

landscape. In this zone the gardenscape is concentrated into its principal 

expressions, into an emphasis, similarly to the settlement’s architectonic 

structure, which also finds here, in the large public buildings, the formal-

symbolic expression of the creative society that has established the 

settlement. Here we run into strong arguments about problems of the 

formal expression of the gardenscape. We have already touched on some 

of these, such as a non-formal garden, a park-garden, etc.

 In this essay we do not touch upon the historical development of 

the garden – from a formal garden built beside a palace (a representative 

garden), through a free recreation park, to an all-inclusive garden. In my 

opinion we should not totally discard elements of a formal garden, just as 

we should not make the garden formless. We have to remember that a 

formalism of “no form” also exists.

 The size of the area of the central zone varies, but its nucleus, which is 

15–20 dunams, can grow much larger if we add to it areas that are freed 

in the planning, such as the spaces of the residential zone, the gardenscape 

of the school zone, and the gardenscape of the separating zone (in some 

of the drawings in Fig. 10 we can see a continuity of the spaces mentioned 

above).

 The grouping of buildings in the central zone constitutes the emphasis. 

This grouping comprises a number of buildings joined together or dispersed 

in the area. The gardenscape is the connecting element.

 Expansion of the gardenscape’s perspectival depth is a necessity: 



it creates a frame for the dominant, opens a depth of vision from the 

buildings and allows them to be seen from a deep perspective. Elements of 

gardenscape help to conceal what may be visually disturbing.

 The separating zone: In the planning, the separating zone, of which 

the entrance space forms a part, constitutes a special zone that partly 

conceals the farm-economy zone, emphasizes elements of architectonic 

value inside it (water tanks, a barn), and opens the central gardenscape. By 

the way, the separating zone, through which the road entering the kibbutz 

passes, constitutes the first space we encounter in the settlement. And 

the emotional impact of this first, unmediated encounter is important. A 

correct solution of a gardening-architectonic connection between this zone 

and the central garden broadens and deepens the gardenscape. In central 

planning (Diagram 2), the separating zone constitutes an autonomous 

gardening section, and only a relatively narrow path connects it with the 

central nucleus.

 It is imperative to integrate the dominant of the external landscape into 

the planning of the central gardenscape. A group of trees, a lawn, a grove – 

a combination of elements of formal and non-formal gardening can find its 

common expression here.

 The farm-economy zone: One extensive area remains bare of 

gardenscape, as if forgotten, and contains broad separated areas. This is 

the farm-economy zone. The separating zone discussed above takes in the 

networks of paths, and a road that leads from the outside to the farm-

economy zone. Naturally enough the size of this area reaches serious 

dimensions, and creates possibilities of variegated development.

 We can see a schema of gardenscape in the farm-economy zone Fig. 10: 

dense vegetation, full shading that adds a formal value here (a separating 

grove). There is no justification for bare yards in an artisanry and industrial 

zone, The deep divisions constitute arms of deep gardenscape that 

faces the surrounding landscape, and they should be exploited as a deep 

architectonic interior.

 Separating plots between the livestock, artisanry and industrial branches 

of the farm economy have much functional value, and their area constitutes 

about 10 per cent of the zone. The gardenscape here is specific – deep 

avenues. In the older settlements, in fact, these avenues were exploited as 

an element of gardenscape and landscape.
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Conclus ions

1) Here before us, then, is a kibbutz garden that includes an “all-day 

garden”, a garden for “kibbutz recreation”. It is not merely functional. It also 

entails a profound aesthetic experience. The garden has to fill the formal 

frame visually and experientially. These functions, of the “all-day garden” 

– shading, play, rest, etc. – create a homogeneous kibbutz garden. Kibbutz 

gardenscape planning emphasizes the architectonic value of the entire 

area and of every structure in it. 2) We need an architectonic planning 

of the settlement, in which the planned gardenscape will find a place. This 

planning does not conceal what is common to both the buildings and the 

gardenscape, neither of which dominates the other. Organic sharing is the 

prime characteristic of the kibbutz garden. 3) We need to use all means 

of expression and every aesthetic value in the quest for a full synthesis of 

function and form. 4) The landscape and the gardenscape are a background 

for man and his creation. The kibbutz gardenscape as a creation is also an 

expression of the person who builds the kibbutz and the entire society.

Source: Gan veNof, 5–6 (February 1960): 229–239.
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The Junkyard Playground of Malka Haas

C a r l  S t e i n i t z

A metaphor for the flexibility and the adaptability of the kibbutz space 

may be found in the unique pedagogical idea of the “junkyard”, which 

has stamped its imprint on the landscape of kibbutz children’s houses. 

The junkyard playground is an open outdoor space intended for socio-

dramatic play, where imagination and creativity can be activated upon 

simple elements without outcomes being dictated in advance. “Once a 

week the children dismantle and rebuild everything, organize the space 

anew, hence the vitality of the next cycle of activity,” noted Malka 

Haas, who developed the idea in the 1950s, and since then it has been 

implemented in kibbutz education throughout the country. “Through 

joint endeavor, communication and even conflict, the children manage 

to implement their plans and to jointly develop real-life knowledge and 

skills. The notion of the junkyard playground is based on a direct contact 

with reality,” she added. The stimulating and crowded junkyard, where 

things are taken apart and put together in new ways, contributes to 

the formation of identities that are both individual and collective, and 

prepares the children to be able to solve problems in an unpredictable 

and complex world. [G.B.O.]

I begin this brief piece on the junkyard playground at Kibbutz Sdeh Eliyahu 

on a personal note: Malka Haas, its theorist-inventor-designer-teacher, is 

my sister.

 Malka Haas was born in Berlin in 1920 and left for Israel in 1936, where 

she became a founding member of Kibbutz Sdeh Eliyahu. I was born in 

1937, and in 1941 my parents and I arrived in America. Growing up, I was 

always aware of Malka from her weekly exchange of letters with my/our 

C a r l  S t e i n i t z  is Alexander and Victoria Wiley Research Professor Emeritus of Landscape 
Architecture and Planning at the Graduate School of Design at Harvard University.

 The junkyard playground, Kibbutz Sdeh Eliyahu, view in 2010 [ Photo: Tami Porat]

חצר הגרוטאות, קיבוץ שדה–אליהו, מראה ב–2010 ]צילום: תמי פורת[

™



mother. Often, our mother would send articles and books for Malka, mainly 

on art and education. Malka was what can fairly be described as self-taught. 

From the mid-1950s, our mother would visit her every year, and later with 

our much older father. They told me about the junkyard playground in 

Sdeh Eliyahu. But I never met Malka and her husband Kloni and their three 

children until 1960, when I was 23 years old and a young graduate architect. 

I was very impressed with their kibbutz, Sde Eliyahu, but I was especially 

impressed with Malka’s two innovations, the art studio and the junkyard 

playground, and especially the latter. I had never seen anything like these 

very actively used creative environments.

 I joined the faculty of the Harvard University Graduate School of 

Design in 1965 and began to teach courses on design theory. In 1966 I 

again went to Israel, and this time I took many photographs of the junkyard 

playground. I have used these in one of my design theory lectures for 

more than forty years. They perfectly illustrate the concept of “design 

adaptability”. My mentor, Kevin Lynch, wrote a famous paper titled 

“Environmental Adaptability” (Journal of the American Planning Association, 

24:1 [March 1958], 16-24) in which, as a metaphor for adaptability, he 

posed the following problem: there are 100 people and they each need a 

cup. He then described three fundamental design strategies, each of which 

entails a basic problem. 

 First – design and make the average cup 100 times. This should satisfy 

everyone to some extent, but not really satisfy anyone perfectly except for 

the few “average” users. 

 Second – design and make 100 unique cups, and let individuals choose 

among them. This should satisfy the people who choose early, but is 

unlikely to serve those who come last. The problem of equity arises – who 

gets to chose first and why? 

 Third – give everyone access to diverse materials and let each person 

design and make his or her own cup. This entails a problem in that it 

requires everyone to learn how to make a cup that meets their own needs. 

 But if the real objective is the individual’s learning process, and it 

especially is for young children, then only the third strategy works. This 

is the very powerful lesson of the junkyard playground. The materials and 

the environment and the teachers combine to make an exceptionally 

adaptable environment in which children can create, learn and grow, both 
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individually and collectively. It works beautifully, and it has for more than 

fifty years! 

 And the junkyard playground raises another significant theoretical 

question in design – in an environment like the junkyard playground, which 

clearly is both designed and adaptable, who is the designer? Or perhaps 

better stated, who are the designers?



 A letter from the Director of the Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe, 1932, detailing 

the courses taken by Munio Weinraub between October 1931 and March 1932

 מכתב משולחנו של מנהל הבאוהאוס לודוויג מיס ון–דר–רוהה, 1932, המפרט את הקורסים

שלקח מוניו וינרויב בין אוקטובר 1931 למרץ 1932
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 An exercise in photography prepared by Munio Weinraub for his classes at the Bauhaus, ca. 1930

תרגיל בצילום שהכין מוניו וינרויב לשיעורים בבאוהאוס, 1930 בקירוב

 Munio Weinraub as a student at the Bauhaus, ca. 1930

מוניו וינרויב בימי לימודיו בבאוהאוס, 1930 בקירוב

≥
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A m o s  G i t a i

Lullaby to My Father

Munio Gitai Weinraub (1909-1970)

Munio my father

Like people of his generation

Applied in his architecture

A dimension of modesty, of restraint

Of submission to the collective project

And this is also part of the tradition of the Bauhaus

Not only the orthogonal buildings.

Let’s say that I would develop a project for a film

That draws on his biography

And also on the geography

And the architectural geometry.

I would try to interweave the movements,

The historical and political ones,

Which created and shaped

The minimalist language, the factual one;

These are the consequences of the rationalization of design

And the technological revolution

That Berlin, like every big city, went through

In the previous century –

The period we are dealing with – 

Berlin, a kind of a Prussian agglomerate of townlets

Which needed the unifying style

Of an industrial rationale;

As well as the beginning of the thought of

Habitation for the masses

In the context of mass culture

Like that of Benjamin, Adorno, Marcuse

In another city, Frankfurt, but in the same period,



The creation of a theory

And its architectural iconography.

In architectural language it is called Hilberseimer and 

Hannes Meyer.

The latter, together with Walter Gropius

Sent Munio, who was eighteen years old

Who had just arrived from the Silesian-Polish-German town

Of Bielsko-Biała or Bilitz – 

As in our places it depends on who counts the territory

The Polish, the Germans or the Austro-Hungarians – 

And then Hannes Meyer received the young Munio 

And recommended that before being admitted to the Bauhaus 

In Dessau he should learn carpentry in the neoclassical style 

At the Tischlerschule

Meaning the opposed design ideology

But in recognition that these “reactionary conservatives” 

Know how to use the wood.

And after a year of professionalizing himself in 

Neoclassical ornaments

Munio was admitted to the Bauhaus

And there, according to the best of dialectics, they implemented 

His technological knowhow of the wood

While challenging the design.

The film will ask therefore questions of macro:

How did the young Munio move

From Bilitz through Dessau to the atelier of the last legendary 

Director of the Bauhaus

Mies van der Rohe

And how did he work on the last exhibit before Hitler in 

Nineteen thirty one.

And how Jews and socialists were chased away from the Bauhaus 

At a period

In which Mies van der Rohe

Thought that he could appease the Nazis
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By dismissing and expelling some of the students

The radicals, or the Jews, or the Jewish radicals

And how did it happen that he did not succeed

I mean Mies van der Rohe

And that the Nazis did not accept his proposition to design 

 their Party’s 

Central Office in Munich.

So Mies was saved for History’s sake

By the Nazis’ bad, Kitsch, and monumental taste.

As for Munio

He was arrested and beaten and his teeth were broken

And was released by the father of his non-Jewish lover,

Smuggled by his friends across the border, 

To Switzerland

To Basel

Where Herzl had held his First Zionist Congress.

But that was earlier, in eighteen ninety seven.

There, in Basel, Herzl spoke 

About the creation of a Judenstaat, a Jewish state,

Modern and secular

And fantasized about Haifa as a big port city

Without rabbis and military officers

But with industry.

A modern city

Like the one that Munio would try to design

Forty years later

After he had escaped from Europe on the deck of a boat

Roughly at the period when the Swiss started to return 

 the German Jews

To Germany.

He thought this was the right time to go East

And try something different.

Building industry in the Haifa bay
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That of Herzl

And also designing kibbutzim

And children’s rooms for collective education

For those who wanted to create a new human being

Almost social realism

And also to design mass public housing for those

Who would soon escape Europe as well as North Africa.

Munio is standing with a hat

With a simple suit and tie in a color that fits the color 

Of the suit

In the heat of Eretz-Israel 

Like an immigrant.

It is obvious that he comes from somewhere else, and

He gives a lecture

To whom?

To construction workers, telling them of the principles

Of modernism and about the brick as a basic module.

Then he travels in the Jezreel Valley, and the Jordan Valley

To design collective dining rooms for Hashomer Hatzair Kibbutzim.

The kibbutzniks who in many domains were innovative 

And courageous

Were very conservative in their architectural taste.

They don’t like the orthogonal architecture

With the flat roofs

Somehow it reminds them of Arab villages

And this is obviously something much more inferior.

They prefer the pastoral image

Of little townlets and shtetls with tiled red roofs.

How will the audacious architect act in such a revolutionary 

 Conservative context? An enigma.

But Munio and his friends succeeded partially 
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And that’s why the architectural iconography of this period 

Is modern.

They engraved and shaped in the collective memory

The matter-of-fact simplicity of a design, without ornaments

Unlike the one which is current now in our places

Shared by men, women and children alike

That a Jewish building needs a kippa on its head

Who says a kippa or a dome is a Jewish motive?

But today, and certainly in Jerusalem,

There are more and more domes and kippas in more 

Than in one sense. 

In forty eight the State of Israel was created

A big event that shapes new frontiers

And also of our consciousness.

As well, there are many Palestinian refugees

But this is another matter which continues 

And should continue to occupy us today.

The new state creates a Ministry of Housing headed 

By Golda Meir

Who nominates Munio as the head of the 

Architectural Department of the new state

Although she reprimands him for not being

A Party member.

That was the practice

And in many places this is still the practice today. 

But Munio and his generation succeeded to outline 

The urban and architectural criteria of the new state.

This is also the time to design Yad Vashem

And the Hebrew University in Givat Ram in Jerusalem

And design the passenger ships

That Israel gets as a partial compensation from Germany

And the government quarters in Jerusalem, 

In the same year that I was born.
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Not all the plans would be realized

And most of the buildings of this period

Would not be conserved

This activity would continue until nineteen sixty seven

A year that lasted in our consciousness only six days

Because this is the name of the war that was placed in June 

At the center of the year.

So let’s rewind and go seven years earlier

In this year Munio has created anew his office

And in the good old tradition he decides once more

To design a dining room for a kibbutz

Kfar Masaryk.

The same kibbutz where ten years later

Meaning 1970

In the 24th of the month of September

He will die and be buried

In Kfar Masaryk.

The cemetery is placed in the fields 

Open to the horizon

Somehow again a repeat of an almost social realist image 

Of the Herzl dream of a Jew cultivating his land 

And dying there.

So, Munio, in 1960, goes to Kfar Masaryk, 

Somehow tired and sick of the years past

And he takes upon himself the challenge 

To give form and shape to this original invention of the kibbutz

The dining room.

Original, since the kibbutz wanted to replace religion by another 

 form of community

So the dining room, not the synagogue, is there to install 

 a daily routine,

After all people have to eat several times a day,
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It is the meeting place for the committees of the kibbutz 

 who will run all the affairs of the collective

It is the place for celebrations, the holiday feasts, the theater 

 performances and the cinema screenings

It is also the place to put the mailboxes of each member

So by its multifunctional character par excellence

This building presents a challenge to the architect.

Munio chooses a modern architectural language, not a 

 sentimental one

The space will be divided by three patios 

And its main hall will face the kibbutz landscape.

In some way by its simplicity, minimalism and rigueur

This will be one of the highlights of his work.

The construction of the building will start in 1963 for almost 

 four years.

The building will be completed by 1967,

A year that we think lasted only six days

Because this is the name of the war that erupted in June 

 in the center of that year.

Now Munio is left with only three years to live.

He was diagnosed with a rare blood cancer, a form of leukemia.

Now, he decides to Hebraize his name to Gitai

From the noun gat, press

And the conjugation of banai, builder

Meaning the worker who will take grapes to the wine press 

And make them into wine

Or the worker who will take olives to the olive press 

To produce pure olive oil.

It is of course a process in which there is squeezing

Of the olive or the grape

So they will become pure,

Unique and distilled liquid.
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But in this year the face of Israeli architecture changes as well

Following the new empire that was just conquered

The Israeli architects adopt

A style that the British call,

And this is really the technical term,

Brutal architecture

And then citadels are erected in the West Bank

Brutal architecture of bare armed concrete

The bon-ton of this period is also that of contempt for the

Fragile minimalist architecture

Of the previous generation.

The Angel of Death releases Munio from his sufferings

And also from the need to collaborate, yes to collaborate

With a new aggressive architecture.

Signed: his young son, Amos

  The dining hall, Kibbutz Kfar Masaryk, 1958-63; 

architect: Munio Gitai Weinraub; p. 181: elevations; pp. 182-183: plan

  חדר האוכל, קיבוץ כפר–מסריק, 63—1958;

תכנון: מוניו גיתאי–וינרויב; עמ' 181: תרשימי חזיתות; עמ' 182—183: תוכנית

≥
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 The dining hall, Kibbutz Kfar Masaryk, view in the early 1990s; 

architect: Munio Gitai Weinraub [ Photo: Gabriele Basilico]

 חדר האוכל, קיבוץ כפר–מסריק, מראה בראשית שנות ה–90;

תכנון: מוניו גיתאי–וינרויב ]צילום: גבריאלֶה בזיליקו[
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Part Four

Key to Terms and Notes on Architects



Kvutzah, kibbutz 

The term kvutzah (plural: kvutzot), which means “group”, carries a 

traditional resonance from the mutual aid societies of various types 

that organized themselves in Jewish communities in the Diaspora. 

The term was already widely used – beside hebraized European 

terms such as “kollektiv” and “kommuna” – in the old Yishuv and 

the colony-towns (moshavot), when groups practiced cooperation 

in matters of health, mutual aid, and the like. Groups shared 

common kitchens or sick funds, for example. Itinerant contracting 

groups of workers traveled together from one place and task to 

another. Out of all these developed the idea of the group (kvutzah) 

as an actual settlement that was a collective in all the social and 

economic spheres of life. The first of these settlements, the very 

first of which was Degania (founded 1910) saw themselves as 

small, closed and exclusive groups. When in the next decade the 

alternative idea of the “large and growing” kvutzah emerged, and 

was first implemented in Ein Harod (founded 1921), the new type 

of settlement was given a new name, kibbutz: this is an action-noun 

which, in grammatical contrast to the more closed noun kvutzah, 

connotes an ongoing process [kvutzah is a past-participial noun; 

kibbutz is basically a gerund] that also carries resonances of the 

term kibbutz galuyot (“ingathering of the exiles”), a phrase based 

on scriptural prophecies (see Deut. 30.4, Isa. 11.12), which was the 

declared principal goal of Zionism.
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 Aerial view of Kibbutz Gan Shmuel, 2008

מראה מן האוויר של קיבוץ גן–שמואל, 2008
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ערב חברים בחדר האוכל, קיבוץ בית–השיטה, 1967 ]צילום: עזריה אלון[

 A members’ evening in the dining hall, Kibbutz Beit Hashita, 1967 [ Photo: Azaria Alon]
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קבוצה, קיבוץ

בגולה  יהודיות  בקהילות  התארגנות  של  מסורתי  הד  "קבוצה"  למושג 

בתחומים שונים של ערבות הדדית. המושג רווח - לצד מונחים לועזיים 

מעוברתים כמו "קולקטיב" או "קומונה" - כבר ביישוב הישן ובמושבות, 

בזה.  וכיוצא  הדדית  עזרה  בריאות,  בענייני  שותפּות  קבוצות  נהגו  אז 

קבוצות חלקו, למשל, מטבח משותף או קופות חולים. קבוצות קבלניות 

למקום  וממקום  למשימה  ממשימה  יחד  שעברו  פועלים  איגדו  נודדות 

ברחבי הארץ. מתוך כל אלה התפתח רעיון הקבוצה כיישוב שיתופי של 

ממש בכל תחומי החיים. ראשוני היישובים הללו, ובראשם דגניה )נוסד 

ב–1910(, ראו עצמם כקבוצות אקסקלוסיביות, קטנות וסגורות. כאשר עלה 

בעשור הבא הרעיון החלופי של "הקבוצה הגדולה והגֵדלה", שראשיתו 

בעין–חרוד )נוסד ב–1921(, נקרא הגוף היישובי בשם החדש "קיבוץ": שם 

פעולה זה - בניגוד דקדוקי לשם העצם הסגור יותר "קבוצה" - מצביע 

על תהליך מתמשך ומתקשר לקיבוץ גלויות )ראו דברים ל, ד; ישעיהו יא, 

יב(, שהיה ליעד הראשי של הציונות. מסגרות הקיבוץ הגדולות היו עד 

מהרה לרוב בקרב היישובים השיתופיים. ההבדלים הראשיתיים בין שני 

טיפוסי היישוב היטשטשו בהדרגה וכך גם ההבדלים בהוראותיהם של 

המונחים, הנשמרים כיום רק בהקשר ההיסטורי. 



“point” (nekudah)

In the initial period this term designated “a settlement”, and a term 

prevalent in the architectural discourse of the time was “the form 

of the point”, i.e., the structure of the settlement and its general 

planning as a crystallized whole. (According to the Kabbalah, the 

creation of the world began from a point that contained the entire 

world in a condensed form.) The term “point” is also understood 

in a geographical context, as a point on the map.
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 General plan for Kibbutz Ein Hashofet, 1940; architect: Arieh Sharon

תוכנית כללית לקיבוץ עין–השופט, 1940; תכנון: אריה שרון

 Aerial view of Kibbutz Yagur, 1940s

מראה מן האוויר של קיבוץ יגור, שנות ה–40

≥
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תוכנית דיאגרמטית כללית לקיבוץ בן 250 משפחות, שנות ה–40; תכנון: שמואל ביקלס

 General diagrammatic plan for a kibbutz of 250 families, 1940s; 

architect: Samuel Bickels. Key: א – Members’ residences; 

 ;Adolescents’ houses; 4 – Dining hall –ד  ;Classrooms – ג ;Children’s houses – ב

5 – Culture house; 6 – Hall
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נקודה

בתקופת הראשית מונח זה ציין "יישוב", ובשיח האדריכלי רווח בהתאם 

המונח "צורת הנקודה", דהיינו - מבנה היישוב ותוכניתו כמכלול מגובש 

)על פי הקבלה, בריאת העולם מתחילה מנקודה, שמכילה בצמצום את 

גם בהקשר הגיאוגרפי, כנקודה על  "נקודה" מובן  כולו(. המונח  העולם 

המפה.



“member” – also “comrade”, 

“friend” ( ·haver)

In its Hebrew etymology ·haver [translated as “member” when used 

in phrasings such as “member of” – a kibbutz, a movement, an 

organization, etc., or as “comrade” or “friend”, in other contexts 

(Tr.)], stands higher than “friend” or “companion” in the gradation 

of relations among people, as it implies comradeship on the path 

and in the idea of collectivism, and has a traditional source in the 

Mishnaic groups of sages who collectively shared knowledge and 

a common fate. In most kibbutzim, until recently new members 

were generally accepted by vote at a kibbutz meeting or in a 

secret ballot, and since all property in the kibbutz is collectively 

owned, membership has important legal implications. During the 

first decades of the kibbutzim’s existence, children of kibbutz 

members were accepted automatically on completing their high 

school studies or on their discharge from military service; in later 

years, when at this juncture it became common practice for them 

to travel abroad or to try working outside the kibbutz, the decision 

to accept them would be made at the kibbutz meeting. The Kibbutz 

Meuchad practiced non-selective acceptance, irrespective of age, 

family status or political views, while the Kibbutz Artzi practiced 

selective acceptance based on criteria of a common political path. 
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 A vote on acceptance of new members, Kibbutz Ein Hashofet, 1958

הצבעה על קבלת חברים, קיבוץ עין–השופט, 1958
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פגישת ילדים עם חבר מבוגר, קיבוץ גבע, שנות ה–60

 Children in conversation with an elderly member, Kibbutz Geva, 1960s
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חבר, חברים 

בִמדרג  מ"ֵרע"  יותר  גבוה  ממוקם  "חבר"  העברית,  של  באטימולוגיה 

ולרעיון  לדרך  חברּות  על  מורה  המונח  שכן  אנשים,  בין  הקשרים 

השותפות ומקורו המסורתי בקבוצות חכמים שחלקו ידע וגורל משותף. 

חברים  קבלת  על  שהחלטה  לאחרונה,  עד  נהוג,  היה  הקיבוצים  ברוב 

חדשים מתקבלת בהצבעה באספת הקיבוץ או בקלפי, ומאחר שהרכוש 

משמעותיות.  משפטיות  השלכות  כזו  לחברּות  יש   - משותף  בקיבוץ 

בעשורים הראשונים, בני קיבוץ היו מתקבלים לחברּות באורח אוטומטי 

וכאשר  צבאי,  משירות  שחרורם  עם  או  בתיכון  הלימודים  סיום  עם 

השתרש הנוהג לצאת למסע בחו"ל או לעבודה בחוץ לפני החזרה לחיים 

בקיבוץ - התקבלו באישור האסיפה עם שובם. תנועת הקיבוץ המאוחד 

משפחתי  מצב  בגיל,  תלות  בלי  סלקטיבית,  בלתי  חברים  בקבלת  דגלה 

או עמדה פוליטית; תנועת הקיבוץ הארצי, לעומת זאת, דגלה בחברּות 

סלקטיבית וקשרה את החברּות עם דרך פוליטית משותפת.



“room” ( ·heder)

A term for the member’s residential unit. The word “room” implies 

a unit that is not independent but is part of a house – the kibbutz. 

The idea is that the kibbutz is an extended house in which there 

are many rooms, some of them more public (like the dining hall 

[in kibbutz parlance this is actually called the “eating room”], and 

some intended for the use of the individual. In the early phases 

the residential rooms in the kibbutz were planned as units in a 

small single- or double-story building, each containing about four 

adjacent rooms in an elongated “train” structure – as distinct from 

large repetitive buildings such as Charles Fourier’s phalanstère or 

the workers’ homes in the Soviet Union.

 Since then the kibbutz “room” has changed its form a number 

of times. Uses that earlier took place in the public buildings of the 

kibbutz have passed to the domain of the individual, and the room 

has expanded until it is a “room” only in name. First, in the ’30s, a 

bathroom was added to each residential “train”, and later to each 

room; after this a kitchenette and a bedroom alcove separated 

from the main space of the room by a partition were also added; 

and finally, with the transition to “family sleeping”, bedrooms for 

the children were added, and even a parking space for a private car.
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 Interior of a residential room, Kibbutz Mizra, view in the 1960s; 

architect: Shmuel Mestechkin 

 פנים חדר מגורים, קיבוץ מזרע, מראה בשנות ה–60;

תכנון: שמואל מסטצ'קין
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פנים חדר מגורים, קיבוץ גבעת–ברנר, מראה בשנות ה–30 ]צילום: חנן בהיר[

 Interior of a residential room, Kibbutz Givat Brenner, view in the 1930s [ Photo: Hanan Bahir]
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חדר

כינוי לדירת המגורים של החברים. החדר אינו עומד לעצמו אלא מרמז 

מורחב  בית  הוא  הוא שהקיבוץ  הרעיון  הקיבוץ.  מבית,  חלק  היותו  על 

חדר  או  האוכל  חדר  )כמו  יותר  "ציבוריים"  חלקם  חדרים–חדרים,  ובו 

החולים(, וחלקם מיועדים לשימושי הפרט. חדרי המגורים בקיבוץ תוכננו 

ביחידות בניין קטנות, חד– או דו–קומתיות, שכל אחת מהן כללה כארבעה 

חדרים במבנה רכבת - וזאת במקום מבנים גדולים בנוסח הפלאנסטריות 

של שארל פורייה או מעונות הפועלים בברית–המועצות.

החדר הקיבוצי שינה את פניו פעמים מספר. שימושים שקודם לכן   

הלך  והחדר  הפרט,  לרשות  עברו  הקיבוץ  של  הציבור  במבני  התקיימו 

והתרחב עד שנותר "חדר" בשמו בלבד. תחילה, בשנות ה–30, נוסף חדר 

רחצה לכל "רכבת" מגורים, ובהמשך גם לכל חדר; אחר כך נוסף לחדר 

מטבחון ופינת שינה, שהופרדה מהחלל העיקרי באמצעות מחיצה קלה; 

ולבסוף - עם המעבר ללינה משפחתית - נוספו חדרי שינה לילדים, ואף 

מקום חניה לרכב פרטי.



“dining hall” [literally: “eating room”] 

( ·hadar okhel)

“In the content of its life, the kibbutz point is centralistic; all of its 

evolution is constantly shaped in the Hall of Meeting, as I would call 

it: the name ‘eating room’ is neither here nor there, because it is 

not the eating there that is the main thing. All the buildings around 

it only complement and congregate in various radii projected from 

it” (Yehuda Feinmesser, 1943).

 The dining hall is the place where the members gather for 

meals, meetings and discussions, for the day-to-day organization of 

the work roster, as well as for dancing, lectures, memorial days and 

holiday festivities – it is a bustling public space during all the hours 

of the day and the evening. It is thought of as a secular shrine, and 

in terms of form and values it is the most iconic building in the 

kibbutz. Its position in the space makes this unequivocally clear: 

it stands in the center of the kibbutz, constitutes one of the sides 

of the central public space, and provides a concluding structural 

chord at the end of the main road leading to it. In terms of its 

symbolism, the dining hall has provided kibbutz architects with 

a rare opportunity for monumental expression, a response to 

the new awareness (throughout the world) of the need to plant 

centers of gravity in the purposeful urban centers of modernism, in 

the form of monuments that would express the spirit of the new 

society. Since the connection between the society and nature was 

at the core of kibbutz life, emphasis was placed on the meeting of 

the dining hall’s contours with the landscape.

 The scale of the dining hall and its centrality in kibbutz life 

also allowed the architects the “luxury” of engaging with details. 

In one of the dining halls planned by Munio Gitai Weinraub, for 

example, the architect designed not only the cladding of the walls 

with delicate wooden slats, but also all the wooden furniture – 

tables and chairs – to the last detail. The function of the elegantly 

framed oil paintings in the private dining spaces of the bourgeoisie 

was replaced in the kibbutz dining hall by modern art works, 
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 A member setting tables in the dining hall, Kibbutz Ein Hashofet, 1960s

חבר מסדר שולחנות בחדר האוכל, קיבוץ עין–השופט, שנות ה–60

which blended with the architecture and were created by artists 

who were kibbutz members. The inclusion of murals on the outer 

wall enriched the architecture without being perceived as over-

ornamental, and created an impressive backdrop for the open 

public space.



 Interior of the dining hall, Kibbutz Givat Brenner, view in the 1960s; 

architect: Robert Bennet

 פנים חדר האוכל, קיבוץ גבעת–ברנר, מראה בשנות ה–60;

תכנון: רוברט בנט

 The dining hall, Kibbutz Tel Yosef, 1930s; architect: Leopold Krakauer

חדר האוכל, קיבוץ תל–יוסף, שנות ה–30; תכנון: ליאופולד קרקאוור

 ≥
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"שאלת חדר האוכל": דיאגרמות, 1948; תכנון: אריה שרון

 The “dining hall question”: diagrams, 1948; architect: Arieh Sharon
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חדר אוכל

"בתוכן חייה, הנקודה הקיבוצית היא צנטרליסטית; כל התהוותה נעצבת 

והולכת באולם המועד, כך הייתי מכנהו: השם חדר אוכל אינו מעלה 

אלא מוריד, כי לא האוכל הוא בו העיקר. כל הבניינים הסובבים אותו רק 

משלימים ומתכנסים ברדיוסים שונים המוקרנים ממנו" )יהודה פיינמסר, 

.)1943

החברים  של  התכנסות  מקום  הוא  אכילה(  חדר  )או  האוכל  חדר   

לסעודה, אסיפה ודיון, לארגון יומיומי של סידור העבודה, וכן לריקודים, 

ציבורי שוקק בכל שעות  - מרחב  ומועדים  זיכרון, חגים  ימי  הרצאות, 

פורמלית  ומבחינה  חילוני,  כמקדש  נתפס  האוכל  חדר  והערב.  היום 

וערכית הוא המבנה האיקוני ביותר בקיבוץ. מיקומו במרחב מבהיר זאת 

של  הדפנות  אחת  את  מהווה  הקיבוץ,  במרכז  ניצב  חד–משמעי:  באופן 

התנועה  ציר  את  מבני  באקורד  ומסיים  המרכזית,  הציבורית  הַרחבה 

הקיבוץ  לאדריכלי  סיפק  האוכל  חדר  סמלית,  מבחינה  אליה.  הראשי 

רחבי  )בכל  החדשה  להכרה  מענה  מונומנטלי,  לביטוי  נדירה  הזדמנות 

התכליתיים  האורבניים  במרחבים  מרכזי–כובד  לטעת  בצורך  העולם( 

החדשה.  החברה  רוח  את  שיבטאו  מונומנטים  בדמות  המודרניזם,  של 

מאחר שהקשר בין החברה לטבע עמד בלב ההוויה הקיבוצית, הודגש קו 

הִמתאר של חדר האוכל במפגשו עם הנוף. 

איפשרו  הקיבוץ  בחיי  ומרכזיותו  האוכל  חדר  של  קנה–המידה   

מחדרי  באחד  בפרטים.  שבהתעסקות  ה"לוקסוס"  את  גם  לאדריכלים 

לא  האדריכל  עיצב  למשל,  גיתאי–וינרויב,  מוניו  של  בתכנונו  האוכל 

 - העץ  רהיטי  כל  את  גם  אלא  עדינות,  עץ  מרפפות  קירות  חיפויי  רק 

שולחנות וכסאות - לפרטי–פרטים. את תפקיד ציורי השמן הממוסגרים 

בהידור בחללי האכילה הפרטיים של הבורגנות, החליפו בחדר האוכל 

הקיבוצי יצירות של אמנות מודרנית, שהשתלבו באדריכלות והיו לרוב 

בקירות  קיר  ציורי  של  שילובם  קיבוץ.  חברי  אמנים  של  יצירתם  פרי 

החיצוניים העשיר את האדריכלות בלי להיתפס לקישוטיות–יתר, ויצרו 

גם תפאורה מרשימה לחלל הציבורי הפתוח.



“cultural buildings” (mivnei tarbut )

Various researchers have noted that despite its rural location the 

kibbutz had more than a few urban social characteristics. A survey 

of the various buildings common in the kibbutz space – culture 

house (beit tarbut), members’ club (mo’adon le-
·
haver), reading room, 

library, music room, performance hall – confirms this observation 

with regard to the cultural sphere. At first, similarly to the practice 

in cities, the public buildings were built around the central public 

plaza, but since traffic in the kibbutz was based on walking rather 

than on vehicles, they soon began to situate institutions such as 

sports and performance halls on the outskirts of the kibbutz, so as 

not to overburden the center and to leave it compact and accessible 

for day-to-day uses.

 Many public buildings in kibbutzim reveal themselves to 

be marvels of an architecture that extols humanistic values and 

manages to be simultaneously monumental and human in its scale 

– an architecture that makes an in-depth study of issues such as 

the building’s relation to the landscape (e.g., the culture house in 

Kibbutz Geva, planned by Arieh Sharon), the spirit of the place 

(e.g., the members’ clubhouse in Kibbutz Nativ HaLamed He, 

planned by Hanan Havron), natural lighting (Museum of Art, Ein 

Harod, planned by Samuel Bickels).
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 Interior of Kolin House, Kibbutz Neve Eitan, view in 1961; architect: Samuel Bickels

פנים בית קולין, קיבוץ נווה–איתן, מראה ב–1961; תכנון: שמואל ביקלס
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פנים חדר קריאה, קיבוץ הזורע, מראה בראשית שנות ה–50; 

תכנון: מוניו גיתאי–וינרויב, אל. מנספלד

 Interior of a reading room, Kibbutz Hazorea, view in the early 1950s; 

architects: Munio Gitai Weinraub, Al. Mansfeld
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מבני תרבות

חוקרים שונים כבר הבחינו שלמרות מיקומו בכפר היו לקיבוץ לא מעט 

מאפיינים חברתיים עירוניים. סקירה של מבנים שונים הרווחים במרחב 

הקיבוצי - בית תרבות, מועדון, חדר קריאה, ספרייה, חדר מוזיקה, אולם 

מופעים - מאשרת הבחנה זו בכל הנוגע לתחום התרבות. בדומה לנעשה 

בעיר מוקמו מבני הציבור תחילה סביב הַרחבה הציבורית המרכזית; אך 

מאחר שהתנועה בקיבוץ התבססה על הליכה ולא על כלי רכב, החלו עד 

מהרה למקם מוסדות כמו אולמות מופעים וספורט בפאתי הקיבוץ, כדי 

שלא להכביד על המרכז ולהשאירו קומפקטי ונגיש לשימושי היומיום.

מבני ציבור רבים בקיבוצים מתגלים כמופת של אדריכלות, המעלה   

על נס ערכים הומניסטיים ומצליחה להיות מונומנטלית ואנושית בעת 

ובעונה אחת - אדריכלות החוקרת לעומק סוגיות כמו הקשר לנוף )בית 

לחבר  )מועדון  המקום  רוח  שרון(,  אריה  בתכנון  גבע,  בקיבוץ  התרבות 

בתכנון  הטבעי  האור  ותפקיד  הברון(,  חנן  בתכנון  נתיב–הל"ה,  בקיבוץ 

)משכן לאמנות עין–חרוד, בתכנון שמואל ביקלס(. 



“children’s house” (beit yeladim )

The children’s house (which in the early phases was the only house 

in the kibbutz built in concrete) was planned as an “inclusive” space 

that provided for all of the children’s needs: a dining room, an 

infirmary, bedrooms, games rooms, a yard and a vegetable garden. 

In most of the kibbutzim the children slept in the children’s houses, 

and spent the afternoon and evening hours with their parents.

 For the kibbutz architects, the “children’s society” presented a 

unique planning challenge. In the kibbutzim of Hashomer Hatzair, 

the children between the ages of 12 and 18 were generally sent to 

a regional “institution”, which absorbed youngsters from several 

kibbutzim in the surrounding area. In these cases the children’s 

society was planned as a sort of miniature kibbutz, with a dining 

hall and school wings around a central lawn. The residential rooms 

of the children and the staff were built around this inner nucleus, 

and beyond them were the agricultural functions, such as orchards 

and stables. The small scale of the children’s society provided an 

opportunity to plan a purer kibbutz model than was possible in the 

planning of large kibbutzim with complex needs. In the planning 

of the children’s society at Kibbutz Beit Alfa, for example, Arieh 

Sharon created a well bounded plan, arranged around a main axis 

leading from the entrance to the dining hall, the clubhouse and the 

library, with the buildings housing the classrooms and bedrooms 

ordered in almost perfect symmetry on either side of the main axis.

 In the 1970s and ’80s many kibbutzim began to abandon the 

idea of “collective sleeping” and the children returned to living in 

their parents’ homes.
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 Putting the children to bed in the children’s house, 

Kibbutz Givat Haim Ichud, 1973 [ Photo: Micha Bar-Am]

 השכבה בבית ילדים, קיבוץ גבעת–חיים איחוד, 1973

]צילום: מיכה בר–עם[



 Interior of a children’s house, Kibbutz Givat Brenner, view in the 1950s [ Photo: Hanan Bahir]

פנים בית ילדים, קיבוץ גבעת–ברנר, מראה בשנות ה–50 ]צילום: חנן בהיר[
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 An activity in the children’s house, Kibbutz Afikim, view in 1976 [ Photo: Micha Bar-Am]

פעילות בבית הילדים, קיבוץ אפיקים, 1976 ]צילום: מיכה בר–עם[
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לולי תינוקות בחצר בית הילדים, קיבוץ גבעת–ברנר, 1950 בקירוב ]צילום: חנן בהיר[

 Play-pens in the children’s house yard, Kibbutz Givat Brenner, ca. 1950 [ Photo: Hanan Bahir]
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בית ילדים

בית הילדים תוכנן כמרחב "כולל" שסיפק את כל צורכי הילד: חדר אוכל, 

מרפאה, חדרי שינה, כיתות לימוד, חדרי משחק, חצר וגינת ירק. ברוב 

אחר  בשעות  הוריהם  עם  ושהו  הילדים,  בבתי  הילדים  לנו  הקיבוצים 

הצהריים והערב.

בשביל אדריכלי הקיבוץ היוותה חברת הילדים אתגר תכנוני ייחודי.   

בקיבוצי השומר הצעיר, ילדים מגיל 12 עד 18 נשלחו בדרך כלל ל"מוסד" 

תוכננה  אלה  במקרים  בסביבה.  קיבוצים  מכמה  נוער  בני  אזורי, שקלט 

מרכזי שסביבו  כר דשא  עם  בזעיר–אנפין,  קיבוץ  כמעין  הילדים  חברת 

חדר האוכל ואגפי בית הספר. סביב הגרעין הפנימי ניצבו חדרי המגורים 

מטעים  כגון  החקלאיות  הפונקציות  להם  ומֵעבר  והצוות,  הילדים  של 

לתכנון  הזדמנות  סיפק  הילדים  חברת  של  הקטן  קנה–המידה  ואורוות. 

ומורכבי  גדולים  קיבוצים  יותר משהתאפשר בתכנון  קיבוצי טהור  דגם 

צרכים. בתכנון חברת הילדים בקיבוץ בית–אלפא, למשל, יצר אריה שרון 

תוכנית תחומה היטב, הערוכה סביב ציר ראשי המוביל מהכניסה אל 

בסימטריה  סדורים  צדדיו  כשמשני  והספרייה,  המועדון  האוכל,  חדר 

כמעט מושלמת מבני הכיתות והשינה.

וה–80 למאה ה–20 החלו בקיבוצים רבים לנטוש את  בשנות ה–70   

רעיון הלינה המשותפת, והילדים חזרו לדור בבתי הוריהם.



“gardenscape” (noi )

The Talmudic term noi (נוי) [translated functionally in this book by 

the coinage “gardenscape”], which recurs in the Jewish liturgy, was 

probably derived from the scriptural na’avah (נאוה), beautiful (Song 

of Songs 1.4), and from anavehu (אנווהו), “I shall glorify Him” (Exod. 

15.2), or from naveh (נוה), a habitat or oasis (e.g. Exod. 15.13, Isa. 

32.18). The term was adopted into the lexicon of the kibbutz 

movement at an early stage of its development to refer to all the 

decorative garden- and land-scaping work done within the bounds 

of the settlement, and is still used in this sense to this day in the 

kibbutzim. Outside the kibbutz sector, the word is used in Israeli 

Hebrew only in collocations such as tzim·hei noi (decorative plants) 

and dagei noi ([decorative] aquarium fish). Gardenscape work is a 

central element in the range of elective functions in the kibbutz, the 

main purpose of which is to confer beauty and inspiration, side by 

side with the obligatory functions, the chief of which is work.
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 An unidentified kibbutz, view in the 1960s

קיבוץ לא מזוהה, מראה בשנות ה–60

The central lawn, Kibbutz Geva, view in the 1970s

 המדשאה המרכזית, קיבוץ גבע, שנות ה–70

 ≥
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תוכנית נטיעות ודרכים לקיבוץ שפיים, 1943; 

אדריכלות גנים ונוף: שלמה אורן–ויינברג

 Planting and road plan for Kibbutz Shefayim, 1943; 

garden and landscape architect: Shlomo Oren-Weinberg

נוי

המונח התלמודי "נוי", השגור בליטורגיה היהודית, נגזר כנראה מ"נאוה" 

התנ"כי )שיר השירים א, ד(, מ"אנווהו", בהוראתו כשיר הלל לאל )שמות 

אומץ  המונח  יח(.  לב,  ישעיהו  יג;  טו,  )למשל שמות  מ"נוה"  או  ב(,  טו, 

ללקסיקון של התנועה הקיבוצית בשלב מוקדם בהתפתחותה בהתייחס 

והוא ממשיך לשמש  היישוב,  בגבולות  הנוף  ואדריכלות  הגינון  לתחום 

ורק  אך  כמעט  מוכר  הוא  הקיבוצי  למגזר  מחוץ  היום.  עד  זה  במובנו 

בצירופים כבולים דוגמת "צמחי נוי" או "דגי נוי". הנוי הוא יסוד מרכזי 

במערך תפקודי הרשות בקיבוץ, שעיקרם הענקת יופי והשראה, במקביל 

למערך החובות שהעבודה בראשן.

 ™



“production zone” ( ·hatzar meshek )

The term “meshek” [literally: “economy”, or “farmhold”, and 

sometimes used as a synonym for “kibbutz settlement”] generally 

refers to the productive sphere in the kibbutz, while “ ·hatzer” 

means “yard”. The term “ ·hatzar meshek” [a literal approximation 

might be “farmhold yard”] refers to the space designated for 

agriculture (livestock sheds, chicken coops, agricultural crops), 

industry (factories, plants), artisanry (blacksmithing and carpentry 

workshops), and storage spaces for agriculture and industry. This 

“production zone” comprises all these functions in a structural 

framework inside one entire space, to signify the symbiosis of the 

production branches in the kibbutz society, which supplies all its 

needs through its own efforts. In the initial period, in the “small 

kvutzah”, the meshek contained both the social and the productive 

functions. At a later stage the “farmhold yard” was separated from 

the “community yard”, creating two independent “yards”.
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 The packing house, Kibbutz Yagur, view in the 1970s [ Photo: Ari Glas]

בית האריזה, קיבוץ יגור, מראה בשנות ה–70 ]צילום: ערי גלס[
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קיבוץ אשדות–יעקב, מראה בשנות ה–30 ]צילום: אליהו כהן[

 Kibbutz Ashdot Yaakov, view in the 1930s [ Photo: Eliyahu Cohen]
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חצר משק

המושג "משק" מתייחס על פי רוב לתחום הייצור בקיבוץ: המשק החקלאי 

מלאכה  )מפעלים(,  והתעשייתי  חקלאיים(  גידולים  לולים,  )רפתות, 

)נפחייה, נגרייה(, ומחסנים לחקלאות ולתעשייה. "חצר המשק" מאגדת 

בין  הסימביוזה  לציון  שלם,  מרחב  של  מבנית  במסגרת  אלה  תפקודים 

ענפי הייצור בחברה הקיבוצית, המספקת את כל צרכיה בכוחות עצמה. 

בתקופת הראשית, ב"קבוצה הקטנה", חצר המשק כללה את התפקודים 

החברתיים והמשקיים כאחד. אחר כך נפרדה חצר המשק מחצר הקהילה 

ליצירת שתי חצרות עצמאיות. 



Samuel Bickels

(1909, Lvov, Galicia – 1975, Kibbutz Beit Hashita)

Bickels was exposed to Socialist Zionist ideas in his family home 

in Lvov (Lemberg) in Galicia (then in south-eastern Poland). He 

completed his studies in architecture and engineering at the Lvov 

Polytechnikum (1928–1931), followed by six months of informal 

study in Paris. In 1933 he immigrated to Eretz-Israel. His parents 

and most of his family perished in the Holocaust. He became a 

member of Kibbutz Tel Yosef in the late 1930s, and from 1951 until 

his death in 1975 was a member of Kibbutz Beit Hashita.

 Bickels was committed to the kibbutz idea, and took part in the 

physical planning of tens of kibbutzim throughout the country. Like 

the founders of the “large and growing” kibbutz, he believed that 

the kibbutz is not a small and remote agrarian village but a modern 

alternative to the traditional city, and in this spirit he planned tens 

of settlements in Israel. At the center of the kibbutz settlement 

he placed cultural institutions of the kinds characteristic of major 

cities in Europe, and also planned tens of such buildings in various 

kibbutzim. Among his important buildings are the Museum of Art, 

Ein Harod (1948), and the Ghetto Fighters’ House (Holocaust 

Museum) in Kibbutz Lohamei HaGhetaot (1958).

 In his spare time Bickels painted and played the violin, but 

refrained from exhibiting his paintings or playing before an audience. 

He invested all his energy in planning, and perhaps expressed his 

artistic sensitivity in the emphases of the planning: in the quality of 

the acoustics in the concert halls, in the appropriate design of the 

display spaces (proportions and lighting) in the museums. Bickels is 

esteemed for his original solutions for the introduction of natural 

lighting into museum spaces, and is considered a trailblazer in this 

field. It is only in recent years that his distinctive and extensive 

architecture has gained recognition in professional circles in Israel.

P
art Fo

u
r: K

ey to
 T

erm
s an

d
 N

o
tes o

n
 A

rch
itects



233

 Samuel Bickels, sketches for ceilings that introduce natural light into the galleries, 

Museum of Art, Ein Harod, ca. 1947

 שמואל ביקלס, סקיצות לתקרות המחדירות תאורה טבעית באולמות התצוגה,

משכן לאמנות, עין–חרוד, 1947 בקירוב
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טקס חנוכת בית לוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי–הגטאות, 1958; 

תכנון: שמואל ביקלס

 The inauguration ceremony of the Ghetto Fighters' House Museum, 

Kibbutz Lohamei Haghetaot, 1958; architect: Samuel Bickels
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שמואל ביקלס 

)1909, לבוב, גליציה - 1975, קיבוץ בית השיטה(

בלבוב  משפחתו  בבית  ביקלס  נחשף  ציוניים–סוציאליסטיים  לרעיונות 

השלים  ובהנדסה  באדריכלות  לימודיו  ואת  שבגליציה,  )למברג( 

בלתי  השתלמות  שנת  ובחצי   )1931—1928( לבוב  של  בפוליטכניקום 

פורמלית בפריז, שאליה יצא בתום לימודיו. ב–1933 עלה לארץ–ישראל. 

הוריו, אחיו ורוב בני משפחתו נספו בשואה. היה חבר קיבוץ תל–יוסף 

מסוף שנות ה–30, ומ–1951 ועד מותו ב–1975 היה חבר קיבוץ בית–השיטה.

