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ואתגר-מצוקה.
קובנואבא

קובנואבא

כפולההיוםוהיאהחמרית,מןקשההרוחניתשהמצוקהמודעאני
 .כיומכופלת,

 1מיליונר ·לא~-קיבוץאישלהיותקשזי

 ,חב"דלא-יהודילהיותקשה
מגוש-אמונים,ולא-ציוני .להיותקשה
 .אלהכלואני ...פרטיגורוללא'-אדם.להיותוקשה
אלאושותק,משיחהאיששבה , rשילכתיבתהזמנהזושאיןוכיוון

אתיתלכוואם .ל!ירווחואולישאוכלככלאדברבפרהסיה'לד;ןרעת
 .האתגרלמבואותגםנדר'בלינגיע,בהקשבה

זיוםשאלת •
הזגורבר-המצווהלמחרתנאמר , 13בגילנשאלהייתיאילומרחוק.נתחילנ

אתכבד :משיבלוודאיוקרובבעינימפלבל-הייזגי ?תרבותמהישלי, .לטוב
 .אמךואתאביך .

 :עונההייתיהיסוסבלימכן'לאחרשניםשלושתרבותמהינשאלתיאילו
 "!חטאוזןאלאםולתורתאביךמוסראלבני,תדמע, ~א"
 :ואומראהרהר'שאהדה-ר,חושבני ?תרבותלדעתי,מהי, , 63כגילעכשיו,תשאלואם
 !אמךואתאביךאתכבד
-אמך"ו~תביך_אאת"כבדאמרתימהמפני 'בילדותיהשואלושאלניהוסיףלףא

 .והתורהמורייהורגכךכי :משיבהייתי
הייתיונו',אבמוסראל ;בניתשמע,אלאמרתימהמפניבעוריהשואלשאלנילףא
 , , !ובכוחיבעצמיללמודרוצהאניתורת-החייםאתכי :עונה
 .עיקרזהאמךואתאביךאתשכבדואומרשיבתילעתחוזראנימהמפיאשאלואם
 .למדתיכברכייקירי, :תשובתיתהיה ?בתרבותגדול
ורב-הגדולהבמשפחה-הקיבוציבהקשרתרבות 1בכןמהי,ותקשו:תוסיפוואום

זאתלומרבמקהלה,זאתלומר :היאתשובתי ?-60+ , 16-13בנישלהדורית
ולאלומרכלב,כוונהועםמנצחבלי' ,בוזמניתזאתלומרבסופראן-אלט-וטנור,

לתוךנשתרבבכבר_והתחילרקתאמרו,שונה,.מ !ירחםוהשם-מלומרלחדול
 ?בלעדיוליאפשר.וכי ...השםדבריו
נטעהואהעבריתהלשוןמבחינת-תרבות .:השם.מןמתחילהכלבעבריתהצרה,זאת

בןאלישעכנגרשנאמר' !רעהתרבותקודם-כלזהחריבמקורותלנושישמה .זר.
אנשיםתרבותאבותיכםתחת'קמתם"והנה / 12ל"ב,רעה/לתרבותשיצא ... "אבריה

בספרותואילורוב.-במישמעתרבותהכמותי,להיבטשםהכרוכהאךחטאים".
אךלתרבות,איזנףךפעמיםוכמהכמהלנוישוהפוסקים,רש"יאצלימי-הביניים,

הראשונהבפעם'ונימוסים.מינהגיםשלהמצומצםבמובןלי,שזכורכמהעדתמיד,
אינןחרפות"בני: ...דווקאלזכירת,המושגמתייחסבכי.,;-תרבותהצרוף .שמופיע

מא._קבבאמועדים"/

 .חדר-תרבו-תבביתנומצוידורכשנותזההכה .החידושיםאחרוכלךלישנותנניחאך
היוםזהולהדרתנוהקיבץושלהמתקדמתהתרבותלהתכנסהית;ךאמורהכתליובין ..