של  הפיזי  בתכנון  חלק  נטל  הקיבוץ,  לרעיון  מגויס  שהיה  ביקלס,   

עשרות יישובים ברחבי הארץ. בעקבות מייסדי הקיבוץ הגדול והגֵדל, הוא 

האמין שהקיבוץ אינו כפר אגררי קטן ונידח אלא אלטרנטיבה מודרנית 

לעיר המסורתית, וברוח זו תכנן עשרות יישובים בישראל. בלב היישוב 

ערים  המאפיינים  הסוגים  מן  תרבות  מוסדות  ביקלס  הציב  הקיבוצי 

מרכזיות באירופה, ואף תכנן עשרות מבנים כאלה בקיבוצים שונים. בין 

בית  ומוזיאון   )1948( עין–חרוד  לאמנות  משכן  נמנים  החשובים  בנייניו 

לוחמי–הגטאות בקיבוץ לוחמי–הגטאות )1958(.

בשעות הפנאי עסק ביקלס בציור ובנגינה בכינור, אך נמנע מהצגת   

ציוריו או מנגינה לפני קהל. את כל מאודו השקיע בתכנון, ואת רגישותו 

כאמן מבצע ביטא אולי בדגשי התכנון: באיכות האקוסטיקה באולמות 

במוזיאונים.  ותאורה(  מידות  )יחסי  הנכון  התצוגה  במרחב  קונצרטים, 

ביקלס נודע בפתרונותיו המקוריים להחדרת אור טבעי לחללי המוזיאון 

עבודתו  זוכה  האחרונות  בשנים  רק  זה.  בתחום  דרך  לפורץ  ונחשב 

האדריכלית הייחודית והמקיפה להכרה בחוגי המקצוע בישראל.



Richard Kauffmann

(1887, Frankfurt – 1958, Jerusalem)

Kauffman was a trailblazing architect and town planner who led 

the implementation of modernist planning conceptions in Eretz-

Israel from the 1920s on. He studied architecture at the Technical 

University (Hochschule) in Darmstadt and at the Technical 

University in Munich, where he also studied town planning (with 

Theodor Fischer), a new discipline in that period. In 1920 he 

arrived in Eretz-Israel to direct the planning department of the 

World Zionist Organization, which owned the lands for Jewish 

settlement. In Eretz-Israel he prepared many plans for urban 

neighborhoods and for various kinds of settlements, among them 

55 kibbutzim.

 Kauffmann viewed town planning as a rational centralizing 

activity aimed at creating an organic settlement that would have 

the capacity to develop in an informed manner for many years. In 

his time it was customary to devote this kind of planning thought 

principally to cities, but Kauffmann argued that it should be applied 

to agricultural settlements as well. He laid the responsibility for the 

jumbled and unsatisfactory development of the agricultural colonies 

from the first phase of Zionist settlement on their amateurish 

planning, and wished to save the kibbutzim from a similar fate by 

balancing variables such as social uses, transport, production, the 

settlement’s economy, sanitation and security, and integrating them 

all into a viable physical plan.

 Kauffmann found the ideal form for an agricultural settlement 

in Eretz-Israel in the model proposed by the Garden City 

movement. He had been a member of this movement before his 

arrival in Palestine, and in 1922 he extended his acquaintance with 

its principles during a tour to several garden cities in Germany 

together with Dr. Arthut Ruppin, director of the Settlement 

Department of the WZO. Despite the radial arrangement of the 

garden cities, which influenced Kauffmann in his planning of the 

workers’ settlement Nahalal, he chose not to enclose the kibbutz 
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in a geometry that was liable to impair the flexibility of its future 

development.

 When preparing a plan for a kibbutz, Kauffmann would learn the 

landscape and terrain conditions specific to the place. In Kibbutz 

Dan, for example, he planned the paths in such a way that a person 

walking on them would be exposed gradually to the landscape 

of the surrounding hills. There can be no doubt that besides the 

consistent planning principles that he bequeathed to the kibbutzim, 

his contribution can also be gauged by his capacity to develop these 

into a fascinating aggregate of countless variegated plans.

 Residential buildings, Kibbutz Tel Yosef, view in 1928; architect: Richard Kauffmann

בתי מגורים, קיבוץ תל–יוסף, מראה ב–1928; תכנון: ריכרד קאופמן
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מראה מן האוויר של קיבוץ הזורע )ברקע: המושבה יקנעם(, שנות ה–30; 

תכנון: ריכרד קאופמן

 Aerial view of Kibbutz Hazorea (in the background: Yoqneam), 1930s; 

architect: Richard Kauffmann
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ריכרד קאופמן 

)1887, פרנקפורט - 1958, ירושלים(

אדריכל ומתכנן ערים פורץ דרך, שהנהיג בארץ–ישראל תפיסות תכנון 

למד  קאופמן  ה–20.  למאה  ה–20  שנות  בראשית  החל  מודרניסטיות 

אדריכלות בבית הספר הגבוה בדרמשטאט ובבית הספר הטכני הגבוה 

חדש  תחום  ערים,  תכנון  פישר(  תיאודור  )אצל  למד  גם  שם  במינכן, 

באותה תקופה. ב–1920 הגיע לארץ–ישראל כדי לנהל את מחלקת התכנון 

של ההסתדרות הציונית, בעלת הקרקעות להתיישבות היהודית. בארץ–

ישראל הכין תוכניות רבות לשכונות עירוניות וליישובים מסוגים שונים, 

בתוכם כ–55 קיבוצים. 

שמטרתה  רציונלית,  ריכוזית  פעילות  ערים  בתכנון  ראה  קאופמן   

שנים.  לאורך  מושכל  באופן  להתפתח  שבכוחו  אורגני  יישוב  ליצור 

בתקופתו נהגו להקדיש חשיבה תכנונית כזו בעיקר לערים, אולם קאופמן 

טען כי יש להחילה גם על יישובים חקלאיים. את האחריות להתפתחותן 

המגובבת והלקויה של המושבות החקלאיות מראשית ימי הציונות הטיל 

קאופמן על תכנונן החובבני, וביקש להציל מגורל דומה את הקיבוצים, 

תוך שקלול משתנים כמו חברה, תחבורה, משק, כלכלה, היגיינה וביטחון 

ועריכתם לכלל תוכנית פיזית ראויה. 

את הדגם האידיאלי ליישוב חקלאי בארץ מצא קאופמן במודל של   

תנועת עיר הגנים. עוד בטרם עלה ארצה היה קאופמן חבר בתנועה זו, 

ערי  בכמה  שערך  בסיור  עקרונותיה  עם  היכרותו  את  העמיק  וב–1922 

ההתיישבות  מחלקת  מנהל  רופין,  ארתור  ד"ר  עם  יחד  בגרמניה  גנים 

בהסתדרות הציונית. למרות סידורן הרדיאלי של ערי הגנים, שהשפיע על 

קאופמן בתכנון מושב העובדים נהלל, הוא בחר שלא לכלוא את הקיבוץ 

העתידית.  התפתחותו  בגמישות  לפגוע  עלולה  שהיתה  בגיאומטריה 

מאידך גיסא הטמיע קאופמן בתכנון הקיבוצים את סידורן של ערי הגנים 

כמרחב שיתופי אחד, שאזורי השימושים השונים ערוכים בו מן השימוש 

האינטנסיבי ביותר במרכז ועד לאקסטנסיבי ביותר בפאתי היישוב. 

בבואו להעמיד תוכנית לקיבוץ, למד קאופמן את תנאי השטח והנוף   

השבילים  תוכנית  את  למשל,  קבע,  לכן  ומקום.  מקום  לכל  הייחודיים 

בקיבוץ דן כך שההולך בהם ייחשף בהדרגה אל נוף ההרים הסובב. אין 

ספק כי לצד עקרונות התכנון העקביים שהנחיל לקיבוצים, תרומתו של 

אינספור  של  מרתק  מכלול  לכדי  לפתחם  ביכולתו  גם  נמדדת  קאופמן 

תוכניות רבגוניות.



Shmuel Mestechkin

(1908, Vasilkov, Ukraine – 2004, Tel Aviv)

Mestechkin was the chief architect in the Technical Department of 

the Kibbutz Artzi – Hashomer Hatzair movement from the time 

the department was established in 1934. He immigrated to Eretz-

Israel with his family in 1923 and settled in Tel Aviv, where he 

lived and worked until his death at the age of 96, in a building that 

he planned in Habimah Square. He studied at the Dessau Bauhaus 

(1931–1933), and on his return to Tel Aviv he worked in the office 

of the architect Joseph Neufeld, until he opened his own office in 

1937.

 Mestechkin’s work focused on the development of a planning 

and building branch for kibbutz settlements, based on understanding 

the distinctive needs, functions and resources of kibbutz life. He 

planned tens of residential houses, educational institutions, sports 

and culture halls and monumental dining halls in the kibbutzim, 

among them the Berl Katznelson Convalescent Home in Kibbutz 

Naan (1945–49), the dining hall at Kibbutz Mizra (1954), the 

gymnastics hall at Kibbutz Dafna (1961–69), the library at the 

seminary of Givat Haviva (1960–65), the dining hall at Kibbutz 

Merchavia (1965–69), the Hashomer Hatzair Convalescent Home 

in Netanya (the 1960s), and the headquarters of the countrywide 

leadership of the Working and Student Youth (Hanoar Haoved and 

Halomed) movement in Tel Aviv (1968). He was also active in the 

Association of Architects, and was its chairman in the years 1959–

1963.
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 The dining hall, Kibbutz Mizra, view in the 1950s; architect: Shmuel Mestechkin

 Below: Interior view with window decorations by Avraham (Tushek) Amerant, 1956 

[ Photo: Zvi Marcus]

חדר האוכל, קיבוץ מזרע, מראה בשנות ה–50; תכנון: שמואל מסטצ'קין

 למטה: מראה פנים עם קישוטי חלונות מעשה ידי אברהם )טושק( אמרנט, 1956

]צילום: צבי מרקוס[
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חדר האוכל )נחנך ב–1969(, קיבוץ מרחביה, מראה בשנות ה–70; 

תכנון: שמואל מסטצ'קין

 The dining hall (inaugurated in 1969), Kibbutz Merchavia, view in the 1970s; 

architect: Shmuel Mestechkin
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שמואל מסטצ'קין 

)1908, וסילקוב, אוקראינה - 2004, תל–אביב(

- השומר הצעיר  אדריכל ראשי במחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי 

מיום היווסדה ב–1934. עלה לארץ–ישראל עם משפחת ב–1923 והתיישב 

בכיכר  שתכנן  בבית   ,96 בגיל  מותו  יום  עד  ופעל  חי  שבה  בתל–אביב, 

שובו  ועם   ,)1933—1931( דסאו  בבאוהאוס  אדריכלות  למד  הוא  הבימה. 

ארצה עבד במשרד האדריכלים של יוסף נויפלד עד שב–1937 פתח משרד 

פרטי.

עבודתו של מסטצ'קין התמקדה בפיתוח ענף תכנון ובינוי להתיישבות   

הקיבוצית, שיפעל מתוך הבנה לצרכים, לפונקציות ולמשאבים הייחודיים 

של חיי הקיבוץ. תכנן בקיבוצים ומחוצה להם עשרות בתי מגורים, מוסדות 

חינוך, חדרי אוכל מונומנטליים ואולמות תרבות וספורט, ביניהם: בית 

אוכל  חדר   ,)1945—49( נען  בקיבוץ  כצנלסון  ברל  ע"ש  לפועלים  מרגוע 

)69—1961(, ספרייה  בקיבוץ מזרע )1954(, אולם התעמלות בקיבוץ דפנה 

בסמינר גבעת–חביבה )65—1960(, חדר אוכל בקיבוץ מרחביה )69—1965(, 

ההנהגה  ובית  ה–60(,  )שנות  בנתניה  הצעיר  השומר  של  הבראה  בית 

הארצית של הנוער העובד והלומד בתל–אביב )1968(. כמו כן היה פעיל 

באגודת האדריכלים ועמד בראשה בשנים 1959—1963.



Arieh Sharon

(1900, Yaroslav, Galicia – 1984, Tel Aviv)

Sharon immigrated to Eretz-Israel in 1920 with a “training” 

(hakhshara) group of the Hashomer Hatzair movement, and was 

one of the founders and planners of Kibbutz Gan Shmuel. The old 

dining hall in this kibbutz is one of his first architectural creations, 

which he planned even before he had received formal training in 

this discipline. After being a member of the kibbutz for six years he 

left the country to study at the Dessau Bauhaus (1926–1929), and 

while a student and also after completing his studies he worked 

at the office of the school’s director, the architect Hannes Meyer. 

While there he was placed in charge of planning the training center 

of the trade unions in Berlin, and on completing this project in 1929 

he was appointed director of Meyer’s architects’ office in Berlin.

 In 1932 he returned to Palestine, settled in Tel Aviv, and 

joined some other young architects whose work was imbued with 

the spirit of modernism. During this period he began planning 

buildings in the International Style in Tel Aviv and elsewhere. The 

most important and major project Sharon was put in charge of 

was preparing a master plan for the State of Israel, on which he 

worked in the years 1949–1953. His book Physical Planning in Israel 

(1951) is in fact the first overall plan to be presented by the State of 

Israel for its territory. His role in producing what to this day is still 

called the “Sharon Plan” made him the architect who has had the 

most influence on the physical layout of the state (and it is doubtful 

whether there is an architect of comparable influence in any other 

country). 

 In the years 1950–1964 Sharon worked in collaboration with 

the architect Binyamin Idelson, and in 1962 was the first architect 

in the country to be awarded the Israel Prize. In the years 1965–

1984 he worked in partnership with his son Eldar Sharon. Among 

the prominent buildings he created in this period are the Rambam 

Hospital in Haifa (1965) and the Yad-Mordechai Memorial Museum 

in Kibbutz Yad-Mordechai (1966).
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 Plan and perspective for a culture house, Kibbutz Mefalsim, 1940s; 

architect: Arieh Sharon

 תוכנית ופרספקטיבה לבית תרבות, קיבוץ מפלסים, שנות ה–40;

תכנון: אריה שרון
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תוכנית כללית מוקדמת לקיבוץ אלומות, 1945; תכנון: אריה שרון

 An early general plan for Kibbutz Alumot, 1945; architect: Arieh Sharon
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אריה שרון 

)1900, ירוסלב, גליציה - 1984, תל–אביב(

עלה לארץ–ישראל ב–1920 עם קבוצת הכשרה של תנועת השומר הצעיר, 

והיה ממקימיו ומתכנניו של קיבוץ גן–שמואל. חדר האוכל הישן בקיבוץ 

בטרם  עוד  וזאת  הראשונות,  האדריכליות  מיצירותיו  אחת  הוא  זה 

זכה להכשרה סדירה בתחום. לאחר שש שנות חברּות בקיבוץ עזב את 

הארץ ללימודים בבאוהאוס דסאו )1926—1929(, ובמהלך לימודיו ולאחר 

השלמתם עבד במשרדו של מנהל בית הספר באותם ימים, אדריכל הנס 

מאייר. במסגרת עבודתו זו הופקד על תכנון מרכז ההכשרה של האיגודים 

המקצועיים בברלין, ועם השלמת הפרויקט ב–1929 מונה למנהל הסניף 

הברלינאי של משרד האדריכלים של מאייר.

ב–1931 חזר שרון לארץ–ישראל, התיישב בתל–אביב וחבַר לאדריכלים   

צעירים נוספים שפעלו ברוח המודרניזם. בתקופה זו החל לתכנן מבנים 

בסגנון הבינלאומי בתל–אביב ומחוצה לה. בין עבודותיו הבולטות בשנות 

ה–30: ביתני ההסתדרות ביריד המזרח, תל–אביב )1934(, מעונות עובדים 

האוכל  חדר   ,)1935( בתל–אביב  הוז  פרישמן/פרוג/דב  הרחובות  בבלוק 

בכיר  מרצה  שימש   1947—1941 בשנים   .)1936( גבעת–השלושה  בקיבוץ 

במחלקה לאדריכלות בטכניון.

הפרויקט החשוב והמרכזי ביותר שעליו הופקד שרון הוא תוכנית–  

י  ז י פ ן  ו נ כ ת אב למדינת ישראל, שעליה עמל בשנים 1949—1953. ספרו 

מדינת  הכוללת הראשונה שהציגה  למעשה התוכנית  הוא  ל  א ר ש י ב

"תוכנית  היום  עד  שמכּונה  מה  בהעמדת  זה  תפקידו  לשטחה.  ישראל 

שרון", הפך אותו לאדריכל המשפיע ביותר על תבנית המדינה )וספק אם 

אפשר למצוא אדריכל בעל השפעה דומה במדינה אחרת(.

בשנים 1964—1950 עבד שרון בשותפות עם אדריכל בנימין אידלסון,   

בשנים  ישראל.  בפרס  שזכה  בארץ  האדריכלים  ראשון  היה  וב–1962 

1965—1984 עבד בשותפות עם בנו האדריכל אלדר שרון. בין הבניינים 

 )1965( בחיפה  רמב"ם  חולים  בית  נמנים  זו  בתקופה  שתכנן  הבולטים 

ומוזיאון יד–מרדכי בקיבוץ יד–מרדכי )1966(.



חלק רביעי

מפתח ערכים
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שמוקמה בחודש יוני

במרכזה של שנה זו.

כאן נותרו למוניו רק שלוש שנים לחיות.

התגלה אצלו סרטן דם בצורה נדירה של לוקמיה

הוא מחליט לעבֵרת את שמו לגִתאי

משורש גת ובמשקל בנאי

כלומר הפועל שייקח ענבים לגת ויעשה מהם יין

או הפועל שייקח זיתים לגת לשמן זית זך

מובן שזה תהליך שיש בו לחיצה

על הזית או על העינב

כדי שאלה יהפכו לנוזל זך ומיוחד.

אבל בשנה זו משתנות גם פני האדריכלות הישראלית.

בעקבות האימפריה החדשה שזה עתה נכבשה

האדריכלים הישראלים מאמצים

סגנון שהבריטים קוראים לו

וזה השם המקצועי

אדריכלות ברוטלית

ואז מוקמות המצודות בגדה המערבית

אדריכלות ברוטלית מבטון חשוף ומזוין.

הבון–טון של תקופה זו הוא גם של

זלזול באדריכלות הפריכה, המינימליסטית יותר

ששררה עד אז.

מלאך המוות משחרר את מוניו מייסוריו

וגם מהצורך לשתף פעולה, כן, לשתף פעולה

עם האדריכלות הדורסנית החדשה.

על החתום בנו הצעיר. עמוס.
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כלומר באלף תשע–מאות שבעים, בעשרים וארבעה בחודש ספטמבר,

ימות וייקבר.

בכפר–מסריק.

בית הקברות ממוקם בשדה

פתוח אל האופק

מין חזרה על הדימוי הכמעט סוציאל–ריאליסטי

של החלום ההרצליאני על היהודי המעבד את אדמתו

ונקבר בה.

אז מוניו, באלף תשע–מאות שישים, הולך לכפר–מסריק,

קצת עייף וחולה מעמל השנים

ולוקח על עצמו את האתגר

לתת צורה להמצאה המקורית של הקיבוץ,

חדר האוכל.

מקורית, מאחר שהקיבוץ רצה להחליף את הדת בצורה אחרת של קהילה,

כך שחדר האוכל, ולא בית הכנסת, ניצב שם כדי לייצר שגרה של יומיום,

כי אחרי הכל אנשים צריכים לאכול כמה פעמים ביום, 

וזה מקום המפגש של ועדות הקיבוץ, שמנהלות את כל ענייני הקולקטיב,

וזה המקום לחגיגות, לארוחות החג, למופעי תיאטרון ולהקרנות סרטים,

וגם המקום לתלות בו את תיבות הדואר של כל חבר וחברה.

באופיו הרב–תכליתי המובהק

חדר האוכל הוא אתגר גדול לאדריכל.

מוניו בוחר בשפת אדריכלות מודרנית, לא סנטימנטלית.

החלל יחולק על–ידי שלוש חצרות פנימיות

ואולמו המרכזי יפנה אל נוף הקיבוץ.

איכשהו, בפשטות שלו, במינימליזם חמור הסבר שלו,

יהיה חדר האוכל הזה אחד השיאים של עבודתו.

בניית חדר האוכל תחל באלף תשע–מאות שישים ושלוש

ותימשך כמעט ארבע שנים.

הבניין יושלם באלף תשע–מאות שישים ושבע,

שנה שבתודעה נמשכה שישה ימים בלבד

כי זה ׁשֵם המלחמה
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בארבעים ושמונה קמה מדינת ישראל

אירוע גדול שמעצב גבולות חדשים 

גם של התודעה

וגם הרבה פליטים פלסטינים

אבל זה עניין אחר שממשיך וראוי שימשיך

להעסיק אותנו עד היום.

המדינה החדשה מקימה משרד בינוי בראשותה של גולדה מאיר

וזו ממנה את מוניו לראש המחלקה לאדריכלות

של המדינה החדשה

למרות שהיא נוזפת בו על כך שאין לו כרטיס מפלגה.

כך היה נהוג 

וגם במקומות רבים נהוג היום.

ומוניו ובני דורו מתווים את הקריטריונים

האורבניים והאדריכליים של המדינה החדשה.

זה הזמן להמשיך ולתכנן גם את יד ושם

והאוניברסיטה העברית בגבעת–רם

ולעצב אוניות של נוסעים

שישראל מקבלת כפיצוי מסוים מהגרמנים

וגם את קריית הממשלה בירושלים, 

באותה שנה שבה נולדתי אני.

לא כל התוכניות יוגשמו

ורוב הבניינים של התקופה הזאת לא יישמרו

והעניין ימשך עד אלף תשע–מאות שישים ושבע,

שנה שבתודעה נמשכה שישה ימים בלבד

כי זה ׁשֵם המלחמה שמוקמה בחודש יוני

במרכזה של שנה זו.

בואו נגלגל שבע שנים לאחור,

שנה שבה פתח מוניו משרד אדריכלים חדש

וברוח המסורת הטובה החליט, פעם נוספת,

לתכנן חדר אוכל לקיבוץ

כפר–מסריק.

אותו קיבוץ שבו, עשר שנים מאוחר יותר,
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וגם לתכנן שיכונים לאלה

שעוד מעט יימלטו מאירופה וגם מצפון–אפריקה.

עומד מוניו עם מגבעת לבד רכה

בחליפה פשוטה ועניבה בגוון המתאים לחליפה

בחום הארצישראלי

כמו אימיגרנט שברור שהוא בא ממקום אחר

ומרצה למי?

לפועלי בניין, על העקרונות

של המודרניזם, ועל הלבֵנה כמודּול.

ואחר כך נוסע בעמק יזרעאל ועמק הירדן

לתכנן חדרי אוכל קולקטיביים

לקיבוצי השומר הצעיר.

הקיבוצניקים, שבתחומים רבים היו חדשנים ונועזים

היו שמרנים מאוד בטעם האדריכלי

הם לא אוהבים את האדריכלות האורטוגונלית

עם הגגות השטוחים

משום–מה היא מזכירה להם כפרים ערביים

וזה הרי דבר נחות.

הם מעדיפים את הדימוי הפסטורלי

של עיירות קטנות ושטעטלים עם גגות רעפים.

איך יפעל האדריכל החדשן בתוך הקשר מהפכני–שמרני?

חידה.

אבל מוניו ובני דורו הצליחו חלקית

ולכן האיקונוגרפיה האדריכלית של תקופה זו היא מודרנית.

זה דבר שנחרת ומעצב את הזיכרון הקולקטיבי

הפשטּות העניינית של העיצוב ללא קישוטים

ללא המחשבה השוררת עכשיו במקומותינו

אצל אנשים נשים וטף

שבניין יהודי זקוק לכיפה על ראשו

ומי בכלל אמר שכיפה היא מוטיב יהודי?

אבל היום, ובעיקר בירושלים,

ִמתרבֹות הכיפות, ויותר מתרתי–משמע.
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של מיס ון–דר–רוהה

והנאצים לא קיבלו את הצעתו לתכנן את מרכז

המפלגה שלהם במינכן

כלומר מיס ניצַל לטובת ההיסטוריה

בזכות הטעם הרע הקיטשי והמונומנטלי 

של הנאצים.

לגבי מוניו

הוא נאסר והוכה ושברו לו שיניים

נאבק ושוחרר על–ידי אביה של אהובתו הלא–יהודייה

והוברח על–ידי חבריו מֵעבר לגבול, 

אל שווייץ 

אל בזל

איפה שהרצל שם את הקונגרס הציוני הראשון.

אבל זה היה קודם. באלף שמונה–מאות תשעים ושבע.

שם בבזל דיבר הרצל

על הקמת יודנשטאט מדינה יהודית

מודרנית וחילונית

ופינטז על חיפה כעיר נמל גדולה

ללא רבנים וקציני צבא אבל עם תעשייה

עיר מודרנית

כזו שמוניו ינסה לעצב

ארבעים שנה אחר כך

אחרי שברח על סיפון אוניה מאירופה

בערך בתקופה שהשווייצרים התחילו להחזיר 

את יהודי גרמניה לגרמניה.

הוא חשב שזה הזמן הנכון לפנות מזרחה

ולנסות משהו אחר.

לבנות תעשייה במפרץ חיפה

זה של הרצל

וגם תוכניות בינוי לקיבוצים

וחדרי ילדים לחינוך הקולקטיבי

זה שרצה ליצור אדם חדש

כמעט ריאליזם סוציאליסטי
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בעיר אחרת, פרנקפורט, 

אבל באותה תקופה.

יצירה של תיאוריה

והאיקונוגרפיה האדריכלית שלה.

בשפת האדריכלות זה נקרא

הילברסיימר והנס מאייר.

זה האחרון, יחד עם ולטר גרופיוס,

שלח את מוניו בן השמונה–עשרה 

שהגיע מהעיירה השלזית–פולנית–גרמנית

ביילסקו–ביאלו או ביליץ - כמו במקומותינו, תלוי מי סופר את

הטריטוריה לצד הפולני או הגרמני או האוסטרו–הונגרי - 

ואז הנס מאייר קיבל לשיחה את מוניו הצעיר

והמליץ לו לפני קבלתו לבאוהאוס בדסאו

 Tischlerschule–ללמוד נגרות ניאו–קלאסית ב

כלומר, בית ספר מהאידיאולוגיה העיצובית ההפוכה,

אבל מתוך הכרה שאלה, השמרנים, ידעו איך להשתמש בעץ.

ואחרי אותה שנה של התמחות בסלסולים ניאו–קלאסיים

קיבלו אותו לבאוהאוס, ושם לפי מיטב הדיאלקטיקה

יישמו את הידע הטכנולוגי תוך שינוי הצורה. 

העיצוב.

והסרט ישאל על כן שאלות של מאקרו:

איך התגלגל מוניו הצעיר

מביליץ דרך דסאו

למשרד של מנהלו האחרון של הבאוהאוס האגדי

מיס ון–דר–רוהה

ואיך עבד על התערוכה האחרונה לפני היטלר

באלף תשע–מאות שלושים ואחת

ואיך גורשו יהודים וסוציאליסטים מהבאוהאוס בתקופה

שמיס ון–דר–רוהה

חשב שיוכל לפייס את הנאצים

על–ידי פיטורם ושילוחם של חלק מהסטודנטים

הרדיקלים או היהודים או היהודים הרדיקלים

ואיך לא עלה הדבר בידו
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י א ת י ג ס  ו מ ע

שיר ערש לאבי,

מוניו גיתאי–וינרויב )1909—1970(

מוניו אבי

כמו בני דורו

התעניין ויישם באדריכלות שלו

מימד של צניעות, של איפוק

ושל התמסרות לפרויקט הקולקטיבי

וגם זו מסורת הבאוהאוס

לא רק בתים אורטוגונליים.

נאמר שהייתי ְמפתח פרויקט של סרט

שנשען על הביוגרפיה שלו

וגם על הגיאוגרפיה

וגם על הגיאומטריה האדריכלית.

הייתי מנסה לשזור את התנועות 

ההיסטוריות–פוליטיות שיצרו ועיצבו

את השפה המינימליסטית–עניינית;

השלכות של הרציונליזציה של העיצוב

והמהפכה הטכנולוגית

שעברה על כל עיר כמו ברלין

עד תחילת המאה העשרים

שבה אנחנו עוסקים -

מין אגלומרט פרוסי של עיירות - 

ושהיתה זקוקה לסגנון מאחד

בעל רציונל תעשייתי;

וגם את תחילתה של המחשבה על 

דיור להמונים

בתוך תרבות ההמונים

Mass Culture–ה

של בנימין, אדורנו, מרקוזה,
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עמוס גיתאי, 2010, בחדר האוכל של קיבוץ כפר–מסריק ]צילום: דן ברונפלד[

 Amos Gitai, 2010, in the dining hall of Kibbutz Kfar Masaryk [ Photo: Dan Bronfeld]
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 חצר הגרוטאות, קיבוץ שדה–אליהו, מראה ב–2010 ]צילום: תמי פורת[

The junkyard playground, Kibbutz Sdeh Eliyahu, view in 2010 [ Photo: Tami Porat]
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ושלושת ילדיהם עד 1960. אז כבר הייתי אדריכל צעיר, בן 23, שזה עתה סיים את 

לימודיו. התרשמתי עמוקות מקיבוצם, שדה–אליהו, ובעיקר משתי ה"המצאות" 

אותי  הרשימה  הגרוטאות  חצר  הגרוטאות.  וחצר  האמנות  סדנת  מלכה:  של 

במיוחד; קודם לכן לא נתקלתי מעולם בסביבת יצירה פעילה וחיונית כל כך.

הארוורד  אוניברסיטת  של  לעיצוב  הגבוה  הספר  לבית  הצטרפתי  ב–1965   

והפעם  לישראל,  נסעתי  שוב  ב–1966  העיצוב.  של  התיאוריה  בתחום  כמרצה 

אותי  שימשו  אלה  תמונות  הגרוטאות.  חצר  של  רבות  תמונות  לצלם  טרחתי 

לאייר  כדי  בהן  יש  מהרצאותי:  באחת  שנה,  מארבעים  למעלה  במשך  היטב, 

באופן מושלם את המושג "כושר התאמה עיצובי". מורי, קווין לינץ', כתב מאמר 

 Kevin Lynch, “Design Adaptability”, Journal :מפורסם בשם "התאמה בעיצוב" ]ראו

of the American Planning Association, 24:1 (March 1958) pp. 16-24[, שהסביר את 

המושג באמצעות הבעיה הבאה: לפניך מאה אנשים, שכל אחד מהם זקוק לספל. 

כדי לענות על הצורך תוכל לנקוט אחת משלוש אסטרטגיות עיצוב מוכרות, שכל 

אחת מהן לוקה בכשל יסודי. האחת - עצֵב ויצֵר את אותו ספל "ממוצע" מאה 

פעמים. פתרון זה אמור לענות במידה מסוימת על צורכי המשתמשים כולם, אבל 

לא ממש לספק אף אחד מהם, למֵעט כמה משתמשים "ממוצעים"; השנייה - עצֵב 

ויצֵר מאה ספלים יחידים במינם, ותן לאינדיווידואלים השונים לבחור ביניהם. 

פתרון זה אמור לספק את הראשונים לבחור, אבל סביר להניח שיתסכל את אלה 

האחרונים. כאן מתגלעת בעיה של שוויון הזדמנויות: מי יזכה לבחור ראשון, ועל 

סמך מה? השלישית - ַאפשֵר לכולם גישה לחומרים מגוונים ותן לכל אחד ואחת 

לעצב ולייצר את הספל שלו או שלה. הבעיה במקרה זה היא שכל אחד יידרש 

ללמוד כיצד לייצר ספל שיענה על צרכיו.

לנגד  העומדת  המטרה  הם  האינדיווידואל  של  הלמידה  תהליכי  אם  אבל   

עינינו, בייחוד כשמדובר בילדים קטנים - אזי רק האסטרטגיה השלישית עובדת. 

זה השיעור העמוק שמלמדת אותנו חצר הגרוטאות. החומרים והסביבה והמורים 

שבה  דופן,  יוצא  התאמה  בכושר  המתאפיינת  סביבה  ליצירת  יחד  משתלבים 

ילדים יכולים ליצור, ללמוד ולגדול הן כאינדיווידואלים והן כקולקטיב. זה עובד 

נפלא, וממשיך להוכיח את עצמו למעלה מחמישים שנה!

חצר הגרוטאות מעלה שאלה תיאורטית משמעותית נוספת בתחום העיצוב:   

לשינוי  פתוחה  גם  ובה–בעת  מעוצבת  סביבה   - הגרוטאות  חצר  כמו  בסביבה 

בתהליכי התאמה - מיהו המעצב? או מוטב: מיהם המעצבים?
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בית  וויילי,  ויקטוריה  ע"ש  הקתדרה  נוף,  ותכנון  לאדריכלות  אמריטוס  פרופסור  הוא  ץ  י נ י י ט ש ל  ר ק
הספר הגבוה לעיצוב באוניברסיטת הארוורד, קיימברידג', מסצו'סטס. 

חצר הגרוטאות של מלכה האס

ץ י נ י י ט ש ל  ר ק

מטאפורה לגמישות ולכושר ההתאמה של המרחב הקיבוצי אפשר למצוא 

בתי  נוף  על  חותם  שהטביע  ייחודי,  חינוכי  רעיון   - הגרוטאות"  ב"חצר 

למשחק  שנועד  פתוח,  מרחב–חוץ  הוא  הגרוטאות  חצר  בקיבוץ.  הילדים 

סוציו–דרמטי המאפשר הפעלה של דמיון ויצירתיות על אלמנטים פשוטים, 

בלי הכתבה מראש של התוצאה. "אחת לשבוע הילדים מאפסים ובונים שוב, 

ומכאן החיוניות של מחזור הפעילות הבא",  מארגנים מחדש את המרחב, 

מסבירה מלכה האס, מי שפיתחה בשנות ה–50 את הרעיון שיושם בחינוך 

קונפליקט,  ואפילו  תקשורת  משותף,  "במאמץ  הארץ.  רחבי  בכל  הקיבוצי 

הילדים מצליחים לבצע את תוכניותיהם ולהבנות יחד ידע ויכולות של חיים 

אמיתיים. תפיסת חצר הגרוטאות מושתתת על מגע ישיר עם המציאות". 

החצר הצפופה והמגרה, הנפרקת ונבנית מחדש, מאפשרת גיבוש של זהויות 

אינדיווידואליות וקולקטיביות ומכינה את הילדים להתמודדות עם בעיות 

בעולם מורכב ובלתי צפוי ]ג.ב.א[.

את הרשימה הקצרה הזאת על חצר הגרוטאות של קיבוץ שדה–אליהו, אפתח 

בנימה אישית: מלכה האס, התיאורטיקאית–ממציאה–מעצבת–מורה של המרחב 

הייחודי הזה, היא אחותי.

מלכה האס נולדה ב–1920 בברלין וב–1936 עקרה לארץ–ישראל, שבה היתה   

לאחת ממייסדיו של קיבוץ שדה–אליהו. אני נולדתי ב–1937, וב–1941 הגעתי עם 

נוכחותה של מלכה,  ליוותה אותי תמיד  ילדותי  הורי לארצות–הברית. בשנות 

מתוך חלופת המכתבים השבועית בינה לבין ִאמנו. לעתים קרובות היתה אמא 

שולחת למלכה - שאפשר לתארה כאוטודידקטית - מאמרים וספרים, בעיקר על 

אמנות וחינוך.

החל באמצע שנות ה–50 היתה אמא נוסעת מדי שנה לבקר את מלכה. עם   

הזמן הצטרף לנסיעות גם אבא )שהיה מבוגר ממנה בשנים רבות(, ושניהם סיפרו 

לי על חצר הגרוטאות בשדה–אליהו. אבל אני–עצמי לא פגשתי את מלכה, בעלה 

חצר הגרוטאות, קיבוץ שדה–אליהו, מראה ב–2010 ]צילום: תמי פורת[

 The junkyard playground, Kibbutz Sdeh Eliyahu, view in 2010 [Photo: Tami Porat]

 ≥
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262 המקור: גן ונוף, ה—ו )פברואר 1960(, עמ' 229—239.

וא– פורמלית  גננות  של  אלמנטים  של  שילוב   - חורשה  דשא  עצים,  קבוצת 

פורמלית עשוי למצוא כאן את ביטויו המשותף.

ובו  נשכח,  כאילו  חשוף–נוי  נשאר  רב–מידות  אחד  שטח   : ק ש מ ה ר  ו ז א  

שטחי הפרדה נרחבים. זהו אזור המשק. שטח ההפרדה שעליו דובר לעיל מקבל 

לתוכו את רשת הדרכים, המובילה מבחוץ אל אזור המשק. כמובן, גודלו של שטח 

זה מגיע לממדים רציניים ויוצר אפשרות של תכנון רבגוני.

הצללה  צפופה,  צמחייה   :162 עמ' ,10 איור המשק  באזור  נוי  של  סכימות  נראה   

לחצרות  הצדקה  כל  אין  מפרידה(.  )חורשה  פורמלי  ערך  כאן  מוסיפה  מלאה 

זרועות  מהוות  העמוקות  ההפרדות  והתעשייה.  המלאכה  אזור  של  החשופות 

של נוי עמוק המופנה אל הנוף הסובב, ויש לנצלן כפנים אדריכלי עמוק. חלקות 

ההפרדה בין ענפי החי, המלאכה והתעשייה ערכן התפקודי רב, שטחן הכולל 

עשרה אחוזים. הנוי כאן ספציפי - שדרות עמוקות. דווקא ביישובים הוותיקים 

נוצלו שדרות אלו כאלמנט של נוי ונוף.

ת  ו נ ק ס מ

1. הנה כי כן לפנינו גן קיבוצי כולל, "גן ליום שלם", גן ל"בילוי קיבוצי". הוא אינו 

המסגרת  את  למלא  הגן  על  עמוקה אסתטית.  חוויה  איתו  קשורה  תפקודי:  רק 

הפורמלית ויזואלית–חווייתית. תפקידים אלה של "יום שלם" - הצללה, משחק, 

מנוחה וכו' - יוצרים גן הומוגני קיבוצי. תכנון של נוי קיבוצי מדגיש את ערכו 

האדריכלי של האזור כולו ושל כל מבנה בו.

2. נחוץ תכנון אדריכלי של היישוב, שבו יימצא מקום לנוי המתוכנן. תכנון זה 

אינו מסתיר אלא מדגיש את המשותף; אין כאן השתלטות של נוי על מבנה או 

להיפך. שיתוף אורגני הוא האופייני ביותר לגן הקיבוצי!

אחרי  בחיפוש  אסתטי  ערך  ובכל  לביטוי  האמצעים  בכל  להשתמש  עלינו   .3

סינתיזה מלאה של תפקוד וצורה.

ביטוי  גם  הוא  כיצירה  הקיבוצי  הנוי  ויצירתו.  לאדם  רקע  הם  והנוי  הנוף   .4

לשאיפותיו של האיש הבונה את הקיבוץ ואת החברה כולה.
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: הקדמנו בתיאורו כי הוא מגדיר חד–משמעית את מהותו  ם י ר ו ג מ ר ה ו ז א  

של תכנון הנוי באזור המרכזי.

: לאזור המרכזי מובילה מבחוץ  י ת ר ב ח ה ז  כ ר מ ה / י ז כ ר מ ה ר  ו ז א ה  

לכל  המובילה  דרכים  רשת  מתפתחת  זו  מרחבה  ברחבה.  המסתיימת  שדרה 

חלקי היישוב. רשת דרכים זו מתרחק מהאזור המרכזי ואינה חוצה אותו. לאזור 

האזור  שהתפתחות  נראה   1—3 בדיאגרמות  כשנסתכל  שביל.  מוביל  המרכזי 

המרכזי שונה בכל מקרה, אף אפשרויות הנוי שונות בכל מקרה. נלמד זאת מן 

.162 הסכימות שבאיור 10עמ'

האזור הזה הוא לרוב חוליה אחרונה בשרשרת החללים הצומחים בהדרגה,   

מנוי ליד הבית עד לנוף הכולל המרחבי. באזור זה מתרכז הנוי לביטויו העיקרי, 

לדגש, בדומה למבנה האדריכלי של היישוב - שאף הוא מוצא כאן, בבניינים 

הציבוריים הגדולים, את הביטוי הפורמלי–סמלי לחברה היוצרת שהקימה את 

הנוי.  הפורמלי של  הביטוי  בעיות  על  חריף  בוויכוח  נתקלים  אנו  כאן  היישוב. 

אין  לעיל.  נגענו  כבר   - וכו'  גן–פארק  א–פורמלי,  גן  כגון   - הבעיות  מן  בכמה 

אנו נוגעים במאמרנו בהתפתחות ההיסטורית של הגן - מגן פורמלי הנבנה ליד 

ארמון )גן ייצוגי(, דרך פארק חופשי של בילוי, עד לגן כולל. לדעתי אין לחסל 

לחלוטין אלמנטים של גן פורמלי, כשם שאין לעשות את הגן חסר צורה. עלינו 

לזכור שקיים פורמליזם של "לא–צורה".

 25—20 סביב  ששטחו   - גרעינו  אך  שונה,  המרכזי  האזור  של  שטחו  גודל   

דונם - גֵדל בהרבה אם מצטרפים אליו שטחים המשתחררים בתכנון נכון, כגון 
 162 עמ' ,10 חללי אזור המגורים, נוי אזור בית הספר, והנוי של האזור המפרידאיור

]בסכימות אלו קיימת רציפות החללים הנזכרת לעיל, אך לא בכולן[. גוש המבנים 

באזור המרכזי מהווה את הדגש. הגוש מורכב מכמה מבנים מצורפים יחד או 

מפוזרים בשטח. הנוי הוא אלמנט קושר ומסייע.

מסגרת  יוצרת  היא  לנו:  נחוצה  הנוי  של  הפרספקטיבי  עומקו  הרחבת   

לדומיננטה, פתיחת עומק ראייה מהמבנה וראיית המבנה בפרספקטיבה עמוקה. 

אלמנטים של נוי עוזרים להסתיר את המפריע לנו מבחינה ויזואלית.

, שבו נמצאת רחבת הכניסה, מהווה - מבחינת התכנון -  ד י ר פ מ ר ה ו ז א ה  

אזור מיוחד המסתיר בחלקו את אזור המשק, מדגיש אלמנטים בעלי ערך אדריכלי 

המפריד,  האזור  אגב,  דרך  המרכזי.  הנוי  את  ופותח  אסם(  מים,  )בריכת  שבו 

שבו עוברת דרך כניסה למשק, הוא החלל הראשון בפגישתנו עם היישוב. והרי 

חשובה.  האמוציונלית  השפעתה  הראשונה,  הזאת,  אמצעית  הבלתי  הפגישה 

פתרון נכון של קשר אדריכלי–גנני בין אזור זה ובין הגן המרכזי מרחיב ומעמיק 

154, האזור המפריד מהווה חלק אוטונומי גנני,  עמ' ,2 דיאגרמה את הנוי. בתכנון מרכזי

ורק ציר צר יחסית קושר אותו עם הגרעין המרכזי.

המרכזי.  הנוי  תכנון  בתוך  חיצוני  נוף  של  הדומיננטה  את  לשלב  הוא  חוק   
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לה תפקידים שונים בתוכנית היישוב. בתוכנית הכללית תופסים דרך–שביל שטח 

גדול יותר משטח הבנייה, 13% סך הכל.

אנו שואפים להקטנת עורקי הדרכים עד למינימום! הדרך )כמו גם השביל(   

תקלה  מהווה  היא  לפעמים  אך  פורמלית,  מבחינה  גם  נוי  של  אלמנט  מהווה 

תכנונית רצינית. לא פעם היא גורמת לפיצול ויזואלי של הנוי הכולל, ובמקרים 

רבים מהווה תכנון בלתי זהיר של הדרך גורם לסכנת סחף. הפיצול הפורמלי של 

גן אחיד על–ידי דרך נעשה קודם כל במקרה של הזדהות הכביש עם השדרה.

הצמחייה?  על–ידי  היישוב  בתוך  המוביל  העורק  הדגשת  נחוצה  האם   

קונספציה של דרך לרכב אינה שונה בתחום תכנון יישוב קיבוצי מזו שבתכנון 

אורבניסטי אחר. כאן אין צורך להדגישה כמוטיב אדריכלי–גנני אמוציונלי, כי 

160. אף לשביל, מחוץ לערכיו  עמ' ,9 רק כמובילה למטרהאיור השדרה תופיע כאן 

הקיבוצי  הנוי  של  הגדול  השדרה  שקו  במידה  רב.  פורמלי  ערך  השימושיים, 

מתחשב עם הנוף המרחבי, הגן סגור בתחום הנוי הפנימי. המטרה קרובה יותר, 

קנה–המידה של החלל אנושי יותר, אינטימי יותר.

ו י פ ו א ו ר  ו ז א ר  ו ז א

: האם יש להדגיש את אופי האזור הזה  ך ר ה ל  י ג ב ם  י ד ל י ה י  ת ב ר  ו ז א

על–ידי מבנה נוי מיוחד? אני סבור שאזור זה, על כל החלקים הספציפיים שבו, 

כגון מגרשי משחקים, בריכות רחצה, פינות צל בנויות )פרגולות(, צריך להיות 

חלק בלתי נפרד של הגן הכולל. השתלבותו בנוי הכולל לא צריכה לטשטש את 

ערכו התפקודי; יש לשחרר אזור זה מדרכים מובילות, לתת לו הצללה מתאימה 

וצמחייה שאינה יוצרת בעיות של איוורור לקוי.

של  דינו  גם  כן  הרך,  בגיל  הילדים  בתי  אזור  כדין   : ר פ ס ה ת  י ב ר  ו ז א  

בוטני–לימודי  גן  יותר:  עוד  גדולות  השילוב  אפשרויות  כאן  הספר.  בית  אזור 

יהווה חלק של גן קיבוצי מרכזי. שטחי המשחקים מצורפים לאזור בית התרבות 

הגדול. האמפיתיאטרון, בריכות שחייה, הפארק הפריפרי )כאן אפשר לדבר על 

פארק כיחידה אוטונומית, כגן לבילוי, בתמונה הכללית של הגן הקיבוצי(, כמבנה 

ספציפי - כל אלה מצטרפים לגוש גדול המהווה חלק של הנוי הכולל. מבחינה 

.154 עמ' ,2 דיאגרמה תוכניתית הוא צריך להוות המשך הגיוני של האזור המרכזי

בתוך אזור זה, אובייקטים בנויים מהווים את הדגש האדריכלי הברור. כאן   

בעיית שילוב הנוף המרחבי הופכת לערך לימודי ומחנך, ומכאן החיפוש למקום 

העמדתם של מבני בית הספר משפיע לא פעם על התכנון הכללי של היישוב. 

חשוב היה לנו לתאר את שילובם של שלושת גורמים אלה - מבנה, דרך, נוי - 

שמופיעים לפעמים אוטונומית ולפעמים אורגנית ותלותם ההדדית רבה.
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ז ו כ י ר ו ר  ו ז י פ

את השטח הגדול ביותר במערכת האזורים הפנימיים של תוכנית היישוב תופס 

. התא היסודי של אזור זה מהווה יחידת מגורים )משפחה(.  ם י ר ו ג מ ה ר  ו ז א

בקבוצות  נוי  של  חללים  רציפות  הכולל.  הקיבוצי  לגן  לנוי,  פתוח  הדירה  חלל 

של בתי מגורים יוצרת מסגרת פורמלית לנוי בהרכב שונה. הגדרת מבנים אלו 

ויש  כ"שכונה חופשית", "פורמלית–עירונית", או "כפרית", אינה מתאימה כאן 

להיזהר מאסוציאציות מטעות; כי אין אנו יוצרים נוי כפרי על הפירוד שחל בו 

בין חצר לחצר, ולא פרבר של נוי עירוני, אף לא פארק )גן בילוי(.

אזור  של  הפורמלי  המבנה  בתחום  נוצרת  הנוי  תכנון  של  רצינית  בעיה   

קיבוצי אנו חותרים לצפיפות מקסימלית  יישוב  המגורים. בתוכנית כללית של 

)קיצור של דרכים ואינסטלציות(, ועם זה לפיזור מקסימלי )פיזור אמוציונלי - 

בתחום החווייתי(. ]...[

בדיאגרמה 1א—ג נכיר את ביטויין של מגמות הפיזור והריכוז ואת השפעתן   

ועד  "סגולי",  תכנון  דרך  מבנים,  זרוע  משֶטח   - וריכוזו  הנוי  דמות  ייצוב  על 

לריכוזו המלא של שטח חופשי לנוי )ומכאן רק צעד אחד לצמיחה אנכית של 

הגדלת  עם  יחד  כך  גֵדלה  הפיזור  הרגשת  אחיד(.  נוי  בשטח  ולגיבושו  המבנה 

הצפיפות! השביל מנוצל יותר, וגם קווי האינסטלציות. חלל הנוי גֵדל בהתמדה. 

צורת התכנון משפיעה על מרחקי הליכה ועל שילוב שטחי דשא לנוחיות עיבודם. 

צמחייה מקובצת משפיעה על יצירת מיקרו–אקלים ועל פתרון בעיות הצללה, על 

הספקת המים להשקיית הנוי, על הניקוז והביוב.

הוויכוח על "פורמלי" או "א–פורמלי", נוי חופשי או אוטונומי, ניתוק מנוי   

מסורתי - אינו ספציפי לבעיות הנוי הקיבוצי דווקא, אך הוא מקבל את משמעותו 

המלאה כאן הודות לתכנון הקיבוצי. ]...[

י ל ל כ ה ן  ו נ כ ת ב ה  ע ו נ ת י  ק ר ו ע

בעיית עורקי התנועה קשורה קשר הדוק עם תכנון הנוי באזור המגורים. כמעט 

בכל תכנון של יישוב קיבוצי, עורק התחבורה מהווה את חוט השדרה בתוכנית. 

בכל תכנון אוניברסלי כללי, הדרך יוצרת את שלד התוכנית. שונה הדבר בתכנון 

אך  היישוב,  הירוק של  חוט השדרה  עם  מזדהה הדרך  לפעמים  קיבוצי.  יישוב 

כעורק  השביל,   .155—154 עמ' ,3—1 דיאגרמות לחלוטין אוטונומית  היא  רבים  במקרים 

מוביל, אוטונומי במידה רבה! הוא המוביל הקצר ביותר מהמגורים - אל המרחב 

החברתי, אל חדר האוכל, אל בית התרבות וכו'. כולו מוביל בתוך הנוי הירוק, 

אלמנט של נוי מובהק המשלים את תמונתו. השביל אינו מזדהה עם הדרך, אשר 
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154—155: השטח המפריד בין אזורי המגורים והמשק  עמ' ,6—4 דיאגרמות 1א—גאיורים  

מהווה חלק אינטגרלי של שני האזורים גם יחד. שטחו מהווה חלק רציני של שטח 

הנוי. דיאגרמה זו, שלפיה תוכננו רוב המשקים הקיבוציים בשנות ה–40 וה–50, 

מראה את התפתחות הנוי, הוא הגן הקיבוצי, מ–1א - הנוי המפוצל: כתוצאה 

מתכנון "זרוע" של בנייני מגורים, הגן הקטן צמוד לבניין והנוי העיקרי מתרכז 

רק באזור המרכזי כאלמנט נפרד כמעט; ל–1ב - שם אזורי הנוי הפנימיים של 

שכונות המגורים מרוכזים ומשולבים בנוי המרכזי; ועד ל–1ג - הנוי ה"אוטונומי": 

בדיאגרמה זו מתפזרת שכונת המגורים ואת מקומה תופס גן כולל, שבו המבנה 

אינה  זו  "אוטונומיות"  אך  "אוטונומי".  בגן  "אוטונומי"  אלמנט  מהווה  המוקם 

מלא  החללים  שילוב  למרחב!  לנוף,  כאן  נפתח  הגן  של  החלל  אורגנית.  בלתי 

כאן עד לביטול הגדרתם על–ידי המבנים. על הנוי ליצור חלל אדריכלי. ריכוז 

המגורים במבנים גבוהים מאפשר את ריכוזו של הגן לדומיננטה אדריכלית בנוף 

הספקת  בקווי  ושימוש  ניצול  ההצללה,  ניצול  ההצללה,  בעיות  פתרון  המרחב. 

המים, עורקי שבילים ודרכים - נבדלים בשלוש הדוגמאות בצורה בולטת.

העברת  על  שהושתתה  וגֵדל,  גדול  קיבוץ  תכנון  על  המחשבה  התפתחות   

האזור המרכזי למרכזו של אזור המגורים ואת אזור בית הספר הצמידה לאזור 

המרכזי, הביאה תמורה בתכנון הנוי הקיבוצי. כאן הסכימה הכללית שונה מן 

156. השטח המפריד נותק במידה רבה מהאזור המרכזי.  עמ' ,7 איור דיאגרמה 2, הקודמת

לעומת זאת גדל השטח המרכזי על–ידי ניצול כל האפשרויות של שילוב הנוי 

העודף של אזור הילדים ואזור בית הספר, כגון גן בוטני, מבני התרבות ושכונות 

המגורים. החללים הפנימיים נפתחו למרחב החברתי.

גדול, במקרה של  לנוי אוטונומי  יכולה לעבור   ]2 ]דיאגרמה  זו  גם תוכנית   

ריכוז מבנים רב–קומתיים לשלב דומה של דיאגראמה 1ג. קשיים מסוימים קיימים 

בתוכנית זו, בהתפתחות הנוי מגרעינו הראשוני.

158 בולטת הצמדת–יתר של אזור המגורים ואזור המשק.  עמ' ,8 בדיאגרמה 3איור  

השטח המפריד קטן יחסית. תכנון הנוי המרכזי תופס אזור גדול. תוכנית זו נתונה 

להתפתחות רדיאלית. היא פורמלית יותר מהתוכנית ה"פורמליסטית" הקודמת. 

תכנון  והדרך.  השכונה  מבנה  בצורת  אורגנית  וקשור  בה  "חופשי"  הנוי  תכנון 

שכונה "סגולי" יוצר דמות בלתי מוגדרת של אזור המגורים.

הנוי  תפקידי  על  פירוט,  ביתר   ]3—1[ הדיאגראמות  שלוש  את  נסביר  להלן   

שבכל האזורים ותת–האזורים שבהן. בכל הדיאגרמות הללו )מדובר בתוכניות 

אלה  בתוכניות  רדיאלית.  התפתחות  של  אפשרות  קיימת  קיימים(  משקים  של 

גֵדלים האזורים מן הגרעין והנוי מתפתח אורגנית יחד איתם.
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חלקית. ם  י ד ר ו פ ביישובים משנות ה–40, ועד למ ם  י ד מ צ ו מ ותיקים, או 

כשטח  המקובל  נרחב,  נוי  שטח  מפריד  המשק  ואזור  המגורים  אזור  בין   

מתוכנן  הוא  המקרים  ברוב  חיצוני.  תנועה  עורק  מוביל  זה  לשטח  "מפריד". 

כשדרה רבת–מידות. על תכונתה מבחינת נוי–נוף נדבר להלן.

ערך  תכנונית–פורמלית  מבחינה  יוצרים  שונה,  שתפקודם  הנ"ל,  האזורים   

אזור  בכל  על תפקידיו הספציפיים  בתוכם,  הנוי הספציפי  קיבוץ אחיד.  אחיד, 

לחוד, יוצר ערך אחיד, גן אחיד. תפקידו לא רק שימושי - אם כי זהו "גן ליום 

פורמלית  מסגרת  להוות  עליו  זאת  עם  יחד  אלא   - לבילוי  פארק  ולא  שלם" 

מובהקת מבחינה ויזואלית–חווייתית. תפקידים פורמליים אלה בשילובם ההדדי 

יוצרים גן קיבוצי הומוגני. רק במקרה קיצוני נפרד גן באזור המגורים מזה של 

האזור המשקי.

ם י ח ט ש ה ת  ק ו ל ח

במציאות, שונה גודלו של כל יישוב. על מנת להכליל את הבעיה בדיאגרמה, נראה 

את היישוב הגדול בן 250 המשפחות כיחידה תכנונית. נעמיד את גרעינה על 120 

משפחות ולא נגביל את גידולה. התכנון ישאף לחפש התפתחות גם מעל גבול 

יחידה גדולה. שטח של יחידה כזאת, המושתת על מרחק הגיוני של תנועה מהמרכז 

לגבולו החיצוני, הוא כ–300 דונם. מזה תופסים המגורים כשני–שלישים בקירוב של 

השטח הכללי, שהם כמאתיים דונם. באחוזים נראה הרכב אזור המגורים כך: השטח 

הבנוי - 9.5%; דרכים - 12.5%; שטח חופשי לנוי - 78%. חלוקה זו משקפת את 

חשיבותו של שטח הנוי בתוך אזור המגורים. חשיבותו היא לא רק פורמלית–

חווייתית; גם ערכו הכלכלי רב. לכל אזור מהנזכרים לעיל ערכים משלו, תפקודיים 

ופורמליים: המבנה וגובהו, המרחקים בין המבנים, צורתם, הגישה אליהם, אופי 

הצמחייה, ריכוזה - כל אלה, בביטויַם הפורמלי, קובעים את הספציפי לכל אזור. 

במידה שהתוכנית הכללית של היישוב היא אחידה - אחיד גם הנוי שלה: נוי של 

אזורים המתאחדים לגן כולל!

ל ו צ י פ ו ת  ו ד י ח א

להלן נסביר את המגמות וההנחות לתכנון נוי, בעזרת שלוש תוכניות–דיאגרמות. 

והן משמשות  יישובים קיבוציים,  יסוד התכנון של  דיאגרמות אלה מהוות את 

לחליפין עד היום )בזרמים השונים של התנועה הקיבוצית(. ננתח את האופייני 

בהן מנקודת ראות של נוי קיבוצי.
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הצמחייה בהרכבה הכולל, שביל, דרך, ונלמד על יחסי גומלין בין החלל הבנוי 

והנוי הסובב אותו. כאן המקום להבדיל בין מבנה אוטונומי וגן אוטונומי, לבין 

קשר אורגני ביניהם.

במפלס 4 יתבררו לנו היחסים בין ְּפנים המבנה הבנוי ובין הנוי הצמוד לו, בין   

"חלל" אדריכלי של פנים הבניין ובין זה של הגן לידו.

אף מפלס 5 חשיבותו מרובה. הוא נחוץ לנו להשלמת תמונתה של התוכנית.   

זהו המפלס מתחת פני הקרקע ובו קווי ביוב, הספקת מים, חשמל וכו'. השפעתו 

של המפלס הזה רבה בתכנון יישוב קיבוצי )כמו בכל יישוב אחר(.

בתתנו את כל התמונות מחמשת המפלסים יחד, זה על גבי זה, נקבל תמונה   

אחידה: תוכנית היישוב הקיבוצי על ערכי הנוי שלו.

ף ו נ ב ש  ג ד ה

בכל נוף קיימת הדומיננטה - הדגש שלו. הוא נוצר על–ידי ערכים אובייקטיביים 

של המרחב, כגון טופוגרפיה, צמחייה, מים, או מבנים, דרך, בית וכו'. לכל מרחב 

תנאים אקלימיים ספציפיים שלו, ועלינו לנצלם בתכנון הנוי ביישוב ובסביבתו.

השפעתם של כל הגורמים הנ"ל מרובה בבחירת הצמחייה והעמדת הבתים,   

בקביעת המרחקים שביניהם, גובהם, העמדתם בשטח. אף בחירת מקום ליישוב 

קשורה בהם וכמובן גם הנוי שלו. אלמנטים של צמחים בנוף מרחבי מהווים גם 

אלמנט רצוי להחדרתו לנוף האזורי )חורשות, שדרות מובילות ליישוב(.

הנוף חודר לתוך הנוי באמצעות בנייה נכונה, המביאה בחשבון את הצמחייה   

ומדגישה את עומק הנוי המופנה לנוף. במקרה זה הנוף הוא הקובע - ועל הנוי 

ליצור מסגרת מדגישה משנית.

152 נביא כמה דוגמאות של "דומיננטה" בנוף: מן המרחב מוביל  באיור 3עמ'  

אותנו אלמנט של נוף לפנים הנוי, לאזור היישוב - דרך ושדרה. זהו אלמנט של 

נוף מרחבי הראוי לתשומת לב מיוחדת.

" ם ל ש ם  ו י ל ן  ג "

אזורים  לשני  קיבוצי מתחלקת מבחינתה התפקודית  יישוב  כללית של  תוכנית 

, המכיל כמה תת–אזורים, כגון שכונות מגורים, ילדים  ם י ר ו ג מ ר  ו ז גדולים: א

, שאף הוא מחולק למשק  ק ש מ ר ה ו ז ונוער, שירותים, בית ספר, אזור מרכזי; וא

בעלי חיים ולאזור מלאכה ותעשייה.

קיבוציים  ביישובים  ם  י ב ל ו ש כמ כלל,  בדרך  מופיעים,  השונים  האזורים   
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ת  ו פ י ד ע ת  ו י ע ב הקשר של מבנה או קבוצת מבנים לצמחייה עשוי ליצור: 1. 

, כלומר, בניין אוטונומי,  ה י מ ו נ ו ט ו א ת  ו י ע ב של נוי על מבנה, או להפך; 2. 

המבנה  של  אורגני  שילוב  כלומר,   , ת ו י נ ג ר ו א ת  ו י ע וב  .3 אוטונומי;  גינון 

יסודי  לפתרון  להגיע  אפשר  כללי  שילוב  על–ידי  רק  ירוק.  מבנה  בתוך  הבנוי 

בתכנון של נוי קיבוצי.

ה ד ו ק נ ה י  ו נ ו ב  ח ר מ ה ף  ו נ

הכללית  התוכנית  של  בתיאור  אותו.  מקיף  מרחבי  נוף  במרחב.  מוקם  היישוב 

נתקדם מן הכלל אל הפרט, מהמרחב לאזור היישוב, ומהאזור לסביבתו הקרובה 

של הבית. אנו מתקדמים מן הנוף אל הנוי הכללי וממנו אל הנוי שליד הבית. 

נתקדם מחלל הנוף אל חלל הנוי!

אנו אומרים: תכנון הנוי מתבטא ביצירת קשר בין חללים מוגדרים; אף החלל   

אינו  הנוף הרי הוא חלל מרחבי שבו האדם  למדי.  מוגדר  ה"חופשי" שבמרחב 

מהווה קנה–מידה. לעומתו, בגן נוי דווקא האדם הוא קנה–מידה יחידי! ה"חלל" 

הוא ְּפנים אדריכלי, שנוצר על–ידי מבנים, צמחייה וגורמי עזר אחרים בשילובם 

יחד.

וגובה. למרחב - נוסף על  ְּפנים אדריכלי שלושה ממדים: עומק, רוחב  לכל   

אלה - מימד של זמן.

כל גן מהווה צירוף של חללים כאלה. הנה כמה איורים להסברת הגדרות   

אותו,  הסובב  בנוף  אוטונומי  אלמנט  הוא  ביצירתנו  הנוי   :150 2עמ' איור  אלו. 

אלמנטים של נוף "חודרים" לחללו ומשתלבים בו. באיור זה נראה את היישוב 

מגבוה, במבט המקיף את כל האזור - המרחב. בתמונה כללית זו נראה את אזור 

היישוב הקיבוצי ]מפלס 1[ ככתם בולט במסגרת הנוף המקיף אותו. כתם זה יכול 

להשתלב אורגנית או להתבלט במסגרת הנוף, כי למרחב נוף ספציפי שלו! בכל 

נוף קיימת דומיננטה פיזית: צמחייה אופיינית, מבנה קרקע אופייני, אף מבנים 

קיימים בו לפעמים, או ריכוזי מבנים, והם שיכולים להוות דגש בנוף הגדול של 

המרחב. לא פעם יוצר היישוב את המוטיב הראשי בנוף, אף את הדומיננטה בו; 

וכדין יישוב כן דין הנוי שלו.

כשנרד למפלס 2, נמוך יותר, וזווית הראייה שלנו תצומצם, יקיף המבט את   

האזור הקרוב ביותר ליישוב, את הנוי הכולל שלו. אז יתברר לנו הקשר בין הנוף 

הסובב ובין פנים הנוי של האזור המצומצם יותר, כלומר, יחסי גומלין בין הנוף 

והנוי הכולל.

ממפלס 3 נכיר את הקשר בין אזורים שונים בתוך היישוב, כלומר, את החלל   

שלו,  החיצוניים  הקווים  מבנה  את  בתוכנית  נראה  הקיבוצי.  הגן  של  הפנימי 
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מבעיות הגננות בתכנון יישוב קיבוצי

ס ל ק י ב ל  א ו מ ש

"היישוב הבנוי הוא יצירתו האמנותית ביותר של אנוש".

י צ ו ב י ק ה י  ו נ ה ו י  צ ו ב י ק ה ב  ו ש י י ה

לפתרונן  ושואפת  יישוב  תכנון  של  רבות  בבעיות  מטפלת  ערים  בניין  תורת 

המושלם בשטח תפקודי ופורמלי כאחד. בתכנונו של יישוב משמשים בערבוביה 

להרמוניה  שאיפה  ונוף,  מרחב  אהבת  יחד:  גם  וחווייתיים  שימושיים  ערכים 

אסתטית, סיפוק דרישות תרבותיות, יצירת תנאים המאפשרים היגיינה ציבורית 

ואישית כאחת - אלה הם ערכים בלתי נפרדים של כל תכנון. הווי החיים בכל 

חברה קובע את צורת היישוב ומעצב את דמותו. היישוב הוא פרי חברה יוצרת 

ומאורגנת. הוא נעשה לסמל החברה, תמצית יצירתה.

התכנון:  מסגרת  את  המגדירים  במונחים  משתמשים  אנו  יישובים  בתכנון   

"עיר", "כפר", "משק" וכו'. הקיבוץ הוא יישוב מתוכנן של חברה שיתופית, על 

שאיפותיה החברתיות הברורות. בתכנון הכללי של יישוב קיבוצי נשתמש במלה 

"קיבוץ" כמונח תכנוני, גם בעניין תכנון כל פרט בו: מבנה, שכונה, אזור ואף גן 

הנוי שלו. נדבר על "גן קיבוצי", "נוי קיבוצי", על כל המאפיין אותו.

נוי של פרבר  ולא  נוי כפרי  והנוי בתוכו אינו  ולא עיר,  זה לא כפר  קיבוץ   

התפתחותו  עם  לבילוי.  נוי  של  המסורתית  בהגדרתו  פארק  לא  אף  עירוני, 

האורבניסטית של היישוב הקיבוצי, מתפתח מושג הנוי כערך שחשיבותו גֵדלה 

והולכת. בעיות דמוגרפיות של יישוב, כגון בעיות צפיפות, נפתרות יחד עם פתרון 

בעיות הפיזור, שרישומן ניכר במפלס החווייתי–רגשי של התושבים. התפתחות 

זו מביאה בהדרגה לחדירה של הנוי לתחומי המבנים, לקשר אורגני של שניהם 

הנוי  על–ידי  מלא  ביטוי  לידי  בא  מושלמת  כיצירה  הקיבוצי  היישוב  יחד.  גם 

הקיבוצי הספציפי.

ה י י ח מ צ ה ו ם  י נ ב מ ה ן  י ב ס  ח י ה

יותר של בעיות הנוי הקיבוצי, עלינו לברר כמה  נעבור לתיאור מפורט  בטרם 

בעיית  ואת  שהוא,  יישוב  בכל  נוי  תכנון  של  כלליות  בעיות  ולהבהיר  מושגים 

 .149 עמ' ,1 איור שיווי המשקל בין המבנים ושטחי הנוי והשתלבותם האורגנית בתכנון



שמואל ביקלס, סקיצה של טיפוסי נוף ונוי בקיבוץ, שנות ה–40

Samuel Bickels, a sketch of types of kibbutz landscape and gardenscape, 1940s
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בחשבון דרכים מרכזיות להובלת האוכל בעגלות מיוחדות לכך, כי את האוכל 

יש לחלק במהירות ובבת–אחת למספר רב של חברים )על המטבח עצמו וחדר 

השירות והמחסנים שלידו יש לעמוד במפורט(.

להיות  צריכים  איש,  למעלה ממאה  קיבוץ של  בתוך  הסניטריים  המוסדות   

מחולקים לשניים: אחד בקרבת בנייני הדירה, והשני בקרבת המשק.

טיפוס של בית דירה באזור היישוב מורכב מתאים המהווים חטיבה אחת. כל   

תא מאוורר על–ידי רוח–פרצים. זה קובע: א. להעמיד את הבתים בכיוון הרוח; ב. 

כניסה לתא על–ידי פרוזדור שדלתותיו קרועות רק לצד אחד.

כדאי לבנות את תקרת הפרוזדור נמוכה יותר מהחדרים, כדי לאפשר קריעת   

ייבנו  דירה  שבתי  מזה  בהחלט  להימנע  צריך  החוצה.  ישר  לדלת  מעל  אשנב 

חדרים משני הצדדים. אין למזג בתוך בית דירה גם מוסדות. כדי להגדיר מהו 

תא בתוך בית דירה יש לפרט את תפקידיו. אין להניח שתא הינו רק מקום לשינה 

וכל הפונקציות האחרות של האדם - כמו קריאת ספר, כתיבת מכתב, שיחה עם 

חבר, מנוחה - יתרכזו במקומות מחוץ לתא, בחדרים מיוחדים המיועדים לכך. 

דירת  של  אידיאולוגיה  ביסודה  יש  פונקציות,  של  הזאת  החלוקה המקסימלית 

עשירים המנסה להתאים עצמה לקיבוץ, בזמן שבבנייה הקיבוצית יש לפתור את 

הפונקציות של כל פרט, ולא של משפחה המקובלת במשטר הקפיטליסטי. התא 

צריך לשמש לשינה, לעבודה עיונית, למנוחה, לשמירת החפצים המיועדים רק 

לשימוש אינדיווידואלי וכו'. מנקודת המבט של הצרכים הנ"ל צריכים להימצא 

לבגדים  מקום  אינטלקטואלית,  לעבודה  מגירות  עם  שולחן  לשינה,  מקום  בתא: 

הפרוזדור  קיר  בתוך  ארונות  הקיר,  בתוך  שייבנה  רצוי  אשר  שונים  וחפצים 

בשביל בגדי עבודה. הכרחי לתת לכל תא מרפסת, דבר המשחרר את דרי החדר 

מצפיפות יתרה ומכניס גיוון בחיי הדייר. יש לקחת בחשבון על כל אדם שישה 

מטרים רבועים. קביעת מספר אנשים לתא אחד אינה נתונה לוויכוח טכני, כי 

צריך  בודד  בשביל  שתא  להעיר  רק  יש  שונים.  פנימיים  בגורמים  תלוי  הדבר 

להיות בגודלו מינימום 2.20 מ' בקיר החיצוני ושלושה מטרים בעומק.

התרבותיים  החיים  מתרכזים  שבו  מקום  הוא  ת  ו ב ר ת ה ת  י ב  

והאינטלקטואליים של הקיבוץ. יש אפוא לשים לב לצד האסתטי והסגנוני של 

הבניין כדי ליצור אטמוספירה של נעימות ויופי. במרכז אזור היישוב יש לקבוע 

אחד  בניין  לא  פירושו:  תרבות  בית  התרבות.  בית  לבניין  ורחבה  שקטה  כיכר 

שהחדרים שבו משמשים לחדר קריאה, ספרייה, חדר מוזיקה, חדר תערוכות וכו', 

כי אם כיכר בנויה בניינים אחדים, המותאמים לתפקידם וביניהם קשר אורגני. 

חלקות פרחים ועצים, סוכות למרגוע ולשיחה מהווים את השלמּות של הכיכר. 

רצוי שצד אחד של הכיכר יהיה פתוח למרחב ולמראה נוף.

)אפריל 1936(, עמ' 71—73. מבפנים: בטאון הקיבוץ המאוחד  המקור: 
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הנמצא ברשות המשק, וזאת מתוך הנחה שמידות גידולה של הנקודה הקיבוצית 

של  פרי  הן  ואלה  שבתוכה  העבודה  כוחות  לערך  תתאמנה  משקית  מבחינה 

התפתחות הדרגתית.

לכל  הנחוצים  העבודה  וכוחות  השטח  יחידת  של  הסטטיסטיים  המספרים   

ענף משקי מאפשרים לקבוע את גודל כל ענף במשק. מקומם של שדות העבודה 

ושטחי המשק האינטנסיבי נקבע על–ידי טיב הקרקע, ואין לזה השפעה מכרעת 

על תוכנית הנקודה עצמה, כי בתיכּון נקודה קיבוצית לא קיימת בחריפות כזו 

שאלת הקורספונדנציה בין המשק של הפרט לבין השדה, כמו במושב.

זה  כי  אחת,  קומה  בעל  צר,  בניין  להיות:  צריך  המשק  בניניי  של  הטיפוס   

מאפשר בנייה זולה, היות שבניין כזה דורש קונסטרוקציה פשוטה.

כולל: א. בתי דירה; ב. מוסדות ציבוריים )חדר אוכל, בית  ב  ו ש י י ה ר  ו ז א  

תרבות, מחסן בגדים(; ג. מוסדות טיפול וחינוך )בית תינוקות, גן ילדים, בית ספר(; 

ד. מוסדות סניטריים )מרפאה, בתי כיסא, בתי מרחץ(.

אזור היישוב צריך להשתרע באופן מקביל לאזור המשק ולהיבדל ממנו על–  

. רוחב הרצועה צריך, לדעתי, להיות לא פחות משישים מ'.  ק ר י ת  ע ו צ ידי ר

הדירה  שבתי  להשיג  אפשר  לדרכים,  קרקע  שטחי  לאבד  מבלי  זה,  בתנאי  רק 

והמוסדות הציבוריים יימצאו במרחק של עשרה רגעי הליכה למקום העבודה, 

ניכרים  במקום שהבדלי הקרקע  וירק.  צח  באוויר  מובטחים  להיות  זמן  ובאותו 

מאוד וקווי הבניה של אזור היישוב עולים אל ההר או יורדים במורד - צריך 

לפתור את זה על–ידי טראסות שתשמשנה מקום לשתילת פרחים, או טראסות 

של  הבניינים  מקום  בקביעת  משחקים.  לכיכרי  להופכן  שאפשר  יותר  גדולות 

אזור היישוב יש לקחת בחשבון את העמדת בנייני המוסדות הציבוריים במרכז 

הנקודה, ועל–ידי זה ליצור קשר נוח בין בתי הדירה לבין בנייני המשק; מוסדות 

והחינוך צריכים להימצא בקרבת מקום למעונות ההורים; בתי הנוער  הטיפול 

הנוער  כי  המשק,  ולבנייני  הציבוריים  למוסדות  יותר  קרובים  להיות  צריכים 

נמצא יותר תחת השפעת הקיבוץ כולו ומתחיל להיכנס לעול המשק.

חדר האוכל הוא העורק המרכזי של הנקודה הקיבוצית. אין כאן לפנינו רק   

הרי  חברים,  רב של  בתוכו מספר  מכנס  מכיוון שחדר האוכל  אוכל סתם.  בית 

הוא הופך ממילא למקום פגישה מרכזי המשמש מקום לשירות החברים, לקבלת 

הדרך  באמצע  להיקבע  אפוא  צריך  האוכל  חדר  של  מקומו  והוראות.  ידיעות 

בין בתי הדירה לאזור המשק, משום שלארוחת בוקר וצהריים מתכנסים לחדר 

האוכל מצד אזור המשק, ולארוחת ערב באים מצד בנייני הדירה.

הגדול  האולם  יותר.  קטן  ואולם  גדול,  אולם  ממטבח,  מורכב  האוכל  חדר   

נמצא בקשר ישר עם המטבח ועם שני תאי כניסה, ועומד תמיד לרשות הסועדים. 

עוד  לשהות  ורוצים  לאכול  שגמרו  לאלה  לפגישה  מקום  משמש  הקטן  האולם 

להביא  יש  האוכל  חדר  של  וריהוטו  הפנימי  בסידור  ולשוחח.  האוכל  בחדר 
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הערות אחדות לבנייה בקיבוץ

ן י ק ' צ ט ס מ ל  א ו מ ש

אורגני,  חלק  להיות  הבנייה  את  מחייבים  הקיבוץ  של  החברתיים  היסודות 

המשלים את צורת החיים ויחסי אדם בתוכו הן מבחינה חברתית והן מבחינה 

להגדלת  בעיקר  המכוונת  הרכושני,  במשטר  הנוכחית  לבנייה  בניגוד  כלכלית. 

הרווחים והמתנהלת על פי טעמו המפונק והאינדיווידואלי של בעל האמצעים, 

צריכה הבנייה בקיבוץ להביא לידי ביטוי ועיצוב את דרישות האדם החי חיים 

קולקטיביים ולהיענות לצרכים באופן רציונלי, בהתחשבות עם אמצעי הטכניקה 

הנוכחית ועם האמצעים החומריים העומדים לרשותו של הקיבוץ.

ן ּו כ י ת ה ל  ש ם  י פ י צ נ י ר פ

בביטויַם  נפגשים  שבה  נקודה  אותה  פירושה  אדריכלית  שאידיאה  נניח  אם 

הסינתטי המדע והאמנות; ואם תפקידה של האדריכלות הוא לשרת את הצרכים 

החומריים והנפשיים של האדם בחברה, להביאם לידי שלמות וביטוי בבנייה - 

נרצה  לדרישות התוכניתיות של הנקודה הקיבוצית. אם  עונה  זה ממילא  הרי 

לשלושה  נגיע  בארץ,  הקיבוץ  של  החברתיות–משקיות  הפונקציות  על  לעמוד 

שטחים כוללים, שיש להתחשב בהם בבואנו לתכן תוכנית לנקודה קיבוצית: א. 

אזור משקי; ב. אזור יישובי; ג. אזור הירק.

המושג אזור בנייה מורכב מקווי בנייה ישרים ומקבילים, עד כמה שאפשר,   

הגובה  בהבדלי  השינויים  התחבורה.  ואפשרויות  הטופוגרפי  למצב  בהתאם 

לנצלם  ואפשר  יש  אדרבא,  התוכנית.  לסידור  מכשול  תמיד  אינם  הקרקע  של 

אזורי הבנייה  והאיוורור של  כיווני הרוח  לתועלתה של התוכנית. את שאלת 

אזור  מצד  תנשבנה  במקום  המצויות  כך, שהרוחות  לפתור  יש  שביניהם  ביחס 

היישוב לכיוון אזור המשק - ולא להפך. בשטחים של גבעות יש לזַכות במקום 

הגבוה את אזור היישוב כדי לאפשר לו מראה חופשי ואיוורור ישר.

כולל בתוכו: א. שדות הפלחה; ב. שטחי השלחין והמשק  י  ק ש מ ה ר  ו ז א ה  

ג. בניינים לאינוונטר החי )רפתות ולולים(; ד. בניינים לאינוונטר  האינטנסיבי; 

מלאכה  לבתי  בניינים  ה.  ועגלות(;  לטרקטורים  סככות  כלים,  )מחסן  הדומם 

ומחסנים משקיים.

בשעת סידור תוכנית המשק יש להביא בחשבון את כל הנתונים להתפתחות   

הקרקע  תחומי  בתוך  המשק  להתרחבות  מקסימלית  אפשרות  ומתן  הדרגתית 



בניין ארכיון הקיבוץ הארצי, סמינר גבעת–חביבה, מראה ב–1965; תכנון: שמואל מסטצ'קין

The Kibbutz Artzi Archives Building, Givat Haviva, view in 1965; architect: Shmuel Mestechkin
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החוצות  והדרכים  הראשית  שהדרך  כך  לתכנן  יש  הכבישים  מערכת  את   

יופרדו היטב ממערכת השבילים הפנימיים באזורי המגורים, כמו גם מהמעברים 

במערכי  והחקלאות.  המלאכה  באזורי  השונים  ענפי–המשנה  בין  המקומיים 

יישובים שתוכננו באחרונה, חלקי היישוב השונים תחומים באופן מוגדר ולפיכך 

מופרדים אלה מאלה באמצעות רצועות ירק צרות, עם עדיפות לכאלה המורכבות 

משורות של עצים קומפקטיים הנטועים בצפיפות.

כפרים  של  הִמתארי  תכנונם  שבבסיס  הדומים  הפרוגרמטיים  הצרכים   

שיתופיים, עשויים לשאת בגרעינם סכנה של חדגוניות חזותית מסוימת. אולם 

לא זו בלבד שצרכים אלה מתגוונים מאוד בפרטיהם, אלא שהתנאים הטבעיים 

המשתנים בכל יישוב ויישוב מאפשרים ואף מצריכים העמדת מגוון אינסופי של 

מערכים פיזיים ושל מאפיינים חזותיים. הדבר נוגע לא רק לתצורה הטופוגרפית 

של האתר וסביבתו, אלא גם להשפעתם ולהשראתם של מראות הנוף הסובב.

גזיר כתב–עת  "Richard Kauffmann, “planning Jewish Agricultural Settlements; מתוך  המקור: 
מסוף שנות ה–40 שפרטיו אינם ידועים, השמור בעזבון האדריכל ומפורסם כאן באדיבות המשפחה. 
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מגורים לילדים קטנים עד גיל שש; )ג( אזורי מגורים לילדי בית ספר, עד גיל 14 

ו–16 בהתאמה; )ד( בנייני הציבור המשותפים, ביניהם חדר האוכל המרכזי, בית 

התרבות ובו אולם לאספות חברים, ספרייה, חדרי קריאה ומוזיקה )שני בניינים 

אלה ממוקמים בדרך כלל סביב הגן המרכזי(, וכן המזכירּות, צרכנייה, מרפאה, בית 

ספר, מאפייה, מגדל מים, מכבסה, חדר תפירה וכיוצא בזה; לפעמים נבנה באזור 

זה גם בית כנסת. 2. אזור המלאכה והמחסנים - )א( נגרייה, נפחייה וכיוצא בזה; 

)ב( סככות לטרקטורים, למכונות חקלאיות ולכלים נגררים, מוסך וכו'; )ג( ממגורה 

מרכזית או סילו, מחסני דגנים, ירקות ופירות, בית קירור וכו'. 3. חצר המשק 

החקלאי - )א( סככות בקר, רפתות לפרות ולעגלים, אסם, מחלבה וכו'; )ב( אורווה; 

)ג( מדגרה, מפטמה, לולים וכו'; )ד( דיר.

בתכנון הכללי של קיבוץ או קבוצה, שלושה או ארבעה חלקים עיקריים אלה   

אמורים להוות יחידות מוגדרות כשלעצמן, ובו–בזמן הסך–כל צריך להישזר יחד 

ולפעול כגוף תפקודי אחד. יש לדאוג מראש לכך שצמיחתו העתידית של הכפר 

את  לשמר  ובה–בעת  לגדול  יוכל  שהכפר  כך  בגרעינו,  טבועה  תהיה  השיתופי 

בחלקי  הבניינים  טיפוסי  כל  שכמעט  בחשבון  מביאים  אם  האורגנית.  אחדותו 

לעבור  נדרשים   - מבני המשק  הילדים,  בתי  המגורים,  בתי   - השונים  הקיבוץ 

כלל  קלה  אינה  זו  שמשימה  מתחוור  הזמן,  במשך  רבים  ושיפורים  שינויים 

ושלב  שלב  בכל   - שתהווה  כך  לפעול  צריכה  כולו  היישוב  תוכנית  ועיקר. 

בהתפתחותה - מבנה רציונלי ובה–בעת גמיש דיו כדי לאפשר תוספות ושינויים 

הכרחיים.

אחד הנתונים שיש להביא בחשבון הוא הכיוון של משבי הרוח הקרירים.   

הבריזה תורמת לאיוורור המבנים ולצינונם, ולכן היא מהווה גורם רב–חשיבות 

ובעל השפעה מכרעת על תוכנית היישוב הכללית. הרוחות מנשבות בדרך כלל 

מכיוון דרום–מערב בחורף ומכיוון צפון–מערב בקיץ, ובהתחשב בכך יש לפרוׂש 

את חלקי היישוב השונים כך שאזורי המגורים ימוקמו במערב, אזור המחסנים 

)ובה הרפתות והלולים( -  ואילו חצר המשק החקלאי  והמלאכה מזרחה משם, 

בשוליים המזרחיים של היישוב.

הבניינים השיתופיים המשרתים את כל החברים, דוגמת חדר האוכל ובית   

התרבות, גובלים בדרך כלל בגן המשותף )”Village Green“( שבמרכז הכפר. ארגון 

יגלשו  יגיעו לשכונות המגורים בטרם  כזה אמור להבטיח שמשבי רוח קרירים 

משם אל אזורי המלאכה והחקלאות, ובטרם ישאו איתם ִמפגעים של רעש, אבק, 

ריחות רעים וזבובים מזדמנים.

כל הבניינים המיועדים למגורים או לעבודה, כמו גם הסככות לחיות, ימוקמו   

כך שחזיתותיהם הארוכות פונות לכיוון צפון–מערב או צפון, וזאת כדי לזַּכות 

את דייריהם במירב התועלת של משבי רוח קרירים ולמזער את פגיעתן של קרני 

השמש החמות.
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על קיבוץ ועל מושב עובדים

ן מ פ ו א ק ד  ר כ י ר

היומיום  חיי  של  ההיבטים  בכל  ביטויו  את  מוצא  השיתופי  העיקרון  בקיבוץ, 

והעבודה. החברים בקיבוץ או בקבוצה שותפים ברווחי הכלל ומקיימים משק בית 

אחד. ברוב הכפרים השיתופיים הללו הילדים גדלים, חיים, ניזונים ומתחנכים 

מוקצה  נשוי  זוג  לכל  בבתים משותפים, כאשר  חיות  בכפיפה אחת. המשפחות 

חדרים.  ארבעה  מכיל  המקרים  שברוב  חד–קומתי,  מגורים  בבית  אחד  חדר 

החברים אוכלים יחד בחדר אוכל משותף. העבודה בקבוצה השיתופית מחולקת 

בין החברים תוך התחשבות בכושרם הגופני, ביכולותיהם ובנטיות לבם. שעות 

אילוצים  שבהם  מקרים  למֵעט  הכלל,  בהחלטת  רוב  פי  על  נקבעות  העבודה 

עונתיים מחייבים יום עבודה ארוך יותר - וזאת בניגוד להתנהלות של "מושב 

עובדים", שבו שעות העבודה אינן מוגבלות כמעט והחקלאי ומשפחתו עובדים 

בכל ענפי המשק.

כאן כדאי לציין שהניסיון הראה בבירור כי חיים שיתופיים מעין אלה אינם   

מעודדים  שהם  דומה  הוא:  נהפוך  לילדיהם.  הורים  בין  הקשר  לריפוף  גורמים 

קרבה גדולה יותר. הילדים עומדים בראש דאגתו של כל קיבוץ וקיבוץ, והקהילה 

חותרת להעמיד לרשותם את מיטב התנאים האפשריים.

הבעלּות המשותפת על אמצעי הייצור ומשק החי והחלת העיקרון השיתופי   

על החיים והעבודה כאחד באים לידי ביטוי, מטבע הדברים, גם במבנה היישובים. 

אם את המושב אפשר להשוות לכפר המורכב מחוות פרטיות הערוכות במקצב 

יותר לחווה אחת ענקית. המושב  מסוים - חזותו החיצונית של הקיבוץ דומה 

יחסית, אפילו מפוזר קמעא, בעוד שהקיבוץ מתייצג כמערך  ארוג באופן רופף 

אחד מובנה.

גוף הקיבוץ או הקבוצה, שתכליתו לספק את מיטב תנאי החיים האפשריים   

אחת  שכל  שונות,  מיחידות  מורכב  ביותר,  הרציונליים  העבודה  ִמתקני  ואת 

של  והמבנה  ההקבצה  בתכנון  לה.  המיועדת  הפונקציה  את  ממלאת  מהן 

להוות  צריכות  השונות  שהיחידות  הוא  המנחה  העיקרון  הקבוצה,  או  הקיבוץ 

שלמּות אורגנית אחת, המכתיבה את קשרי הגומלין בין החלקים ואת התואם 

של השלם.

שלושה חלקים עיקריים מרכיבים על פי רוב את גוף הכפר השיתופי: 1. אזורי   

המגורים; 2. אזור המלאכה והמחסנים המרכזי; 3. אזור החקלאות. במקרים מסוימים 

מתוכנן גם חלק רביעי, אזור תעשייה. כל אחד מהחלקים המצוינים לעיל כוללים 

פירוטי–משנה כדלהלן: 1. אזורי המגורים - )א( אזורי מגורים למבוגרים; )ב( אזורי 



תוכנית כללית לקיבוץ צובה, 1950; תכנון: ריכרד קאופמן

 General plan for Kibbutz Tsuba, 1950; architect: Richard Kauffmann



חלק שלישי

אדריכלים על עבודתם )הדור הראשון(
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אסתטיקות. מוטל עלינו לאתר מה בעל ערך ומה רלוונטי במה שנעשה לפנינו, 

יותר  חופשית  בתנועה  להווה  עומק  לתת  כדי  אלא   - מזכרות  לאסוף  כדי  לא 

)קדימה ואחורה( בתוך המרחב ההיסטורי. אם לא נצליח להסביר לעצמנו מה 

חשוב ומה ערכי בסביבה הבנויה הקיימת - לא נצליח לעשות אדריכלות חדשה 

בעלת ערך, כזו שאינה אקראית או תלושה. העיסוק בקיים אינו מהותני אלא 

תרבותי, חברתי ופוליטי.

בלי  בלי להעמיק בתולדותיו,  נוכל לחשוב מחדש את המרחב הקיבוצי  לא   

להבין היטב את המהלכים האדריכליים והנופיים שעשו אותו. ולא נוכל לתכנן 

מחדש את הקיבוץ בלי לפתח דיאלוג תכנוני עם החברים, בלי להביא לכך שהם–

עצמם יקיימו את סביבת המחיה שלהם וישובו להזדהות איתה.

רגע לפני שקיבוצים הופכים ליחידות נדל"ן מטופחות ותו–לא, חשוב להזכיר   

בין  רציפות  המאפשר  המשותף  המרחב  היא  ביותר  המשמעותית  שאיכותם 

הפרטי לציבורי, קהילה בלא גדרות ומחיצות, וקיום של חיים שלמים בסביבה 

עם  בו  לדון  ויש  ביותר,  הבוער  הנושא  זה  מואצת  הפרטה  של  בעידן  אחת. 

האנשים הכריזמטיים ביותר בתנועה הקיבוצית, שיוכלו להנהיג את השלב הבא 

בהתפתחותה ולהוליך את הקיבוץ אל מחזור נוסף של חיים.
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ושל חיי קהילה שאינם מבוססים על חוזה אלא על הדדיות בת–קיימא במרחב. 

תכנונית,  אסטרטגיה  של  גיבוש  מכתיבה  הקיבוץ  של  וחשיבותו  ייחודו  הבנת 

המשמרת את ערכיו המרחביים הייחודיים אך בה–בעת מציעה דרכים להחיות 

שהוא  והכלכליים  האידיאולוגיים  לשינויים  התאמתו  תוך  הקיבוץ  רעיון  את 

באמצעות  בקיבוצים  ההפרטה  תהליכי  עם  להתמודד  אפשר  האם  כיום.  עובר 

חשיבה מחודשת על דיפרנציאציה בתרומה ובגמול? האם אפשר, גם כיום, למנוע 

אטומיזציה ופרגמנטציה ולהימנע מהכנסת גבולות פנימיים, שיהרסו את הייחוד 

של המרחב הקיבוצי?

יש כאן שתי בעיות עיקריות: איך להוביל תהליך שיַקנה שיוך מסוים לחברי   

של  או  קהילתיים  יישובים  של  בדפוס  מגרשים  לחלוקת  להזדקק  בלי   - קיבוץ 

שכונות פרבריות ובלי להעמיס על התשתיות )כבישים, חניות(? ובעיה שנייה: 

 - שלהם  המקורי  מהשימוש  בחלקם  שהתרוקנו  הציבור,  מבני  עם  לעשות  מה 

דוגמת חדר האוכל, ואולי גם בית התרבות, שהיו מוקד החיים המשותפים של 

הקהילה? 

פחות  בעיה  היא  מתוכנם  שהתרוקנו  הקיבוציים  התרבות  מבני  שאלת   

מורכבת מזו של המרחב הקיבוצי, מאחר שאלה - גם בגלגוליו המופרטים של 

הקיבוץ - עשויים לפנות לקהל מחוץ לקיבוץ ולהכיל פרוגרמות שונות. אין כאן 

בהכרח סיטואציה של התכנסות קהילתית אקטיבית לפעילות משותפת. השאלה 

הגדולה נוגעת לעתידו של חדר האוכל: המרחב השטוח והמפולש הזה, רצפה 

גדולה המחופה בגג אחד. האם אפשר להפיח בחלל כזה פרוגרמה חלופית? מכל 

מקום זו שאלה שאמורה להעסיק את האדריכל, שצריך להעמידה לדיון מקצועי 

בהשתתפות אנשי הקהילה.

שאלת האיחזּור )adaptive re-use( של מרחבים ושל מבנים - אינה ייחודית   

עם  בהתמודדות  ה–21,  המאה  של  החשוב  האדריכלי  באתגר  מדובר  לקיבוץ; 

ה"שאריות" של המאה ה–20 תוך יצירת פרוגרמות חדשות בעולם רווי. אזורים 

יצרניים משתנים כיום באופן רדיקלי בשל מעברו של הייצור לעולם השלישי, 

וטיפולוגיות מודרניסטיות רבות מתרוקנות מתוכנן - בתי קולנוע, תחנות רכבת, 

מפעלים, אזורים אורבניים שלמים. אנחנו עדים, מצד אחד, לערים שמתכווצות 

מסיבות כלכליות - ומצד שני לצמיחה של מגא–מטרופולינים ואפילו של מגא–

לשינויים  הפסקה  בלי  להגיב  נדרשת  האדריכלות  השלישי".  ב"עולם  אזורים 

המשמעותיים האלה.

אין לנו ברירה אלא לקבל את העובדה שאנחנו חיים עם רבדים–רבדים של   

היסטוריה עירונית ואדריכלית, ובמקום להזדרז ולמחוק אותם עלינו ללמוד לפרש 

אותם מחדש, להתאימם לצרכים עכשוויים ולהתפתח בתוכם. ברור שלא מדובר 

בשימור נוסטלגי לשמו או בדבקות בחפצים שכל ערכם נובע מהתיישנותם - אלא 

טכניקות, התנסויות,  רעיונות,  סביבה שהיא הצטברות של  בתוך  חיים  בבניית 
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יתגוררו ליד מפעלים, למשל. אבל בערים רבות התפיסה הזאת הביאה ליצירת 

איים מבודדים של "אזורי שינה", אזורי מסחר, אזורי מלאכה, אזורי בילוי. עירוב 

השימושים, נשמת אפם של החיים העירוניים, הולך לאיבוד בעיר המודרניסטית. 

ציבור,  קנה–המידה הקטן, ה"שכונות" הללו של מגורים, מוסדות  בקיבוץ, בשל 

חצר המשק, מתפקדות גם כאורגניזם פעיל וגם כמכניזם יעיל. יש כאן, אם כן, 

הפנמה של תפיסות מודרניסטיות, אבל גם חדשנות של ממש ביחס להיסטוריה 

של ההתיישבות החקלאית.

הטיפוס  מוכרת,  עירונית  או  פרברית  או  כפרית  טיפולוגיה  לכל  בניגוד   

חלוקה  של  פרצלציה,  של  הראשיתית  המוצא  מנקודת  מתפתח  לא  "קיבוץ" 

אדריכלות  בת–חלוקה,  שאינה  חדשה  אדריכלות  המציא  אלא   - למגרשים 

שמתנערת בעיקרון מכל תולדות הסימון והגידור הטריטוריאליים המוכרות לנו. 

המצאה זו מאפשרת חשיבה כתמית ולא קווית, דיפוזית ולא ִמתארית, רקמתית 

ולא בניינית, ומבקשת לייצר מרחב בלי גבולות בין הפרטי לציבורי ובלי גדרות 

בין שכנים. זוהי אדריכלות ייחודית משום שהיא מבטלת את הזיקה המקובלת 

יישומה  את  מאפשרת  היא  לכך  הודות  לרקע;  הדמות  ובין  למגרש  הבית  בין 

הביתיות,  מהפונקציות  חלק  להפריד  המבקשת  הקיבוצית,  האידיאולוגיה  של 

פרטיות  הכרחי.  למינימום  הדומסטיות  את  ולצמצם  לקבוצתיות  אותן  להפוך 

וציבוריות נחלצות מקוטביותן ומסתדרות ברצף, באופן שאינו מוכר בשום מקום 

אחר. כשאנחנו הולכים בשבילי הקיבוץ אנחנו בבית, ואין הבדל משמעותי בין 

כר הדשא הגדול לקטן, בין חדר האוכל ל"חדר" - כולם מסמנים גמישים, רב–

תכליתיים, באותו מרחב משותף ורציף. כנסים וטקסים יכולים להתקיים על כר 

הדשא הגדול ובחדר האוכל, בבית התרבות או בשדה, וכך גם מפגשים אקראיים.

מראשיתו נתפס הקיבוץ כחלוץ בראש המחנה הציוני, כשיא ההגשמה של   

ושל ההתיישבות החדשה בארץ–ישראל; אבל בה–בעת הממסד  היהודי החדש 

ראה בו זרם אזוטרי, שאינו נשמע בהכרח למגמות הדומיננטיות בתנועה הציונית. 

זו העדיפה צורות התיישבות גנריות יותר, שיוכלו להתמסר טוב יותר לתפקידן 

המיועד כרשת כפרים שבונה עורף חקלאי לחברה הישראלית המתחדשת, וזאת 

בלי שיהיה להן ליבידו תרבותי ואידיאולוגי מתריס. החלופה המושבית, כל כמה 

שגם בה הוטמעו דרגות שונות של שיתופיות וערבות הדדית, היא רשת הרבה 

בנוי על חלוקה מבזרת של  ופשוטה מבחינה ארגונית. המושב  יותר ממלכתית 

קרקעות חקלאיות ליחידים - בניגוד לקיבוץ, שרואה את עצמו כיחידה כלכלית 

אוטונומית עם משק מעורב. גם בתוך ההקשר הישראלי והציוני, הקיבוץ מייצג 

את הציונות ובה–בעת מתחרה בה. הוא מעמיד רשתות ייצור, אספקה ושיווק 

)וגם תרבות, וחינוך( עצמאיות לגמרי, שאינן חלק מהמערכת הממלכתית.

ה–20,  המאה  ממורשת  מרחביים  ערכים  אי–אלה  לשמר  עלינו  מוטל  אם   

הקיבוץ הוא מועמד ראוי, בהיותו מודל חסר תקדים של אדריכלות בלא פרצלציה 



שיוזמים הפועלים עצמם לקראת הגשמה בפועל. כאן זה תמיד תהליך "מלוכלך", 

לא "אורגני" לגמרי אך גם לא "מלאכותי" לגמרי; תהליך תרבותי שמעורבת בו 

ומוסדות מתכננים, אבל בה–בעת מוכתב ומעוצב מלמטה  אדריכלות מקצועית 

מאוד,  פורמליסטית  תבנית  בעלי  קיבוצים  לראות  אפשר  לכן  יוזמיו.  על–ידי 

תכנון  של  טרום–מודרניסטיות(  )ואף  מודרניסטיות  אסכולות  לנו  שמזכירים 

שני  אין  וחדשני.  ורופף  גמיש  יותר  הרבה  שתכנונם  קיבוצים  ויש   - אורבני 

קיבוצים זהים למרות שהפנוטיפ הזה, שנקרא קיבוץ, ניתן היטב לזיהוי.

יוצאת דופן משום  גם במסגרת האדריכלות המודרנית, הקיבוץ הוא ישות   

מיקומו באמצע הדרך בין האידיאליזם האוטופיסטי לבין הבנייה הוורנקולרית. 

של  המסועפות  השבילים  במערכות  כשמביטים  למשל  מיד,  בכך  לחוש  אפשר 

לבין  "היימאט"  אדריכלות  בין  הטיפולוגי  בערבוב  היטב  בו  ומבחינים  הקיבוץ 

והתרבותית  הגיאוגרפית  הסביבה  בתוך  חי  קיבוץ  כל  "באוהאוס".  אדריכלות 

שלו, ניזון ממנה ונטמע בתוכה, עד כדי כך שבמקרים רבים לא נוכל עוד להבחין 

בין ִמשלבים שונים של גולמיות ועיבוד בנוף.

עיר  בין  מאליה  מובנת  לא  הכלאה  בהיותו  נוסף,  במובן  ְמחדש  הקיבוץ   

החיים  אורח  את  גם  אך  הבורגני,  החיים  אורח  את  שדוחה  הכלאה   - לכפר 

אוונגרדית  היותה  שבשל  אנטי–בורגנית,  תפיסה  כאן  יש  האטוויסטי.  הכפרי, 

לעולם אינה אנכרוניסטית או רומנטית ולכן גם אינה אנטי–אורבנית; להפך: היא 

שואבת כל מה שאפשר מתפיסות של תכנון אורבני בשאיפה לבנות חיי קהילה 

משופרים בסביבה נופית, בלי לוותר על ערכים יצרניים, טכנולוגיים ותרבותיים. 

התפיסה הקולקטיביסטית מבקשת לשלב במקום אחד את מכלול היבטי החיים, 

כדי לאפשר לאדם תנאים נוחים יותר ליצירה ולצמיחה.

מופת  הוא  מבינים שהקיבוץ  קיבוצים,  של  תוכניות  על  היום  כשמסתכלים   

מוקדם של אורבניזם נופי - אחד התחומים היצירתיים ביותר בשיח האדריכלי 

הנוף.  תמיד  הוא  שלו  הראשון  שהמניע  אורבני,  בתכנון  מדובר  העכשווי. 

ביחס  הנטיעות,  בתוכנית  השבילים,  במערכי  מתחילה  הארגונית  האסטרטגיה 

של  המלאה  האסתטית  בחוויה  והמשניים,  הראשיים  הציבוריים  האזורים  בין 

החיים בתוך הנוף. הנוף בקיבוץ אינו נתפס כתמונה אלא כמרחב פרפורמטיבי: 

הוא הבמה, הזירה השיתופית של ההתרחשות. הנוף אינו אורנמנטלי כמו בעיר; 

הוא אינו אמצעי לייפוי האדריכלות או למילוי חללים ריקים, אלא מרחב החיים 

עצמו. יש כאן אורבניזם ואדריכלות שמוטמעים בנוף, בניגוד להפרדת הערכים 

תעשייה,  לאזור  שהפך  ּבְ"טבע"  שיושבים  כפרים  ליצירת  שהובילה  הדוגמטית 

וערים שמנוכרות לחלוטין לטבע.

מיושם  שימושים  הפרדת  או   )zoning( ִאיזּור  של  האורבניסטי  העיקרון   

נובעת  בעיר  השימושים  הפרדת  ביותר.  מעניין  באופן  הקיבוצית  בהתיישבות 

אנשים  שבהם  מצבים  למנוע  וחברתית,  אקולוגית  מבחינה  הטובה,  מהכוונה 

ת
ר

פ
א

בי 
צ

שני: 
ק 

ל
ח



286

סוד הקסם הקיבוצי

ר ו א ר  ב ה  י ל ג ם  ע ה  ח י ש ך  ו ת מ  , ת ר פ א י  ב צ

להדגיש  כל  קודם  צריך  הקיבוץ,  של  האדריכלי  במבנה  מיוחד  מה  לשאלתך 

שותפות  הוא  הבסיס  נדיר.  דבר  כשלעצמו  וזה  שיתופיים,  ביישובים  שמדובר 

מנקודת  קרקע.  ועל  רכוש  על  פרטית  בעלות  של  מוחלט  וביטול  ברכוש  מלאה 

הדחף  על  מודעת  התגברות  כאן  יש  האנושית,  ההתיישבות  תולדות  של  מבט 

ופרטית  ציבורית  טריטוריאליות אחרת,  נוצרת  בו–ברגע  אבל   - הטריטוריאלי 

בעת ובעונה אחת, או לפחות כזו שאינה מבחינה באופן דיכוטומי בין הציבורי 

לפרטי.

כאן  אורגנית,  שהתפתחותם  עירוניים  או  כפריים  ליישובים  בניגוד   

ההתפתחות קשורה בתכנון מקצועי בהשתתפות מלאה של כל חברי הקהילה, 

שהיישוב כולו הוא ביתם הפרטי. תמיד מדובר לפיכך בתכנון מלא מראש, גם 

כאשר הוא סגור–קצוות וגם כאשר הוא פתוח–קצוות. חשיבה כזו חייבת להיות 

הוליסטית לחלוטין: הקיבוץ כולו אמור להקיף את מכלול היבטי החיים, ולא רק 

את אלה של המגורים; יש כאן כלכלה שלמה שפונה לא רק פנימה )סיפוק צרכים( 

אלא גם החוצה, אל החברה כולה. אפשר לתאר את הקיבוץ כהכלאה בין בית 

לבין עיר–מפעל.

הוא  הקיבוץ  מודולריות:  בלא  סדרתיות  בסדרתיות,  תמיד  מדובר  בהכרח   

סדרה של 280 יישובים, המחולקת לתת–סדרות )התנועות הקיבוציות(. זו סדרה 

מובהקת, מזוהה בקלות, אך עם זאת כל פריט בה שונה ונבדל ממשנהו, משתי 

סיבות: ראשית, לקיבוץ אין סכימה אידיאליסטית–אוטופיסטית עם גיאומטריה 

מוחלטת, אלא כמה עקרונות תכנון מנחים, שאותם צריך להתאים כל פעם מחדש 

לגיאוגרפיה, למקום, לאידיאולוגיה ספציפית. שנית, בשל שיתופם של החברים 

בעבודת התכנון, התוכנית מביאה לידי ביטוי את המערך האישיותי והחברתי 

והצריכה  הייצור  תנאי  את  השונה,  התרבותי  הרקע  את  קיבוץ:  לכל  הייחודי 

הנבדלים, את ענפי המשק הנבחרים, את מערך היחסים האחר בין כל הפונקציות 

הללו לבין המגורים. מבחינה סוציולוגית הקיבוצים אכן דומים - אבל מבחינה 

חברתית מתפתחים בהם תנאים קהילתיים ובין–אישיים שונים לחלוטין, ואלה 

מקבלים את ביטוים האדריכלי והנופי הסינגולרי.

היסטורית,  מבחינה  אוקסימורון.  הוא  מתוכנן  כפרי  שיישוב  לומר  אפשר   

וספונטני, בלי תכנון - למֵעט, כמובן,  יישובים כפריים התפתחו באופן אורגני 

פרויקטים אוטופיסטיים או אוטוקרטיים, שהתכנון בהם נכפה ושועתק מלמעלה, 

שלא בשיתוף הפועלים. בקיבוץ, לעומת זאת, מדובר בתהליך מהפכני–אוונגרדי, 



פנים חדר האוכל, קיבוץ געתון, שהוסב לסטודיו של להקת המחול הקיבוצית )כוריאוגרף: רמי באר, 

חבר הקיבוץ(, מראה ב–2010; תכנון: מנחם באר ]צילום: פני הס–יסעור[

 Interior of the dining hall, Kibbutz Gaaton, converted into a studio for the Kibbutz Dance 

Company (choreographer: Rami Be’er, a kibbutz member), view in 2010; 

architect: Menachem Be'er [ Photo: Penny Hess-Yassour]
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סילו במפעל גרנות, קיבוצי עמק חפר, מראה בשנות ה–70; 

 תכנון: יעקב )קובה( גבר ]צילום: דוד פרלמוטר[

Silo in the Granot Factory, Emek Hefer kibbutzim, view in the 1970s; 

architect: Ya’acov (Cuba) Geber [ Photo: David Perlmutter]



תפיסה זו, הכוללת ממילא את השינויים הצפויים בעקבות יישומה, תחולל   

בתכנון  שכלול  לקראת  פנינו   - בגדול  הקיבוץ.  תכנון  של  היסוד  בקווי  שינוי 

האזורי; בקטן - ברצוננו באדריכלות קהילתית על כל היבטיה.

מוקדם מדי לנבא את כל ההשלכות הכרוכות בשינויים אלה. עם זאת, כבר   

העיור  בתהליך  המתואר  המהלך  של  למקומו  מיוחדת  חשיבות  מסתמנת  כיום 

העכשווי.

המקור: פרק 3 מתוך "התארגנות אזורית: הקיבוץ כחלופה אורבנית", שורשים, ז: קבצים לחקר הקיבוץ 
ותנועת העבודה )רמת–אפעל: יד טבנקין, 1992(, עמ' 243—246.
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 - כלומר  כבודד,   .1 בשטח:  יישוב  הימצאות  של  מצבים  שלושה  קיימים   

בקרבה,   .2 ביניהם;  משמעותית  אינטראקציה  מונעים  אחר  מיישוב  המרחקים 

משמעותי  קשר  מאפשרים  אחרים  מיישובים  או  מיישוב  המרחקים   - כלומר 

כלשהו; 3. בצמוד, כלומר - ללא מרחק בין מרקם יישובי אחד לבין רעהו.

האוטונומי–אוטרקי  במעמד  השינויים  עקב  המתאפשרת  הדינמיקה  את   

כבר  והמבוסס  צמודים  יישובים  להתפתחות  אפשרי  כתסריט  לתאר  אפשר 

בין  שיתוף  ב.  )אזוריים(;  משותפים  מוקדים  הקמת  א.  בשטח:  עובדות  על 

מפעלים לקראת הקמת תאגיד כלכלי משותף; ג. הקמת מוסדות חברה וצריכה 

ואולי  חברתי  מרכז  ספורט,  חצר,  ענפי  צרכנות,  קשישים,  סיעוד   - משותפים 

הכנת מזון במרוכז לשלושה חדרי אוכל נפרדים וכו'; ד. מערך שיתופי המושתת 

נפרדים  שיתופיים,  קהילתיים  חיים  ומאפשר  המזין  משותף,  כלכלי  תאגיד  על 

ואוטונומיים כאחד.

לגבי ההתיישבות החדשה, כבר נזכר כי בהיבט האזורי יוקמו יישובים חדשים   

רק כמרכיב בתוך מכלול משותף, ואשר יהיו מושתתים על מוקדי ייצור תומכים. 

דגם זה של התחברות בין–קיבוצית טוב גם לגבי ההתיישבות הצעירה הקיימת, 

שבה מצויים ענפי ייצור לא מפותחים או בשלבי תכנון בלבד. חיבור בין הענפים 

הקיימים ופיתוחם לתאגיד–ייצור משותף - יחד עם הקמת מערכות משותפות 

בשטחי שירות, חברה וצריכה - יעצב את המכלול השיתופי המוצע. שיתוף זה 

עשוי להתבטא בדרגות שונות - בין–ענפיות, כלכליות, חינוכיות וחברתיות - על 

פי המוסכם בין היישובים. במקרה של צירוף קיבוצים, שבהם מצוי אחד מפותח 

משותף  למוקד  המפותחים  הייצור  אמצעי  טבעי  באופן  אז  יהיו   - לא  והשאר 

לכולם.

ותיקים,  קיבוצים  בין  היום  כבר  זה  תהליך  של  להתחלות  עדים  אנו   

אינם  האוטונומיה–אוטרקיה  שמושגי  העובדה  על  שעמדו  וצעירים,  בינוניים 

"מחוץ  חדשים  כלכליים–חברתיים  מרקמים  ליצור  ועליהם  עוד  רלוונטיים 

לגדר". המעבר לחינוך יסודי בבתי ספר משותפים, המתבצע כעת, נתן דחיפה 

נוספת לחיפוש ולביצוע התקשרויות אחרות בין הקיבוצים שיצרו את השיתוף 

החינוכי.

התפיסה המונחת ביסוד השיתוף הבין–קיבוצי הזה שונה לחלוטין מהתפיסות   

ולא  משותפים  שירותים  כמרכזי  קמו  אלה  האזוריים".  ל"מפעלים  שהובילו 

הסוג  מן  ייצור  אמצעי  של  פיתוח  המאפשרת  בין–קיבוצית,  לכלכלה  כמוקדים 

שיישובים בודדים קטנים ובלתי יציבים אינם מסוגלים להקים ולפתח. המערך 

חיוביים:  מצבים  שני  במקביל  שיוצרת  התפתחות,  מאפשר  המוצע  השיתופי 

ואוטונומית,  קטנה  קהילה  על  שמירה  ובו–בזמן  ויציבה,  רחבה  ייצור  תשתית 

שתנהל את חייה השיתופיים–שוויוניים כפי ראות עיניה בתוך מרקם שיתופי 

תומך: מוקד, אזור, מדינה.
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כמדיניות התק"ם, היו: 1. להתרכז באזור אחד, הערבה, כאתגר מדיני וכמשימה 

התיישבותית; 2. לשנות את תהליך האיוש; 3. ליצור מסגרת אזורית, האחראית 

את  שיקבע  הוא  האזור  אלו,  המלצות  פי  על  הבחינות.  מכל  ההתיישבות  על 

הצורך ביישובים חדשים, שיוקמו אך ורק על בסיס תשתית ייצור המובטחת על–

ידי האזור ויישוביו. על האזור לדאוג לפיתוח החקלאות ו/או התעשייה בממדים 

אפשר  שיהיה  עד  החדשים  למתיישבים  פרנסה  מקורות  ישמשו  ואלה  רחבים, 

מתאימים  מקומיים  מפעלים  בנפרד  להקים  או  ייצור  שלוחות  אליהם  להעביר 

ומבטיחים. 

כל  עם  ביתר–שאת,  אזורי  לתכנון  דאגה  כמובן  מחייב  האזור  על  זה  דגש   

חינוך  שירותי  תעבורה,  תשתיות,  הקמת  היישובים,  מיקום  לגבי  ההשלכות 

ורווחה, תכנון מוקדי תעשייה, שירותים, מינהל וכו'. תכנון הקיבוץ, אם כן, אינו 

יישוב שיתופי אחד, אלא  כל צרכיו האוטרקיים של  לכיסוי  עניין המכוון  עוד 

כרוך בתכנון של מערך אזורי שלם. תוכניות מפורטות, קהילתיות נפרדות, לכל 

יישוב, הופכות לתהליך אדריכלי מובהק: תכנון מכלול תפקודי על פי פרוגרמות 

ברורות ולוח זמנים ברור.

אוטונומיות– תפיסות  על  עדיין  שהתבססה  הקודמת,  למדיניות  בניגוד   

אוטרקיות וניסתה לכלול בכל יישוב חדש מוקדי ייצור תעשייתיים ו/או ענפי 

חקלאות, הוצע כאן להקים מוקדי ייצור אזוריים, שבהם ימצאו תושבי ההתיישבות 

החדשה את פרנסתם בשלבים הראשונים. מוקדים אלה עשויים להיות, כאמור, 

מפעלים אזוריים או מפעלים בתחומם של יישובים קיימים, שיורחבו לשותפויות 

היישוב  של  התייצבותו  ובעקבותיה  הפרנסה  הבטחת  עם  זו.  למטרה  אזוריות 

להקים אמצעי  ו/או  ייצור  אליו שלוחות  להעביר  היישוב הצעיר  יוכל  החדש, 

ייצור משלו. אולם, לפי התפיסה האזורית, דבר זה ייעשה בשיתוף ובתיאום מלא 

בתחום האזור כולו.

כמרקם  ה"חדשה"  הקיבוצית  היחידה  מבנה  את  להגדיר  אפוא  אפשר   

התיישבותי סביב מרכז תפעולי משותף עם מוקד ייצור ושירותים צמוד, גם אם 

היקפו קטן. המרקם מושפע עדיין בעיקר משיעור המרחק בין המרכז לפריפריה, 

כלומר: קיבוץ שריחוק מרכזו מהפריפריה גדול, יתפקד אחרת מיישוב קומפקטי 

שבו נקל להגיע למוסדות חברתיים מרכזיים. אך עיקר החידוש הוא בהתייחסות 

לגודל היחידה: ההשוואה מעלה, שיחידות קטנות נכשלו כבלתי יציבות ובלתי 

יישובים קטנים בתאגיד  - בעוד שהקבצת כמה  יעילות בפיתוח כלכלי–חברתי 

כלכלי גדול, יציב ויעיל מאפשרת התפתחות קהילתית גם ביישוב קטן יחסית. 

ההשתייכות היא ל"גדול" - אך ההזדהות ממשיכה לשמור על זיקה לכל גודל, 

אופי או ייחוד קהילתי שהוסכם עליו. 

תהליך הגידול על בסיס עקרון המקבץ עומד מול הפרדיגמה שעקרונה הוא   

הגידול בעיבוי - קיבוץ קטן הגֵדל לקיבוץ גדול - שמסתבר כי אינה אקסיומטית. 
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לקראת שינויים מבניים: התארגנות אזורית

א נ ה כ י  ד ר פ

בשנות ה–70 הכרנו לראשונה את תופעת הקיבוץ הרב–גילי והרב–דורי, הקיבוץ 

המורכב והמשתנה. צורכי התכנון שיקפו אפוא הכרח בביטוי פיזי שונה, שיחליף 

את השבלוניות המוסדותית. היקף הבנייה בכל המגזרים העיד על האצה בנטיות 

 - משתוות  לא  אם   - המתקרבות  חומריות  לאיכויות  פנייה  על  "אורבניות", 

ביתך",  "בנה  בשכונות  שהתבטאו  כפי  העירוניים  בחיים  והמפתה  הנוצץ  לכל 

והמתכננים  האדריכלים  עיני  ובפרסום.  בתקשורת  והבידור,  הקניות  במרכזי 

ומרחוק,  מקרוב  אותנו  הסובבים  ולסגנונות  לעיצובים  רבה  בהתעניינות  פנו 

והאדריכלות הקיבוצית הפכה לאדריכלות המשרתת קיבוץ, שבו כבר טמון עּוּבר 

המשבר הכלכלי–חברתי העתיד לפרוץ - משבר שיביא בעקבותיו לקיפאון כמעט 

מוחלט בכל תחומי התכנון, הבנייה והפיתוח.

על מנת להתמודד עם התמורות בשטח הוקמו צוותי חשיבה בין–תחומיים,   

אך בעיקר כאלה שהונחו על–ידי מחלקת התכנון של התק"ם, עם מנדט לניסוח 

כמו  והיבטים  תפקודים  בתחומים,  המשתנה  לקיבוץ  ומדיניות  פעילות  קווי 

צורכי האוכלוסייה הקשישה,  רב–גילית,  ייצור, חברה  ציבור,  מגורים, מוסדות 

המרכיבים של מרכז הקיבוץ ועוד. ביטוי הולם לחשיבה הפורה בקרב המתכננים 

בתק"ם היה המפגש השנתי ע"ש משה חריף, שבו דנו בהיבטים שונים של תכנון 

התיישבות  כגון  שונים,  בנושאים  עבודות  הוכנו  אלה  כנסים  לקראת  הקיבוץ. 

צעירה, תעשייה, צורכי האוכלוסייה הקשישה, מהותו של מרכז הקיבוץ ותכנונו, 

התארגנות אזורית ועוד.

פעילות ענפה זו השפיעה בוודאי על הנעשה בשטח, אך בשיעור לא מספק.   

כוח המציאות הניע את הפיתוח קדימה תוך התעלמות מהחשיבה המתקדמת. 

תקופה זו ראתה היקף בנייה חסר תקדים בשטח הציבורי - חדרי אוכל, אולמות, 

מבני חינוך, מבני תעשייה וחקלאות - וכן פיתוח אדיר של המפעלים האזוריים 

על כל שלוחותיהם.

צוות  הוקם  ב–1985  התק"ם  ועידת  לקראת   - ההתיישבות  להמשך  באשר   

בהנחיית המחלקה לתכנון, שמטרתו להגיש לתנועה תוכנית התיישבות לשנות 

האלפיים עם דגש על ביצוע–ביניים בשנות ה–90. חשוב לציין שהמשימה הוטלה 

על אנשי תכנון ובהם אדריכלים, מתכננים דמוגרפיים, אנשי חברה וכלכלה - 

צוות של אנשי מקצוע ולא של עסקני תנועה, כנהוג בדרך כלל.

להתיישבות  המתייחסים  נושאים  בשלושה  עסק  ההתיישבות  צוות   

לוועידה, שהתקבלו  כיצד? המלצות הצוות   .3 מי?  על–ידי   .2 1. איפה?  חדשה: 



המחצבה, קיבוץ כפר–גלעדי, מראה ב–1966 ]צילום: מיכה בר–עם[

 The quarry, Kibbutz Kfar Giladi, view in 1966 [ Photo: Micha Bar-Am] 
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בבואנו לעשות כן עלינו לזכור את דבריו של האדריכל שמואל ביקלס: "הווי   

החיים".23  דמות  את  מעצבת  והצורה  ליישוב,  פורמלית  צורה  מלביש  החיים 

בשטח  הפועמים  הזרמים  את  לזהות  המשימה  מוטלת  כיום  האדריכלים  על 

ולהלבישם צורה פורמלית, שתעצב את חיי אלה השבים כיום לקיבוץ אך ורק 

משום איכויותיו הייחודיות.

בקיבוצים אחדים תהליכים אלה מצויים בעיצומם, ומוקמים צוותי חשיבה   

בניסיון להגדיר את תפקידו החברתי  ולמצטרפים החדשים  משותפים לחברים 

בהרחבה,  נדון  הקיבוץ  של  הפיזי  עתידו  גם  החדשה.  במתכונתו  הקיבוץ  של 

שהרי תהליכי השינוי משליכים באופן מעשי ומיידי על הליכי התכנון. מודלים 

באופן  הקיבוצי  המרחב  בתוך  הפרטי  הקניין  את  המשלבים  חדשים,  מרחביים 

בחיתוליהם,  כרגע  מצויים  אלה  אם  גם  אך  להיווצר.  מתחילים  פוגעני,  בלתי 

וקיימים בעיקר על הנייר ובדיונים ציבוריים במספר לא רב של קיבוצים - בראייה 

רחבה ולאורך זמן טמון בהם פוטנציאל להביא את השינוי המתבקש בהתייחסות 

לרעיון הקיבוץ. בכוחם לשוב ולהעמיד את הקיבוץ כמודל אוניברסלי לשילוב של 

רעיונות חברתיים מתקדמים ואדריכלות מקורית, אחראית ויצירתית.

23. ביקלס, לעיל הערה 10, שם.
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חסר ערך, ושהדרך הנכונה להנציח את מפעל ההתיישבות הקיבוצי הוא תיעוד 

ארכיוני, בלי שימור פיזי של מבנים או מתחמים איקוניים. 

במקביל לדיונים האקדמיים - בשטח מתרחש תהליך אחר, המציג פוטנציאל   

של  גל  ניכר  השנים האחרונות  בשלוש  הקיבוץ.  של  בעתידו  לשינוי משמעותי 

חזרה לקיבוצים ועימו חשיבה מחודשת על ערכם המרחבי, הסביבתי והאדריכלי. 

כלקח מתופעות הניכור הקשות בין חברי הקיבוצים לתושבי ה"הרחבות" ומפיצול 

בקיבוצים  חוזרים  הנפרדים,  הוועדים  של  המנוגדים  והאינטרסים  האנרגיה 

וחלקם  שעזבו  קיבוץ  בני  חלקם  ממש,  של  לחברּות  חדשים  מצטרפים  לקלוט 

צעירים בעלי משפחות, שעוזבים את מקום מושבם לטובת האיכויות הייחודיות 

לקיבוץ ולו בלבד )שהרי אם ירצו בחיים פרבריים גרידא, ימצאו כמותם בשפע 

במקומות אחרים(. תהליכי הפרטת הקרקע והפרצלציה ההרסנית הואטו במידה 

רבה בשל קשיים ביורוקרטיים וכלכליים חיצוניים, ובמקומם מתפתח מודל של 

השארת הבעלות המשותפת על הקרקע ושיוכה בחוזה פנימי בין הקהילה לחבר. 

לצורך חשיבה  נעצר התכנון  פרברית,  בתכנון הרחבה  רבים שהחלו  בקיבוצים 

יותר  שתתאים  כזו  המגורים,  לתוספת  חלופיים  מודלים  של  ובחינה  מחודשת 

לאיכות המרחבית המוכרת של הקיבוץ במתכונתו ההיסטורית. קיבוצים רבים 

החליטו ברוב קולות לא לאפשר הכנסת כבישים לרכבים מוטוריים אל לב המרחב 

הקיבוצי, כדי לשמור עליו להולכי הרגל ולרוכבי האופניים. 

במקביל לתהליכי החשיבה המרחבית המחודשת, מתפתחים בקיבוצים מודלים   

תאצ'ריסטי,  ניאו–ליברליזם  במקום  מרוכך.  קפיטליזם  של  ורעננים  מקוריים 

נוצרים מודלים של רשתות ביטחון וערבות הדדית בין חברי הקיבוץ. במודלים 

השילה  הרווחה  שמדינת  תפקידים  עצמם  על  הקיבוצים  מקבלים  אלה  חדשים 

מעליה. מערכת של מיסוי פנימי וולונטרי ופרוגרסיבי מאפשרת לקהילה להעמיד 

מערכת רווחה פנימית מפותחת מזו הניתנת לכלל האזרחים. הקהילה מממנת 

יכולת,  מעוטי  לחברים  הכנסה  משלימה  פורמלי,  הבלתי  החינוך  מערכות  את 

משלמת גמלה והוצאות בריאות לחברים הזקנים והחולים, מסבסדת מזון וצרכים 

בסיסיים נוספים בהתאם לערכים הנקבעים בכל קיבוץ וקיבוץ. 

יכולת  נמדדת  שבו  ביותר,  משמעותי  ברגע  מדובר  האדריכלים  מבחינת   

את  משמרת  שאינה  שלישית,  דרך  תיתכן  האם  שלהם:  והמקוריות  ההמצאה 

השינויים  את  ביקורתי  במבט  מעבדת  ובה–בעת   - שהיו  כפי  העבר  קיבוצי 

על  לשמור  מצליחה  זה  רקע  ועל  המתחדשים,  הקיבוצים  שחווים  הרדיקליים 

רווחה  כמערכת  החדש  בתפקידו  הקיבוצי  המרחב  של  הבסיסיות  האיכויות 

קהילתית? ׂשידוד מערכות זה מבקש לשוב ולהעמיד מרחב של סולידריות ולכידּות 

חברתית - מרחב רב–דורי, רב–תפקודי והיברידי במהותו - ולטעת תכנים חדשים 

במבני הציבור והקהילה הרבים ובמרחבים הציבוריים האיכותיים, שנותרו על 

עומדם בקיבוצים בלא שימוש ראוי.
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אימוץ  עם  שנים.  עשרות  לאורך  המחזורית  ההתחדשות  פוטנציאל  על  ששמר 

המודל החדש אובדת ללא שוב היכולת הייחודית של הקיבוץ לבנות את עצמו 

מחדש, להתפתח בלי להידרש לתהליכים סטטוטוריים ארוכים ומייגעים; יתרה 

מזו, אובד האופי המּוכר של הקיבוץ כמרחב המשכי בלי חלוקות ברורות ומוגדרות 

בין הפונקציות והאזורים השונים. בנוסף לאובדן פוטנציאל ההתחדשות, אובד 

בתוך כך מימד נוסף של הקיבוץ - היותו יישוב היברידי בעל מאפיינים עירוניים 

חזקים. 

חיבורו של האופי ההיברידי הזה עם הגמישות התכנונית שנדונה לעיל ועם   

היותו של הקיבוץ מרחב מובהק של הולכי רגל ורוכבי אופניים, מניב מודל יוצא 

להתיישבות  ומופת  דוגמא  לשמש  שעשוי  בני–קיימא,  לחיים  במקוריותו  דופן 

אקולוגית. המעבר החד למודל הפרברי מוחק חלק גדול מהישגיו המרחביים של 

הקיבוץ, לטובת מודל שרבים מתנערים ממנו כיום בעולם כולו.

ה ח ו ו ר ה ת  ל י ה ק ל  ד ו מ  : ת ש ד ו ח מ ה  ב י ש ח

בשלוש השנים האחרונות - על רקע האצת תהליכי ההפרטה - התעורר עניין 

מחודש בתכנון הקיבוץ. כנסים אקדמיים ומקצועיים העוסקים בשאלות של שימור 

והתחדשות נערכים בתכיפות ביוזמת התנועה הקיבוצית, המועצות האזוריות, 

הפנים  במשרד  התכנון  מינהל  בנושא.  העוסקים  השונים  במוסדות  וחוקרים 

הוציא  ובמקביל  המתחדש  הקיבוץ  תכנון  על  יישומיים  מחקרים  לביצוע  קורא 

הנחיות חדשות לתכנון הקיבוץ,22 המבטאות במידת–מה את התובנה שהקיבוץ 

הוא יצירה ייחודית ושיש להתייחס אליו בהתאם. הדבר ניכר בשינוי התקנות 

בנושא התנועה והחניה, ובהתייחסות לקהילה הרב–דורית תוך העמדת אפשרות 

למגורים זמניים לאוכלוסייה צעירה.

הדימוי הרווח, המיתולוגי, של הקיבוץ כמרחב מגונן וירוק, שממרכזו )אזור   

חדר האוכל, כר הדשא המרכזי ומבני הציבור הנוספים( מובילים שבילי הולכי 

רגל לבתי המגורים - הוא שעומד כיום במרכז הדיון המחודש בנושא, דיון הנובע 

מהכרה בסכנת הכחדתן והיעלמותן של איכויותיו הייחודיות מן הנוף הישראלי. 

רבים מן הדיונים נסובים על סוגיות של שימור מבנים ומתחמים, כגון מבני המשק 

הראשונים, מבני הציבור, מבני ביטחון ועוד. גישה זו מניחה שהקיבוצים, כטיפוס 

לדאוג  יש  כן  ועל  ברובם  להיעלם  עתידים  הישראלי,  לנוף  ייחודי  התיישבות 

יש  מנגד  הציבורי.  לדימויַם  המהותיים  האובייקטים  שימור  בדמות  להנצחתם 

הטוענים ששימור אובייקטים כעצמים מנותקים מהקשר וחסרי תוכן הוא עניין 

תכנון ארוך טווח: מסמך הנחיות לתכנון הקיבוץ )משרד הפנים, מינהל התכנון, דצמבר 2006(.   .22
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בקיבוץ. שתי החלופות הנבחנות הן חלוקה למגרשים בודדים )בשטח של כ–500 

מ"ר האחד(, ולחלופין חלוקה למגרש משותף )מגרש גדול ובו כמה יחידות דיור(. 

המסקנה: "מומלץ כי ביישוב הקיבוצי תועדף שיטת החלוקה של 'המגרש הבודד' 

על פני זו של 'המגרש המשותף', בשל יתרונותיה הכלכליים והתכנוניים". בפתח 

מצב  ליצור  היא  התכנונית'  'המשימה  של  העל  "מטרת  נכתב:  הסיכום  פרק 

תכנוני, שלפיו ניתן יהיה לרשום את יחידות 'הבית' ו'המגרש' על שם החברים. 

]...[ במלים אחרות: כדי שניתן יהיה להשיג את מטרות התכנון, יש להכין תוכנית 

פיזית חדשה )רה–תכנון( של היישוב הקיים, תוך הרחבת שטחו הבנוי בכפיפות 

לעקרונות התכנון שקבעו מוסדות התכנון ל'יישובים כפריים מתוכננים' ועל פי 

גם "המטה  ואיתם   - כללי התכנון המקובלים".21 בכך מאמצים עורכי המדריך 

לשיוך דירות" של התנועה הקיבוצית - את ערכי התכנון הפרבריים של המעמד 

הבינוני, ועימם אותה ערכה מּוכרת של חוקים, תקנים, תקנות וקונוונציות )גודל 

לבין  שבינה  וכיו"ב(,  פרצלציה  שיטת  כבישים,  רוחב  בנייה,  שטחי  מגרשים, 

הקיבוץ אין ולא כלום.

בקיבוצים שבהם יושמו תהליכי ההרחבה והשיוך הביא הדבר להרס המרקם   

הייחודי של המרחב הקיבוצי. גדרות החלו לצוץ בין בתי המגורים; המרחב שהיה 

עד אז מוגן מפני כלי רכב, הופקע מהולכי הרגל ורוכבי האופניים ונכבש על–ידי 

חברים  על–ידי  הכר  לבלי  הורחבו  הצנועים  המגורים  מבני  ממונעים;  רכב  כלי 

שמצבם הכלכלי איפשר זאת; המרחב הציבורי בחלק מן הקיבוצים ננטש והוזנח, 

ובקיבוצים רבים נסגרו חדרי האוכל, בתי תרבות, אולמות תיאטרון, מועדונים 

עומדים  אדריכליות,  מופת  יצירות  חלקם  נוספים,  רבים  ציבור  מבני  לחברים; 

כאבן שאין לה הופכין; הגן הקיבוצי, שהיה מסימני ההיכר המרכזיים של המרחב 

הקיבוצי כולו, עומד מוזנח בקיבוצים רבים. הפרצלציה והחדרת הכבישים ללב 

המרחב הקיבוצי מאיימים על המשך קיומם הפיזי של הקיבוצים כיצירה חברתית 

ואדריכלית מהחשובות והמקוריות במודרניזם של המאה ה–20.

קשה  טעות  היא  המתחדש  לקיבוץ  היחידה  כחלופה  הפרברי  הדגם  אימוץ   

שונים,  קרקע  לייעודי  הקיבוצי  המרחב  חלוקת  היבטים.  מכמה  וזאת  ומצערת, 

החדרת כבישים ברוחב ִתקני והפרצלציה הפרברית מוחקים את האינטליגנציה 

המודל  של  וקיומו  התהוותו  שנות  במשך  הקיבוץ.  של  התשתיתית  המרחבית 

המרחבי הקיבוצי הצליח הקיבוץ לשמור על גמישות מירבית בשימושי הקרקע. 

התנאים  השתנות  עם  מחדש  ונבנו  נהרסו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  הקיבוצים,  כל 

אך  התחלפו,  שימושים  נהרסו,  נבנו,  מבנים  החברים.  של  והצרכים  הכלכליים 

נובעת  הזאת  המופלאה  הגמישות  מהותי.  שינוי  בלי  נשמר  המרחבי  האופי 

מהתכנון המקורי בלא חלוקת–משנה לייעודי קרקע שונים ובלא פרצלציה, תכנון 

21. שם, עמ' 33. 
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לניכור  מעטים  לא  במקרים  הובילה  הוועדים  כפילות  הקהילות.  שתי  את 

בתי  של  לפתחם  שהגיעו  לסכסוכים  ואף  לחדשים,  הוותיקים  בין  ולחיכוכים 

שעתידות  או  שנבנו  אלה   - הקהילתיות"  "ההרחבות  רבים  במקרים  המשפט. 

להיבנות - גדולות בהיקפן ובמספר בתי האב בהן מהקיבוץ שעליו הן נסמכות. 

מתחזק  ה"הרחבה",  תושבי  את  בעיקר  המייצג  המוניציפלי,  הוועד  כזה  במצב 

מאוד על חשבון חברי הקיבוץ, מה שגורם להם לאבד את השליטה על סביבת 

המחיה שלהם. 

במקביל להקמת שכונות ההרחבה הפרבריות ולתהליכי ההפרטה בקיבוצים -   

שבאו לידי ביטוי בכל תחומי החיים, ותוצאותיהם המיידיות היו פתיחת פערים 

גם את מרחב המגורים  - הופיעה דרישה להפריט  בין חברי הקיבוץ  כלכליים 

הקיבוצי. תהליך הפרטת המגורים בקיבוץ נקרא "שיוך דירות", ומטרתו חלוקה 

פרמטרים  פי  על  הקיבוץ  לחברי  הקנייני  ושיוכם  למגרשים  המגורים  אזור  של 

שונים. הרציונל מאחורי שיוך הדירות לחברים הוא הגברת הביטחון הכלכלי 

האישי באמצעות הפרדת המערכת המשקית מהמערכת החברתית והקניית רכוש 

תכנונית  משפטית,  מבחינה  מורכבים  השיוך  שתהליכי  היות  להורשה.  הניתן 

ך  י ר ד במ הנושא.  לריכוז  מיוחד  מטה  הקיבוצית  התנועה  הקימה  ותשתיתית, 

התכנוניים– בהיבטים  העוסק  פרק  נכלל  ב–18,2001  שפורסם  ת  ו ר י ד ך  ו י ש ל

פיזיים של התהליך בהקשר הכללי של הכנת תוכנית ִמתאר סטטוטורית לקיבוץ, 

כמתחייב מהנחיות מינהל התכנון במשרד הפנים. בפרק זה מותווית הדרך לשינוי 

המרחב הקיבוצי, תוך שימוש לא–ביקורתי בפרמטרים שהותקנו במקור ליישובים 

 ]...[ "דרך - המגרש  נכתב:  יסוד,  פרבריים. כך למשל, בסעיף העוסק בהגדרות 

שייך אך ורק לבעליו. על מנת שיהיה אפשר להגיע אל המגרש, יש להפנות אליו 

דרך  בהעדר  מגרש  ותכנונית  קניינית  מבחינה  להגדיר  ניתן  לא  ציבורית.  דרך 
כלשהי המגיעה אליו".19

גודל  ביניהם  המחודש,  התכנון  של  הכמותיים  המרכיבים  נמנים  בהמשך   

המגרש השכיח ומידותיו )כ–500 מ"ר, במידות של כ–25×20 מ'(, ומידות הדרכים 

המובילות אליו: "הרוחב המקובל של רצועת דרך ציבורית המובילה אל המגרש 

מגרשים  מספר  אל  המובילה  דרך  או  משולבת  דרך  רצועת   ]...[ מ'.  כ–12  הוא 

ת  ו י נ ח ה ו ם  י כ ר ד קטן - יכולה להיות גם ברוחב שמונה עד עשרה מטרים. ה

ל  ל ו כ ה ו  ח ט ש מ ע  ב ר כ ו  ל ד ו ג ש ח  ט ש ל  ע ת  ו ע ר ת ש מ ת  ו י ר ו ב י צ ה
" ]ההדגשה במקור[.20 ב ו ש י י ב ה  ל י ה ק ה ו ם  י ר ו ג מ ה ר  ו ז א ל  ש

פרבריים  במגרשים  המקובלות  הבנייה  זכויות  את  וקובע  ממשיך  המדריך   

כאלה )50% בנייה, שהם 250 מ"ר( ודן בשיטות החלוקה למגרשים )פרצלציה( 

)התנועה הקיבוצית, המטה לשיוך דירות, ספטמבר 2001(. 19. שם, עמ' 52.  המדריך לשיוך דירות   .18

20. שם, שם. 
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רבים אל סף פשיטת  קיבוצים  בקיבוצים, במקביל למשבר כלכלי עמוק שהביא 

רגל, גרם לקיבוצים רבים לתכנן שכונות הרחבה צמודות או קרובות לקיבוץ.14 

מבחינה  לקיבוצים  הצלה  קרש  יהוו  אלו  ששכונות  כוונה  היתה  תחילה   

תוך  ההרחבה  לתהליך  שניגשו  הקיבוצים  תקוות  כאחת.  וכלכלית  דמוגרפית 

הוספת שכונה חדשה, היתה שבאמצעות הצטרפותם של תושבים חדשים יוכלו 

להמשיך ולקיים את מערכת השירותים החברתיים הענפה שלהם, ובעיקר את 

מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. היות שרוב הקיבוצים שביצעו הְרחבות 

עשו זאת בלית ברירה בעקבות משבר כלכלי וחובות כבדים, הם נאלצו למסור 

את התכנון והביצוע לידי משרדי הממשלה האמונים על מהלכים כאלה. לפיכך, 

הגוף הראשי המופקד על תכנון שכונות ההרחבה הוא "המינהל לבנייה כפרית" 

במשרד הבינוי והשיכון, שאחראי זה שנים רבות על תכנון יישובים קהילתיים 

וכפריים במתכונת פרברית בכל רחבי הארץ.15 

בתכנון שכונות ההרחבה חויבו הקיבוצים להכין תוכניות ִמתאר סטטוטוריות   

מינהל  להנחיות  בהתאם  הבנויים.  החלקים  כולל  הקיבוץ,  תחומי  לכל  חדשות 

התכנון במשרד הפנים16 ותוכנית הִמתאר הארצית מס. 31, שהיתה בתוקף באותו 

זמן, הוגבלו הקיבוצים למספר מקסימלי של יחידות דיור, שלפיו חושב גודלה של 

ההרחבה. יתרה מכך, הקיבוצים נדרשו להגדיר, לראשונה בתולדותיהם, ייעודי 

הִאיזּור  את  סטטוטוריות  במסמרות  לקבע  כך  ובתוך  בתחומם  ספציפיים  קרקע 

)zoning( הקיים )שעד אז, כאמור, התפתח בגמישות מירבית(.

שכונות ההרחבה, שצצו כפטריות לאחר הגשם, כונו "הְרחבות קהילתיות".   

באופיין אלה שכונות פרבריות לכל דבר ועניין, המבוססות על חלוקה למגרשי 

מגורים חד–משפחתיים  מבני  מוקמים  מ"ר, שעליהם  כ–500  מגורים בשטח של 

המרחב  משטח  במנותק  ברובן  נבנו  הקהילתיות  השכונות  קרקע.  צמודי 

אלה,  שכונות  סמוכים.  הם  שאליו  בקיבוץ  חברים  אינם  ותושביהן  הקיבוצי, 

בחלק  ייעודן.17  את  מילאו  לא  לקיבוץ,  הצלה  קרש  יהוו  כי  במחשבה  שהוקמו 

עצמו  בקיבוץ  ומנוכרות:  שונות  קהילות  שתי  במקום  נוצרו  המקרים  מן  גדול 

שהקיבוץ  תושבים  חיים  ב"הרחבה"  ואילו  והמזדקנת,  הוותיקה  הקהילה  חיה 

האגודה  ועד  שונים:  ועדים  בשני  מתנהל  הקהילה  ניהול  חייהם.  מרכז  אינו 

משלב  המוניציפלי  הוועד  ואילו   - בלבד  הקיבוץ  מחברי  מורכב  השיתופית 

14. הפתח להקמת שכונות ההרחבה נפתח בהחלטה 737 של מינהל מקרקעי ישראל, שאיפשרה הרחבות 

האגודות  בשביל  נוחים  בתנאים  זה  לצורך  חקלאית  קרקע  של  הפשרה  באמצעות  חקלאיים  ביישובים 
)כיום "האגף לבנייה כפרית"( ממונה מטעם ממשלת ישראל  15. "המינהל לבנייה כפרית"  החקלאיות. 
על תכנון וביצוע ההתיישבות הלא–עירונית בארץ. מאז עליית הליכוד לשלטון, החליף היישוב הקהילתי 
בנוסח הפרבר האמריקאי את צורות ההתיישבות המקובלות מתקופת מפלגת העבודה. ברוח תפיסת 
צמודי  ודו–משפחתיים  חד–  בתים  של  פרצלציה  על  מושתת  התכנון  הניאו–ליברלית,  הכלכלית  העולם 
"הנחיות   .16 ביישובים עצמם.  ועל תלות מוחלטת ברכב הפרטי בשל העדר מקורות תעסוקה  קרקע, 
ראש מינהל התכנון אל מהנדסי המחוזות", 1.5.2000. 17. יש לומר שקיימים גם מקרים אחרים, שבהם 

הצליחו שתי הקהילות ליצור מרקם חיים משותף, אך אלה היוצאים מן הכלל. 
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מוגדרים בחוק: המודל הראשון הוא זה של הקיבוץ הקלאסי, השיתופי; כשמונים 

קיבוצים כאלה קיימים עדיין, כמעט שליש ממספר הקיבוצים הכולל. גם בקיבוצים 

הניתנים  מהשירותים  בחלק  זוחלת  הפרטה  של  תהליכים  מתרחשים  אלה 

שוויונית  עודנה  ההשֹתכרות(  דפוס  )ובעיקר  השירותים  ליבת  אך   - לחברים 

היא  השיתופיות  האגודות  בתקנות  אלה  קיבוצים  של  הגדרתם  ושיתופית. 

כדלקמן: "קיבוץ שיתופי - אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על 

יסודות של בעלּות הכלל בקניין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, 
בצריכה ובחינוך".12

כשני–שלישים מהקיבוצים אימצו את המודל השני, הקרוי "הקיבוץ המתחדש"   

ומוגדר כך:

על  המאורגנת  נפרד,  יישוב  שהיא  להתיישבות  אגודה   - מתחדש  קיבוץ 

ושיתוף  שוויון  ושל  עצמית  עבודה  של  בקניין,  הכלל  שיתוף  של  יסודות 

בייצור, בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, ]...[ ואשר 

בתקנונּה קיימת הוראה באחד או יותר מהעניינים האלה: 1. חלוקת תקציבים 

לחבריה בהתאם למידת תרומתם, לתפקידיהם או לוותקם בקיבוץ; 2. שיוך 

דירות בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות )שיוך דירות בקיבוץ מתחדש( 

שהשליטה  ובלבד   ]...[ לחבריה,  הייצור  אמצעי  שיוך   .3  ;2005 התשס"ו 

בדבר  בתקנון  הוראות  וקיימות  החברים  לידי  תועבר  לא  הייצור  באמצעי 

הגבלות הסחירּות באמצעי הייצור, באופן שהשליטה בהם לא תעבור לידי 
החברים".13

כאשר קוראים את ההגדרות התקנוניות הללו, ההבדלים בין שני סוגי הקיבוצים 

"הקיבוצים  ביותר.  מהותי  השוני  בפוַעל  אך   - בלבד  כמינוריים  מצטיירים 

המתחדשים" מושתתים על זניחת העיקרון הבסיסי ביותר בסוציאליזם השוויוני 

הקלאסי, שסיסמתו "כל אחד נותן כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו", ומעבָר לעיקרון 

של השֹתכרות דיפרנציאלית בהתאם לפרמטרים שונים, שהחשוב ביניהם הוא 

תפקידו של החבר ומקור פרנסתו. 

מבחינות רבות, התמורה החברתית הכללית מסוציאליזם שוויוני לקפיטליזם   

והחברתיים  הכלכליים  השינויים  הקיבוץ.  של  מותו  את  רבים  בעבור  סימנה 

שחווה הקיבוץ בשני העשורים האחרונים באו לידי ביטוי בולט גם בהתארגנות 

המרחבית בקיבוצים עצמם ובממשק שלהם עם הסביבה. המשבר שפקד את רוב 

הקיבוצים החל באמצע שנות ה–80 גרם לעזיבה של רבים מבני הדור הצעיר, 

שלא ראו עתיד בחיי הקיבוץ. ההידלדלות הדמוגרפית והזדקנות הקהילה החיה 

12. "תקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות(: תיקון", התשס"ו 2005. 13. שם. 



קי
ס

ל י
ב

שני: יו
ק 

ל
ח

סטטוטורית סומנו הקיבוצים ככתם ִמתארי אחד בלא הפרדה בין ייעודי קרקע 

ושימושים שונים, ולעתים אף בלא הגדרה מדויקת של זכויות הבנייה המּותרות, 

המוסדות המקומיים  בתיווך  לחברים,  הקנתה  זו  עובדה  בעולם התכנון.  כנהוג 

ובעיקר האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ(,  )מזכירּות, ועדות תכנון פנימיות, 

זמן  יכלו הקיבוצים, בכל  ריבונות מלאה על מרחב המחיה שלהם. הודות לכך 

נתון, לשנות שימושים במבנים קיימים, להרוס ולבנות מבנים בהתאם לצרכים 

קבוצות  בין  פוסק  הבלתי  המשא–ומתן  לצד   - זו  גמישות  הקהילה.  ולהחלטות 

האינטרסים השונות בתוך הקיבוץ - איפשרה להם להתאים את מרחב המחיה 

הקיבוצי בלא הפסק. שכונות מגורים חדשות הוקמו, מבני ציבור ישנים נהרסו 

וכל זאת בלי  נבנו במקומם, מבנים שננטשו הושמשו לצרכים אחרים,  וחדשים 

שינוי מהותי באיכויות הבסיסיות של המרחב הקיבוצי.

בשנות ה–50 למאה ה–20 התקבע המודל המרחבי של הקיבוץ, ובשנים הבאות   

חלו בו שינויים מינוריים בלבד. המשך פיתוחם של קיבוצים חדשים נעשה בעיקר 

בהתאם לצרכים הגיאו–פוליטיים של יישוב הארץ, בהנהגתם של גורמי התכנון 

הארציים ומשרד הביטחון; זה השתמש בחיל הנח"ל )נוער חלוצי לוחם( להקמת 

יישובים צבאיים למחצה, שאוכלסו על–ידי גרעינים של תנועות  היאחזויות - 

נוער ציוניות ובני משקים מבוססים, שילבו פעילות חקלאית עם משימות צבאיות 

באזורי ְספר ואוזרחו עם הזמן.

וגדלו  התמסדו  הוותיקים  המשקים  החדשים,  הקיבוצים  להקמת  במקביל   

במנגנוני  לשחיקה  הביאו  ההתמסדות  תהליכי  כלכלית.  מבחינה  והתבססו 

השיתוף ולתנועה מתמדת לשיפור איכות החיים של הפרט. לאחר מלחמת ששת 

האכלוס  למבצע  הקיבוצים  התגייסו  ה–80  שנות  ראשית  ועד  ב–1967  הימים 

והאזרוח של רמת הגולן, והוקמו כמה קיבוצים חדשים בגליל העליון. החל בסוף 

שנות ה–70, עם המהפך הפוליטי בעקבות זכייתה לראשונה של מפלגת הליכוד 

של  הישן  הממסד  עם  מכל  יותר  שזוהו   - הקיבוצים  איבדו  בבחירות,  הימנית 

מפלגת העבודה - את כוחם הפוליטי, והחל בהם תהליך של הידרדרות חברתית 

וכלכלית. 

ה ב ח ר ה ה ת  ו נ ו כ ש ו י  ר ב ר פ ה ל  ד ו מ ה  : ת ו נ ת ש ה

ב–25 השנים האחרונות עוברים הקיבוצים שינויים מרחיקי לכת, שאותותיהם 

השינויים  בעקבות  שלהם.  והאדריכלית  המרחבית  בהתארגנות  גם  ניכרים 

הניאו– התפיסות  והתחזקות  הפוליטי  המהפך  הסובבת,  בחברה  התהומיים 

את  המשנים  באופנים  להגיב  הקיבוצים  נאלצו  הישראלית,  בחברה  ליברליות 

קיבוצים, שמאפייניהם  של  מודלים  שני  קיימים  כיום  מהותית.  בצורה  אופיים 
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כדי להקל על הצפיפות ולאחד את כל חלקי הבית המורחב, הושם דגש רב על 

המאפיין החזותי הבולט והחזק ביותר של הקיבוצים: הנוי. "התכנון שלנו מוכרח 

להיות אורגני: לא פרבר אוטונומי, ולא גוף כפרי. הביטוי הקיבוצי של נוי פנימי 

הוא 'גן כולל', שבו הפרט נתון במסגרת הכלל, ולא פרצלציה המתאימה ליוזמה 
'פרטית'".11

מה שהחל כפעולות מקומיות של שיפור המרחב במובן האסתטי והתפקודי,   

הטובים  עסקו  שבפיתוחה  ונוף,  גנים  תכנון  של  סדורה  לתורה  והתפתח  הלך 

באדריכלי התחום. בתקופה הראשונה, עד קום מדינת ישראל, היו רוב אדריכלי 

הנוף בקיבוצים חניכי אסכולות מרכז–אירופיות, שהביאו עימם תפיסות עיצוב 

פורמליות. בקיבוצים רבים שנבנו בין שנות ה–20 לשנות ה–40 למאה הקודמת, 

או  ברושים  כגון  עצים,  בשדרות  המלּווים  ישרי–זווית  בצירים  להבחין  אפשר 

מינֵי דקלים. בקיבוצים שנבנו או תוכננו מסוף שנות ה–40 ואילך נבחין בשינוי 

תפיסת התכנון ובמעבָר מהגריד ישר–הזווית לתכנון אורגני יותר, במתכונת הגן 

האנגלי.

המחשבה  בעומק  להבחין  אפשר  רבים  קיבוצים  של  הנוי  בתוכניות  מעיון   

ובאיכות הביצוע של הגינון הקיבוצי. המרחבים הפתוחים, הטבעיים לכאורה, 

המרכיבים את הנוי בקיבוץ, מתוכננים ומחושבים למעשה עד אחרון האלמנטים. 

כל עץ, כל שיח וכל כתם צבע הם פרי דיונים ארוכים בין אדריכלים, אדריכלי 

בין  קשים  דעות  חילוקי  היו  רבות  פעמים  עצמו.  הקיבוץ  של  הנוי  ואנשי  נוף 

היו  הקיבוצים,  ברוב  השיח המשותף,  תוצאות  אך  בדיון,  השונים  המשתתפים 

מרשימות ביותר: כמה מן הגנים בקיבוצים - למשל הגן הבוטני בקיבוץ עין–גדי, 

לרגל  עלייה  מוקד  נעשו   - )בניסביץ'(  בניהו  דב  הנוף  תכנונו של אדריכל  פרי 

ומושא להערצה וקנאה.

תכנונו של "הגן הכולל", כדברי ביקלס, התאפשר הודות לבעלות המשותפת   

על הקרקע והעדר פרצלציה. התוצאה של הקניין המשותף היתה מרחב אחיד, 

מחוסר גדרות, מגונן ומתוחזק על–ידי הקהילה עצמה לרווחת כל חבריה. מערכת 

המבונים,  השימושים  למערכת  בדומה  התארגנה,  בקיבוץ  הפתוחים  השטחים 

בצורה היררכית המשכית החל בגן המרכזי, הוא כר הדשא הגדול, שהקיף את 

בגן  התנועה  והצריכה.  החינוך  המגורים,  לאזורי  וחַדר  והמשיך  הקיבוץ  מרכז 

המרכז  בין  מרכזיים  שבילים  שכללה  רגל,  להולכי  שבילים  במערכת  התבצעה 

תנועה  בקיבוץ.  השונים  המבנים  אל  משניים  שבילים  ומערכת  סביבו  לאזורים 

מוטורית הוגבלה לאזורים מצומצמים בלבד במרכז הקיבוץ ובהיקפו. 

תופעה נוספת שאיפשרה הבעלות המשותפת, היא גמישות גדולה בשימושי   

מבחינה  למשעי,   )zoned( ומאּוזרים  מתוכננים  יישובים  היותם  אף  על  הקרקע. 

11. ביקלס, שם.
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שימושי, עם חללים נרחבים בִמפתחים גדולים בלי עמודים. החציצות, אם הוכנסו 

כאלה, היו קלות וניתנות להזזה, כדי לאפשר גמישות תפקודית מירבית. בנוסף 

נבנו  הקיבוצים,  בכל  ביותר  והדומיננטי  הקבוע  האלמנט  שהיה  האוכל,  לחדר 

במרכזי הקיבוצים מבני ציבור נוספים: מועדון לחברים, חדרי קריאה ומוזיקה, 

ספריות, בתי תרבות ותיאטראות. בקיבוצים הדתיים הוקמו בסמוך לחדר האוכל 

גם בית כנסת ובית מדרש. את המערך החללי של מרכז הקיבוץ השלים כר הדשא 

הגדול - הַרחבה המרכזית של הקיבוץ, ששימשה לפעילות של כלל החברים תחת 

כיפת השמים. כדברי ביקלס, מטרת המרכז ליצור את "הדומיננטה האדריכלית" 

של הקיבוץ, ברוח התפיסה הרואה בקיבוץ יישוב בעל מאפיינים עירוניים חזקים. 

מרכז הקיבוץ הוקף בדרך כלל על–ידי אזורי המגורים לחברים ואזור החינוך   

והילדים, החל בבתי התינוקות והפעוטונים - שמוקמו במקומות המוגנים ביותר 

ובקרבה לבתי החברים - וכלה בבתי הספר, יסודי ותיכון. במיקום אזורי החינוך 

אפשר לזהות הבדלי גישות בין התנועות הקיבוציות השונות. בקיבוצי השומר 

היה  בזעיר–אנפין(,  קיבוץ  )מעין  הילדים"  ב"חברת  הילדים  חיו  שבהם  הצעיר, 

האזור מבודד יותר משאר הקיבוץ ובנוי כאיבר עצמאי בתוך המערך המרחבי 

הכללי,  המגורים  באזור  הילדים  מבני  שולבו  המאוחד  בקיבוץ  ואילו  הכולל; 

בקרבה למרכז ולמגורי המבוגרים.

בתי המגורים בקיבוץ היו מינימליסטיים ביותר: במשך שנים רבות חיו חברי   

נבנו חדרים בודדים בלי  הקיבוץ בחדרים שגודלם הממוצע כ–25 מ"ר. תחילה 

שירותים ומקלחות, ואלה - כמו שאר הדברים בקיבוץ - היו משותפים לכולם. 

עם השנים הלכו בתי המגורים וגדלו, נוספו להם שירותים ומקלחות ואף חדרים 

נוספים, אך המונח "חדר" לתיאור חלל המגורים הקיבוצי נשאר בעינו. 

הבגדים,  מחסן  )המכבסה,  והצריכה  השירות  אזורי  התמונה,  להשלמת   

המרכולית והכלבו, המזכירות, חדר סידור העבודה( מוקמו סמוך למרכז הקיבוץ, 

גדול,  אסם  כלל  בדרך  המשק, שכללה  לחצר  המגורים  אזור  בין  החוצץ  באזור 

מחסנים, אזור מלאכה ותעשייה, דירים, רפתות, אורוות, לולים וכיוצא בזה. 

חללי המגורים המינימליסטיים ופיזורן של הפונקציות הדומסטיות השונות   

)חדר האוכל, המכבסה, חדרי הילדים, המועדון, הספרייה( במרחב הציבורי, יצרו 

מצב שהקיבוץ כולו, ְּפנים וחוץ, תפקד כבית מגורים אחד גדול המחזיק בכל שטחו 

את החדרים השונים: חדרי מגורים, וחדרים לסוגי השימושים המגוונים. מצב זה 

ִחייב בנייה צפופה יחסית בקרבה למרכזי השירות, הציבור והתעסוקה, והמרחק 

הרחוקה  לפריפריה  הקיבוץ  מרכז  בין  התכנון(  בתדריכי  )כפי שהוגדר  המירבי 

למתכננים  היה  לא  וגדלו,  הלכו  שהקיבוצים  היות  מ'.   300 היה  שלו  ביותר 

ולאדריכלים מנוס אלא לבנות בתי קומות למגורי החברים. הבינוי הצפוף בבתים 

שבהם,  הגדולים  ודאי  רבים,  קיבוצים  שאפיין   - קומות  שלוש  עד  שתיים  בני 

שהגיעו לכ–3,000 נפש - שיווה לקיבוצים מראה אורבני שאינו טיפוסי לכפר. 
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י צ ו ב י ק ה ן  ו נ כ ת ה י  ב י כ ר מ

תכנון פירושו מחשבה המקדימה את הפעולה. ]...[ אוצרות מחשבה עצומים 

נערמו מתוך מגע של האדם עם הטבע, עם החברה ואף עם עצמו, אולם רק 

כאשר היחס הזה נעשה אקטיבי אנו נזקקים למחשבה המתכננת. רק כאשר 

מתוך הבנת המציאות, חוקיה ומגמות התפתחותה אנו מסיקים את הצורך 

והאפשרות לשנות את פני הדברים ושינוי זה מצריך פעולה מצדנו - רק 

אז אנו מבטיחים את הביצוע היעיל על–ידי חישוב מוקדם של כל הגורמים 

והקדמת תרופה לקשיים העלולים להופיע. כלומר, התכנון  הקשורים בכך 

הוא חוליה המקשרת בין השקפת העולם לבין הפעילות האנושית. אולם אין 

השקפת העולם דבר ערטילאי ותלוש: היא תוצר של החברה האנושית, של 

כוחות הייצור המתפתחים בתוכה; היא ביטוי לצרכים ואינטרסים ממשיים 
של מעמדות שונים בחברה המעמדית שבה אנו חיים כיום.9

כל  קיבל מעמד מדעי בלתי מעורער.  במיטב המסורת הסוציאליסטית, התכנון 

החל  הפיזי.  המרחב  גם  וכך  לפרטי–פרטיו,  ותוכנן  חּושב  הקיבוץ  בחיי  מימד 

תכנון  מחלקות  הקיבוציות  התנועות  הקימו  ה–20  למאה  ה–30  שנות  באמצע 

והנדסה עצמאיות, שבהן התפתחה תורת התכנון הפיזי של הקיבוץ ונעשה חלק 

גנריים,  גדול מן התכנון האדריכלי של מבנים בקיבוצים - החל בבתי מגורים 

שנבנו  הרבים  הציבור  במבני  וכלה  הארץ,  רחבי  בכל  אלה  ביישובים  שהוקמו 

בהם לאורך השנים. במחלקות התכנון הללו ובשבילן עבדו לאורך השנים עשרות 

והמוכשרים  הטובים  המקצוע  מאנשי  חלקם  ומהנדסים,  מתכננים  אדריכלים, 

עד ראשית שנות  ברציפות  פעלו  ביותר. למעשה, מחלקות התכנון הקיבוציות 

ה–90, והמשרד שהוקם לאחר הפרטתן היה במשך שנים רבות משרד ההנדסה 

והאדריכלות הגדול בישראל.

בתכנון היישוב הקיבוצי נקטו מתכנניו ִאיזּור )zoning( ברור בין אזורי תפקוד   

ביקלס,  שמואל  אדריכל  זאת  שהגדיר  כפי  ה"אגורא",10  היתה  במרכז  שונים. 

של  הפועם  לִּבה   - האוכל  חדר  ובראשם  המרכזיים  הציבור  מבני  את  שכללה 

הפעילות החברתית. בכל הקיבוצים היה חדר האוכל מבנה רב–תכליתי, הרבה 

מֵעבר לנרמז בשמו. בחדר האוכל הוגשו שלוש ארוחות ביום, נחגגו רוב החגים, 

בחיי  החשובות  ההחלטות  התקבלו  שבהן  קיבוץ  ושיחות  אסיפות  והתקיימו 

הקהילה. אדריכלות חדר האוכל התפתחה לפיכך ליצירת חלל אוניברסלי רב–

)עין–חרוד: סמינריון  נתונים לתכנון המשק הקיבוצי התשט"ז  9. אריה פיכמן, "תכנון המשק הקיבוצי", 
העבודה, הקיבוץ המאוחד, 1955(. 10. "מונח יווני המציין מרכז תרבות שבו היו כל המבנים החברתיים 
לתכנון  נתונים  הקיבוצי",  היישוב  "תכנון  במאמר  ביקלס  שמואל  אדריכל  מבארו  כך   - יחד"  משולבים 

המשק הקיבוצי התשט"ז, שם. 
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והקמתם של רבים מהקיבוצים עד אמצע שנות ה–40, כתב ב–1940: "הרצון ליצור 

חברה חדשה מצריך ביטוי אדריכלי ייחודי. השיתוף הוא העיקרון המשמעותי 

ביותר בחיי הקיבוץ, ועליו לבוא לידי ביטוי באדריכלות של הקיבוץ".8 

בתוכניתו של קאופמן מ–1926 לקיבוצים תל–יוסף ועין–חרוד ניכרות כמה מן   

הדילמות הראשונות בתכנון הקיבוץ הגדול. בתוכנית זו מבחינים בגודלו הייחודי 

של הקיבוץ וניתן ביטוי לחלק ממאוויי החברים, המבקשים להקים יישוב שאינו 

עונה על ההגדרות הקיימות והמובחנות של כפר חקלאי. במקום הגבוה ביותר, 

בראש הגבעה, מוקם אזור שיועד לבית חולים ולמוסדות חינוך ותרבות. במרכזו 

של כל קיבוץ אפשר להבחין בבירור במבנים המרכזיים של הקהילה )חדר האוכל 

)”the village green“, בלשונו של קאופמן(  גן סימטרי  ובית התרבות(, שבחזיתם 

ושדרה, שמשני צדדיה נפרׂשים אזורי המגורים כמניפה. מעניין לציין שבתוכנית 

מוקדמת זו ליישוב גדול מופיעה חלוקה למגרשי בנייה. חלוקה זו נבעה מאמונה 

שרווחה במוסדות המיישבים, שהקיבוץ אינו אלא שלב מעבר אדולצנטי בדרך 

רכושם  הבנייה  מגרשי  יהיו  שבהם  למושבים,  הקיבוצים  ולהפיכת  להתמסדות 

הפרטי של האיכרים בעלי הנחלות. 

אי–יכולתם של המוסדות המיישבים - שהיו אמונים על התכנון, התקצוב   

וההקמה של הקיבוצים - להכיר בקיבוץ כצורת התיישבות בת–קיימא, היתה סלע 

מחלוקת עיקרי בהתפתחות הקיבוץ כטיפולוגיה יישובית עצמאית. המוסדות גילו 

חשדנות כלפי הדחפים האוונגרדיים שהניעו את המתיישבים באותן שנים, וככל 

שיכלו להשפיע התנגדו לביטויים המרחביים והאדריכליים שביקשו המתיישבים. 

המחשבה על זמניותם של הקיבוצים ניכרת בתכנונם האורבני, שנעשה במימון 

המוסדות, בה–במידה שהיא ניכרת באדריכלות של המבנים. בעוד המתיישבים 

 - העירוניים  רעיונותיהם  עם  בהלימה  מודרניים  קומות  בתי  להקים  ביקשו 

ליישובים  כיאה  חד–קומתיים,  מגורים  בתי  בפועל,  הקימו  ואף  דגלו,  המוסדות 

כפריים. 

רק בשנות ה–30 למאה ה–20 - לאחר הקמת התנועות הקיבוציות הארציות   

והפיכתן לכוח פוליטי פעיל ובעל השפעה במוסדות הציוניים; ועם התמסדותם 

התגברות  עם  שאת  וביתר  חדשים;  קיבוצים  והקמת  הוותיקים  הקיבוצים  של 

האיבה בין האוכלוסייה הערבית המקומית לאוכלוסייה היהודית, ולאור התפקיד 

שמילאו הקיבוצים כיישובי ְספר שהגנו על ההתיישבות היהודית בחבלי הארץ 

אפשרות  להם  וניתנה  בני–קיימא  כיישובים  להכרה  הקיבוצים  זכו   - השונים 

להתפתח באופן עצמאי. בשנות ה–30 וה–40 התגבש אפוא הקיבוץ כטיפולוגיה 

ייחודית, בעלת מאפיינים מרחביים, תכנוניים ואדריכליים מובהקים.

אגודת  )תל–אביב:  בנייה  שנות  עשרים  חקלאיות",  נקודות  תכנון  שנות  "עשרים  קאופמן,  ריכרד   .8
המהנדסים, האדריכלים והמודדים, 1940(.
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על רעיון הקומונה הקטנה, הסגורה והאינטימית: "אתם מסתפקים בחקלאות - 

ואנו   - ופוסלים מהם  והעיר; אתם בוחרים חברים  אנו רוצים למזג את הכפר 

גם אנשים שאינם בעלי  יכולים לחיות  כי בקבוצה הגדולה  כולם.  מקבלים את 

הכרה. מי שאינו רוצה להיפגש עם חבר שני - אין אונס. בקבוצה הגדולה הכל 
אפשרי".5

בארץ– השיתופית  ההתיישבות  ראשית  של  האינטימיות  הקבוצות  בעוד   

החקלאית  החווה  מטיפוס  בצורתו  נבדל  שלא  פיזי  במרחב  התארגנו  ישראל 

יציר  אותו  החדשה,  במתכונתו  הקיבוץ   - חצר(6  סביב  )המאורגנת  הגרמנית 

שלא  חדש,  יישובי  טיפוס  להמציא  המתכננים  את  ִחייב  כפרי–עירוני,  כלאיים 

היו לו תקדימים בתולדות התכנון העירוני או הכפרי בארץ–ישראל ובכלל. על 

כך העיד האדריכל אריה שרון, בוגר הבאוהאוס ומהאדריכלים החשובים ביותר 

שפעלו בקיבוצים מראשית שנות ה–30 ואילך: 

מטבע  השפיעו  אלה  ואידיאולוגיות  חברתיות  כלכליות,  התפתחויות 

הדברים על המערך הפיזי של הקיבוץ ועל אופי הבנייה בו. אדריכלות היא 

במובן מסוים מרָאה של חברה, אבל אל לה למרָאה זו להיות סבילה ומשקפת 

בלבד; עליה להיות גם כוח מוביל פעיל, המכוון את התפתחותה העתידית 

של החברה. ועדיין, הקושי טמון הרי במימושם של דברים הלכה למעשה, 

ואחד הקשיים היה העדר מוחלט של מסורות תכנון בקיבוץ, או אף דוגמא 

מקהילות שיתופיות בארצות אחרות. בארץ–ישראל כבר היו בראשית הדרך 

כמה טיפוסי כפרים, שנבדלו זה מזה במבנם החקלאי והאדריכלי - אך אף 
לא אחד מהם הלם את הקיבוץ.7

ת ו ל ח ת ה

במשך כשלושים שנים של ניסוי וטעייה התפתח הקיבוץ לכדי טיפולוגיה בעלת 

אחרות.  התיישבות  צורות  של  מאלה  נבדלים  ומובחנים,  ברורים  מאפיינים 

הפיתוח הטיפולוגי של הקיבוצים בא לידי ביטוי בעבודתם של כמה אדריכלים 

מרכזיים, שעסקו באינטנסיביות רבה בהבנתה של צורת ההתארגנות החברתית–

קאופמן,  ריכרד  מרחבית.  ארגון  וצורת  שיטה  לה  להקנות  כדי  הזאת  כלכלית 

שבתפקידו כאדריכל ראשי מטעם ההסתדרות הציונית היה אחראי על תכנונם 

וספריית  המאוחד  הקיבוץ  )תל–אביב:  האדמה  פני  על  כאן  צור,  מוקי  אצל  מצוטט  לבקוביץ,  שלמה   .5
החברה  אדריכלות  חיוטין,  ומיכאל  ברכה  ראו  אלה  התחלות  על  לדיון   .6  .134 עמ'   ,)1981 פועלים, 
 Arieh Sharon, Kibbutz + Bauhaus (Stuttgart: .7 .)2010 ,ירושלים: מאגנס( האוטופית: קיבוץ ומושב 

 Karl Krämer Verlag & Ramat Gan: Massada, 1976)
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ההתיישבות  של  כחוד–החנית  תדמיתם  את  הקיבוצים  טיפחו  האחר  הצד  מן 

הציונית בארץ–ישראל, דרך כיבוש הקרקע והעבודה החקלאית. תדמית זו באה 

ההתיישבות,  של  הצדדים המשימתיים  על  הקיבוצים  בדגש ששמו  ביטוי  לידי 

והתגייסותם  בארץ–ישראל  היהודי  היישוב  כלל  לטובת  לפעילות  בהירתמותם 

גבולות  למפעל הציוני,3 בהתייצבותם כמכשיר הגיאו–פוליטי המרכזי בהגדרת 

ההתפשטות היהודית בארץ–ישראל וכמגיני גבולות היישוב לפני הקמת המדינה 

ולאחריה. 

בתודעה הציבורית, הישראלית והבינלאומית, הקיבוצים נתפסים עד היום   

זו,  עורף חקלאי. תפיסה  בלב  כיישובים כפריים הנטועים, כמרחבים ארקדיים, 

שהתקבעה עמוק בתודעה, היא פועל–יוצא של הגישה השלטת ביחס לקיבוצים 

וכן של דימויַם העצמי וייצוגיהם בפולקלור העממי. הדימוי המיתי של החקלאי 

ואוחז  הקיבוצניק, היהודי החדש שהשיל מעליו את תרבות העיירה הגלותית 

כביטוי  הקיבוץ  ראיית  על  רבות  השפיע  חרב,  השנייה  ובידו  מגל  האחת  בידו 

היהודי  של  הציוני  החלום  כמגשים  העובדת,  ההתיישבות  של  ביותר  המובהק 

השב לארצו, מתחבר לאדמתה וגואלה משממונה.

האלטרנטיבה  את  רבה  במידה  השכיחה  הכפרי  הדימוי  של  התקבעותו   

שהעמידו כמה מהוגי הקיבוץ בראשית שנות ה–20 למאה ה–20, ואשר נדחתה 

"הקיבוץ  היא  זו  חברתית  המיישבים. התארגנות  המוסדות  על–ידי  מלכתחילה 

האמינו  הוגיו  ומלאכה.  תעשייה  עם  חקלאית  פעילות  המשלב  והגֵדל",  הגדול 

והתיישבות המשלבת  טיפוס חדש של התארגנות חברתית  יצירת  שבאמצעות 

ומניצולו  גיסא  מחד  הכפרית  מהבערות  בחופש  לזכות  הפרט  יוכל  ועיר,  כפר 

כפרולטריון עירוני מאידך גיסא, ויביא לידי מיצוי הפוטנציאל היצרני והרוחני 

של האדם באשר הוא. קיבוץ כזה נתפס לפיכך כיישוב שמטרתו אינה להוביל את 

וגֵדלה, המתאימה  החברה כאליטה אקסקלוסיבית אלא כחברה פתוחה, גדולה 

לכל אדם על בסיס אוניברסלי.4 

יוסף  ע"ש  העבודה"  "גדוד  מתוך  שהתפתח   - והגֵדל  הגדול  הקיבוץ  רעיון   

טרומפלדור בראשית שנות ה–20 - היה שונה וחדשני בהרבה מהרעיון שעמד 

היות  "קבוצות",  ונקראו  הקודם  בעשור  שהוקמו  השיתופיים  היישובים  בבסיס 

שהקבוצות ראו עצמן כיישובים חקלאיים טהורים והשקפתן החברתית התבססה 

3. במאמרו "התוכנית" מגדיר צבי אפרת את "המפעל הציוני" כמונח שבו "כמוס אופיו הממוסד, המנגנוני, 
הסינתטי במופגן, המודרניסטי כל כך, של תהליך ניכוסה מחדש של ארץ–ישראל, ]...[ הגדרתה העצמית 
כהתערבות מתקנת - משיחית, יתריס בן–גוריון - בזמן ההיסטורי ובמרחב הגיאוגרפי. בהקשר זה, תכנון 
)אביב 2006(,  וביקורת, 16  יש לומר( הוא חזות הכל. הוא הרוח הציונית עצמה"; ראו תיאוריה  )ריכוזי, 
עמ' 204. 4. נקודה זו עמדה בבסיס ההבדל בין שתי התנועות הקיבוציות הגדולות: הקיבוץ המאוחד דגל 
בקיבוץ הגדול והגדל; ואילו הקיבוץ הארצי תמך בקיבוץ קטן יותר, המתבסס על גידול מבוקר באמצעות 
אידיאולוגית  מחויבות  בעלי  והם  מועד  מבעוד  קיבוץ  לחיי  שהוכשרו  בלבד,  התנועה  בוגרי  של  קליטה 

גבוהה. 
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לא עיר ולא כפר, קיבוץ

י ק ס י ל  ב ו י

 ,1 9 7 3 — 1 9 4 8 , ת ו ל כ י ר ד א ה ו י י נ : ב י ל א ר ש י ט ה ק י ו ר פ בפתח ספרו ה

כיסודות להבְניה הטקסטואלית של  ציטוטים המשמשים  מביא צבי אפרת שני 

נלקח  הראשון  הטקסט  היום.  ועד  המדינית  הציונות  משחר  הישראלי  המרחב 

)1896( של בנימין–זאב הרצל:  ם  י ד ו ה י ה ת  נ י ד ממ

מעוררת  בטעות  שרוי  לאיכרים  היהודים  את  להפוך  שרוצה  מי  ואילו 

תמיהה, כי האיכר הוא למעשה קטגוריה היסטורית ]...[. האיכר הוא אפוא 

דמות שכליונה נחרץ. אם עדיין משמרים את האיכר באורח מלאכותי, אין 

]...[ היצפו  נועד לשרתם.  פוליטיים שהוא  כן אלא בשל אינטרסים  עושים 
אפוא מן היהודי, שהוא אדם אינטליגנטי, ליהפך לאיכר מן הנוסח הישן?1 

הטקסט השני, פרי עטו של דוד בן–גוריון, נכתב כארבעים שנה מאוחר יותר:

ואנחנו באים שוב לבנות מדינת–עיר ונעשים גם פה לעם–עיר - ומסביבנו 

עם מעורה בקרקע, ולא רק פה בארץ אלא בכל הארצות השכנות. יש בידינו 

תושבים  מיליון  עם  ובחיפה,  בתל–אביב  גדולה  עירונית  מדינה  להקים 

ויותר - אולם סופה יהיה כסופה של קרתגה. תקראו על המצב הפנימי של 

קרתגה בימי חניבעל ותמצאו את דמות דיוקנה של תל–אביב: אותה תרבות 

תלושה, אותו חוסר שורש, אותה תלות בסביבה כפרית זרה, אויבת, אותה 
עצמיות מדומה - הנחכה גם לאותו סוף?2

משחר  נעו  ביותר,  והמקורית  החשובה  הציונית  היצירה  אולי  הקיבוצים, 

זה   - לעיל  בטקסטים  ביטוי  לידי  הבאים  המנוגדים  הקטבים  שני  בין  היווסדם 

האחד,  הצד  מן  הבן–גוריוני.  הכפרי–איכרי  זה  וכנגדו  ההרצליאני,  העירוני 

חלק מהותי ביותר בחשיבה היוצרת והמכוננת של הקיבוצים נבע מדחייה של 

ראויה;  ובלתי  נחשלת  חברתית  והתארגנות  התיישבות  כצורת  האגררי  הכפר 

ליום  אחרונות  ידיעות  הוצאת  )תל–אביב:  יואלי  מרדכי  תרגום:  היהודים,  מדינת  הרצל,  בנימין–זאב   .1
בנייה  הישראלי:  הפרויקט  אפרת,  צבי  אצל:  מובא   ;23—22 עמ'   ,)1978 ישראל,  למדינת  השלושים 
ואדריכלות, 1948—1973 )מוזיאון תל–אביב לאמנות, 04—2000(. 2. דוד בן–גוריון, "גורמי הציונות ותפקידיה 
]1935[, על ההתיישבות: קובץ דברים, 1915—1956, בעריכת מנחם דורמן )תל–אביב: הקיבוץ  זו"  בשעה 

המאוחד ויד יצחק טבנקין, 1986(, עמ' 63—64. 



הדרך העוקפת אל שכונת ההרחבה, קיבוץ בית–קמה, 2009 ]צילום: יובל יסקי[

 The by-pass road to the extension neighborhood, Kibbutz Beit Kama, 2009 [ Photo: Yuval Yasky]



חלק שני

תכנון ושינוי )הווה(



בלי  אחרים,  בתנאים  לימודים".  של  ב"ירח  שלנו  התרבות  בית  את  חנכנו   

ואת כושר הֶקשב  בידינו לרכז את האווירה  ודאי שלא היה עולה  הבית הזה, 

הדק ולהניע את המאמץ השכלי של החברים לאחר יום עבודה מלא. למן הימים 

הראשונים חשנו את ערכו של המקום הזה לחיי התרבות שלנו. מפעל תרבות 

שכבר התחיל להתגשם, רמז בעליל לצרכים חדשים התובעים את תיקונם. צורך 

מגלה צורך. עובדת חיי תרבות גוררת עובדה חדשה ומצטרפת למסלול ומשטר 

של תרבות מתהווה. ככה נבנית מסורת, הווי, דפוסי–עם ואווירה אורגנית של 

עבר  בירח,  מהרצאה  אלו  בימים  שיצא  מי  קיבוצי.  ביישוב  תרבותית  צמיחה 

חש  המקהלה,  קולות  הד  אליו  והגיע  הנגינה  לצלילי  הקשיב  הספרייה,  דרך 

ורישומם היה  והרנינה את הלב  וחדווה שהסעירה  זו של נהרה  באטמוספירה 

ניכר בהבעת פני האנשים.

חבל רק שלא כל נקודות הקיבוץ לפלוגותיו משתתפות בחג הזה ובאווירה   

להקים  אפשר  שלנו  העניּות  בתנאי  שגם  איך  ותראינה  תבואנה  בה;  השרויה 

אוהל מועד בטעם ובחן לשעת המנוחה של החבר לאחר יום העמל.

 ,)1933 )דצמבר  המאוחד  הקיבוץ  בטאון  מבפנים:  קיבוציים",  יישובים  של  בניינם  "לתוכנית  המקור: 
עמ' 40—43.

ר
ש

א
בן–

ם 
חיי

שון: 
א

ר
ק 

ל
ח



312

השכלית. ראויה לשבח הדאגה הפשוטה לנוחיות של תנאי ישיבה וריכוז בבית 

התרבות. ראויה לשבח המשענת לגב ולזרוע של הפועל לאחר יום עבודה קשה. 

ביצירת התנאים הללו משלים בית התרבות יסוד עיקרי בבניינה ומסלול חייה 

של הקומונה, משחרר את היכולת הרוחנית של האדם העובד שלנו.

את בית התרבות שלנו קראנו על שם חבר שראה את הארץ מנגד ושמה לא   

בא; מעטים בתוכנו הכירו אותו מקרוב, אולי רק לפי ביטויו או לפי חניכיו. את 

בית התרבות שלנו קראנו על שם אחד המגשרים והמאחדים את תנועת הנוער 

שלנו בגרמניה, על שמו של ולטר מקלנברג. יש בוודאי בהקמת מפעל תרבות על 

שם חבר שלא זכה לעלות משום סמל לאחדות תנועתנו כאן ושם.

אבל יש גם רמז תרבותי בעל ערך כללי ויסודי לחיי הקומונה בהקמת מפעלי   

תרבות על שם חברים נעדרים שהיו בתוכנו ואינם עוד, או בייחוד זכרונם של 

אלה בתוך המפעלים הללו לפי גיוון אישיותם והביטוי האינדיווידואלי שנשאר 

חי מהם בלבב החברים. אין מקום יפה יותר לייחוד זכר החבר בקומונה מאשר 

בבית התרבות.

של  מפעל  להקים  הצורך  בתוכנו  חי  "חירות",  קיבוץ  מראשית  שנים,  זה   

תרבות ואמנות לזכרם של אליזה ואלפרד, אליזה שנקטפה מאתנו כפרח היפה, 

הרענן רווה–הטל, ואלפרד שנפל כארז בכל חוסנו בדרך לשליחותו. והדבר הזה 

עוד מצפה לתיקונו עד היום. לא מקרה הדבר שבית התרבות הראשון בקיבוץ 

שיהיה בנוי אבן יקום בגבת על שמו של הרשל פינסקי, האיש שהחן הצנוע של 

שליח העבודה התרבותית בנבכי ההכשרה החלוצית היה משוך עליו מעודו.

עומדת בפנינו שאלה שאינה פשוטה כלל: איך למצוא את נתיב האמת, הטעם   

והאופי למתן זיכרון לחבר, מתן זיכרון שלא יהיה בו משום ביטול גון האישיות 

אנו  בתוכנו.  ערך האדם  שוויון  יסוד  על  ישמור  זה  עם  ויחד  המיוחד,  ואופיה 

זקוקים לכוח יצירה וביטוי אמנותי מגוון להתגלמות שארית הזיכרון של האדם 

ביישוב הקיבוצי ומפעליו.

האישיות  לזכרון  היחסי  הנצח  סוד  את  לקיים  ידעה  האצילים  תרבות   

הזה  הדבר  לדורו.  מעבר  לאדם  הזיכרון  תרבות  את  לטפח  ידעה  בהיסטוריה, 

נעשה בדמות פסל של אבני שיש וברונזה, תמונה, ביטוי של אמן בבית השליט, 

במנזר, בכנסייה, באוניברסיטה, על כיכר העם, בבית הגנזים ובספר דברי–הימים. 

אבל לנצח היחסי הזה זכתה רק הפמליה של מעלה, שליטי העם והרוח. לאדם 

העובד והמנוצל לא היה שֵם ושארית.

כיום  כבר  מטפחת  התפתחותה,  דרגות  ולפי  יישוביה  במסגרת  הקומונה,   

זיכרון לכל חבר, גואלת את האדם העובד משִכחת הטמיון  ניצנים של תרבות 

שבתמורה בניסיון לחדש את צורות הזיכרון הקדום והד גלגוליו לכל אדם בתוכה, 

יוצקת דפוסים משלה לזכרון מי שהיה ואיננו עוד, לפי טעמה והגיון–חייה. אכן, 

גם זהו רמז לתרבות חיים בקומונה.
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הפועלים בארץ–ישראל במעברה הגדול לעלייה המונית מתמדת, שמעמיד את 

הקיבוץ בפני הכרח של שאר–כוח מחנך בתנועה כולה. הקיבוץ מוכרח להיהפך, 

מתוך צורכי התפתחותו–הוא וצרכיה של התנועה כולה, לא רק למסגרת חיים 

האלמנטרי  במעבר  היהודי  האופי  רפיון  על  להתגבר  שלנו  לאדם  העוזרת 

האופי  רפיון  על  התגברות  של  למסגרת  אם  כי  התיישבות,  וכיבושי  לעבודה 

שלנו  האדם  יכולת  את  המחנכת  מסגרת  בתנועה,  היחיד  של  והשכלי  הנפשי 

לכיבושי הרוח. מבלי שהקיבוץ ילמד ויֵדע לגייס ולארגן את שכלו, מבלי שישלוט 

על האינטלקט שלו, לא יֵדע גם לארגן את חייו ולהשתלט על מפעלו בתנועה. 

מוכרחים  לגיוס,  היכולת  חוסר  הקיבוץ,  איש  של  והשכלי  הנפשי  האופי  רפיון 

ולהתנקם בכל התפתחותו. הפרובלמה  ביטויַם בכל הוויית הקיבוץ  למצוא את 

של דרכי גיוס היכולת השכלית והתרבותית של הקיבוץ, חישול אופיו, יצירת 

דפוסים לכך - היא הפרובלמה של כוח כובש ומדריך את עצמו ואת התנועה 

כולה. מבחינת רצון הקיבוץ להיות צורת חיים הכובשת את התנועה, הרי זהו 

היתרון העיקרי והאמיתי שלו כלפי כל צורת חיים אחרת של פועל בארץ.

מסלול  ואת  הניסיון  את  הקבוצה,  נפתולי  דרך  לה,  כבשה  כולה  התנועה   

המעבר לחיי עבודה והתיישבות. העולה למד להיות פועל, כובש קרקע, מתיישב. 

אבל  תנועתנו.  של  ההתיישבותי  הניסיון  את  ולרשת  לבוא  שיכולים  הם  רבים 

להיות אדם עובד חופשי, גא, עצמאי, עומד על נפש מפעלו, שומר אמונים, כובש 

זאת טרם למדה   - וחייו  את אוצרות הרוח המורדת ומשכלל את טעם עולמו 

יכול  ובזה  הגדול  הקיבוץ  של  הגנוז  כוחו  בזה  הקבוצה.  למדה  וטרם  התנועה 

להיות כוח כיבושה המחֵדש של הקבוצה בתנועה כולה. לפנינו אפוא רק ברירה 

אחת: או לגלות מה שצפון בנו במעמקים, בגנזי יצר השחרור, השוויון ויכולת 

שלטון האדם על גורלו - או להתמוטט מתוך רפיון האופי, התפוררות העצבים, 

חוסר עוז לשלטון על גורלה של התנועה כולה. הברירה המסורה לקיבוץ, הרשות 

הנתונה לו, היא רק לטפח את כוחו כגרעין לשלטון מחנך בתנועה, אשר דרך מגע 

עם רבים ורחוקים יכבוש את עולמו וישלוט על גורלו.

מבחינת הראייה הזו של גורל הקיבוץ בתנועה ומציאותה, ראוי בית התרבות   

עיקרי  יסוד  לתיקון  בדרך  כניסיון  ימיו  בדברי  ולהיפקד  להיזכר  בגבעת–ברנר 

בהתפתחותו, כשלב להעלאת ערכו הפנימי והמחנך בתנועה כולה.

והראייה  הֶקשב  פיתוח  שכלית,  עבודה  בקומונה,  הרוח  חיי  תרבות   

האמנותית, אינה יכולה להתקיים קיום ערטילאי גרידא. תרבות הרוח גם היא 

זקוקה להתגלמות בלבוש, זקוקה לדפוסים ולתנאים להתפתחותה; תרבות הרוח 

נפשית.  ומתיחות  השראה  ערּות,  של  למסגרת  במקום,  וריכוז  לביטוי  זקוקה 

בייחוד הכרחי הדבר במאמץ הנפשי והשכלי של הפועל לאחר יום עבודה. שאלת 

האינטנסיפיקציה הרוחנית של שעתו החופשית של האדם העובד מוכרחה למצוא 

את פתרונה קודם כל ביצירת תנאים אלמנטריים לרעננותו הנפשית ומתיחותו 
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והפראתם ההדדית של היסודות הללו, בהתגברות על הפילוג ההיסטורי הקדום 

והרוחנית,  הגופנית  העבודה  שבין  התהומי  הפילוג  אדם,  בחיי  ביותר  והעמוק 

במזיגת תרבות הרוח המעודנת והמשוכללת של האציל עם העמל המפרך את 

ההוויה  יסודות  איחוד  הפועל;  הפשוט,  הפלאח  האיכר,  של  הנפש  ואת  הגוף 

האנושית כולה - זוהי כל התורה של הקומונה, ואידך זיל גמור.

מכאן נבע גם רעיון הצורה ליישוב קיבוצי, רעיון העלאת יישוב בן האדם   

האדם:  בני  שביישובי  הקדום  הפירוד  על  התגברות  של  בדרך  חדשה  לאחדות 

משגב האציל והחושה של הפלאח, עיר וכפר, יישוב של אנשים עובדים ויישוב 

הכולל  הרצון  את  בתוכה  נושאת  הקומונה  לעבודה.  מחוץ  החיים  אנשים  של 

והמקיף לאחד את כל האדם, את צורות חייו ויישוביו, לאחדות עליונה והרמונית, 

המעלה כאחת את ערך העבודה הגופנית והרוחנית לתרבות חיים אחת ויחידה.

ומתמיד,  מאז  קומוניסטית,  הגות  כל  הקומונה ראתה  הזאת של  את הדרך   

בהגשמת מלכות הרוח המחנכת, המגלה את האדם, את יכולתו ואת כוח שלטונו 

על עצמו, על יצריו ועל גורלו, המשכללת את צלם האדם על יסוד אחדות הווייתו 

האלמנטרית והנפשית. ברגע שניטל ממנה חזונה זה, הרי היא נידונה לדלדול, 

התנוונות וכיליון פנימי מתוכה.

זהו חזון הקומונה מֵעבר לתמורות הִעתים. אבל ראינו חיים בקומונה שהם   

פרי מציאות היסטורית אכזרית מאוד ובדור של מלחמת אזרחים ומלחמת עמים. 

אנו חיים בקומונה בתקופה של סכנת חורבן על התרבות האנושית. אין מציאות 

התקופה הזו נוטלת ועוקרת את היסוד האנושי המתמיד, הבלתי חולף, שבתוכן 

חיי הקומונה, אלא היא מעמידה בפני הקומונה שאלה נוספת חמורה של חינוך 

אופי האדם במציאות של דור נואש ומתאבק את גורלו. אנו חיים בימי התמוטטות 

אושיות הביטחון הפנימי של הסוציאליזם, בהרגשת חוסר מוצא וחוסר ישע. אנו, 

נדמה לנו לעתים, בונים את עולמנו הקיבוצי החדש על ספינת–תנועה שנטרפת 

ימי המרד באוסטריה. והתפילה  ופקדנו את  זכרנו  ימים ספורים  בים. רק לפני 

שבלב ממעמקים היא: מאין יתגלה המקור לצבירת כוח מחדש, מאין יבוא הישע, 

מאין תבוא העזרה?

אינה  אלה  בימינו  שלנו  החבר  של  והנפשי  האינטלקטואלי  האופי  חיסון   

רק שאלה של ִעלית האדם בתוכנו, כי אם שאלה הרבה יותר פשוטה, חיונית, 

הכרחית: שאלת קיומה וגורלה של התנועה, שאלת העמידה על נפש הסוציאליזם 

בדורנו והתאזרות האונים להחזקת מעמד בשעות החמורות ביותר - היא שאלת 

טיפוח וחינוך גרעין הכוח והשלטון לעתיד לבוא.

ויש משהו נוסף, מיוחד, מוחשי מאוד בהרגשת מציאותה של הקומונה שלנו,   

בצירופי התפתחותה של תנועת הפועלים בארץ–ישראל, המבהיר את השאלה 

של חינוך הגרעין לשלטון מחנך בתנועה כשאלה היסודית והמתמדת של העמידה 

על הנפש ומתן כוח צמיחה וחוסן לאופי הקיבוץ כולו. קיים גורם יסודי בתנועת 



ר
ש

א
בן–

ם 
חיי

שון: 
א

ר
ק 

ל
ח

הושקעו כמה מאות לירות ועבודה בהתנדבות חברים, זה הכל, מפעל תרבות צנוע 

למדי. ואף על פי כן, מי שמוכשר לעמוד על סוד התהוותו והפראתו התרבותית 

של יישוב קומוניסטי בראשיתו, יבחין בו, בבית הצנוע ומלא החן, בחינת אותם 

מפעלים ש"ראשיתם מצער ואחריתם מי ישורנו" בדברי ימיו של הקיבוץ כולו.

וראוי המאורע הזה להערכה יסודית בקיבוץ מכמה וכמה בחינות: מבחינת   

הִעתים;  ומצוקות  לתמורות  מֵעבר  בכלל,  הקומונה  של  וטעמה  אופיה  שלמות 

מבחינת מה שעובר כעת בימינו אלה על הסוציאליזם ותנועת הפועלים בעולם; 

ומבחינת המתהווה בתוך–תוכו של הקיבוץ, גילויי אופיו ויכולתו במציאותה של 

תנועת הפועלים הארצישראלית כיום.

מבחינת השלמות שבאופיה והווייתה - קומונה שאין בה חיי תרבות שכלית   

ואמנותית, ולא ניתן בה מקום לכיבושי הרוח של האדם, הריהי קומונה פגומה, 

לא שלמה, נטולת יסוד עיקרי של שאר–רוח המשחרר את האדם מענותו ועושה 

אותו שליט על גורלו ועל דרכו בחיים. קומונה שאין בה מקור תמיד לכוח עמידה 

במערכות הנפש והשכל של האדם, אינה ראויה לשאת את השם הזה.

לא  האדם;  ערך  בשוויון  הוא  הקומונה  של  והגיון–חייה  האמיתי  טעמה   

ולא  הביניים,  בימי  האצילית–הנוצרית  התרבות  של  אלוהים"  כלפי  "השוויון 

"השוויון כלפי החוק" של התרבות הקפיטליסטית, אלא השוויון הממשי, המתגשם 

הכלכלי,  השוויון  גם  אבל  פרטי.  קניין  של  היסוד  נטולי  ועבודה  חיים  בפרוצס 

שיבוא עם ביטול הקניין הפרטי על מקורות ומכשירי העבודה, אינו פותר עוד 

הכל. הוא רק תנאי ומסגרת לשוויון האמיתי בהרגשת טעם החיים וערך האדם. 

השוויון שנושאת בחובה הקומונה הוא לאין ערוך עמוק מזה: זהו שוויון–אמת 

והנפש. אבל שוויון  קודם כל לשחרור האדם מנחיתות הגוף  נפשו  הנושא את 

זה אינו בא אלא מתוך הרגשת צמיחה מתמדת של כל אדם, מתוך התגברות 

מעיין–חייו של האדם, גיוס כוחותיו הנפשיים וגיוון טעמו. זהו שוויון שאינו בא 

ואינו יכול לבוא אלא מתוך אינטנסיפיקציה רוחנית של כל שעה חופשית לאדם 

העובד מעמלו הגופני, מתוך יצירת תנאים והשראת אווירה של רעננות, חדווה 

אינטלקטואלית וערות נפשית. הקומונה אין פירושה ביטול האישיות בגילוייה, 

אין היא שואפת לשוויון שמעבר לטבע ברייתו של האדם. תמצית תורת חייה של 

הקומונה, "כל אדם לפי יכולתו", פירושה לא רק צו–חובה ותביעת היכולת, אלא 

טעם החיים ומניע לגילוי היכולת. זו זכותה של הקומונה, זכות משטר המגלה 

ומגלם את יכולת האדם, גוזר על כוח היצירה הפנימית שבו, חושף את גנזי הנפש 

ומעלה את האישיות. זו זכותה המחנכת האבסולוטית של הקומונה כלפי כל אדם 

בתוכה.

אבל הקומונה נושאת בחביונה לא רק את יצר ההתגלות של יכולת האדם,   

עוד  היום מצפה  הקומונה של  הזו.  היכולת  ואיחוד  לגיוון  גם את הרצון  אלא 

והאינטלקטואלית של האדם  לאחדות ההוויה האלמנטרית, הגופנית, הנפשית 
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בית תרבות בקומונה

דברים שנאמרו בחנוכת בית התרבות בקיבוץ גבעת–ברנר

ר ש א – ן ב ם  י י ח

חיי  ורושמים את רשימות  דברי–הימים  סגנון  כובשים לעצמנו את  היינו  אילו 

 1935 פברואר  של  הזה  החודש  את  לציין  היינו  חייבים  הרי  שלנו,  הקומונה 

הללו  הרשימות  רושם  גבעת–ברנר.  של  ימיה  בדברי  רגיל,  לא  גדול,  כחודש 

הקולקטיבית של התנערות  הנפשית  לאווירה  מיוחד  ביטוי  לתת  גם  היה  חייב 

וצמיחה, בגילוייה המרובים, השורה כעת במחננו. הצטרפו בימים אלה ובוצעו 

כמה מפעלי יסוד שהם בבחינת מאורעות ממש בגידולו המשקי והתרבותי של 

יישוב עובד צעיר, רענן, כמו שלנו. כזו היא גבעת–ברנר מראשית צעדיה כקיבוץ. 

תמיד היא נושאת את נפשה למפעלים גדולים במסגרת יכולתה, לשכלולי יסוד 

הְמשווים אופי של מעבר גדול, פתאומי, בחיי הקבוצה, היוצרים בבת–אחת את 

ההרגשה החזקה של התמורה וההתקדמות בכל צורת חייה והווייתה. והרגעים 

הללו - רגעי ביצוע המפעל והגשמת השכלול, רגעי המעבר הגדול - הם רגעי 

התגמול היפים ביותר לעמל הצבירה ועינוייה הסמויים מעין–רואים. ואלו הם 

מאורעותיה של גבעת–ברנר ומקור השראתה כרגע בימים אלו: המעיין החדש, 

הנטיעה של כרמים ועצי נוי, המכבסה המכנית, בית התרבות, ירח הלימודים, ציון 

תקופה לקליטת ההכשרה של הנוער הארצישראלי בתוכה וראשית העלייה של 

הנוער מגרמניה. רובם ועיקרם של כל המפעלים והמאורעות הללו - ערכם חשוב 

ויסודי בהרגשת גידולה וגילוי כוחה של גבעת–ברנר במסגרתה–היא, המיוחדת, 

האינדיווידואלית. אבל בין כל המפעלים הללו הוקם מפעל אחד שהוא בבחינת 

מאורע חדש, מאורע הראוי לציון מיוחד בדברי ימיו של הקיבוץ כולו - הוא בית 

התרבות בגבעת–ברנר. זהו אולי ניסיון ראשון להקים אוהל מועד לקביעת עתים 

לתורה, אוהל מועד לחיי מחשבה ואמנות ביישוב קיבוצי בארץ.

מהו המפעל הזה בהיקפו? צריף עץ, אורכו 25 מ', רוחבו שמונה מטרים, בנוי   

בטעם, מצופה דיקט מבפנים, שולחנות וכורסאות קש עם משענות לגב ולזרוע 

חדרים  חמישה  מושכות.  יפות,  חשמל  מעששיות  אור  שפע  עבודה,  יום  לאחר 

הזה  בצריף  לימוד.  חדרי  ושני  נגינה  חדר  ספרייה,  חדר  קריאה,  חדר  בצריף: 

מכן,  ולאחר  העבודה  בגדוד  חבר  היה  בישראל.  ב–1998  ונפטר  ברוסיה  ב–1904  נולד  ר  ש א – ן ב ם  י י ח
ב–1928, ממייסדי קיבוץ גבעת–ברנר. בראשית שנות ה–50 עבר לקיבוץ נצר–סירני, שבו היה חבר עד 1960. 
בשנים 1948—1955 היה חבר כנסת מטעם מפא"י. כמו כן היה פעיל בהסתדרות העובדים הכללית ומנהל 

בית ברל.



בית תרבות לנוער, קיבוץ חפציבה, מראה בראשית שנות ה–70; תכנון: זיוה ארמוני

 Culture house for youth, Kibbutz Heftziba, view in the early 1970s; architect: Ziva Armoni
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ואולי יותר? ה. בתי הילדים - כיצד להבטיח תכנון שישרה על הילד בבית רוח 

טובה ושלווה? מה ייעשה כדי שההורים יהא מובטח להם שילדיהם חיים בבית 

"חם", נקי ובטוח? כיצד יאורגנו ביניהם בתי הילדים לסוגיהם, ומה מקומם בתכנון 

הנקודה: כ"רפובליקה" נפרדת בתוכנית, או לשלבם בתוך מרכז היישוב בקרבת 

בתי  שטח  תכנון  תוצאות  מהן  מבוגרים?  שכונות  מוקפים  כשהם  האוכל,  חדר 

הילדים לגבי הרגשת הקשר בין ההורים לילדיהם? ו. בתי ציבור - היכן מקומה 

של האסיפה הכללית: בחדר האוכל או באולם מיוחד, צמוד למוסדות תרבות, 

המלכד את באי האסיפה באווירה של יתר ריכוז ואחריות לעניין הנדון? ז. בית 

התרבות - מה תוכנו והיכן מקומו? במרכז היישוב, לשירות כל אדם עובד בשעת 

הפנאי, או במקום "תלפיות", צופה אל נוף יפה אך מרוחק מהיישוב?

העלינו צרור שאלות שעדיין הפתרון המלא מהן והלאה - כל אחת בפני עצמה 

ומי כמונו, אנשי הקומונה, עמוסי נסיון– וכולן יחד בצירופן בתוכנית היישוב. 

חיים של שנים, יודעים עד כמה שאלות אלה הן לעתים גורליות לגבי טעם החיים 

ואהבת האדם לביתו!

אל  אך  דמותה.  את  שעיצבנו  ואנו  מרצוננו,  הקומונה  חיי  למסגרת  הלכנו   

נשכח שיש ומסגרת שאינה הולמת את התוכן עלולה להיהפך לו לרועץ.

אין  שלנו.  הקומונה  על  סכנות  מאיימות  שונות  ומחזיתות  שונים  מעברים   

ספק שתכנון שאינו צופה את ההתפתחות מראש ומפקיר את הבנייה להחלטות 

מקריות או לסטיכיה - צופן בתוכו גורמים המסבכים את חיי החברה ועלולים 

לערער את יסודותיה. מכאן נתבע מאליו קו מכוון: כל תכנון חייב להיות מודרך 

על–ידי מוסדות התנועה לאור מגמותיה האידיאיות.

נתונים תמיד בפיגומי  יישובינו  יהיו  כן  ובנייה. על  ארצנו ארץ של עלייה   

אנו  חיינו,  סגנון  את  הולם  ותכנון  אידיאית  מגמתיות  הבטחת  הבנייה.לשם 

חייבים, בין היתר, לדאוג לחינוך אדריכלים שלנו שיגדלו ויתחנכו בתוכנו, שיהיו 

שליחינו וישאו בלבם בנאמנות את חזון הקומונה השלמה, כשהם מצוידים במדע 

המודרני של תורת הבנייה והתכנון. הם, הם בעיקר, צריכים להיות מבטאי תכנון 

הבנייה בקומונה בהדרכת התנועה.

לזכור תמיד שאנו מתכננים את  כדאי  תוכנית,  שוקלים הצעת  אנו  כאשר   

הבנייה למשטר החיים המתקדם ביותר של החברה האנושית בימינו, ושלפתרונות 

שלנו יש ערך לבאות לא לנו בלבד. אחריות זו צריכה להדריך אותנו בעבודתנו, 

וממנה נשאב כוח ועידוד.

מבפנים: בטאון הקיבוץ המאוחד )ינואר 1952(, עמ' 581—589. המקור: 
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העולם, כנראה בגלל תלישותן מן המציאות הסוציאלית האכזרית שאפפה אותן 

והתנכרותן לחוקי מלחמת המעמדות של המשטר הקיים. הן לא עמדו בניסיון 

הצולב של הפרובלמטיקה הלאומית והסוציאלית בהיקף תנועתי, כשם שהקומונה 

העברית עומדת בה מראשית קיומה. לפיכך לא נאלצו קומונות אלו לעמוד בפני 

ההכרח לפתור בעיות תכנון של חיים דינמיים, שבפניהן עומדת הקומונה שלנו 

ועוד תעמוד בעתיד, עם גידול יישוביה.

מסוציאליזם  מעבר  על  מדברים  ברית–המועצות  של  הדרך  לעיל שמורי  ראינו 

לקומוניזם בלי שהדבר יהא קשור ביצירת קומונה לאלתר בתא חברתי, במושגים 

התנועה  של  העליונה  הצורה  כמובן  והיא  נחוצה,  הקומונה  "אמנם  שלנו. 

בהיקף  לקומוניזם  שעה,  לפי  היא,  למעשה  כוונתם  אך  ]סטלין[,  הקולחוזית" 

המדינה כולה ולא במסגרת של תאים חברתיים.

ביסוד  לפגוע  בדעתם  שאין  לעין  בולט  הבנייה  לתכנון  הנחיותיהם  מתוך   

המסגרת החברתית המקובלת של התא המשפחתי. לפיכך, החומר המגיע אלינו 

מהם יש בו כמובן לעזור לנו, אך לא לשמש קו מתווה או דוגמה מאלפת. 

העברית  הקומונה  בוודאות:  לקבוע  אנו  רשאים  הללו  הבחינות  יסוד  על   

המתגשמת בארץ–ישראל היא כיום יחידה בעולם כולו, והיא גם תמשיך לעמוד 

נוגע  יודע כמה שנים. במידה שתכנון הבנייה  בבדידותה, בלבטי הגשמתה, מי 

בבעיות חברתיות הטעונות פתרונות ממשיים, כמעט שאין לרשותה חומר מסייע 

מתוך הספרות המקצועית העולמית הנפוצה במדע הבנייה והתכנון.

רק  העברית,  הקומונה  חברי  אנו,  עומדים  נסיון–חיים  שנות  ארבעים  לאחר 

כל  וגֵדל.  גדול  קומוניסטי  ביישוב  הבנייה  תכנון  של  הפרובלמטיקה  בראשית 

יישובינו צעירים וקטנים - נפתרו בעיות התכנון איכשהו בלי שיהוו  עוד היו 

בעיה רצינית. אולם עם גידול הישובים והתבגרות החברים הופך התכנון לבעיה 

לנו  אין  שבו  למצב  הגענו  הנקודה  תכנון  שבשטח  ספק  אין  רצינית.  חברתית 

תשובות ברורות ומוחלטות לכמה וכמה שאלות. הבה נמנה אחדות מהן: א. מהו 

הבית הרצוי ביותר בקומונה - בית קטן או בית גדול? קומה אחת, או שתיים 

ויותר? ב. מהי הדירה לחבר הקומונה - חדר למשפחה, או שני חדרים, ולּו קטנים, 

חדר לכל אחד במשפחה? ג. כיצד לארגן את בתי הדירה בתוכנית היישוב? מה 

מבטיח יותר נוחיות וסדר בארגון החיים? "תכנון חופשי של בתים" )או פראי!(, 

שיטת השכונות הסגורות, או שיטת הרחובות מסביב למרכז חיי הציבור? ד. היכן 

והמגורים, או שיש לשנות מן  בין חצר המשק  ייבנה חדר האוכל - על הגבול 

הנוהג ולהעתיקו פנימה אל תוך מרכז המגורים לחברים וילדים, מבלי להתחשב 

כדי לקרב את חדר  כלל בקרבתו למקומות העבודה בענפי החצר? מה לעשות 

האוכל למגורים? ובעתיד - מהי המגמה של יישוב גדול: חדר אוכל אחד, שניים, 
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שמצפונם לא היה שלם עם המשטר הקיים והם ניסו לחפש דרך לתקן את סדרי 

שנשתמרו  תרשימים  וגם  תיאורים  בלבד.  אישית  חיים  דוגמת  על–ידי  העולם 

מתכנון חייהם יש לנו בהם עניין רב מבחינת תכנון הבנייה בקומונה שלנו. נביא 

. אחד ממבקריה מתאר אותה כך: ה י ר ק י א תיאורים אחדים לדוגמא. 

ראיתי לפני תריסר בתים קטנים ומרווחים, ערוכים בצורת ריבוע. באמצע - 

בניין מרכזי גדול ובו מטבח משותף וחדר אוכל המשמש גם אולם לאסיפות, 

והרבה  ומכבסה  מאפייה  מזה  רחוק  לא  תיאטרליות.  ולהצגות  לשעשועים 

בתי עץ קטנים, זכר לעניּות הקהילה מלפנים. לקול צלצול הפעמון ממהרים 

הכל לחדר האוכל, מתכנסים כל 75 חברי הקהילה ותופסים מקום מסביב 

)תל– ת  ו י ט ס י ל א י צ ו ס ת  ו ב ש ו מ טוגן–ברנובסקי,  ]מיכאיל  לשולחנות 

אביב: הקיבוץ המאוחד, 1946(, עמ' 170—169[.

)נדדו לאמריקה בגלל רדיפות, 1874(. הנה תיאור מחייהם: ם  י ט ס י ט פ ב נ א ה

כל המשפחות גרות בבתים משותפים והשימוש בכל הוא משותף. במלאת 

לילד שנתיים וחצי הוא נכנס לגן ילדים. הילדים שוהים בבית ספר זה כל 

היום, מסורים להשגחתן של מטפלות מיוחדות. בגיל שש עוברים הילדים 

ל"בית הספר הגדול", ושם הם מקבלים את חינוכם והשכלתם בהדרכת מורה 

מיוחד.

כתוב: ה  י ר ק י א ובתיאור נוסף של 

בית  עוד  בית הספר  בית הספר. מלבד  בקהילה הוא  ביותר  הבניין הבולט 

ראשי כאן - זה חדר האכילה, שלושים מטרים אורכו ועשרה מטרים רוחבו. 

סועדת  שורות  בשלוש  ערוכים  שולחנות  ליד  חלונות.  ו–12  לו  דלתות   12

האסיפות  אולם  גם  משמש  האכילה  חדר  ביום.  פעמים  שלוש  הקומונה 

הכלליות. זה הפרלמנט שכל הזכויות בידיו. המטבח הסמוך לחדר האכילה 

הוא היחיד בכל הקהילה והוא משמש 456 תושבים.

75 מתוארת כ"בניין גדול בעל שלוש קומות, בנוי בשני  עמ' ,4 איור ה י ר ט ס נ א ל והפ

גושים המצטרפים לזווית ישרה, ואורכו של כל אחד מהם כחמישים מ'. החדרים 

מרווחים, מלאי אוויר וערוכים בטוב טעם" ]שם, עמ' 40[.

תקופה מסוימת, עד לשקיעתן, שררו באוטופיות הללו יחסי קומונה שלמים.   

זה  בחומר  הבנייה.  לתכנון  גישתן  את  מקרוב  להכיר  עניין  לנו  יש  זו  מבחינה 

יש משהו קרוב ומובן לנו, אך הוא מועט והיולי. קומונות אלו חלפו ועברו מן 
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הראשון לקומוניזם לא יחולו שינויים מרחיקי לכת במבנה התאים החברתיים כפי 

שהם נראים לנו, לחברי הקומונה העברית המתגשמת בדורנו. לאמור: גם בשלב 

הקומוניזם ישתמרו שם בחיי החברה אלמנטים של שוני, מבחינת תפיסתנו–אנו, 

כנושאי רעיון הקומונה.

חיפושינו–אנו אחר מקורות מסייעים לתכנון הקומונה בסוציאליזם המדעי   

ובנסיונות הגשמה סוציאליסטית בעולם כיום, לא הביאו לנו אפוא יבול רב.

אם  בקומונה?  הבנייה  תכנון  על  מהם  ללמוד  שנוכל  אחרים  מקורות  הישנם 

על  הקומוניסטית הראשונה  ל"גילוי המפואר של החברה  ברצינות  נתייחס  גם 

 , ] י ט ס י נ ו מ ו ק ה ט  ס פ י נ מ ה ארגונה הפנימי מהתקופה הטרום–היסטורית" ]

נניח  גם  אם  לב;  תשומת  לו  הקדישו  המדעי  לסוציאליזם  היסוד  מניחי  שגם 

ששררו בה יחסים מוסריים בין בני האדם כאשר אנו, אנשי הקומונה העברית, 

מעטים  הם  היום  עד  בבנייה  מהם  שנשתמרו  השרידים  הרי   - אותה  תופסים 

מאוד ובוודאי גם לא מאלפים בשבילנו.

להמחשת הרציפות ההיסטורית למאוויי חיי שיתוף, נזכיר כאן לדוגמא את   

- זו  ו  ל ב א ו פ ה

של  העתיק  הקומוניסטי  המשטר  דמות  את  המעצבת  לתפארת  המצבה 

- בית משותף עצום המגיע לממדים של יחידה כפרית:  ו  ל ב א ו פ העדֹות. 

רובם נבנו מלבֵנים, הטובים שבהם - מאבנים. נפוץ בעיקר בשטחי נהר סן–

חואן ויובליו בדרום–מערב אמריקה הצפונית. בתוכנית - מלבן ארוך ושתי 

 ]...[ .72 עמ' ,3 בליטות בקצותיו מאונכות לציר הארוך. אלו מהוות את החצראיור

הבית נבנה בקומות אחדות, ונראה שהן נבנו במשך דורות אחדים. מקודם 

נבנה האולם המרכזי, והוסיפו אליו חדרים. אחר כך בנו על החדרים קומה 

שנייה, וכן הלאה עד חמש קומות. ]...[ מספר החדרים הגיע לכמה מאות. בכל 

פואבלו יכלו לגור מאלף עד 3,000 נפש. חדרי המגורים היו במידות שוות עם 

כניסה דרך דלת למרפסת או מלמעלה )מטעמי ביטחון!(. לעתים רחוקות היה 

חיבור בין שני חדרים. בפואבלו "בניטו", יש בקומתו התחתונה עד מאתיים 

חדרים. מלבד הבית הגדול היו גם בניינים ציבוריים, כנראה לצורכי פולחן 

ואספות עם. אלה נבנו בשתיים—שלוש קומות. חומר הבניין - אבן רכה, נוחה 

ה  י ר ו ט ס י לעיבוד. גם באירופה נמצאו שרידים של הקומוניזם הקדמון ]ה

)הוצאת ס.ס.ס.ר., 1944([. ת  ו ל כ י ר ד א ה ל  ש ת  י ל ל כ

עניין רב יש לנו, כמובן, בקומונות החקלאיות האוטופיסטיות שהתקיימו במאה 

וכו'. אלה  )פורייה(, איקריה  )אוון(, הפלאנסטריות  ניו–הרמוני  ה–19, מסוגן של 

חדשה,  לארץ  עולים  לרוב  חלוצים,  על–ידי  שנוצרו  חקלאיות,  קומונות  כידוע 
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להציע  המרכזי  הוועד  מחליט  אי–לזאת   ]...[ האוכלוסין.  של  הכשרתם 

העובדים  שכונות  הבנייה של  כללי  בדבר  הוראות  ליתן  הבנייה  למוסדות 

ושל בתי המגורים הבודדים.

לאמור,  בתים",  של  "קומונות   - קומונות"  "בתי  במקום  הסיסמה:  נזרקה  וכך 

שכונות עובדים קואופרטיביות בצרכנות.

הדבר היה בימי המצוקה של המהפכה, כשזו נתקלה בקשיי ביצוע עצומים   

עבר  והכפר  בניינה,  בדרכי  תמורות  אפוא  חלו  לא  בעיר  היומיום.  במציאות 

לשיטת ה"קולחוז", שהיווה את "השלב הסוציאליסטי" בביצוע המהפכה. אגב, 

כאשר מדובר על הקמת הקולחוזים שם, אין הכוונה לומר שהכפר הישן נמחה 

נימוקים  מתוך  ברירה,  בלית  חדשה.  במתכונת  נבנה  והכל  האדמה  פני  מעל 

לביצוע  כבסיס  בצורתו הדלה  הישן  בכפר  נאלצו להשתמש  וכלכליים,  טכניים 

הקולקטיביזציה. הכנסייה או בתי העשירים מלפני המלחמה, שעמדו לרוב במרכז 

הכפר, הפכו למוסדות תרבות ושירות מוניציפליים לכפר כולו. המאמצים, שהיו 

מלווים בהתלבטויות עצומות, נתרכזו בעיקר בארגון ענפי המשק לסוגיהם.

קדחתנית,  בנייה  על  מספרים  ההדים  שנים.  יובל  כמחצית  עברו  מאז   

בשטח  מעולם.  ידעה  לא  האנושית  שההיסטוריה  בקנה–מידה  רבת–ממדים, 

הציבורי - מוקמים מוסדות תרבות ושירות מפוארים; בחרושת - נבנים מפעלים 

אדירים; בשיכון העירוני - הסיסמה היא בתים גדולים בני 10—16 קומות העומדים 

. תשומת לב רבה מוקדשת לנוחיות המגורים - שכל  ד ב ו ע ה ם  ע ה ל  כ לרשות 

דירה תהיה מאווררת יפה, ורבה הדאגה גם לנוף טבע יפה: נוטעים שדרות עצים 

התא  כמאז  נשאר  לתכנון  כיסוד  אך  וכו'.  ומהירה  נוחה  תחבורה   - ברחובות 

המשפחתי המקובל.

כיום, לאחר 34 שנים למהפכה האוקטוברית, עלתה בברית–המועצות בעיית   

הוא  כך  אם  הקומוניזם.  לשלב  הסוציאליזם  משלב  למשטר,  ממשטר  המעבר 

הדבר - הכיצד משתלבת משאלה נועזת זו עם תכנון המגורים שבניינם מבוצע 

זה  תכנון  אמנם,  קומוניסטית?  לחברה  מותאם  שאינו  עצום  בקנה–מידה  כיום 

מבטא התקדמות תרבותית וחברתית כבירה, מהפכנית ממש, בחיי עמי ברית–

המועצות. אבל מבחינת ארגון תאי החיים החברתיים אין הוא קומוניסטי במובן 

על  שלנו  המושגים  עם  זו  עובדה  מתמזגת  כיצד  ביותר.  נעלה  חיים  צורת  של 

הגשמת הקומוניזם - אין אנו יודעים. ]...[

בברית–המועצות  הדרך  מורי  אין  א.  לסכם:  יכולים  אנו  לעיל  האמור  מן   

מסגרת  תקום  ובמקומם  בעתיד  יתבטלו  והכפר  העיר  חיי  שמסגרות  חושבים 

חברתית חדשה אחת, שתמזג את שתיהן יחד. גם להבא ימשיכו העיר והכפר 

הסוציאלי ביניהם, המתבטא בשוני רמת– ד  ו ג י נ להתקיים זה בצד זה - אך ה

ההגשמה  שלב  של  בתקופה  ב.  לחלוטין;  ל  ט ו ב י והתרבות,  הטכניקה  החיים, 
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הבית  את  לחלק  צריך  לפיכך  הבוגרים.  לשיכון  צמודים  יהיו  הילדים  בתי   

800 חברים. בתי הילדים  ולכל היותר בשביל   400 קומונליות בשביל  ליחידות 

גני   .2 שנים;  שלוש  עד   - רך  גיל   .1 לגילם:  בהתאם  קבוצות  לארבע  יחולקו 

ילדים - מגיל ארבע עד שבע שנים; 3. בית ספר בבתים כוללים - לילדים בגיל 

שמונה עד 14 שנים; 4. בית ספר בבתים כוללים - מגיל 15 עד 18 שנים )אגב, 

לגבי גיל זה אפשר, לדעתם, לוותר על בתים כוללים ולשכנם בבתים משותפים 

תיקבע  להוריהם  הילדים  של  המגורים  קרבת  הבוגרים(.  מגורי  דוגמת  רגילים, 

בהתאם לגילים. אין להרחיק את הבית לגיל הרך או את הגן יותר מעשרים מ' 

מבית הבוגרים ויש לאחד את אגפי הבתים הללו על–ידי פרוזדורים מוגנים מפני 

.69 עמ' ,2 קור ורוחותאיור

חדר האוכל יתוכנן במידות שיכיל 300—400 אוכלים ולא יותר. חובה לתכנן   

את הבית שיהיו בו חדרי קריאה ומקומות מתאימים לנופש, לתרבות ובילוי הזמן 

החופשי. כל קבוצת חדרים תצויד בחדר אמבטיה ומקלחת וכן גם בתי שימוש.

סוציאליסטית  עיר  של  לרעיונות  המהפכניים  הערים"  "בוני  הגיעו  ככה   

לבנות  חשבו  כזו  בעיר  נפש.  אלף  שישים  עד  חמישים  של  אוכלוסייה  בשיעור 

15—20 גושים של "בתי קומונות", מחוץ לבניינים הציבוריים לשירותים וצורכי 

הרחובות  בשיטת  להיבנות  לדעתם,  צריכים,  היו  לא  הקומונות"  "בתי  תרבות. 

המקובלת אלא לטבול בלב מרחבי גני–ירק ובמרחק רב זה מזה. מקומות העבודה 

ירק,  רצועות  על–ידי  נפרד  ובשטח  מהמגורים  מקום  בריחוק  להיקבע  צריכים 

ברוחב לא פחות מ–500—700 מ'.

אנו רואים אפוא שהסכימה הכללית של תכנון הקומונה היתה קרובה מאוד   

כל– תחרות  בלנינגרד  נערכה  ב–1930  העברית.  הקומונה  של  המחשבה  להלך 

לנו,  שידוע  כמה  עד  היה,  התכנון  כאלה.  קומונות"  "בתי  תכנון  על  סובייטית 

תוכניות  על  יודעים  אנו  אין  אך  גודלם,  ושיעור  הבתים  גושי  ארגון  לגבי  רק 

ידענו  אילו  המוצע.  הקומונה"  "בית  בתוך  הקומונה  חיי  ארגון  של  ממשיות 

בכפר,  כמו  כאן,  גם  אולם  לכולנו.  רב  עניין  ודאי  בכך  היה  כאלו,  הצעות  על 

גזרה המפלגה הקומוניסטית על דחייה בעבודת התכנון של ארגון חיי הקומונה 

בברית–המועצות. בעניין זה נאמר באחת מהחלטות הוועד המרכזי של מפלגת 

הבולשוויקים )1930(:

ההצעות שהופיעו בזמן האחרון בעיתונות לתכנן מחדש את הערים הקיימות 

קולקטיביזציה  בצירוף  בלבד,  המדינה  חשבון  על  חדשות  ערים  ולהקים 

המגורים,  התזונה,   - העובדים  של  ההווי  צורות  כל  של  וגמורה  מתמדת 

חינוך הילדים והפרדתם מההורים, איסור אדמיניסטרטיבי על הכנת מזון 

באשר  מזיקות,  אוטופיסטיות  התחלות  הגשמת  הן   - וכו'  אינדיווידואלית 

מידת  ואת  הארץ  של  החומריות  אפשרויותיה  את  בחשבון  מביאות  אינן 
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גם לנין, שהדריך את המהפכה ובוודאי ראה עצמו אחראי לביצוע מאווייה   

הקומונה.  חיי  משטר  לתכנון  היסודיות  ההנחות  בתיאור  עסק  לא  האנושיים, 

לגבי תקופת הגשמת המשטר אשר בו יחיה "איש–איש לפי צרכיו, איש–איש לפי 

כשרונותיו" - כלומר, הקומונה - הוא אומר: "דרך אילו תחנות ובאיזה אמצעים 

תלך האנושות אל מטרה נעלה זו - אין אנו יודעים וגם לא נוכל לדעת".

בראשית המהפכה הרוסית ביקר הסופר האנגלי וולס את רוסיה ושאל את   

מוכרח  "הכל  ענה:  לנין  העירונית?"  התרבות  עם  העיר,  עם  תעשו  "מה  לנין: 

להשתנות! במקום שלא יהיו עבדים ולא יהיו מנצלים - ישתנה הכל!" התשובה 

ברורה במגמתה, אולם ביטוי ריאלי וקווי תכנון אין אנו מוצאים.

מיד מסגרות  להקים  נסיונות  נעשו שם  בשנים הראשונות לאחר המהפכה   

שללה  מכן  לאחר  בשלמות.  הקומונה  תוגשם  שבהן  בחקלאות,  חברתיות  חיים 

היא  מעשית.  אלא  עקרונית,  מבחינה  לא  אמנם  הסובייטית,  ההנהגה  אותן 

אמרה: "הקומונה של העתיד תקום על בסיס של טכניקה מפותחת יותר ושפע 

של פרודוקטים. הקומונה החקלאית הנוכחית קמה על בסיס של טכניקה בלתי 

מפותחת ושל חוסר פרודוקטים. על–ידי כך מסתבר למעשה הדבר, שהיא הנהיגה 

היומיומיים של  והתחשבה מעט עם האינטרסים האישיים  את השוויון המכני 

חבריה".

נמוכים,  וייצור  חיים  רמת  על  המהפכה  ערב  שעמד  הרוסי,  הכפר  אכן,   

והחומר האנושי, שעדיין נמצא אז על דרגה תרבותית מפגרת, לא היה מסוגל, 

ימי החורבן וההרס של מלחמת העולם, לעבור לסדר חיים של קומונה.  לאחר 

לעומת זאת העיר המתקדמת, שציבור הפועלים חי בה חיים תוססים ומהפכניים, 

העלתה רעיונות ליצירת קומונות ותכנון בנייה למשטר חיים של קומונה.

המתכננים שנכבשו למהפכה וחיפשו לה ביטוי לפי דרכם, הטילו אז בחללה   

בתים  גושי  לתכנון  הצעות  הוגשו  אז  קומונה".  "בית  בניית  של  הסיסמה  את 

לאלף עד 5,000 נפש, שחייהם יאורגנו במתכונת הקומונה שלנו: חינוך משותף 

צרכנות   - ההורים  לחדרי  מחוץ  הילדים  של  משותפת  לינה  לאמור,   - מלא 

קומונלית שלמה בכלכלה, אספקה ושירותים )מכבסות, סנדלריות וכו'(, ומוסדות 

תרבות משותפים.

מאוחדים  אנשים  של  חיים  כתאי  לראות  יש  הבוגרים  של  המגורים  את   

בקולקטיב, שבו המשפחה מושתתת על יסודות חדשים לגמרי ]החומר הניתן כאן 

)עיר סוציאליסטית( מאת מליוטין, 1930[. ד  ו ר ו ג צ ו ס לקוח ברובו מתוך הספר 

המשפחה תחדל להתקיים כיחידה משקית כלכלית. במהותה תהיה התלכדות   

היחסים  וכו'.  ילודה  ידידות,  קשרי  ביניהם  הקשורים  אנשים  של  חופשית 

האינטימיים ביניהם יהיו חופשיים מכל טרדות פרנסה ומיסודות הקניין הפרטי. 

מכאן נבעה ההצעה לתת לכל אדם פינת מגורים לו לעצמו, ולּו גם מצומצמת 

.68 עמ' ,1 בשטח. המשפחה תוכל לגור בשני חדרים קטנים וסמוכים זה לזהאיור
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בטל. יחד עם זה קיימים גם איזה מרכזים שבהם מושב ההנהלה הכלכלית, 

הגבוהות,  האסכולות  הנכות,  בתי  הגדולים,  התיאטראות  גם  נמצאים  שם 

דבר,  )תל–אביב:  ן  י ק ר י ס ן  מ ח נ י  ב ת ]כ וכיו"ב  הקבועות  התערוכות 

1939(, עמ' 57[.

ההיא,  התקופה  של  המהפכני  הרוח  משב  את  חשים  אנו  אלה  בדברים  אמנם, 

עדיין  ב"חבורות שיתופיות" אלה  יסתדרו החיים  כיצד  אולם התיאור הממשי 

אינו יכול לשמש יסוד ומדריך לתכנון.

החברה  חיי  תכנון  של  בתיאור  העשירנו  לא  המדעי  הסוציאליזם  גם   

המלחמה  ובראשונה  בראש  העסיקה  מרקס  את  לבוא.  לעתיד  הקומוניסטית 

מעשה  "ראשית  אומר:  הוא  י  ט ס י נ ו מ ו ק ה ט  ס פ י נ במ הקפיטליזם.  למיגור 

אחד  שליט.  מעמד  למדרגת  הפרולטריון  הרמת  היא  העולם  מהפכת  בתוך 

לביטול  ושאיפה  והתעשייה  החקלאות  איחוד  המהפכה:  להגשמת  האמצעים 

)תל–אביב:  י  ט ס י נ ו מ ו ק ה ט  ס פ י נ מ ]ה וכפר"  עיר  בין  ההבדל  של  מודרג 

את  בעתיד  חזה  שמרקס  למדים  אנו  מכאן   .]105 עמ'   ,)1950 המאוחד,  הקיבוץ 

ביטול השוני בין העיר והכפר, לאמור: תיווצר צורת חיים חדשה הממזגת את 

שניהם יחדיו. אפס, הזמן הזה עדיין רחוק מאתנו ובינתיים, בשלבים הראשונים 

של הגשמת המהפכה, עלינו לשאוף ולפעול למען ביטול הדרגתי של הניגודים 

ביניהם. 

המהפכה,  של  התפתחותה  מהלך  על  לשאלה  בתשובתו  אנגלס,  פרידריך   

מדבר אף הוא על "הקמת קהילות של אזרחי המדינה, העוסקות גם בתעשייה 

וגם בחקלאות ומאחדות בתוכן את יתרונות החיים העירוניים והכפריים כאחד, 

עמ'  ]שם,  ובחסרונותיהן"  החיים  צורות  בחד–צדדיותן של שתי  חלק  להן  ואין 

וכפר  עיר  בין  שהניגוד  מסתבר  "מכאן  ואומר:  מוסיף  הוא  מקום  ובאותו   .]143

עתיד להיעלם אף הוא. ]...[ מיזוג העיר והכפר הוא תוצאה עיקרית של חיסול 

הקניין הפרטי" ]שם, עמ' 147—148[.

ההנחה היסודית היא אפוא לא ביטול הניגוד בין העיר והכפר, אלא ביטולם   

של שניהם ויצירת צורת חיים חדשה הממזגת את הטוב בשניהם על יסוד חיי 

חברה שיתופיים. אך כיצד יהיו מאורגנים ומתוכננים חיים אלה? על כך שוב לא 

ניתן לנו תיאור ריאלי.

לאחר מהפכת אוקטובר הועמדה ברית–המועצות פנים אל פנים מול בעיות אלו. 

אמנם, התנאים עדיין לא בשלו להגשמת מסגרות של חיי קומונה מלאים. הדרך 

נקבעה בשלבים: לאלתר - הגשמת הסוציאליזם, ובה תישאר המסגרת הקיימת 

יימצא  השלם  שביטויו  לקומוניזם,  יגיעו   - ובעתיד  החברתית;  היחידה  של 

במסגרת חיי הקומונה.
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הבנייה בקומונה ותכנונה במחשבה הסוציאליסטית

י ר א ב י  ת ב ש

אין הדברים מתכוונים למצות את הנושא לשמו, אלא להאיר במידת–מה את 

מצבה של הקומונה העברית בתכנון הבנייה לאורם של הנסיונות העיוניים 

לחברה  סוציאליסטי  עתיד  דורשי  על–ידי  זה  בשטח  שנעשו  והמעשיים 

האנושית.

תכנון הבנייה במשטר הקפיטליסטי אינו מלּווה בפרובלמטיקה חברתית מיוחדת. 

במשטר זה "העניינים הם פשוטים וברורים": משטר מעמדות של מנצלים ומנוצלים. 

ואיבה.  ניגודים  ביחסי  עימה  ושרוי  העיר  על–ידי  מנוצל  מפגר,  לרוב,  הכפר, 

בעיר - המוני פרולטרים חיים בעוני ובפחד מפני יום המחר. בתוקף תנאי חייהם 

במגוריהם  מסתדרים  הם  איכשהו  בנייה.  לתכנון  נושא  לשמש  יכולים  הם  אין 

בלבד.  והעשיר  האמיד  המעמד  את  משרת  התכנון  ידועה.  פרבריהם  ותמונת 

יוצאים מן הכלל, כמובן, מפעלי השיכון הקואופרטיבי שבוצעו על–ידי תנועת 

הפועלים, בעיקר בארצות סקנדינביה, בבריטניה, וכן בווינה האדומה לפני עלות 

הנאציזם. ]...[

תכנון הבנייה של הקומונה בארץ–ישראל הוא ללא תקדים ודוגמא. גם הנחות 

עיוניות בשטח זה בתורת הסוציאליזם המדעי טרם מצאו להן את ביטויין השלם 

והמגובש.

לערוך  רציני  ניסיון מחשבתי  נעשה  לא  תנועת העבודה העברית  בספרות   

כפרי  באה  לא  עצמה  שהקומונה  כשם  הקומוניסטי,  היישוב  תכנון  את  מראש 

היהודים  "שאלת  על  שכתב  סירקין,  נחמן  מראש.  מחשבתית  קונספציה 

"האוטופיה  את  הציונית  בהתגשמות  ראה  הסוציאליסטית",  היהודים  ומדינת 

הסוציאליסטית". את ההתיישבות הסוציאליסטית תיאר לעצמו כברית חבורות 

שיתופיות. הוא אומר:

בתוך האיגוד לא יימצאו ערים וכפרים, באופן שהתעשייה והמסחר ירוכזו 

בערים והחקלאות תרוכז בכפרים. הכפר אינו אלא מעין כפר–תעשייה עצום, 

והכפר  העיר  בין  הניגוד  בזו.  זו  נוגעות  האדמה  ועבודת  התעשייה  שבו 

נולד ב–1909 ברוסיה ונפטר ב–2001 בקיבוץ בית–השיטה, שבו היה חבר מ–1928. בשנות  י  ר א ב י  ת ב ש
ה–50 ניהל את מחלקת הבנייה של הקיבוץ המאוחד. בתפקידו כרכז ועדת החברה של התנועה ערך את 

הספר אורחות חיים בחברה הקיבוצית: יסודות, תקנונים, הנחיות )תל–אביב: הקיבוץ המאוחד, 1966(.
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חדר האוכל )ברקע: בית קומותיים(, קיבוץ עין–השופט, מראה בשנות ה–40

 The dining hall (in the background: a two-story building), Kibbutz Ein Hashofet, view in the 1940s
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בצירופיהם  אלה  כל  בקביעות.  בו  ונאחזים  במקום  מתאזרחים  ומהם  נוספת, 

השונים יהוו חלק בלתי נפרד מיישובינו.

הילודה ביישובינו אף היא מקור לא–אכזב לגידולם ולגיוונם. רבים לא שיערו   

שנגיע במהירות כזאת ליישובים בני מאות ילדים. פעם הביטו על כל ילד נולד 

הגדל  שהילד  יודעים  הכל  הדברים.  פני  נתבהרו  היום  כלכלית.  מעמסה  כעל 

ביישוב הוא המעוז, בו תקווה לעליית המשק. ראייה זו גם היא צריכה להטביע 

את חותמה על תכנון היישוב בעתיד. ]...[

נטוש ויכוח: חדר או יחידת דיור? לחבר הקיבוץ אין חדר מגורים בלבד. לכל   

אדם יש גם פינה ומקום בחדר הילדים, בחדר האוכל, תא בארון הבגדים, במחסן 

וכו'.

אנו  ולאדמה  צפון באדמתה,  ענייה באוצרות טבע. עושרה העיקרי  ארצנו   

צמאים מאוד. הנקדיש את מעט האדמה שלנו לבתים בני קומה אחת ואת חלל 

האוויר נשאיר לאווירונים בלבד? נבטיח לפחות עכשיו את היסודות לאפשרות 

תוספת קומות בעתיד. מה הפחד מהקומות? ומי הם אלה השרויים בפחד? אנשים 

אצלנו  ואילו  שנייה,  לקומה  לעלות  עימם  כוחם  בשנים  עשרות  שעוד  צעירים 

בונים כאילו נזדקנו כולם.

בבניין  דרך  על  לוחם  חושב,  בונה,  מחנה  בקיבוץ,  לנו  דרוש  בנאים  מחנה   

כפרים– יישובים,  תוכניות  הקובעים  ואדריכלים  מהנדסים  בנאים,  היישובים. 

ערים, יישובים קיבוציים.

נגביר את קצב הבניין למען קיבוץ הגלויות. נבנה כשפנינו לקראת שלום, אבל   

נכונים ודרוכים תמיד ליום עברה. 

מבפנים: בטאון הקיבוץ המאוחד )פברואר 1951(, עמ' 48—54. המקור: 
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מחייבים כבר הקמת מרכז נוסף בקיבוץ המונה למעלה מ–400 חברים. על–ידי כך 

הם יוצרים יסודות חברתיים לפילוג, לפיזור, לפיצול עדתי וכו'. התפנקות מעין 

זו נוחיות ארעית, אין בה  זו לא מצאנו בשום מקום בעולם. לגור בקומה אחת 

מחשבה וכרוך בה בזבוז כספי. לא תהיה ברירה אלא לבנות קומה על גבי קומה.

אומרים: שתי קומות הן בניגוד לצביון כפרי. בשוויצריה רוב הבתים בכפרים   

הם בני קומותיים. האם החושה הערבית או הבקתה הפולנית והרוסית לשעבר 

מרחיקה  אינה  השנייה  הקומה  ונקדש?  נראה  הכמותן  מופת?  לנו  תשמשנה 

מהטבע, מהקרקע. היא מרבה קרקע לנו, לדשא, לעבודה, מקטינה את המרחקים 

ומגבירה את יעילות המרכזים הבנויים לחברה לשירותה.

המשך בניית השיכון בערים הוא עיוורון, חטא היסטורי, חתירה תחת יסודות 

ההתיישבות. הרחבת הבנייה בכפר היא צורך ראשון, ונחוצה לנו דרך גמישה 

להתפתחויות חדשות בתכנון הבתים לסוגיהם השונים.

להמשך קיומו זקוק הקיבוץ לעלייה מספרית ולעליית ערכו בעיניו. נחוצים   

לנו אנשי בנייה נושאי אידיאה. הציבור חש ויודע שחסרים לו חברים, אבל הם 

חסרים לו גם מפני שנפגעה הכרת ערך הדרך הזאת.

הבירור הרעיוני גם הוא אפוא תנאי לביקוש מוצא. בימים הראשונים לבניין   

הקיבוץ היה עיקר הכוח בתנועה, והיישובים עצמם היו חלשים, זקוקים למשענת. 

היישובים  חולשת  מקור  רפתה.  ותנועתם  היישובים  וגברו  גדלו  הזמן  במרוצת 

כיום הוא בחוסר תנועה גדולה לקיבוץ. היישובים לא יעלו ולא יתגברו אם ייבנו 

רק על כוחותיהם–הם, אם לא יתנו יד לביצור התנועה, גידולה ועלייתה בכמות 

ובאיכות. בביצור התנועה ערובה גם לעתידם.

ארץ כארצנו, שעתידה לקלוט מיליוני תושבים, מוכרחה להיות בת אוכלוסייה   

צפופה, מוכרחה להגיע לאינטנסיביות מקסימלית של כל שטח וכל נקודה. שום 

יישוב, גם זה שקבע תחומים למסגרתו, לא יישאר בתחום של 500 נפש. יישוב 

רגיל שלנו כיום הוא בן אלף נפש ואין הוא יכול להסתפק בכך. הבנייה צריכה 

של  הדצנטרליזציה  בה.  יישוב  כל  ושל  הארץ  של  האופי  את  בחשבון  להביא 

התרבות  החקלאי.  בקרבת  להימצא  צריך  השוק  לארץ.  הכרח  היא  התעשייה 

יישוב  לנו  נחוץ  במרחקים.  ולא  הכפר  בתוך  גם  מקום,  בכל  להתפתח  צריכה 

המאחד את הכפר ואת העיר. ואל יאמרו לנו: זו אוטופיה. נבנה הרבה מרכזים, 

נפתח בהם את כל אפשרויות הקליטה על–ידי צירוף מלאכה וחרושת. לא חוות 

של משקי לולים דרושות לנו, אלא חקלאות מעורבת. ריבוי הענפים יקבע את 

אופי משקנו, ריבוי האוכלוסייה יקבע את צורת היישוב, את מרחב המחיה, את 

כוחו היוצר.

באופק עשרים השנים הקרובות ]...[ יש לראות סוגי תושבים שונים: ותיקים   

וחדשים מקרוב באו, מהם מקבלים הכשרה ויוצרים בסיסים חדשים להתיישבות 
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מן החוץ ויהיה מנוצל מאוד. אם לא נבנה בעצמנו על–ידי חברינו, תשמש עבודת 

הבנייה אפיק להוצאת אמצעים החוצה.

הבנייה על–ידי פועלים מהחוץ משמשת מקור לניצול החקלאי. אם התעשייה   

נהיה  אז  שכירים,  יהיו  במשק  החשבונות  ומנהל  והמורה  והבנאי  בעיר  תהיה 

אנחנו, כביכול, הבעלי–בתים - אבל במציאות נהיה המנוצלים. שני ימי עבודה 

בארץ  הבנייה  עבודת  שכר   ]...[ בבניין.  אחד  עבודה  ליום  ישוו  לא  בחקלאות 

של  שכרו  על  בניין  פועל  שכר  עולה  הקפיטליסטיות  בארצות  גם  מאוד.  גבוה 

פועל תעשייה, גם בשל האופי העונתי של הבנאי, הצורך באימון נוסף לרכישת 

המקצוע וכדומה. יש צדק בדרישת פועל הבניין לשכר גבוה, כי אין הוא מובטח 

בחייו כמו החקלאי. אין להאשים אותו, כשם שאין להאשים את הרופא השכיר. 

על–ידי  ננוצל  לא  ואז  לנו,  חבר  והמורה  בקבוצה  לנו  חבר  הרופא  אפוא  יהיה 

האינטליגנציה אלא ניעזר הדדית. הוא הדין בבניין. 

האדם  חיי  על  ובאחריות  בשוויון  בקומונה,  להתקיים  רוצים  אנו  אם   ]...[  

גבוהה.  להכנסה  לדאוג  מוכרחים  שאנו  הרי   - הוגנת  חיים  וברמת  במלואם 

הכנסה גבוהה אפשרית רק במשק מעורב ומגוון. ענף הבנייה יהיה ענף מכניס, 

המאפשר רמת חיים גבוהה. ]...[ שנים רבות חיינו ברמת חיים נמוכה. זכינו סוף 

סוף לעלייתה. כיום אין אפשרות לסגת. ירידת רמת החיים מסכנת את חברתנו. 

מחנה גדול של עובדים בבנייה מבטיח את התפתחות הקליטה ואת רמת החיים 

כאחת. 

מהו היישוב: יישוב עומד או יישוב דינמי? היישוב צריך לבטא בבניינו מה שגלום 

בתוכנו. אם השנים הקרובות הן שנות גידול, הכשרה וילודה גדולה - הרי הן 

חייבות להתבטא בבנייה, בהיקפה ובאופקיה.

יישוב שמקור גידולו הוא הילודה בלבד, יכול להיות יישוב של אבן ומלט.   

אבל יישוב קולט, הגדל תוך כדי סלקציה מתמדת, המקיים בתוכו גרעיני הכשרה 

ועולים שבאים ויוצאים - חייב להבטיח זאת בדמות בניינו. יישובינו מלכתחילה 

צריכים להיות בנויים על בית, צריף ואוהל, לדרי הקבע ולשוכני הארעי. 

זולה או יקרה. דרוש  זרה להתפתחות יישובינו רמת דיור אחת, אחידה -   

בניין זול, וגם בניין יקר; דרוש בניין המבטא את העלייה המתמדת ואת הדינמיות 

של היישוב הקיבוצי. לא שוויון פורמלי נחוץ לנו, הסותם את מקורות הגידול, 

אלא שוויון קומוניסטי הנותן לכל אדם סיכוי לעלות, מבטיח לכל אדם עלייה 

ברמת החיים.

ארצנו קטנה, שטחיה מועטים, ורבים זקוקים לה. ארצנו אינה רשאית אפוא   

לנהוג בזבוז בקרקע. לא תעבורנה שנים רבות וכל הקרקעות תהיינה תפוסות. לא 

אוקראינה כאן ולא מדבר ערב. על כן זר לנו פולחן הקומה האחת.

הבית בן הקומה האחת בקיבוץ עומד בסתירה לחיינו. בתים בני קומה אחת   
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בחקלאות  מאשר  פחות  לא  בבנייה  אפוא  תלוי  כיום  התפתחותנו  גורל   

ותעשייה. ראיית הבנייה כגורם צדדי, לא עיקרי ואורגני בתהליך ההגשמה - 

היא ראייה מוטעית. להפך, הבנייה היא תנאי להתפתחותנו. אמנם, האדם אינו 

מתפרנס מהבנייה; הוא יתפרנס מהשתלטות על כוחות הטבע. אבל כדי שיוכל 

להשתלט על הטבע דרוש קודם כל האדם העובד ודרושים תנאים לקיומו והיסוד 

. עוד שנים רבות תהיה הבנייה מקצוע עיקרי בארץ  ת י ב ה הראשון לכך הוא 

.]...[

לקליטת העלייה דרושים לנו מדע, ממון וכוח אדם. רק במקום שהאדם יוצר   

ערכים למעלה מהצרכים נוצר עודף, מאזנו בטוח, ויש ערובה גם לזרימת ממון 

למקום  רק  הקפיטל  נהר  עתה  עד  ההתפתחות.  קצב  חשוב  כך  לשם  להשקעה. 

לו פה מקום במידה שפריון  והבינלאומי מצא  העבודה הזולה. הממון הלאומי 

העבודה היה גדול. לנו אין תקווה ועניין בעבודה זולה בארץ. גם הערבים כבר 

לא יוסיפו לשרת אותה, ולעליית מיליונים ולארץ שלווה נגיע רק בכוח עבודה 

. ה י י נ ב אינטנסיבית. ותנאי לה - 

של  כוחו  והתעשייה?  החקלאות  לעומת  בבנייה  פיגרנו  שכה  הדבר  קרה  ואיך 

הקיבוץ בארץ נבע לא רק מזה שמשטר חייו הפנימי היה משטר של קומונה. עיקר 

כוחו בהיותו כוח ְמקדם בארץ. הודות לקומונה היינו כוח מרכזי בהגנה. משעה 

עצם  של  הפרובלמה  - תתעורר  אחרות  חיים  צורות  לעומת  תפגר  שהקומונה 

קיומה.

הבנייה היא תנאי להתפתחות הארץ, תנאי לגידול הקיבוץ. אם ניאלץ לשלם   

לפועל שכיר תמורת יום עבודה בבנייה בשני ימי עבודה שלנו - תרד ותקופח 

לטרקטוריסט,  מאשר  פחות  לא  לבנאי  עכשיו  כן  על  זקוק  הקיבוץ  חיינו.  רמת 

מאשר למדריך נוער - כי אין לקלוט נוער בלי שיכון, ואין לקלוט חברים למשק 

המתרחב בלי קורת גג. הבניין יהיה אפוא מקצוע עיקרי בשנים הקרובות. ]...[ 

הקיבוץ הזניח את ענפי הבניין. זהו עיוורון. הכרה מפגרת היא לחשוש ליום   

להפסיד  ולמעשה  לבנייה  בקורסים  חברים  השתלמות  למנוע  כך  ובשל  עבודה 

אומרים:  יש  רבים.  כספים  וגם  בעבודה  עלייה  של  אפשרויות  גם  כך  על–ידי 

ותעשייה. אומרים  נעסוק בחקלאות  ואנו  נמסור את הבנייה לפועלים שכירים 

ועושים. בראשית הקבוצה ידענו ויכוחים מעין אלו. אמרו אז: אין לפגוע בצורת 

הקבוצה על–ידי סנדלרות ומקצועות דומים לה. רצו כביכול לשמור על הטוהר 

החקלאי של הקבוצה, וכל עבודה מסוג אחר, גם בבניין, נידונה להיעשות על–ידי 

פועלים שכירים. ממושגי בוסר אלה נגמלה כבר התנועה הקיבוצית כולה. ]...[ אין 

להגשים אידיאות על–ידי עובדים שכירים.

הקיבוץ חייב להכשיר אנשים שיראו בבנייה שליחות של קיום הקיבוץ. ]...[ כל   

עוד לא יהיה לקיבוץ חבר–בונים משלו, גדול ומסועף לענפיו, יהא תלוי בעבודה 
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חברה  בונים  אנו  ומוסרית.  תרבותית  כלכלית,  סוציאליסטית,  קומונה  אנו 

קומוניסטית. בזה אנו ראשונים. זה גורלנו, ואנו מצּווים לבנות יישוב שיתאים 

יעצבו את דמותם במשך עשרות שנים. עלינו  יישובינו  להתפתחותנו המלאה. 

אפוא לבנותם מתוך ראיית האופק של ההתפתחות הלאומית והסוציאלית של 

עמנו בארצו בשנים הקרובות.

אחרות.  בדרכים  לכפר  הגענו  הקפיטליסטי.  הכפר  לדוגמת  שואפים  איננו   

יתרוננו. האיכר שלנו  גם  וזה  זה אסוננו  לכפר שלנו לא קדמה בכלל איכרּות. 

כזה בא  רק אלמנט  בלי מסורת כפרית.  רכוש,  בלי  ניסיון חקלאי,  ללא  התחיל 

לבנות את הכפר העברי ורק שכמותו היה מסוגל לבנות במאמץ חלוצי בית ומשק 

בארץ. אין אנו דומים בזה לבניין הקולחוזים ברוסיה, שקדמו להם כפרים רוסיים, 

שקדמה להם איכרּות מושרשת על דרכי ִמשקה, בנייניה, נכסיה מדורי–דורות.

גזירת  זו  מושלכים.  להיות  העקירה,  לאסון  כולם  נידונים  בגולה  היהודים   ]...[

הגורל. השאלה היא שאלת המוקדם והמאוחר - אימתי יגיע תורה של כל גולה. 

העולם אינו עומד בפני תקופת שקט ויציבות. הארצות שהיהודים נמצאים שם 

מההיסטוריה,  לקח  למדנו  עולם.  מלחמת  או  משבר  מפני  בפחד  כולן  שרויות 

השמדה  סכנת  באופק  מופיעה  המלחמה  ופרוץ  המשבר  הופעת  עם  שבד–בבד 

לעזאזל.  שעיר  המלחמה.  למולך  ראשון  קורבן  הם  ומתמיד  מאז  היהודים.  של 

הראשון. קורבן ראשון לכל משבר סוציאלי, לאומי ובינלאומי. ]...[

מבחינת הצורך של הארץ וצורכי היהודים בפזוריהם, תהיינה עשרות השנים   

הקרובות שנים של עלייה. נוסף לעלייה תהיה בארץ ילודה גדולה. בכפר הילודה 

היא תמיד גבוהה יותר מאשר בערים, וקליטת מיליוני יהודים נוספים אפשרית 

רק בתנאים של התיישבות.

מכל הבחינות אנו עומדים בפני בנייה גדולה, מהירת קצב. ]...[ הבנייה היא   

תנאי לכל התפתחות. אילו היה לרשותנו שיכון, ודאי שלא היו מתגוררים רבבות 

לארץ  העלייה  תנאי  בשיכון.  המחסור  ויגדל  גדל  ליום  מיום  במחנות.  עולים 

נשענים על התנאים ליישובה. ההתיישבות החקלאית מונה רק עשרה אחוזים 

ורק את החלק הרביעי מאדמת הארץ הראויה לעיבוד אנו מעבדים  מהיישוב, 

כיום. אני אמונה שרוב שטחי הארץ יהיו בעתיד ראויים לעיבוד. ]...[

ממנו  מדויקות  מפות  גם  בפנינו.  חתום  עדיין   - מבאר–שבע  דרומה  הנגב,   

עדיין אינן ברשותנו. אני תקווה שתתגלינה שם אפשרויות גדולות לא שיערנון. 

לפני 1,800 שנה ישבו בארץ ארבעה מיליון תושבים, והדבר היה בתנאי תרבות 

מספר  לפחות  כיום  בה  לחיות  יוכלו  לא  אפוא  מדוע  מפגרת.  וטכנית  חקלאית 

כפול של אנשים? בבוא אנשי העלייה השנייה לא היתה הארץ מסוגלת לפרנס 

את אנשיה המועטים ורבים היגרו אז מתוכה מחוסר פרנסה, וכיום הגענו ליכולת 

לפרנס אוכלוסייה גדולה פי כמה וברמת חיים גבוהה יותר. 
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יהיו  אם  זו  תהיה  קבוצה  איזו  בקבוצה?  להיות  יכול  נּפח  איזה  סח?  אתה  מה 

בה נּפחים, סנדלרים וכדומה. קידשו אידיאל מסוים של כפר, בהנחה שכך הוא 

הדבר מששת ימי בראשית, מהטבע. וכי רוצה אתה להכניס בית חרושת לכפר? 

בית חרושת מקומו יכירנו רק בעיר! אבל כבר אז ידענו כיצד נבנו ערי חרושת 

משכו  והם  עירוני,  מיישוב  הרחק  חרושת  בתי  נבנו  ידעתי שתחילה  באנגליה. 

אליהם פועלים ואחרים שהשתכנו סביבם, והם שהיו יסוד לבניין ערים גדולות.

צורות  הן  אדם.  חיי  של  טבעית  צורה  הכפר  וכן  העיר  אין  אפוא:  נדע   

לצרכים הטבעיים של האוכלוסייה.  מנוגדות  רבה  במידה  חולפות,  היסטוריות 

ההיסטוריה האנושית לא התחילה מהן ואינה כפותה להן. בכלל אין זו תורת 

משה מסיני שכך וכך צריך לבנות יישוב. אין חוקים מאובנים. עם בוא הקפיטליזם 

נשתנו צורות יישוב בני האדם. בעקבות משטר אחר שוב ישתנו.

בעולם  מעמדית.  ודיפרנציאציה  עבודה  חלוקת  פרי  היא  והעיר  הכפר  יצירת 

העתיק התפתחה העיר אחרת לגמרי מאשר בימי הפיאודליזם והאימפריאליזם. 

חלפו דורות. התנאים הסוציאליים שונו ועלינו להשתחרר מהמושג שנבנה כפר 

כדוגמת הגרמנים או הערבים.

בראשית המהפכה הרוסית ביקר הסופר האנגלי וולס את רוסיה ושאל את   

מוכרח  "הכל  ענה:  לנין  העירונית?"  התרבות  עם  העיר,  עם  תעשו  "מה  לנין: 

ואכן,  הכל!"  ישתנה   - מנצלים  יהיו  ולא  עבדים  יהיו  שלא  במקום  להשתנות! 

אין דברים קיימים לעד. אם משתנה יחס האדם לטבע, אם משתנה הטכניקה - 

משתנה עימה הכל, גם הבתים משתנים. את בתינו נבנה לאור הפרספקטיבה של 

ולא  נבנה  עיר  לנו לפחות בעשרות השנים הקרובות. לא  ההתפתחות הצפויה 

כפר. נבנה על שלילת השלילי שבעיר ובכפר כאחד. יישובנו יהיה סינתיזה של 

החיוב בעיר ובכפר. פועל חופשי לא משועבד מחייב את איחוד הכפר והחרושת, 

שלילת הדלות החומרית והרוחנית שבכפר ושלילת השיעבוד, המחנק והצפיפות 

שבעיר. 

סוציאליסטית,  בנייה  בכלל  אצלנו  תיתכן  לא  המרקסיסטית  השבלונה  לפי   

באשר לא היתה לנו מדינה, באשר לא הגענו לשלב של מהפכה סוציאלית. אבל 

היתה לנו דרך סוציאליסטית משלנו, שהעמידה אותנו בפני הכרח לבנות משק 

פועלים עצמאי, לפני שהגיעו לכך תנועות פועלים אחרות בעולם. על תנועתנו 

הוטלה שליחות להיות חלוצת הדרך לבניין יישובי פועלים בישראל.

אין תפקיד הבנייה שלנו עניין של מקצוע שיש ללמדו מהמוכן. אדריכלות   

אינו  בלבד  המקצוע  סוציאליסטית.  מחשבה  מתוך  תצמח  סוציאליסטית  לעיר 

פותר את בעיות המטרה. אין בכוחו לקבוע את הצורה: "מה ואיך נבנה".
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נבנו הכפרים בארץ לפי המושגים שהביאו היהודים מהארצות שמהן באו. שנים 

התווכחנו עם מומחי הסוכנות על דרכי הבנייה הקיבוצית.

בעלייתו לארץ שאף היהודי בן העלייה הראשונה להיאחז בה ולשבת תחת   

גפנו ותחת תאנתו. את חיי הכפר תיאר לעצמו לפי סיפורי מאפו ומגילת רות. 

משהו  בדמיונו  רקם  והאידיאל  והמנוצל,  העני  הרוסי,  הכפר  היה  עיניו  לנגד 

דומה לאחוזה הכפרית הרוסית ולכפרי האיכרים, מין מזיגה בין שניהם. הדמיון 

עיני  לנגד  בעמיו.  האיכר  ובועז  רות  על  הטבע,  בתוך  אידילי  כפר  על  התרפק 

האיכר  את  שילבו  המושגים  הצרפתי.  הכפר  היה  יק"א  של  האדמיניסטרציה 

בכפר ואת בעל האחוזה, וכל אחד, בעצם, חלם לבנות לו אחוזה. 

הארץ.  לתנאי  החיים  צורת  את  להתאים  הכריחה  החיים  מציאות  אבל   

חוסר הניסיון היה בעוכרי הבונים. המציאות הפתיעה בגורמים לא צפויים, לא 

משוערים. אין כמעט כפר שהתחיל להיבנות במקום שנבנה עליו קבע. תקופת 

ההתיישבות הראשונה הקימה את המושבה בעבודה זולה ובשמירה זולה.

לנו, הפועלים, היה יחס שלילי לכפר שקם בדמות המושבה, וכשהגענו לרעיון   

קבוצות.  לבנות  רצינו  מהמושבה.  ללמוד  מה  הרבה  לנו  היה  לא  ההתיישבות 

בראשיתה  הפועל  התיישבות  כי  בהתיישבות,  זרם  היתה  לא  עדיין  הקבוצה 

בכיבוש  והיישוב התפתח בעיקר מתוך הקבוצה. הצלחנו  קבוצה,  פירושה היה 

הגענו  בקומונה.  מאורגנים  שהיינו  לכך  הודות  רק  ובשמירה  וקרקע  עבודה 

לקומונה בדרך אמפירית וראינו בה תחילה דרך יחידה בהתיישבותנו.

תחילה אמרו: קומונה כפרית קטנת היקף, אידילית. ואנו ראינו מאז בקבוצה   

דרך להתיישבות רבים: לא רק לנו, לא רק ליחידים, לנבחרים.

הניסיון הראשון לחרוג מן המסגרת הצרה היה גדוד העבודה. לאחר הפילוג   

בגדוד קם קיבוץ עין–חרוד, ואז ניסחנו פרוגרמה של דרך לקיבוץ המאוחד. כאן 

, שאמר: "אנו רוצים לאחד  י ט ס י נ ו מ ו ק ה ט  ס פ י נ מ ה היה סעיף ברור מתוך 

את העבודה בעיר ובכפר". אמרנו: אנו רוצים לבנות יישוב שאינו עיר ואינו כפר. 

לאידיאל זה קראנו בשם יישוב קומוניסטי. תחילה נהגו לומר "פלוגות הגדוד". 

השם  על  לחמנו  אז  כבר  "משק".  בשם  היישובית  היחידה  את  ציינו  כך  אחר 

"יישוב", באשר רק הוא ציין בשבילנו את יחסם השלם של האנשים לקומונה כל 

 . ב ו ש י י ימי חייהם. לא מושב, לא כפר ולא עיר. לא פלוגה, לא מחנה ולא משק. 

אנו שואפים ליישוב קומוניסטי, זו ההגדרה.

תנועה של אנשים שיש לה אידיאה חייבת להבדיל מהו הטבעי, מהו הנצחי   

ומה חולף ותלוי באדם. זה המעשה הגדול של מרקס, של הסוציאליזם המדעי, 

 . ת ו נ ש ל ר  ש פ א שקבע את יחס האדם לנצחי: אין אדם תלוי במה שהוא נולד. 

הוא שחרר את האדם משיעבודו לקיים, שמה שיש מוכרח להישאר.

כאשר ישבנו בכינרת בשנותיה הראשונות, אמרנו: נזמין אלינו לקבוצה נּפח.   

לנו:  אמרו  לטבריה?  ניסע  למה  נּפח!  מצוי  אחר  בכפר  וגם  רוסי  כפר  בכל  הן 
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שלטה על הכפר, אולם ההיסטוריה יודעת גם תקופה שבה שלט הכפר על העיר. 

חשובה לנו הכרת הדבר כדי שניווכח שאלה כן אלה אינן צורות טבעיות מאז 

ומעולם ועל כן אינן הכרחיות לחיי האדם תמיד.

מההיסטוריה של התפתחות העיר והכפר אנו למדים שהיו ביניהם ניגודים,   

סתירות, מלחמות וניצול האחד את משנהו. כיום הגענו לתקופה שבה הניגודים 

מעכבים בעד ההתפתחות. כשם שהחברה הקפיטליסטית על ניגודיה אינה יכולה 

להמשיך  יכולים  אינם  והכפר  העיר  גם  כך   - שהיא  כמות  בקיומה  להמשיך 

בקיומם כמו שהם היום, כי הניגוד ביניהם הוא כניגוד שבין המעמדות, כניגוד 

שבין העבודה הגופנית והרוחנית וכו'.

לגבי התמורות שיחולו בעתיד בדמות העיר והכפר רווחו ארבעה מושגים   

שונים: 1. העיר והכפר ימשיכו להתפתח גם לעתיד. ההבדל ביניהם לא יטושטש, 

רק הניגודים יוסיפו ויתפתחו. דעה זו מצאה את ביטויה אצל אוטופיסטים )כגון 

(; 2. העיר תלך לקראת חיסולה ואת מקומה יירש  ה י ר ק י א ל ע  ס מ קּבֶה בספרו 

זו מצאה את ביטויה אצל רוסו,  הכפר והוא יהיה צורת החיים היחידה. דעה 

רסקין, טורס ואחרים. מקורה של דעה זו נובע מהביקורת הגדולה שנמתחה על 

היישוב  לצורת  העיר  תהיה  ובעתיד  יתחסל  הכפר   .3 ערכיה;  משלילת  העיר, 

צורות  הן  הכפר  וגם  העיר  גם   .4 מור;  תומס  אצל  מוצאים  זו  דעה  היחידה. 

חולפות, ועתיד להיווצר טיפוס חדש של יישוב: לא עיר ולא כפר, אלא זה וזה 

במשולב. בדעה זו תמכו פורייה, אוון, צ'רנישבסקי ואחרים.

החקלאות  "איחוד  קבע:  ואנגלס  מרקס  של  י  ט ס י נ ו מ ו ק ה ט  ס פ י נ מ ה  

ג של ההבדל בין עיר וכפר". ר ד ו מ והתעשייה ושאיפה לביטול 

יהיה חייב לענות על שאלות העיר  זרם בסוציאליזם, בעלותו לשלטון,  כל   

והכפר. לא הסוציאליזם המדעי בלבד התווה לרוסיה את דרך פעולתה ובניינה 

לאחר המהפכה. ודאי, אילו לא היה בידי הבולשוויקים המדע הסוציאלי, ודאי 

שהיתה חסרה להם ההעזה לתפוס את השלטון, להשתלט על המדינה ולהאמין 

שאת המהפכה הגדולה יבצעו בדורם. ומאידך, אילו השליכו את יהבם רק על 

נבואת המדע המרקסיסטי היו צריכים להגיע לדעה שהמהפכה הסוציאליסטית 

ההיסטוריות  ההתרחשויות  בתוקף  באנגליה...  אחר,  במקום  להתחולל  צריכה 

רואים עצמם הרוסים חלוצים לפתרון הבעיה: "איך לבנות מדינה לאחר תפיסת 

השלטון?" להם וכן גם ללייבור, בעלותו לשלטון בדרכו–הוא בבריטניה, לא היה 

מושג איך להגשים למעשה את האידיאל לאחר תפיסת השלטון. וברור: רק תוך 

כדי בנייה סוציאליסטית יתבהרו הדברים.

כתנועת פועלים התיישבותית עומדים גם אנו, בנסיבות ההיסטוריות המיוחדות 

לנו, בפני בעיית הבניין. מה ואיך צריך לבנות אצלנו? השאלה נשאלת לא מבחינת 

המשמעות המקצועית. מראשית ההתיישבות העצמאית אנו נתקלים בה. עדינו 
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לבעיות הבנייה הקיבוצית

דברים שנאמרו בפתיחת קורס ראשון לבנייה בקיבוץ

ן י ק נ ב ט ק  ח צ י

הקיבוץ חייב ללוות כל פעולה הנעשית בתחומיו בפעולה רעיונית. מפעלנו לא 

ייכון בלי יסוד אידיאי, וכן אין להגשים את הבנייה בקיבוץ בלי רעיון מדריך. 

אתם הנכם חלוצי הקורסים לבנייה קיבוצית, וחובה על כן ללוותם מראשיתם 

בפעולה אידיאית משולבת. 

הדבר החשוב לנו ביותר בלימוד צורות השיכון של בני האדם, הוא להגיע   

להכרה שאין העיר והכפר צורות נצחיות–טבעיות, אלא צורות חולפות. לא קל 

לעקור מושגים מסולפים משורשם. גם האדם שלנו מכיר את העיר והכפר כמו 

שהם ומקבל אותם כעובדות מששת ימי בראשית, כשם שמקבלים את העץ, את 

האבן ואת החיה.

עסק  זה  מדע  היישוב.  צורת  את  הסוציולוגי  במדע  ללמוד  יש  זו  מבחינה   

בניגודים הרבים הקיימים בחברה האנושית על מנת להכיר את אפשרויות הפעולה 

שלבים:  שלושה  מבחינים  הננו  הסוציאליסטי  במדע  העתיד.  לגבי  ושיטותיה 

- הכרת העולם על הניגודים שבו. הכרת הניגודים הולידה  ן  ו ש א ר ה ב  ל ש ה

זה עסק הסוציאליזם לא בביקורת בלבד: היה לו אידיאל  את הביקורת. בשלב 

שהתגלם באוטופיה. הוא העמיק להבין את כל השלילה שבחברה הקיימת ובנה 

על יסוד הכרתי את החזון האוטופי לעתיד לבוא, כתגובה על השלילי שבקיים; 

ִחייב  הוגדר בשם "מאוטופיה למדע". השלב על סף ההגשמה  י  נ ש ה ב  ל ש ה

ב  ל ש ה החברתיות;  התופעות  בין  בקשרים  ההיסטורית  הסיבתיות  הכרת  את 

הוא שלב ההגשמה של המהפכה הסוציאליסטית. י  ש י ל ש ה

תכנון.  שאלות  להיות  הסוציאליזם  שאלות  הופכות  האוטופיה  בתקופת   

בשלב הסוציאליזם המדעי למדו לדעת כי כל התפתחות מביאה בסופה למהפכה 

ולשלטון פועלים, ורק אחרי זה מופיעה מחדש שאלת התכנון של המשטר החדש, 

משטר שבו תתגשם "הקפיצה מעולם ההכרח לעולם החופש" ]אנגלס[. 

האדם הרגיל אינו מעלה כלל על דעתו שהעיר בצורתה הנוכחית היא רק בת   

מאות שנים; שצורת הכפר כיום גם היא אינה מקדמת דנא. היתה תקופה שהעיר 

נולד בבויברויסק שברוסיה הלבנה ב–1888, עלה לארץ–ישראל ב–1911 ונפטר ב–1977  ן  י ק נ ב ט ק  ח צ י
פטירתו,  עד  חבר  היה  שבו  עין–חרוד,  קיבוץ  וממקימי  העבודה  בגדוד  חבר  היה  השאר  בין  בעין–חרוד. 
ונחשב למנהיג ולאידיאולוג המשמעותי ביותר של תנועת הקיבוץ המאוחד. היה חבר בכנסת הראשונה 

והשלישית, שמכהונתו בה פרש מטעמי בריאות.



קיבוץ גבעת–ברנר, מראה בשנות ה–30

Kibbutz Givat Brenner, view in the 1930s
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הקהילה במסגרת של תנועה רחבה ודינמית - נעוץ סוד גמישותו של היישוב 

הקיבוצי. 

עדיין  מותנים  כיום  הקיבוצי  המרחב  של  ופיתוחו  שימורו  כי  דומה   

הקהילתית,  הסולידריות  ובאופי  הפתוח  המשותף  המרחב  של  במשמעותו 

נותרה מוטמעת ברבדי החיים השונים. פעימתה  שעם כל הפורמליות שלה 

של הסולידריות מורגשת בדופק המרחב הציבורי הבלתי מחולק, המשמר את 

משמעותו כפורום - מקום מפגש רב–ממדי, רב–גילי, רלוונטי. שימורו ופיתוחו 

ביכולתה  הקהילה,  של  בריבונותה  גם  עדיין  מותנים  הקיבוצי  המרחב  של 

להעמיד סדר–יום משמעותי משלה ובעמידתה על מימושו תוך יצירת דיאלוג 

פורה עם מתכננים ואדריכלים. 

תוך   - מסייע  הוא  העכשווי.  למבט  חיוני  העבר  של  ביקורתי  ניתוח   

הסתמכות על הניסיון - להבין כיצד אפשר גם אפשר לקשור חזון אדריכלי 

למעשה  הלכה  ולהגשימו  התושבים  של  נשאף  חברתי  לחזון  מתכננים  של 

זה של  נוסף,  מישור התמודדות  להבנת  מסייעת  באדריכלות. תמונת העבר 

המגעים עם הרשויות והוועדות המקצועיות. כאז כן גם עתה, דפוס הפעולה 

הממלכתי שבוי לא–פעם בסטריאוטיפים ומונחה על–ידי אינטרסים כלכליים 

ויצירתיות  דמיון  השראה,  ערוצי  חוסמת  הכוח  במוקדי  התלות  ופוליטיים. 

ומכוונת לפתרונות סכימטיים–כוללניים, שלִעתים, לרוע המזל, הם גם בלתי 

הפיכים. נסיון העבר מלמד, בין השאר, על המשמעות הגדולה של ריבונות 

קונספציות  עם  ונחושה,  מודעת  אשליות,  חסרת  התמודדות  ושל  אזרחית 

של  העכשווי  סדר–היום  שרירותית.  מדיניות  ועם  גורפות  אדריכליות 

התאגידי  הדפוס  של  הטמעתו  במירוץ  הנסחפת   - הגלובלית  האדריכלות 

במרחבים אדריכליים הנעשים יותר ויותר אנונימיים - מעמיד בסימן שאלה 

של  שאיפותיהן  את  שמכבד  כזה   - אלטרנטיבי  מרחב  של  קיומו  עצם  את 

קבוצות אנושיות לכונן זהויות קולקטיביות ספציפיות; כזה שתומך בחתירה 

למימד )הרלוונטי עדיין( של סולידריות, שנודעת לו משמעות מיוחדת בִעתות 

משבר, מקומי ועולמי כאחד.
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מראה מן האוויר של קיבוץ תל–יוסף, 1937™ 

 Aerial view of Kibbutz Tel Yosef, 1937
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התיאורטי  והגיבוי  הקיבוץ  בתכנון  הכפר–עיר  מושג  של  מרכזיותו  למרות   

ההנהלה  של  הכפרית  התפיסה  היתה  המתכננים,  האדריכלים  מצד  זכה  לו 

הציונית כה דומיננטית - עד שבדימוי הקולקטיבי נעשתה מזוהה עם הציונות 

ככלל. ארנסט גלנר, למשל, תיאר את הלאומיות הציונית כהתיישבות איכרית 

הרדיקלית  ההסבה  את  האדמה.  לעבודת  שפנו  עירוניים,  אינטלקטואלים  של 

לאיכרּות הסביר גלנר בכוח האידיאולוגיה שנמצאה להם, שהיתה בה תערובת 

חברי  רוב  של  החברתי  שהרקע  אלא  ופופוליזם.43  סוציאליזם  של  מתאימה 

"הקבוצה הגדולה" אינו עולה בקנה אחד עם תיאורו הסוציולוגי של גלנר, מאחר 

שכמעט לא נמנו עמהם אינטלקטואלים עירוניים. כמו כן נדחק בדיונו השילוב 

של כפר–עיר, שכונן זיקה מובהקת לתחום התעשייה ביישוב. 

אורי רם הציג תמונה ריאלית יותר של המצב בשנות ה–20: "ליד עריסתו של   

הקיבוץ עמדו מגמה רומנטית אגררית, שמקורה בגרמניה, ומגמה סוציאליסטית 

בהסתדרות  אחיזה  לה  קנתה  הראשונה  המגמה  ברוסיה.  שמקורה  רדיקלית, 

המהפכנים  העולים  בלבבות  אחיזה  לה  קנתה  השנייה  והמגמה  הציונית, 

הצעירים. ]...[ להסתדרות הציונית היו משאבים )כסף( אך לא היו לה 'ידיים'. 

לצעירי העלייה השנייה והשלישית היה כוח עבודה, אך לא היתה בנמצא די 

תעסוקה".44 תפיסת הכפר–עיר רלוונטית גם כיום, בתקופה שבה חווה הקיבוץ 

שינויים וטלטלות ומהלך של חשיבה מחודשת על דרכו ומשמעותו.

ר ו מ י ש ו י  ו נ י ש

בהיותו חברה פתוחה המהווה חלק בלתי נפרד מהחברה הסובבת אותה ולא 

כת סגורה המחויבת לקודים שאינם בני שינוי, ניכרה בקיבוץ - לאורך מאה 

שנות קיומו - פתיחּות למגמות שינוי שיושמו בפוַעל באדריכלות היישובים. 

אזורים קיימים קיבלו למשמעות חדשה, פונקציות הוסבו במטרה לענות על 

כאחד  ומאולתרים  פתרונות מתוכננים  יושמו  ובכל תחום  הזמן,  בני  צרכים 

תוך השתלבות במרחב. ביסודות אלה - ניידּות של אלמנטים במרחב פתוח 

בלי עּולן הכופה של קטגוריות בעלּות ושימוש; חיוניות של המרחב הציבורי 

המשותף; שמירה על איזון בין הפרטי לציבורי; ובעיקר שמירה על ריבונות 

לסיכום הסמינר הגיש לו הסטודנט דוד רנוב את "היכלי האור של ביקלס" )1989( - העבודה הסמינריונית 
האדריכלות  על  שני  לתואר  עבודה  רנוב  השלים  ב–1992  לאדריכלותו.  שהוקדשה  בטכניון  הראשונה 
)תל–אביב:  ולאומיות  לאומים  גלנר,  ארנסט  ראו   .43 הרברט.  גילברט  בהנחיית  ביקלס,  שמואל  של 
שבת  האוניברסיטה הפתוחה, 1998(. 44. אורי רם, "מהגשמה למימוש: עלייתו ונפילתו של הקיבוץ", קט. 
בקיבוץ: הקיבוץ כמשל, אוצרת: טלי תמיר )קיבוץ אשדות–יעקב מאוחד: בית אורי ורמי נחושתן, 1998(, 

עמ' 105.



הילדים לבין דרכים ראשיות, על הקצאת שטח במרכז לפיתוח עתידי של מוסדות 

ציבור, ולבסוף גם על אפשרות מתוכננת מראש לחלוקה שונה של המבנים במקרה 

"למילק  כי  סיפר  עמו  שעבד  הבנייה  מְמרכזי  אחד  בצרכים.  עתידי  שינוי  של 

]כינויו של ביקלס בפי חבריו[ היו כמה תכונות חשובות לגבי עבודתו כמתכנן: 

קבלת חוות דעת אנשי המקום לפני התכנון, כי הוא ידע שהם מצויים במירב 

בקשת  לפי  התכנון  שינוי  משלהם;  ורצונות  פתרונות  להם  ויש  האינפורמציה 

אנשי המקום במידה שהשתכנע מהערותיהם; התעקשות על דעתו במקרה שהיה 

והדבר  וחשובים;  אסתטיים  עקרונות  נוגדים  הנדרשים  השינויים  כי  משוכנע 

החשוב ביותר - בהיותו אדריכל חבר קיבוץ בלתי תלוי בממסד ובממונים, היה 

מתווכח ללא פשרות עם המוסדות הנוגעים בדבר; ובהיותו איש מקצוע מעולה, 
לא יכלו לסתור את תוכניותיו".38

ביקלס הגדיר מאפיינים אדריכליים מובהקים לאזורי הקיבוץ השונים מתוך   

ביקלס  טען  התרבות  בתחום  למשל,  האדריכלי.  בשיח  למשמעותם  מודעות 

התקופה  של  הדתית  ההתלהבות  של  מקומה  את  תפסה  תרבותית  ש"חוויה 

שעברה. בית התרבות הוא היכל החוויה הזו".39 מרכז התרבות בקיבוץ אינו דומה 

גוש אדריכלי בארגון העיר הקפיטליסטית";40 לתפיסתו, מושג ה"אגורא"  ל"כל 

ריכוז מוסדות  ביותר את  היווני כמרכז תרבות המתפקד כפורום, הוא ההולם 

התרבות בקיבוץ.

בתחום מגורי החברים הדגיש ביקלס את רעיון "הקולקטיב הבנוי" בקיבוץ,   

בניגוד לעקרון "בית הקומונה", שאותו תיאר כ"פתרון נכסף אידיאליסטי להוגי 

נעשה  אמנם  קורבוזייה".41  לה  ועד  מה'פלאנסטריה'  קולקטיבי,  ליישוב  צורה 

ניסיון מוקדם לבנות בקיבוץ ברוח "בית הקומונה", אך בשל "הרצון לשמור על 

ערכים אינדיווידואליים בתוך מסגרת קולקטיבית הופנה חיפוש הפתרון לכיוון 

אחר". ביקלס הוסיף כי אינו מתכוון לכך "שיש לוותר על מבנים גדולים הְמרכזים 

מספר רב של משפחות", אך עמד על הבחנה עקרונית בין דפוסי התכנון השונים.

גם בשנות חייו המאוחרות דגל ביקלס בצורה זו של יישוב ובמענה האדריכלי   

 ,)Kopp( קופ  )מ–1970( עם אנטול  ההולם לה, כפי שאפשר להסיק מהתכתבותו 

אדריכל וחוקר צרפתי בתחום האדריכלות הסוציאליסטית. במכתב לקופ הדגיש 

כי "הקיבוץ אינו שייך לעבר. זוהי אולי צורת האדריכלות האקטואלית היחידה 
בעולם שאפשר להגדירה 'אדריכלות של שמאל'".42

מחיינו: עלון משק חקוק, 18.4.1975. 39. ביקלס, לעיל הערה  38. שלמה לוי, "מילק )שמואל ביקלס( ז"ל", 

30, שם עמ' 119. 40. שם, שם. 41. רשימות מאת ביקלס בכתב–ידו; מרכז ביקלס, משכן לאמנות עין–חרוד. 
42. מכתב משמואל ביקלס לאנטול קופ, מאי 1970 )בצרפתית(; מרכז ביקלס, משכן לאמנות עין–חרוד. 

הקיבוץ  של  הספרים  הוצאת  למערכת  פנה  בישראל,  סוציאליסטית  אדריכלות  על  מידע  שביקש  קופ, 
לו, התכתב עם  זרה  וזו הפנתה את מכתבו לביקלס. האדריכל, שהשפה הצרפתית לא היתה  המאוחד 
בין  היה  לא  כבר  ביקלס  כאשר  מכן,  לאחר  שנה  עשרים  כמעט  משנתו.  את  אלה  במכתבים  וניסח  קופ 
החיים, הגיע קופ לטכניון בחיפה כמרצה אורח והנחה סמינר על "ההיסטוריה של אדריכלות בת–זמננו". 
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גורמים אקלימיים וכלכליים אלא גם מונחים נדירים בתודעת התקופה, דוגמת 
"הערך החווייתי" של האזור.32 

עקרונות התכנון שפיתח ישימים לפרט ולמכלול, למקבץ בתים ואף למבנה   

אדריכלי מורכב, והראשון בהם תקף בכל תכנון: שילוב יסודות של "אהבת המרחב 

והנוף, שאיפה להרמוניה אסתטית וכן היגיינה של חיי אנוש וחוויות תרבותיות".33 

העיקרון השני מתייחס למגמות אורבניות של פיזור ולמגמות פונקציונליות של 

ריכוז: "מגמות אלה )של פיזור וריכוז( אופייניות לאזור המתוכנן כולו וכן לכל 

קיבוץ  של  בתפיסה  כרוך  ביקלס  שאימץ  נוסף  עיקרון  הנפרד".34  בתכנונו  חלק 

"גדול וגֵדל" - מושג מרכזי במשנת הקיבוץ המאוחד, הגורס "גידול בלתי פוסק" 

בצמיחה אינטגרלית של מכלול שלם, שחלקיו מקושרים ביניהם באמצעות חוליות 

מעבָר )חצרות או קישורים מקּורים(: "התכנון הנ"ל הוא תכנון גרעיני: האזורים 

מתרכזים סביב למרכז, שאף הוא צריך לפרוץ לפריפריה. על–ידי כך ייווצר קשר 

בין הנוי הפנימי והנוף הסובב. האזורים אף הם בצורה גרעינית, ויש באפשרותם 

לגדול בצורה בלתי מוגבלת למעשה".35 וכך הבין ביקלס את מקורו הרעיוני של 

וגמיש  דינמי  חייב להיות  "תכנונו הפיזי של הקיבוץ  עקרון הגדילה המתמדת: 

מטבעו. הקיבוץ הוא יישוב גדול, גֵדל ומשתנה. כשם שהקיבוץ מתפתח מגרעינו 

התפתחותו  שלבי  בכל  מתפתח.  גרעיני  תכנונו  גם  להיות  צריך  כך   - המקורי 

צריך היישוב להיות גרעין מושלם לקראת התפתחות אורגנית ובלתי מופרעת 
בעתיד".36

לעיקרון זה נקשר היחס בין היסוד הפורמלי ליסוד הבלתי פורמלי בתכנון,   

שביקלס הקדיש לו מחשבה רבה הן בתכנון המבנה והן בפיתוח הקשר בין המבנה 

ליסודות  הבנויים  היסודות  בין  היחסים  באופי  דּוּבר  ההפשטה  ברמת  לנוף. 

האורגניים בסביבה ולדיאלוג שנוצר בין שטח היישוב לבין הנוף הסובב. ביקלס 

השליך מרעיון הקיבוץ - כיישוב שהוא "לא כפר ולא עיר" - על הנוי הקיבוצי, 

שאינו "נוי כפרי" )שיש בו הדגשה של חציצה בין חצרות וחלקות קרקע( ואינו 

"נוי של פרבר עירוני", וגם לא "פארק בהגדרתו המסורתית של נוי לבילוי"; וציין 

כי "עם התפתחותו האורבניסטית של היישוב הקיבוצי, מתפתח מושג הנוי כערך 

שחשיבותו גֵדלה והולכת".37 בשאלת הפורמלי והבלתי פורמלי )ריכוז מול פיזור, 

ְּפנים  בין מרחב חוץ למרחב  נוספות, כמו שאלת היחס  למשל( הובלעו שאלות 

ואיזון בין תפקוד לצורה.

היישוב  להתפתחות  תנאים  הנחת  על  ביקלס  הקפיד  היישובים  בתכנון   

ובתי  בין שבילי הליכה באזורי המגורים  מהמרכז החוצה, על הפרדה מירבית 

32. ביקלס, לעיל הערה 1, שם עמ' 3. 33. שם, עמ' 1. 34. שם, עמ' 4. 35. שם, עמ' 5. 36. הלכה ומעשה 

בתכנון היישוב הקיבוצי: דברים ששמואל ביקלס כתב, תכנן ואמר בשנים 1940—1960, חוברת בעריכת 
יעקב יוניש )בית–השיטה, 1976(, בלי מספור עמודים. 37. שמואל ביקלס, "מבעיות הגננות בתכנון יישוב 

גן ונוף, ה—ו )פברואר 1960(, עמ' 229; ראו גם בספר זה.  קיבוצי", 



גם בשביל הקיבוצים, היו קרובים ברוחם בעיקר לתנועה המרקסיסטית הקיבוץ 

חשובים  אדריכלים  נרשמו  קאופמן,  ריכרד  של  דורו  הקודם,  בדור  גם  הארצי. 

שעיצבו את יסודותיו האדריכליים של הקיבוץ אך לא השתייכו למסגרתו: לוטה 

החדשה  ההתיישבות  בתכנון  שעסקה  בארץ–ישראל,  ראשונה  )אדריכלית  כהן 

בשיתוף עם קאופמן(, דב קוצ'ינסקי, ליאופולד קרקאוור ועוד. במחצית השנייה 

דור חדש במשרדי התכנון הקיבוציים: אדריכלים שחזרו  למאה ה–20 השתלב 

הביתה לאחר תקופת לימודים והביאו באמתחתם מגמות חדשות. החל בשנות 

ה–60 כמעט לא ניכרו עוד הבדלים בין הזרמים השונים בתכנון הקיבוץ, שהתפתח 

במגמת "הקבוצה הגדולה" הכוללת תעשייה. 

גם  שהיה  הראשית  בתקופת  היחיד  הקיבוץ  אדריכל  הוא  ביקלס  שמואל   

חבר קיבוץ. הוא החל לעבוד במשרד התכנון של "הקבוצה הגדולה" בעין–חרוד 

החברתי  החזון  עם  להזדהותו  ביטוי  היתה  המאוחד  בקיבוץ  וחברותו  ב–1937, 

 - הקיבוץ  תכנון  בנושא  התיאורטית  כתיבתו  כאדריכל.  עבודתו  את  שגיבה 

היחידה שמציגה התמודדות מפורשת עם יישומו של רעיון חברתי זה בפרקטיקה 

האדריכלית - לא הופצה עד היום מחוץ לתחומי הקיבוץ, ועבודתו האדריכלית 

טרם זכתה להכרה הראויה.

" ה ל ו ד ג ה ה  צ ו ב ק ה " ן  ו נ כ ת ו ס  ל ק י ב ל  א ו מ ש

"הקבוצה  רעיון  של  והמובהק  הבהיר  למנסח  ביקלס  היה  ובכתיבתו  בעבודתו 

רחבת  בעבודתו  משתקפת  זו  תפיסתו  הכפר–עיר.  רעיון  באדריכלות,  הגדולה" 

עשרות  קיבוצים,  של  כלליות  תוכניות  משישים  למעלה  הכוללת  ההיקף, 

מוסדות תרבות וחברה: חדרי אוכל, בתי ילדים, בתי הבראה, אולמות תיאטרון 

ומוזיאונים - ביניהם משכן לאמנות עין–חרוד, המתייחד בתאורה טבעית ונחשב 

לחדשני ברמה בינלאומית באדריכלות מודרנית של מוזיאונים.

כבר ב–1940 פרסם ביקלס מאמר שעסק בתכנון הקיבוץ והציגו כצורת חיים   

להקשר  שבנוסף  ציין  ברשימותיו  מתאים.30  אדריכלי  מענה  התובעת  חדשה 

חייו  במסגרת  בן אדם  פעולות  סקאלה של  ל"כל  להתייחס  יש  הכולל  הרעיוני 

הפרטיים וחיי חברה שבהם הוא מעורב" - החל במישור הפיזיולוגי, עבור דרך 

סוגיות פונקציונליות מגוונות )המקיפות אפילו את החוויות האינטימיות ביותר 

ביחסי פרט וחברה(, וכלה בביטוי אסתטי.31 בצד הניסוח "פתרון אסתטי–פורמלי" 

רק  לא  נמנו  ככלל  וברשימותיו  מצב";  הרגשת  הרגשתי,  "פתרון  וציין:  הרחיב 

האדריכלים  המהנדסים,  אגודת  )תל–אביב:  בנייה  שנות  עשרים  תרבות",  "בתי  ביקלס,  שמואל   .30

ציון תאריך; מרכז  בלי  נייר,  כרטיסיות  על  ביקלס, טקסט  31. שמואל   .119—117 1940(, עמ'  והמודדים, 
ביקלס, משכן לאמנות עין–חרוד. 
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המיישבים.  המוסדות  עם  במחלוקת  שנויים  היו  התכנון  היבטי  כל  כמעט   

לא היתה מקובלת עליהם מגמת היישוב "הגדול והגֵדל", המתוכנן כך שעתידו 

לעומת  הקיבוץ,  אנשי  העקרוני.  במבנהו  ביטוי  לידי  יבואו  הדינמית  וצמיחתו 

ההגדלה  אפשרות  מקסימלי,  אפשרי  גידול  ל"מגמת  מענה  לתת  ביקשו  זאת, 

צורת  טלאים,  צורות  בה  תהווה  לא  שהיא  כך  בתוכנית,  וטבעה  העתידה 

סיפוחים חדשים מכניים לנוף הבניין הישן, כי אם הוספה אורגנית, גידול מתוכו, 

את  להשתית  ביקשו  המיישבים  המוסדות  מראש".26 ככלל,  תוכניתית  המחושב 

ההתיישבות על צורת הכפר, עם כל משמעויותיה הנלוות. כתוצאה מכך נשללה 

בנייה דו–קומתית, שנבחרה על–ידי חברי הקיבוץ במטרה לצמצם את פיזור מבני 

המגורים, מאחר שגם במגמה זו היה משום היבט אדריכלי סמלי המכוון לצורתה 

המסורתית של העיר. בבטאון הקיבוץ הובהר כי "הסוכנות ממשיכה לעמוד על 

לכפר  יותר  והולם  יאה  שכך  הוא  ונימוקה  וטעמה  אחת,  קומה  בנייני  דרישת 

)על המגמה הפוליטית–יישובית הבולטת בעמדה זו והרצון להתנקש בהגדרתם 

הערותינו  בגבולות  דברים  להרבות  אין  המתיישבים,  של  החופשית  הקיבוצית 

אלה הטכניות(".27 

המאבק המתמשך בהסתדרות הציונית המריץ את הצורך בהקמת גוף עצמאי   

בקיבוץ לתכנון ולבנייה: "רק משום כך שצורת חיינו אינה נראית בעיני מישהו, 

לא נחדל מלחיות את חיינו ולעשות את מעשינו. במקרה הגרוע ביותר יהא עלינו 

לעשות זאת לבדנו".28 ב–1933 החלו חברי הקיבוץ המאוחד לתכנן קבוצות ביוזמה 

בשיתוף  פרוגרמה  הכנת  במהלך שכלל  מגמתנו ההתיישבותית",  "מצד  עצמית 
החברים בכל יישוב ויישוב, דיון במזכירות הקיבוץ, ובהמשך גם תכנון מעשי.29 

ובמקביל  בטכניון,  הבנייה  מקצועות  את  ללמוד  חברים  נשלחו  הבאות  בשנים 

התקיימו קורסים קצרים לבנייה במסגרת התנועה הקיבוצית עצמה, שכללו גם 

דיונים רעיוניים וחברתיים. כל זרם קיבוצי יסד משרד תכנון משלו, שהיה מעורב 

בתכנון ובבנייה של קיבוציו ברחבי הארץ והעסיק גם אדריכלים שאינם חברי 

קיבוץ.

המגמות  עם  הזדהו  ה–20  בשנות  החל  בארץ  שפעלו  מהאדריכלים  רבים   

החברתיות של הקיבוץ גם אם לא השתייכו למסגרותיו. כאלה היו, למשל, מוניו 

גיתאי–ויינרויב, אריה שרון ושמואל מסטצ'קין בוגרי באוהאוס דסאו - בית ספר 

שתכננו  אלה,  אדריכלים  בו.  הלימודים  את  שהנחתה  החברתית  ברוח  שנודע 

 Richard Pommer, “The Flat Roof: ראו:  השטוח,  הגג  של  המודרניסטיות  משמעויותיו  בנושא   .25

אנשי  התנגדות   ;A Modernist Controversy in Germany”, Art Journal, 43 (1983), pp. 158-169
הקיבוץ הארצי לגגות השטוחים, כבתוכניות קאופמן לדגניה ולמרחביה, נבעה כנראה לא רק מדימוי הכפר 
שראו בחזונם אלא גם מטעמים פרקטיים של בידוד בתנאי האקלים הקשה. 26. ראו יוסף אידלמן, "על 
תוכניות הבניין של יישובינו", מבפנים: בטאון הקיבוץ המאוחד )אפריל 1934(, עמ' 34. 27. שם, עמ' 45. 
28. ראו ישראל אידלסון, "על התוכנית ליישובינו", מבפנים: בטאון הקיבוץ המאוחד )מאי 1941(, עמ' 123. 

29. ראו אידלמן, לעיל הערה 26, שם עמ' 43. 



של התקופה החדשה במשך מאות שנים, והננו אומרים כי הקבוצות הללו לא 

היו יכולות להגיע לידי הצלחה גם בתנאים החיצוניים הכי נאותים וגם לעולם 

לא יצליחו". הוא חזר על תפיסתו כי מושבי העובדים הם אידיאל להתיישבות, 

אך חובה להכניס בהם את העבודה השכירה. "גם 'קבוצות קטנות' אפשר לסבול; 

אלו הן משפחות מוגדלות ובבחינת כיתה דתית". באשר ל"קבוצה הגדולה" טען 

אופנהיימר כי "זהו פסוודו–סוציאליות או סוציאליות הרגש", ודרישות חבריה 

הן "תערובת עכורה של קומוניזם אוטופי )תועבת מרקס( ואנרכיזם המשוח בצבע 

קרופוטקיני ובקוניני", הלך מחשבות מסוכן שהובא לכאן מאירופה.22 

להסתדרות הציונית היתה הסמכות הבלעדית להחליט על הקמת יישובים   

מוחלטת.  היתה  החדשים  היישובים  בעיצוב  ושליטתה  קרקע,  להם  ולהקצות 

היא שקבעה את גודל האוכלוסייה, התוותה את המבנה הכלכלי )חקלאות או 

תעשייה( והאדריכלי של המשק, החליטה על אופי ההתארגנות החברתית )יישוב 

שיתופי או פרטי( ועל מועד הקמת היישוב. מערך צנטרליסטי זה יצר תלות של 

המתיישבים במוסדות המיישבים של ההסתדרות הציונית.

את  נגד  בחקלאות,  תעשייה  המשלבת  הגדולה",  "הקבוצה  רעיון  כאמור,   

בקבוצות  שהתעצבו  החקלאיים  האידיאלים  ואת  אופנהיימר  של  תפיסתו 

"הקבוצה  מהוגי  טבנקין,  יצחק  ה–20.  למאה  הראשון  העשור  מן  השיתופיות 

הגדולה" ומראשי המבקרים של תפיסת "הכפר הטהור", התייחס לכך במלים אלה: 

"קידשו אידיאל מסוים של כפר, בהנחה שכך הוא הדבר מששת ימי בראשית, 

מהטבע. וכי רוצה אתה להכניס בית חרושת לכפר? בית חרושת מקומו יכירנו רק 

בעיר! ]...[ נדע אפוא: אין העיר וכן הכפר צורה טבעית של חיי אדם. הן צורות 

לצרכים הטבעיים של האוכלוסייה.  מנוגדות  רבה  במידה  חולפות,  היסטוריות 
ההיסטוריה האנושית לא התחילה מהן ואינה כפותה להן".23

לא   - החברים  למשאלות  בהלימה  הקיבוץ  תכנון   - קאופמן  של  תפיסתו   

ביקורת  עליה  נמתחה  אף  וב–1928  המיישבים,  המוסדות  על–ידי  התקבלה 

הוועדה  חושבת  הקורה  בעובי  להיכנס  "מבלי  הוועדות:  אחת  של  בדו"ח  קשה 

שהבניינים בעמק יזרעאל ובעמק הירדן אינם צריכים להיות מושפעים מהמסורת 

לבני  לאמץ  הוועדה  המליצה  בבטון  שימוש  במקום  העיר".24  של  האדריכלית 

אדמה מיובשות בשמש. מעורבות המוסדות המיישבים באה לידי ביטוי לא רק 

והאסתטי:  התכנוני  במישור  גם  אלא  תעשייה(  או  )חקלאות  הכלכלי  במישור 
תכנון כפרי או עירוני, לבני אדמה או בטון, גגות רעפים או גגות שטוחים.25 

ואפריל  יועץ מומחה לארץ–ישראל בחודשים מרץ  נסיעתי בתור  וחשבון על  "דין  22. פרנץ אופנהיימר, 

1926"; תרגום לעברית: אצ"מ 21596, עמ' 1—26. 23. יצחק טבנקין, "לבעיות הבנייה הקיבוצית", מבפנים: 
בטאון הקיבוץ המאוחד )פברואר 1951(, עמ' 50—51; למאמרו ראו גם בספר זה. 24. דין וחשבון של הוועדה 
והארכיטקטים  האינג'ינרים  אגודת  )תל–אביב:  הירדן  ובעמק  יזרעאל  בעמק  הבניינים  לחקירת  הטכנית 

 .S15/3536a ,בארץ–ישראל, 1928(, עמ' 8; אצ"מ
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ת  י נ ו י צ ה ת  ו ר ד ת ס ה ה ת  ד מ ע

מאחר שהיה ידוע כי יסודות בתוכנית נוגדים את תפיסת המוסדות המיישבים - 

ובלשון התזכיר שנשלח אליהם מן הקיבוץ ב–1924: "בניין יישובי זה אינו מתאים 

טהורה'  'חקלאית  התיישבות  של  המקובלת  הרכושנית  ההתיישבות  לדרכי 

והתיישבות אינדיווידואלית" - הוסיפו החברים כי הם מקווים לדיון אובייקטיבי 

בהצעתם וביקשו כי תינתן להם אפשרות להגשים את רצונם להתיישבות כפי 

שגיבשוה בעצמם.19 

ושלטה  בארץ–ישראל  אדמות  שרכשה  העולמית,  הציונית  בהסתדרות   

בהקצאתן, רווחה תפיסה יישובית כפרית–חקלאית, המשלבת תמריצים בדמות 

עקרון התגמול על יוזמת הפרט ועבודתו. כבר ב–1909 אימצה ההסתדרות הציונית 

את גישתו של הכלכלן פרנץ אופנהיימר, שחזה התיישבות בשלבים בדרך לכפר 

של  הראשונים  השלבים  בשני  התמקדה  אופנהיימר  של  תוכניתו  קואופרטיבי. 

בניית חווה חקלאית, ודחתה לעתיד בלתי מוגדר את גיבושו הרעיוני והחברתי 

של היישוב הקואופרטיבי.20 רק בשנים הבאות גיבשו ממשיכי דרכו את עיקרי 

היסוד של מה שּכּונה "מושב עובדים": לכל חבר משק משלו, והמסגרת השיתופית 

מושב  )את  משותפים21  חקלאיים  ובמפעלים  הדדית  בערבות  ביטוי  לידי  באה 

מבני  שבמרכזו  מעגל,  בצורת  קאופמן  ריכרד  תכנן  נהלל,  הראשון,  העובדים 

הציבור, סביבם בתי החברים, ובמעגל החיצון החלקות החקלאיות(. 

תפיסה ממותנת זו של חיי שיתוף היתה צורת היישוב האולטימטיבית לדעת   

התיישבות  לייסד  אחרים  מנסיונות  שהסתייגו  הציונית,  ההסתדרות  מנהיגי 

שיתופית. רבים מאנשיה חששו שהתיישבות מהטיפוס הקיבוצי תוביל להתגבשות 

כוח "קומוניסטי" או אנרכיסטי, וחוגים מרכזיים בקרב מנהיגי היהודים )בעיקר 

בארצות–הברית( אף יצאו נגד תנועת הפועלים הארצישראלית )שבארץ נתמכה 

דו"ח  הציונית  להסתדרות  כתב  למשל,  אופנהיימר,  ומוסדותיה.  הרוב(  על–ידי 

ובו ציין כי ההתיישבות ה"קומוניסטית" לא הצליחה בכל העולם ולא תצליח גם 

פה, וטען ש"הקומוניזם פשט מכבר את הרגל בכל העולם כולו, לא רק למעשה 

וכי "דברינו אינם דעה מוקדמת כי אם מתוך הכרה שקולה  אלא גם להלכה", 

המבוססת על הנסיונות המבוקרים והמסודרים שנעשו על–ידי כל עמי התרבות 

19. "תזכיר למוסדות המיישבים", לעיל הערה 4, שם עמ' 8. 20. פרנץ אופנהיימר )1864, ברלין - 1943, לוס–

אנג'לס(, סוציולוג, כלכלן והיסטוריון, ראה בציונות הזדמנות להגשמת תורתו, שנוסתה במרחביה והיוותה 
התנועה  על–ידי  אימוצו  אופנהיימר,  של  עמדותיו  על  בארץ–ישראל.  הקואופרטיבית  להתיישבות  בסיס 
 Franz Oppenheimer, Die Siedlungsgenossenschaft ראו:  במרחביה,  תפיסתו  והגשמת  הציונית 
 (Leipzig, 1896); Merchavia: A Jewish Cooperative Settlement in Palestine (New York: Jewish
)אוגוסט  יב  הצעיר,  הפועל  להבא",  יישובינו  "שיטת  וילקנסקי,  יצחק  ראו   .21  National Fund, 1914)
 Jacob Öttinger, Methoden und Kapitalbedarf Jüdischer Kolonisation in  ;19—18 עמ'   ,)1918
Palästina (The Hague, 1916); בחוברת זו מוגש סקר על ההתיישבות הכפרית בארץ–ישראל ומסקנות 

באשר לצורתו וגודלו הרצויים של הכפר הקואופרטיבי בה. 



אחרת. אני מציע ספירל".16 מכל מקום, החברים דחו מכל וכל את מודל החווה, 

"התוכנית  חצרה:  את  המקיפות  המבנים  חומות  משום  בהתפתחותה  המוגבלת 

צריכה להיות גמישה, לא סגורה. תמיד לקבל בחשבון 35%—45 לא מציאותיים. 
לא לסגור בגבולות ככינרת–דגניה ]קבוצות קטנות[".17

חברי הקיבוץ סיפקו לאדריכל פרוגרמה כתובה מפורטת, ובה תיאור של מרכיבי   

היישוב הנדרשים. בהמשך לפרוגרמה העמיד קאופמן את התוכנית הכללית לעין–

חרוד: רשת הדרכים הפנימית ואזורי המגורים במבנה מניפה, שבמרכזו האזור 

הציבורי המשותף וחדר האוכל - מבנה רב–תפקודי ששימש כאולם אכילה, מרכז 

אדמיניסטרטיבי, מקום מפגש לאספות הקיבוץ והתכנסויות לחגים ולימי זיכרון 

ומועד )בפרוגרמה צוין אפילו "חדר אוסף"; האם הכוונה למוזיאון?( - וכן רחבה 

גדולה וכר דשא רחב ידיים, המשמש גם הוא כמרחב של מפגש והתכנסות. על דרך 

הכניסה מוקמו מפעלים אזוריים, ואזור תעשייה וחקלאות במורד היישוב, ואילו 

וחינוך. קאופמן ראה בקבוצה  במעלה הגבעה תוכננו מוסדות תרבות, בריאות 

סמל ומופת חברתי, ותיארה לכן בדימוי של לפיד, המאיר לעם את דרכו לקראת 

התחדשות.18 בשנות ה–30 וה–40 למאה ה–20 אכן נבנו במקום מוסדות תרבות, 

בסופו של  אך   - מוזיאונים(  ושני  פתוחה  תיאטרון  בימת  )כולל  וחינוך  אמנות 

דבר לא קאופמן הוא שתכנן אותם, כך שהם אינם מתנוססים למרחוק ותפיסתם 

המבנית - מבחינת מיקומם ואופיים - הסבה את הדגש מהחוץ אל מרחב הְּפנים. 

ריכוז כזה של מבני תרבות ואמנות ביישוב פריפריאלי לא נתפס כחריג במסגרת 

בכך  בהתחשב  מיוחדת  משמעות  היתה  זה  לעיקרון  הכפר–עיר.  של  הרעיונית 

יוצאי עיירות קטנות  - היו  "הקבוצה הגדולה"  שרוב החברים - מקדמי רעיון 

במזרח אירופה, שבהן לא הכירו מוזיאונים או היכלות של תזמורת פילהרמונית. 

לפתח  ושאפו  המזרח–אירופי  הכפר  של  עליבותו  את  החברים  נשאו  בזכרונם 

צורת יישוב אחרת, שבה יינתן מקום חשוב לתעשייה, לרוח, לתרבות ולאמנות.

האידילי  הדימוי  מן  גם  החדש"  "הכפר  הובדל  בקיבוץ  שהתפתח  בשיח   

של הכפר שרווח בקרב מתיישבי העלייה הראשונה והשנייה - אך גם מדפוס 

ומזה של הכפר הקפיטליסטי. "הכפר החדש" היה, לדעתם,  הקולחוז הסובייטי 

תוצר של בחירה מודעת ולא מהלך סטיכי, ובכך שונה היה מן הכפר המסורתי. 

ובאשר לגודל היישוב - ל"קבוצה הגדולה" הצטרפו חברים שהתנסו קודם לכן 

בחיי "הקבוצה הקטנה" וחוו את ההשלכות של סגירותה החברתית. הם הזדהו 

אמנם עם רעיונותיה השיתופיים, אך עמדו על הצורך בחלופה למסגרת הצרה, 

האקסקלוסיבית, וחיפשו תשובה בהתארגנות שיתופית עם אוריינטציה המונית 

שיש בה רלוונטיות לחברה כולה. 

 16. פרטיכל אסיפת עין–חרוד, שבט תרפ"ד; ארכיון עין–חרוד. 17. פרטיכל ישיבת מזכירות עין–חרוד, אדר 
 Richard Kauffmann, Städtebauliche Entwicklung der letzten Jahre .18 .תרפ"ד; ארכיון עין–חרוד

in Eretz-Israel (1923), p. 11
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למאמינים  חיזוק  משום  בספר  היה  הקיום.  במלחמת  מסייעת  רק  הדדית  עזרה 

שתהווה  ופוליטית,  חברתית  תיאוריה  להעמיד  ובצורך  חברתית  בסולידריות 

חלופה לדארוויניזם החברתי בנוסח הרברט ספנסר )כל דאלים גבר(. הגותו של 

ולהתפתחותה  בתנועה  ששררה  הדיאלקטית  לחשיבה  אפוא  תרמה  קרופוטקין 

כחברה מגייסת, שבה–בעת גם השכילה להכיר במעמד היחיד. 

בדברי–הימים של תנועת הקיבוץ המאוחד נזכרים בעיקר ההוגים משה הס   

ונחמן סירקין,10 שניסחו מסד רעיוני חדש לציונות תוך הסמכתה על היסודות 

המוסריים וה"סוציאליסטיים" ביהדות. הס היה מהראשונים להעמיד חזון ציוני–

חברתי מגובש, שהדגיש את מרכזיותם של הציבור ושל החתירה לצדק חברתי 

בקהילה היהודית )חוקי היובל והשמיטה פורשו ברוח המוסר החברתי היהודי(.11 

ד  ו ר ח – ן י ע ן  מ ו ואילו על מרכזיותו של סירקין יעיד מוטו מדבריו שנבחר לי

"אם תשללו מההיסטוריה העברית  לייסודו של הקיבוץ:  15 שנה  חגיגות  לרגל 

את התורה הסוציאליסטית, את רוח המוסר שהתגשם בה, אין עוד שום תוכן 

ליהדות ואין כל זכות קיום להיסטוריה העברית בשביל העתיד".12 מוטו זה נלקח 

מתוך נאום שנשא סירקין באספת פועלים ביפו ב–1920, ובו הדגיש את היסוד 

התנועה  של  הימים  בדברי  היהדות.13  ברוח  האוניברסלי–סוציאליסטי  המוסרי 
מאת מיכאיל טוגן–ברנובסקי,14  ת  ו י ט ס י ל א י צ ו ס ת  ו ב ש ו מ נזכר גם הספר 

מראשוני הכלכלנים שעסקו ביישובים שיתופיים ובתורות האוטופיות של אבות 

הסוציאליזם, ונוסח הסוציאליזם שלו הושתת על תפיסתה של ההכרה המוסרית 

כגורם המשפיע על התפתחות החברה. 

ובארכיון  והגֵדל",  "הגדול  הקיבוץ  מושג  התפתח  אלה  לרעיונות  בהמשך   

עין–חרוד מתועד "המאמץ העקשני שהושקע כאן לשכנע את האדריכל ריכרד 

ועוד.  קאופמן לתכנן צורת בנייה של משק גדול, שעשוי לגדול ולהתפתח עוד 

וצץ אז הרעיון לבנות את הנקודה של עין–חרוד בצורה ספירלית, שאפשר כל 

פעם להמשיך אותה בחוגים שונים ההולכים ומתרחבים".15 באספת החברים טען 

אחד המשתתפים: "בכל אופן צריך להציג גם את צורת הנקודה: עיגול, קווים או 

10. משה הס )1812—1875( נחשב לאחד ממבשרי הציונות הסוציאליסטית. ספרו הידוע רומי וירושלים 

ראה אור ב–1862 בגרמניה. לכתביו בעברית ראו: משה הס, כתבים )ירושלים: הספרייה הציונית, 1953(. 
התיישבות  בדרך  הציונות  במימוש  עסק  ציוני–סוציאליסטי,  דעות  הוגה   ,)1924—1888( סירקין  נחמן 
פועלי– מנהיג  היה  מותו  עד  הציונית.  בתנועה  בורגניים  יסודות  של  עלייתם  את  ותקף  קואופרטיבית 

ציון בארצות–הברית, שברוח משנתו האמינו בהתיישבות המונים על יסוד קואופרטיבי חופשי. לכתביו 
בעברית ראו: כתבי נחמן סירקין )תל–אביב: דבר, 1939(. 11. ראו שלמה אבינרי, משה הס: בין סוציאליזם 
לציונות )תל–אביב: עם עובד, 1986(. 12. יומן עין–חרוד, 14.9.1936, לציון 15 שנים להיווסדה. 13. נחמן 
סירקין, "שליחותנו: נאום באספת פועלי יפו", קונטרס, יט )1920(, עמ' 17; סירקין עמד אז בראש משלחת 
פועלי–ציון העולמית, שגיבשה בארץ–ישראל תוכנית להתיישבות קואופרטיבית של מיליון וחצי יהודים 
על בסיס ערכי ומדעי. יצחק טבנקין, מהוגי "הקבוצה הגדולה", נטל חלק פעיל בדיוני המשלחת מטעם 
אחדות–העבודה. 14. מיכאיל איוונוביץ טוגן–ברנובסקי )1865—1919(, כלכלן וסוציולוג רוסי. ספרו מושבות 
15. ראו אצל לובה  סוציאליסטיות ראה אור בעברית ב–1946 )ולא במקרה בהוצאת הקיבוץ המאוחד(. 

בעין–חרוד לרגלי הגלבוע )תל–אביב: יד טבנקין, 1983(, עמ' 144. לויטה, 



י ל כ י ר ד א ן  ו ז ח ו י  ת ר ב ח ן  ו ז ח  : ן ח ב מ ה  ר ק מ

זו  וברוח  ומובהק,  ברור  היה  עין–חרוד  חברי  על–ידי  הכפר–עיר  רעיון  ניסוח 

צורת  של  החדשה  התפיסה  את  המגדיר  המיישבים,  למוסדות  תזכיר  נשלח 

היישוב: "רצוננו בהתיישבות הוא לחיות חיי חברה גדולה, עובדת, המתגברת על 

ההתבדלות המלאכותית, והמזיקה מהצד האנושי והכלכלי–לאומי, של עבודות 

'החקלאות הטהורה' ועבודת מלאכה ותעשייה, עבודות עירוניות לחוד ועבודות 

ורוחנית".4  גופנית  'כפריות' לחוד. שאיפתנו - חברה המאחדת בתוכה עבודה 

בתזכיר המפורט, הכולל שמונה עמודים מודפסים בצפיפות, נפרׂש מבנה היישוב, 

צורף ניתוח כלכלי )לרבות סיכויי היתכנות(, והודגש גם נושא התרבות: "רצוננו זה 

קשור גם בשאיפה ליצור מרכז תרבותי ביישוב זה, המספק את צרכיו התרבותיים 

וְמרכז את האמצעים המוקדשים לצורכי תרבות, השכלה, חינוך, בתוכו".

ייחודו של חזון חברתי זה היה עצם ניסוחו הברור - וזאת בניגוד למסר של   

"הקבוצה הקטנה", שלא זכה לביטוי הצהרתי.5 נראה כי בתהליך העבודה המשתף 

הקבוצה,  חברי  עם  דיאלוג  על  שהושתת  היישוב,  צורת  בתכנון  קאופמן  של 

סייעה ביותר רמת הגיבוש הרעיוני של הצעתם. רוב–רובם של החברים הגיעו 

מבתים קשי–יום ולא זכו להשלים השכלה תיכונית ראויה - אבל האינטנסיביות 

הרעיונית ברוח הזמן, העניין בהגות הבינלאומית והקריאה הרבה הפכו אותם 

למשכילים אוטודידקטים. ההוגה האנרכיסטי המשמעותי לגיבוש רעיון "הקבוצה 

הגדולה" היה פיוטר קרופוטקין,6 שדגל בחברה המבוססת על התאגדות מרצון של 

חבריה ובהתיישבות שיתופית המערבת תעשייה עם חקלאות. בחוג הרעיוני של 

 , ה כ א ל מ י  ת ב ו ת  ש ו ר ח י  ל ע פ מ  , ת ו ד ש בספרו  למשל,  דנו,  עין–חרוד 

ת  ד ו ב ע ל ת  י נ ח ו ר ה  ד ו ב ע ן  י ב ו ת  ו א ל ק ח ל ת  ש ו ר ח ן  י ב ב  ו ל י ש

ריכוז  על  וחרושת,  מלאכה  חקלאות,  בין  היחס  על  שאלות  והועלו   7, ם י י פ כ

גופנית ורוחנית ועל אופי הקואופרציה.8 כמו  ואל–ריכוז בתעשייה, על עבודה 

 9, ם ד א ה ו י  ח ה ם  ל ו ע ב ת  י ד ד ה ה  ר ז ע קרופוטקין  של  בספרו  קראו  כן 

שהתבסס על תצפיותיו בבעלי חיים בעת שהותו הארוכה במזרח סיביר. גילויים 

כי  למסקנה  הביאוהו  קשים,  טבע  בתנאי  חיים,  בעלי  בקרב  הדדית  עזרה  של 

4. "תזכיר למוסדות המיישבים", עין–חרוד, 5.5.1924; אצ"מ, S15/21918-8. 5. על ראיית העדר ההתנסחות 
ראו  נוקשות,  רעיוניות  או כהתנגדות למסגרות  כ"אנטי–אידיאולוגיה"  ב"קבוצה הקטנה"  האידיאולוגית 
קתדרה, 18 )ינואר 1981(, עמ' 124—129. 6. פיוטר אלכסייביץ'  הנרי ניר, "אידיאולוגיה ואנטי–אידיאולוגיה", 
מהעתיקות  אצולה  למשפחת  בן  היה  רוסי,  וגיאוגרף  אנרכיסטי  דעות  הוגה   ,)1921—1842( קרופוטקין 
ברוסיה. בימי המהפכה חזר לרוסיה משווייץ, אך התנגד בחריפות לבולשוויזם ולכפיית הקומוניזם. יותר 
בדמות  חזה  על ממצאים מדעיים. את החברה העתידית  לבסס את תורתו  ניסה  אנרכיסטי  הוגה  מכל 
 Peter Kropotkin, Fields, Factories .7 .פדרציה של קהילות קטנות וגדולות בלי שום מרות שלטונית
 and Workshops, or Industry Combined with Agriculture and Brain Work with Manual Work
(London, 1912) 8. ראו "סקירה על העבודה התרבותית בעין–חרוד", מבפנים: בטאון הקיבוץ המאוחד 
)יוני 1924(, עמ' 95. 9. פיוטר קרופוטקין, עזרה הדדית בעולם החי והאדם )ירושלים וברלין: יבנה, 1923(. 
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ביד עם פועלים ערבים לקראת עתיד של שגשוג ואחווה לא התממש, וכבר בסוף 

שנות ה–20 התגלעו בחריפות רבה ניצני הסכסוך הלאומי בין יהודים לערבים 

ממיעוט  לבד  אך  הסוציאליסטי,  לשמאל  אמנם  השתייכו  אלה  תנועות  בארץ. 

היתה  שלהן  הלאומית  ההכרה  הקומוניסטית,  המפלגה  עקרונות  עם  שהזדהה 

מרכזית והיישובים שהקימו אכלסו אזורי ְספר ומילאו תפקיד מרכזי בהגנה על 

מחיר  רק  לא  כידוע,  גבה,  נפתר  שלא  הסכסוך  בארץ–ישראל.  היהודי  היישוב 

דמים אלא גם חורבן ופליטּות שחוו מאות–אלפי ערבים, והוא חלק בלתי נפרד 

מהדיאלקטיקה של הסיפור המסופר כאן.

הלשכה  יצרה  נאותה,  ברמה  בארץ–ישראל  התכנון  צורכי  על  לענות  כדי   

הציונית המרכזית בלונדון, בסתיו 1919, קשר עם מהנדסים ואדריכלים יהודים 

צעירים )שרובם הוכשרו בגרמניה(, ואלה הוזמנו לבוא לארץ–ישראל ולתכנן בה. 

אחד מאדריכלים אלה היה ריכרד קאופמן, שמּונה באותה שנה למנהל מחלקת 

האדריכלות של החברה להכשרת היישוב. בשנים הבאות הוא זה שהעמיד את 

המודלים העקרוניים של צורות היישוב והטביע חותם על תכנון הקיבוץ. 

קאופמן, שרחש כבוד למאוויי התושבים שבעבורם ביצע את התכנון, פיתח   

דרך עבודה ששיתפה את החברים בהכנת הפרוגרמה לתכנון. הוא האמין כי על 

ואת השקפות החיים  רוח היישוב, את מבנהו החברתי  האדריכלות לשקף את 

של תושביו. תכנון "הקבוצה הגדולה" כשילוב של כפר ועיר היה לדידו אתגר 

צורה  לתכנון  אדריכלית  תפיסה  בעולם  גובשה  טרם  כי  שסבר  משום  מיוחד, 

יישובית חדשה שכזו. הוא רחש אהדה לניסוי חברתי זה משום קרבתו לרעיון 

באירופה  מיטב האדריכלים  אידיאי, שהעסיק את  יישובי  חזון   - הגנים"  "עיר 

באותן שנים. 

היה  כבר  הקטנה"  "הקבוצה  של  היישוב  לצורת  אדריכלי  שמודל  אף   

בנמצא, ההבדלים בינו לבין התוכנית הנדרשת ל"קבוצות גדולות" לא הסתכמו 

וכלל,  כלל  רלוונטי  אינו  הגדולה  החווה  שמודל  היה  ברור  ובכמויות.  בגודל 

וקאופמן - שראה את ִמתאר "הקבוצה הגדולה" במסגרת תכנון אורבני - נדרש 

להעמיד מודל חדש מן היסוד.

שלבי התכנון האדריכלי )ובייחוד התוכנית הכללית( של עין–חרוד, "הקבוצה   

חברתיים  רעיונות  שעברו  התמורה  להדגמת  כאן  ישמשו  הראשונה,  הגדולה" 

מעין אלה בתרגומם מן המימד המופשט למימד הפיזי, תוך המחשתם בהגדרות 

של צורה ומיקום, זיקות, גדלים וכמויות.



לא בסמכות מפלגה או מדינה אלא מתוקף מערכת כלכלית וחברתית המושתתת 

על שוויון ושיתוף. תהליך תרגומו של חזון זה לתכנון אדריכלי דרש העמדה של 

צורת יישוב לא שגורה: גבולות גמישים ליישוב "גדול וגֵדל", שאינו ָתחום מראש 

בנוסח "הקבוצה הקטנה" אלא צומח ומתפתח תדיר. האדריכלים התבקשו לתת 

מענה לצורך בשמירה על מערכות היחסים הפנימיות תוך גידול מתמיד, ולהכרח 

לשמור על מרחק הליכה סביר מבית המגורים המרוחק ביותר אל המרכז הציבורי 

המשותף.

דיון זה באדריכלות ובצורה חברתית חדשה לא היה כלל וכלל אזוטרי באותם   

והעיר היה מוכר בהגות העולמית  יסודות מצורות הכפר  ימים. הרעיון לשלב 

הבין–תחומית בת–הזמן, שחבקה את תחומי הסוציולוגיה, הכלכלה והאדריכלות 

הכפר,  המודרנית.  בחברה  המוכרות  היישוב  צורות  שתי  על  ביקורת  ומתחה 

התעשייה  על  העיר,  ואילו   - ומנוצל  מדולדל  אז  היה  חקלאות,  על  המושתת 

וחברת ההמונים שהתרכזו בה, לקתה בניכור, אלימות וזיהום. "הקבוצה הגדולה" 

סולידריות חברתית: לא  לרוח הזמן, מסגרת חדשה של  רלוונטי  הציעה מענה 

ולא  אבות;  ומסורת  המנהג  בסמכות  ההיסטורי–סוציולוגי,  במובן  "קהילה" 

חדש,  משולב  יציר  אלא  לגורלו;  אדם  כל  שבה  הקפיטליסטי,  בנוסח  "חברה" 

הְמאמץ יסודות משני האבטיפוסים.3 

תנועה קיבוצית גדולה נוספת קמה בשנות ה–20: הקיבוץ הארצי - השומר   

פועלים  )מפלגת  מפ"ם  המרקסיסטית  המפלגה  עם  נקשרה  שלימים  הצעיר, 

המחנה  לפני  חלוץ  כאוונגרד,  עצמה  ראתה  זו  קיבוצית  תנועה  מאוחדת(. 

בניגוד  הפועלים.  מעמד  של  מלחמתו  את  ונאבק  להמונים  הדרך  את  המכשיר 

הקיבוץ  בין  זהות  גרסה  שלא  המאוחד,  הקיבוץ  תנועת  של  הגדולה"  ל"קבוצה 

לבין עמדה פוליטית–מפלגתית וראתה בקיבוץ בית פתוח להמונים - תנועה זו 

דגלה בקולקטיביות רעיונית. במהלך שנות ה–50 היא אף פלטה מתוכה את אלה 

שדבקו בקומוניזם בקו המפלגה הסובייטית, ופיתחה תפיסה מרקסיסטית ציונית 

עצמאית. 

הדתי,  הקיבוץ  את  גם  להזכיר  יש  אלה  קיבוציות  תנועות  לשתי  בנוסף   

שוויון  לחיי  נפתח  בה–בעת  אך  אורתודקסי  דתי  חיים  אורח  על  שהושתת 

לצד   - כולל  הדתי  הקיבוץ  של  המשותף  הציבורי  המרכז  האשה.  ולעצמאות 

המוסדות הקיימים בשאר התנועות הקיבוציות - גם בית כנסת ובית מדרש.

התנועות הקיבוציות הזדהו אמנם עם מעמד הפועלים, אך החלום לצעוד יד   

פרדיננד  של  הקלאסי  ספרו  ראו   ,)Gesellschaft( וה"חברה"   )Gemeinschaft( ה"קהילה"  מושגי  על   .3
 ;Ferdinand Tönnies, Community and Society [1887] (New York: Harper & Row, 1963) טניס: 
לדיונים והארות על שניּות מושגית זו תוך יישומה להוויית הקיבוץ, ראו מרטין בובר, נתיבות באוטופיה, 
ספריית  עובד,  עם  )תל–אביב:  שפירא  אברהם  בעריכת  ותוספות  השלמות  הכוללת  חדשה  מהדורה 

אופקים, 1984(. 
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הגובר  ניכורה  על  המודרנית  החברה  את  ביקר  גורדון  ה"מכני".  הסוציאליזם 

המוסרי  חוסנו  והידלדלות  האדם  בנפש  היצירה  כוחות  של  עיקורם  מהטבע, 

הפנימי.2 הוא האמין בהשתקעות בפוַעל, בגוף ובנפש, בחיי העבודה מתוך זיקה 

לטבע. רק מתוך חיים אלה - כך סבר - יתאפשר המימוש העצמי של האדם, 

שעיקרו "עשייה" ו"חוויה".

לעגן  ביקשה  ה"ֵעדה",  חיי  של  איכותם  את  שהדגישה  הקטנה",  "הקבוצה   

בחומר שותפות רוחנית אינטימית, והתכנון ביישוביה הושתת על שני אזורים 

החווה  במבנה  כאמור,  לזה,  זה  חוברו  אלה  חקלאי.  ומשק  מגורים   - מרכזיים 

הגדולה, שבמרכזה - ובמוקד החיים בה - החצר המשותפת.

התיישבות  של  נוספות  צורות  הוקמו  הקטנה"  "הקבוצה  לייסוד  בהמשך   

שיתופית. זרם הפונים לחיי שיתוף גבר והתעשר במגוון ניסויים חברתיים עם 

בהתקפות  ה–20.  למאה  שנות העשרה  בסוף  הפוגרומים  גל  פליטי  של  הגעתם 

מסיביות על יהודים )הפוגרומים של פטליורה באוקראינה(, נרצחו באותם ימים 

רבבות יהודים והוחרבו מאות עיירות במזרח אירופה. אלפי הפליטים שהיגרו 

לארץ–ישראל סברו כי אין עתיד לחיים יהודיים באירופה ואין תרופה לשנאת 

גם באמנציפציה. הם הגיעו חסרי כל, מושפעים מרוח המהפכה  ולּו  היהודים, 

שנשבה אז בעולם, חדורי אמונה שביכולתו של האדם לתקן את הטעון תיקון 

חירות  של  ערכים  לאור  חדשה  חברה  בארץ–ישראל  להקים  יוכלו  וכי  בחברה 

רבים  חברתי.  צדק  על  המבוססת  שוויונית  חברה  האשה,  ועצמאות  האדם 

רשויות  בשביל  כבישים  וסלילת  בנייה  בעבודות  שעסקו  הצעירים,  מהפליטים 

מהם,  כאלפיים  שוויוני:  שיתוף  של  שונות  בצורות  התארגנו  הבריטי,  המנדט 

למשל, היו מאוגדים בארגון של פועלים )"גדוד העבודה"(, שעבדו ברחבי הארץ 

וחלקו קופה משותפת ויישוב ששימש להם עוגן פיזי )תל–יוסף(; קבוצות נשים, 

שנואשו מאופן חלוקת העבודה בין גברים לנשים, הקימו במקומות שונים בארץ 

שונים.  וגוונים  מסוגים  וקומונות  קואופרטיבים  נוסדו  ועוד  פועלות";  "משקי 

ההתארגנויות  לרוב  היסוד  הועמד   - ה–20  למאה  ה–20  שנות   - זו  בתקופה 

השיתופיות המכונות בשם "קיבוץ".

ההצעה הברורה והמנוסחת ביותר להתארגנות שיתופית בת–קיימא היתה   

ל"קבוצה  בניגוד  ב–1923.  שנּוסח  הגדולה",  "הקבוצה  של  הכפר–עיר  רעיון 

הקטנה" - "הקבוצה הגדולה" הציעה חזון של חברה מגוונת המונה מאות ואף 

תחומים  במגוון  יעסקו  ושוויון,  עבודה  חיי  בה  שיחיו  וחברים,  חברות  אלפי 

)לרבות תעשייה( ויְפתחו את התרבות, הרוח והחינוך. בארץ כולה, כך האמינו, 

יקומו יישובים עצמאיים מעין אלה, המקיימים בתוכם יחסים הדדיים חופשיים, 

2. ראו א.ד. גורדון, כתבי גורדון, כרך ב: האדם והטבע )ירושלים: הספרייה הציונית, 1945(; אליעזר שביד, 
קטנות":  ב"יום  החיים  אור  שפירא,  אברהם   ;)1970 עובד,  עם  )תל–אביב:  גורדון  א.ד.  של  עולמו  היחיד: 

משנת א.ד. גורדון ומקורותיה בקבלה ובחסידות )תל–אביב: עם עובד, 1996(.



שהציעו האדריכלים - הן ביחס לפתרון הצורני של היישוב בכללותו, והן באשר 

למיקום הפונקציות השונות. למשל, ברוב–רובם של הקיבוצים מוקמו בתי הילדים 

בלב הקיבוץ - בעוד שבתנועה הקיבוצית המרקסיסטית, החל בגיל בית הספר 

התיכון מוקמה חברת הילדים במוסד חינוכי נפרד, שאיגד כמה קיבוצים. ועדיין 

רב המשותף במבני הקיבוצים כולם, וכל הנכנס לקיבוץ מזהה בנקל את אופיו 

המיוחד.

המרחב הציבורי המשותף בקיבוצים מתאפיין בקנה–מידה ובמשמעות שאין   

דומה להם בצורות יישוב אחרות, במבני ציבור הניחנים באופי אדריכלי ייחודי 

)למשל המבנה הרב–תפקודי של חדר האוכל(, וכן במוסדות תרבות ואמנות שאין 

של  למבנה  טיפוסית  תפיסה  ניכרת  קטנים.  פריפריאליים  ביישובים  כדוגמתם 

סביבות  לזהות  ואפשר  הפנימית,  השבילים  ומערכת  הגינון  של  המגורים,  בתי 

החקלאות  שטחי   - המשק  מרחב  של  או  החינוך  אזור  של  מובהקות  קיבוציות 

והתעשייה, הנפרדים מאזורי המגורים בחיץ של חגורה ירוקה. המרחב המשותף 

פתוח בלא חציצה, בלי עּולן הכופה של קטגוריות בעלּות, קניין וייעוד, ותנאים 

הזמן  ברוח  לשינוי  פתיחותו  ואת  האדריכלית  גמישותו  את  מאפשרים  אלה 

ובהתאם לצורכי החברה.

החל ב–1910, שנת ייסודה, ועד סוף המאה ה–20, צמחה התנועה הקיבוצית   

ומנתה 230 אלף חברים ב–280 קיבוצים, שנפרׂשו בכל רחבי ארץ–ישראל - מאזור 

ההבדלים  מאוד  עד  היטשטשו  כיום  שבצפון.  נהריה  אזור  ועד  שבדרום  אילת 

בין זרמי הקיבוץ השונים, ורוב הקיבוצים עוברים באחרונה שינויים רדיקליים 

)הנדונים במאמרו של יובל יסקי בספר זה(. מוקדם לנבא איזו צורה ילבש הקיבוץ 

בעתיד. 

ן ו נ כ ת ת  ו פ ו ל ח ו ם  י י נ ו י ע ר ם  י מ ר ז

מנקודת מבט אדריכלית, חשוב לבחון אם חזונות חברתיים בקיבוץ זכו לניסוח 

מובהק, ואת תרגומם של הנוסחים השונים לתוכניות אדריכליות ולתכנון מפורט 

של פונקציות ומערכות יחסים מבניות. דוגמא לכך לכך אפשר למצוא ב"קבוצה 

"ֵעדה"  של  בחיים  שדגלה  קבוצה   - הקיבוצית  התנועה  ראשית  מימי  הקטנה" 

המימוש  חבריה.  מספר  את  מראש  להגביל  וביקשה  חקלאית,  כפיים  ובעבודת 

מוגדרים  גבולותיו  שגם  יישוב  בצורת  העקרוני  ביטויו  את  קיבל  האדריכלי 

וקבועים מראש. שטחים משותפים למגורים ולחקלאות אינטנסיבית אורגנו על–

ידי האדריכלים במכלול אחד דמוי חווה גדולה.

ההוגה המשמעותי לגיבושה של תפיסת "הקבוצה הקטנה" היה א.ד. גורדון   

)1856—1922(, שהדגיש את חשיבות החינוך העצמי - אישי ואנושי - ושלל את 
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פרקים ראשונים: מקרה מבחן

ר ו א ר  ב ה  י ל ג

י ו נ י ש ו ן  ו ו י ג  , ן ו נ כ ת  : ץ ו ב י ק

מבנה  של  ביותר  המהימן  הביטוי  הוא  חברה.  של  תוצר  הוא  האנושי  היישוב 

החברה, של ציפיותיה, חלומותיה והישגיה. יישוב בנוי הוא אפוא סמל החברה 
ותמצית יצירתה.1

של  ובפרקטיקה  בתיאוריה  שעסק  ביקלס,  שמואל  הקיבוץ  וחבר  האדריכל   

חברה  של  התשתית  שתמונת   - לעיל  הנאמר  ברוח   - האמין  קיבוצים,  תכנון 

תימצא בצורת היישוב שלה, שמבנה היישוב משקף את מבנה העומק של החברה 

וערכיה. הוא ראה את עצמו שותף ביצירה דינמית ומתפתחת בת אלפי שנים - 

יצירת היישוב האנושי, המהווה גילום פיזי של מערכות היחסים בחברת האדם: 

מיישובי האדם בימי קדם, דרך שלבי גיבושן של צורות הכפר והעיר, ועד לתכנון 

האורבני המתקדם של זמנו. ביצירה נמשכת זו של ההביטאט האנושי, שבה ראה 

מקום  לקיבוץ  ביקלס  ייחד  האנושות,  של  ביותר  הנעלה  האמנותי  ההישג  את 

כצורה חדשה ומקורית, חסרת תקדים בתולדות האדריכלות.

על  המבוססת  וולונטרית,  שיתופית  יישוב  לצורת  כולל  שם  הוא  הקיבוץ   

שוויון, שותפות ועזרה הדדית - שוויון כלכלי, שותפות ברכוש ובקרקע, הענקת 

שירותי חינוך ובריאות מלאים לאורך כל מחזור החיים של האדם, כולל זִקנה - 

וביקלס סבר שתכנון הקיבוץ, המעניק תשובה אדריכלית הולמת לרעיונות אלה, 

מהווה פרק מרתק בתולדות האדריכלות.

מזה  זה  נבדלו  בקיבוץ  זרמים  היסוד,  בעקרונות  זהות  שלמרות  לציין  יש   

החקלאות  של  למקומן  הקיבוץ,  של  לגודלו  בגישתם  לסוציאליזם,  בפרשנותם 

והתעשייה במשק, וגם במשמעות שייחסו לקיבוץ במסגרת החברה הכללית. בכל 

תנועה קיבוצית פעלו הוגים משלה, שמשנתם כללה ניתוח ביקורתי של החברה 

סדר–יום  שניסחו  ואמנות  תרבות  מוסדות  העמידה  תנועה  וכל   - המודרנית 

תרבותי, וכתבי–עת להעמקת המסרים ולהפצתם.

אדריכלי הקיבוץ היו קשובים לסדר–היום החברתי, למאוויים ולשאיפות של   

התושבים, ויחד עימם גיבשו פתרונות אדריכליים לאתגרים השונים שהעמידו 

התפיסות השונות של חיי הקיבוץ. החלופות קיבלו ביטוי גם בגרסאות התכנון 

1. ראו שמואל ביקלס, "תכנון היישוב הקיבוצי" ]1945[, גרסה מעודכנת בתוך: אריה פיכמן )עורך(, נתונים 
לתכנון המשק הקיבוצי התשט"ז )עין–חרוד: סמינריון העבודה, הקיבוץ המאוחד, 1955(.



מראה מן האוויר של קיבוץ עין–חרוד, שנות ה–40; תכנון: ריכרד קאופמן

 Aerial view of Kibbutz Ein Harod, 1940s; architect: Richard Kauffmann



חלק ראשון

רעיונות חברתיים ותכנון אדריכלי )היסטוריה(



יגור;  ויינברג–אורן בקיבוץ  זיוה ארמוני - משפחת ארמוני; עזבון שלמה  עזבון 

עזבון יצחק קוטנר - גדעון קוטנר; עזבון ליפא יהלום ודן צור בארכיון יהלום–

במוזיאון  ראשי  אוצר  נרדינגר,  וינפריד  לפרופ'  גם  תודה  נוף.  אדריכלות  צור 

לאדריכלות של האוניברסיטה הטכנית, מינכן.

על העזרה שהושיטו שלוחה תודה אישית לפרופ' רות אניס וכן ליובל דניאלי,   

יעל אלוני, אביטל אפרת, משפחת זיוה ארמוני, אילנה הברון, מוקי צור, גיא רז, 

תמי פורת, נעם סגל, יערה בר–און, אמי גרדי, רחל זיידל, מרג'י פלג, ענווה נור 

זלצר  לענת  ותודה  הוקרה  בישראל.  הזיכרון האודיו–ויזואלי  והפורום לשימור 

ולצוותה )ענת ומודי בע"מ( וכן לעדה אתגר, שסייעו לנו בנדיבות גדולה.

תודות אין–קץ לתורמים, שבלא סיועם לא היינו יכולים להפיק את התערוכה   

והספר על היבטיהם הטכניים המורכבים: דוד עזריאלי, בעלים ומייסד של קבוצת 

עזריאלי; פלסן - קיבוץ סאסא; בנק הפועלים בע"מ; רחל ודב גוטסמן; רוני דואק; 

נייר  מפעלי  קבוצת  בע"מ;  לישראל  אוויר  נתיבי  אל–על  קפלן;  גזי  ברודו;  מתי 

חדרה; משכן לאמנות עין–חרוד; גן–שמואל מזון, גניר בע"מ; תרבות משמר–העמק; 

יזרעאל; מחלבת  קיבוץ  ריקור בע"מ, עין–חרוד איחוד; דפוס בארי; מיטרוניקס, 

וקרן חבצלת, מוסדות חינוך ותרבות של השומר  יטבתה; אבן קיסר, שדות–ים; 

הצעיר.

על  שניצח  גורדון,  למיכאל  והספר:  התערוכה  במלאכת  לעושים  תודה   

העיצוב הגרפי ועל הפקתו ותרם לספר מרוחו ומעומק חשיבתו; לדפנה רז, עורכת 

הטקסט, שהעניקה מימד נוסף לתפיסה הכוללת ולבהירות המאמרים; לריצ'רד 

השכילו  הקשובה  ועריכתו  שתרגומיו  האנגלי,  הנוסח  ועורך  המתרגם  פלאנץ, 

לשמר בשפה האנגלית את רוח זמנם של המקורות; לדריה קסובסקי, לאורי ברוק, 

לארלן וג'רי אבירם ולשירה סאבו על תרגומים נוספים לאנגלית; לתום קוריס, 

לצבי  הגרפי;  הביצוע  של  הסבוכים  מהלכיו  את  ובמקצועיות  בחוכמה  שניווט 

אפרת על תרומתו הגדולה, ולדן חסון ועדי בירן, שהשקיעו מכישוריהם בעיצוב 

ונור  קשמן  איריס  לוי–טראו,  עדי  לתחקירניות  החומרים;  ובאיסוף  התערוכה 

הדימויים  מאגר  של  בנייתו  לצורך  הרבים  בארכיונים  רגליהן  שכיתתו  אפרת, 

לתערוכה; לצוות הווידיאו - איתי עוזיאל, גדעון פורת ושלום רופאייזן הצלמים; 

אילת גיל ותהל אזולאי עורכות הסרטים; ודינה קפשיץ מפיקת הסרטים.

גליה בר אור ויובל יסקי
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בעבור תנועה זו )שרון מיוצג כאן בשיעתוק של עמודים מאחד מספריו, המשלבים 

טקסט ודימויים(. שמואל ביקלס, אדריכל ראשי בתנועת הקיבוץ המאוחד, עוסק 

במושג הנוי הקיבוצי ומסכמו בהרחבה, בלוויית איורים. לכל אלה מצורף מפתח 

אישים ומונחים ייחודיים לקיבוץ, בביאור לשוני, חברתי ואדריכלי.

חלקו האחרון של הספר כולל טקסט פיוטי שכתב במאי הקולנוע עמוס גיתאי   

לקיבוצים.  לתכנן  הוא  אף  שִהרבה  גיתאי–וינרויב,  מוניו  אדריכל  אביו,  לזכר 

חצר הגרוטאות בבתי הילדים בקיבוץ, יצירה מקורית של אשת החינוך מלכה 

האס, מטופלת ברשימתו של אחיה, החוקר ואדריכל הנוף קרל שטייניץ, ומוצגת 

כמטאפורה לגמישותו של המרחב הקיבוצי כולו ולתפיסה של שילוב סינרגטי בין 

היחיד לקבוצה. 

מוסדות רבים ובהם אנשים נפלאים סייעו לנו בהשגת החומר לתערוכה ולספר. 

עיקר החומר נמסר לנו מארכיונים של קיבוצים; להם ולעומדים בראשם שלוחה 

בזאת הוקרה ותודה: הארכיונים של הקיבוצים גבע, גבעת–ברנר, גן–שמואל, יגור, 

כפר–מסריק, משמר–העמק, ניר–עם, נתיב–הל"ה, עין–גדי, עין–חרוד מאוחד, עין–

ללא  לתצוגה  לנו  שנמסרו  תיעודיים  סרטים  מוצגים  בתערוכה  ֵרעים.  השופט, 

תשלום באדיבות הקיבוצים גבע, גבעת–ברנר, גן–שמואל, דגניה–א ומשמר–העמק. 

בחומר  לנו  וסייעו  בעבודתנו  שתמכו  המרכזיים,  לארכיונים  גם  תודה  שלמי 

רמת–אפעל;  טבנקין,  יד  ארכיון  ירושלים;  המרכזי,  הציוני  הארכיון  היסטורי: 

ארכיון יד יערי, סמינר גבעת–חביבה; ארכיון בית שטורמן, עין–חרוד; ארכיון בית 

ישראל, אוסף אדריכל צבי  וכן אא"י ארכיון אדריכלות  טרומפלדור, תל–יוסף; 

בולוניה  בסינמטק  פאזוליני  פייר–פאולו  לארכיון  גם  תודה  תל–אביב.  אלחייני, 

ם  ו ל י צ י  ר ת א ש  ו פ י ח מהסרט  קטע  שבאדיבותם  רומא,  פאזוליני,  ולקרן 

. " י ת מ י  פ ל  ע ה  ר ו ש ב ה " ר  ו ב ע ה  נ י ת ש ל פ ב

בתערוכה ובספר עשינו שימוש בתמונות ארכיון שצולמו על–ידי צלמים לא   

לצלמים  להודות  נבקש  במידע.  זה  חסר  על  מראש  מתנצלים  ואנחנו  מזוהים, 

בהיר,  חנן  ובספר:  בתערוכה  משולבים  שלהם  התצלומים  שמאגרי  המרכזיים 

יגור;  בארכיון  שמור  שעזבונו  גלס,  ערי  גבעת–ברנר;  בארכיון  שמור  שעזבונו 

שמור  שעזבונו  נהור,  צבי  אשדות–יעקב;  בארכיון  שמור  שעזבונו  כהן,  אליהו 

בארכיון יד טבנקין; דוד פרלמוטר, שעזבונו שמור בארכיון קיבוץ כפר–מנחם; דוד 

שרף, שעזבונו שמור בארכיון עין–החורש; וייבדלו לחיים ארוכים עזריה אלון, 

שאוסף תצלומיו שמור בידי משפחתו, ומיכה בר–עם.

תודה מקרב לב למשפחות אדריכלים וארכיוני אדריכלות שסייעו לנו בחומר   

מקצועי: מרכז ביקלס, משכן לאמנות עין–חרוד; עזבון ביקלס בארכיון יד טבנקין; 

עזבון ריכרד קאופמן בארכיון הציוני המרכזי; עזבון שמואל מסטצ'קין בארכיון 

יד יערי; עזבון אריה שרון - יעל אלוני והמשפחה; עזבון חנן הברון בקיבוץ ֵרעים; 
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המחדל  לברירת  שני  ומצד  שירותים,  ופחות  פחות  המספקת  הלאום  למדינת 

המרחבית–גנרית של המודל הפרברי הבדלני? האם הדיון בטרנספורמציה של 

הקיבוץ ובצורות ארגון חדשות של ערבות הדדית עשוי לגלוש אל מֵעבר למקורות 

הציוניים ולהְפרות בתוך כך סטרוקטורה חדשה, יחסים מרחביים שטרם הכרנו 

ודיאלוג רלוונטי בין אדריכלות וחברה?

לתיאוריה  וחברתיים  רעיוניים  מנשרים  לקשור  מבקש  התערוכה  ספר   

ולפרקטיקה של האדריכלות, במטרה לעמוד בתוך כך על דפוס משמעות משותף. 

כלא  חברתי  חזון  של  אידיאולוגיים  ניסוחים  לקרוא  בעבר  נטו  רבים  חוקרים 

יותר מתחבולה מגייסת של הנהגה מניפולטיבית; הספר שלפנינו, לעומת זאת, 

מתייחס לניסוחים מעין אלה כמרָאה המשקפת את האופן שבו בני אדם תופסים 

את עלילת זמנם ומנסים להתמודד עם אתגריה. ההיטל הרעיוני בטקסטים אלה 

מסייע לנו להבין את העקרונות שיישמו האדריכלים בבואם להעמיד תוכניות 

כלליות של קיבוצים, לעצב את אופי מוסדותיהם ולגלם בחומר את כל היבטי 

החיים לפרטיהם. נסיון הקיבוץ מלמד כי שיתוף פעולה אמיתי בין חזון אדריכלי 

משמעותית,  אדריכלות  ליצירת  תנאי  מהווה  חברתית  עומק  התדיינות  לבין 

החובקת מעגל חיים שלם ומכילה בחוכמה תהליכים של שינוי.

תוך  התקופה,  בראי  ההיסטורי  להקשר  מוקדש  הספר  של  הראשון  פרקו   

למאמר  בהמשך  לאדריכלות.  חברתיים  רעיונות  בין  המפרה  בזיקה  התמקדות 

הפתיחה של גליה בר אור מובאים טקסטים פרוגרמטיים שכתבו כמה מפעילי 

הקיבוץ  תנועת  ממנהיגי  טבנקין,  יצחק  ראשיתן:  מאז  הקיבוציות  התנועות 

המאוחד, דן בסוגיית הבנייה בקיבוץ לאורה של תפיסת הכפר–עיר; שבתי בארי, 

סוקר בקצרה את תולדות האדריכלות  בקיבוץ המאוחד,  ְמרכז מחלקת הבנייה 

השיתופית בעולם; וחיים בן–אשר עוסק במשמעותם של מוסדות התרבות בקיבוץ, 

לרגל חנוכתו של בית תרבות בקיבוץ גבעת–ברנר.

מאמרו  לעתיד.  מבט  עם  בהווה  שינוי  של  בתהליכים  עוסק  השני  הפרק   

סיכוייה  על  בקיבוץ  העכשווית  ההפרטה  במגמת  עוסק  יסקי  יובל  אדריכל  של 

וסכנותיה, ובמערכות התקינה הסבוכות שאוכפות כיום ועדות ורשויות ואשר 

מקשות על שימור המרחב הקיבוצי; רשימתו של אדריכל פרדי כהנא, שנכתבה 

של  ניצנים  על  ומעידה  האזורי  התכנון  לתחום  היריעה  את  מרחיבה  ב–1992, 

מחשבה בנושא בקרב מתכנני הקיבוץ כבר אז; ואילו האדריכל והחוקר צבי אפרת 

)בשיחה עם גליה בר אור( מתייחס לייחודו החיוני של המרחב הקיבוצי ובוחן 

גישות להתמודדות תכנונית בריאה יותר עם תהליכי שינוי בעתיד.

הפרק השלישי חושף טקסטים מקוריים מאת אדריכלי הדור הראשון שעסקו   

המשמעותי  האדריכל  קאופמן,  ריכרד  של  מרשימה  קטעים  הקיבוץ:  בתכנון 

לעיצוב המודלים העקרוניים בתכנון הקיבוץ; ורשימות מאת שמואל מסטצ'קין, 

לתכנן  שִהרבה  שרון,  אריה  ומאת  הארצי,  הקיבוץ  תנועת  של  ראשי  אדריכל 
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בחברה  היחסים  מערכות  בעיצוב  פעילה  כשותפה  האדריכלות  של  מקומה 

ובתרומה לאיכותן הוא שעומד בבסיס התערוכה והקטלוג "הקיבוץ: אדריכלות 

בלא תקדים".

חיים  צורת  הקיבוץ  בהיות  ייחודי,  אדריכלי  אתגר  מהווה  הקיבוץ  תכנון   

מלאה  ושותפות  הדדית  עזרה  שוויון,  על  המבוססת  דופן  יוצאת  וולונטרית 

ביקשה  שאותו  זה,  חברתי  אידיאל  ובקרקע.  ברכוש  כולל  החיים,  תחומי  בכל 

במאה  החל  שונות,  בצורות  לקדם,  והאוטופיסטית  הרפורמיסטית  האדריכלות 

ה–19, נותר על פי רוב כתוכניות על נייר ונשא אופי רעיוני ופורמליסטי. בקיבוץ, 

אדריכלית,  לשפה  מראשיתו  הקיבוצי  החברתי  החזון  תורגם  זאת,  לעומת 

שאיפשרה את הטמעת הניסיון המצטבר ותהליכי שינוי בני הזמן.

בעיקרון  ובראשונה,  בראש  ביטוי,  לידי  בא  והשוויוניות  רעיון השיתופיות   

תעשייה(,  )חקלאות,  הייצור  החיים,  תפקודי  לכל  משותף  מרחב  של  התכנוני 

החינוך, התרבות, הבריאות וכיוצא בזה. הזירה המרכזית של החיים הקיבוציים 

נוף  הקיבוצי,  הגן  לצד  שסביבה,  הציבור  ומוסדות  הגדולה  המדשאה  היא 

השבילים והמרחב שבין הבתים - מוקד משמעותי של אינטראקציה חברתית.

החל ב–1910 הוקמו 280 קיבוצים ברחבי ארץ–ישראל - בנגב המדברי, באזורי   

במשך  שונות.  מוצא  מארצות  מהגרים  חברו  ואליהם   - החוף  במישור  ההר, 

השנים התעצבו ביישובים אלה כמה חלופות של אורח חיים קיבוצי, ואדריכלי 

הקיבוץ התבקשו לתת מענה ספציפי לגוני–גוונים של מערכות יחסים, שבאו לידי 

ביטוי בגרסאות מובהקות של תכנון יישובי כולל, של הזיקה לנוף, של מקום מבני 

הציבור ועיצובם, של אזורי המגורים והמשק והיחסים ביניהם.

של  למגמות  בתגובה  מתמדת  בהתפתחות  ונתון  גמיש  היה  הקיבוץ  מבנה   

מעבָר  רדיקלית:  תפנית  מהקיבוצים  רבים  עוברים  שבאחרונה  אלא  שינוי; 

מתפיסה סוציאליסטית של "עבוד כפי יכולתך וקבל לפי צרכיך" לעקרון השכר 

מעניקה  ביטחון"  "רשת  כי  אם   - השוק  כללי  לפי  פרנסה  של  הדיפרנציאלי 

הדדית  וערבות  סוציאלי  ביטחון  וכן  והבריאות,  החינוך  בתחומי  סבסוד  עדיין 

קיבוצים  אדריכלית,  מבחינה  אחרות.  חיים  בצורות  מוכר  שאינו  בקנה–מידה 

רבים מתנסים כיום בדרגות שונות של הפרטת המרחב הקיבוצי המשותף ויש 

גל של  ניכר  בשלוש השנים האחרונות  זאת,  עם  הייחודי.  להרס מרקמו  סכנה 

חזרה לקיבוץ ועימו חשיבה מחודשת על ערכו המרחבי, הסביבתי והאדריכלי, 

ומתפתחים בו מודלים מקוריים חדשים של סולידריות וערבות הדדית. 

האם נוכל לחשוב על הקיבוץ לא רק כניסוי חברתי שמיצה את עצמו אלא   

- מצד אחד  קהילתי המציע אלטרנטיבה  כמבנה  לדיון עכשווי מאוד,  כהצעה 



שולחנות ערוכים לחג מול חדר האוכל, קיבוץ גבעת–ברנר, 

1950 בקירוב ]צילום: חנן בהיר[

 Tables set for a holiday meal in front of the dining hall, kibbutz Givat Brenner, 

ca. 1950 [Photo: Hanan Bahir]
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עמודי הספר ממוספרים משמאל לימין, לפי סדר הקריאה האנגלי.
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