החיכוךמשרדכידוע,לכו,ןיששם.שוככתתרבותאיזווספקחדר-המתנדבים
דילאואםהחיבור.ווצריךלזהזהוביןתרבותבכללאיכנוחיכוךכאילו-והתרבות
האמנותכיללמדך'-,-אמנות.לתרבותהמ.ועצהאתלנומידו.העמבוכהבאותה
 . .-תרבות.שלמוצרלהיותכדילוו-הרחמיםזקוקהבימינו

אתשכוללכמושגהמקיף'במובןלתרבותאלאלסמנטיקהכאןמתכווניםלאאנואבל'
 !יפה-הרוחנייםההשגיםס"הופרטיה.החברהשלהרוחנייםההשגיםסך-הכל

 .גבוההתרבותבין pמבדיליפיושעלרוחניכהשג'נתפסמה ?רוחניהשגמהואבל
לתרבות'נחשלתבות_תרביןלאבחנהמקוםישוהאמנםפרימיטיבית.לתרבות

היאהדיבור,אמנתוהז,זל;קךוכציה,ודאירוחניהשגהואלמשל,הדיבור~מתקדמת?'
-הרחוק.המזרחבתרבויותאבלוהחדשה.העתיקה·המערב,תרבותשלהזיהוימסימני

 :אחרתדוגמהאו'יותר.חשוברוחנילהשגכחשבתקשב.השאמנותיתכן
והחינוךהקליטה.מחלקתופקידיבמרבד-הקסמיםשעלותימןילדיבקבוצתמעשה
אקדמאיםפרחיעםמרינההיינושככרמאחרמתאימות.לימודלרמותלסווגם.ביקשו

פסיכוטכנייםמיבדקיםבאמצעותהנושאאתלבדוקהללוביקשויהציבוריבשירות
בעלדיין,משהשלדיוקן 'תמונתהשאר,ביןלילדים,להם,.הואר .אובייקטיביים

 !פיא;ת;חיתהוהמיידיתהכלליתהתשובה ?בתמונהלאישחסרמה :ושאלוהרטיה,
 :הפולקלורןגתחוםהיאהשלישיתוהדוגמה
לאחדשהציקעדשנסעוכמהנסעו~ומר.עםאחדבתאברכבתשנסעבחסידמב?שה
והושיטומזהמזהפרוסותשתיפרסולחם,חזירקןלמאמתחתו·הכומרשלףהרעב.
הכומרשתמהכיוון·הכומר.אדוןתודה,:לא,ואמדהחסידעצמוהרתיעליהודי.אחת

מיןאיזו ...הזההבשרמןמלטעוםאנומנועיםכיילךידועהסתםמן :היהודי/הוסיף

שהואכזהתענוגמכםשמונעתבכתפיו,הכומרמשךשלכם,זכהיאמשונהתרבות
 .חבל.רבי,חבל,תאווהלחיך?

עמדשלום. :ואמדהכומרנפרד .לר;תעמדולשעה ~השיבולאעיניוהחסידהשפיל
 !אשתךושלוםשלוםואמריהחסיד
הה,נשים.מלשאתמנועיםהכמריםשאנולך,ידועודאי.!אשהליאין :הכומרנרתע
התענוגואתהמצווהאתמאנשיםשמונעתשלכםזוהיאתרבותמיןאיזוהחסיד,הגיב

טובהתחכהזוהי .ל-חבאדוני, ;חבלולנשמה.לגוףלחיך,תאווהבאמתזהכייחד.גם.
שקשהדיוננו,ש.בראשהשניהענייןלבירורולגשתהתרבות ·הגדרתאתלהניח
 .כפליים

השלישיתהשאלה •
:בשעההבאהסיפוראתשמעתיהוותיק,הירושלמיהמחנךבכטואיץ',יוסףידידימפי
המאכדאט, .בימיהיינוהוד-מלכותו,ממשלתשלהח~כוךבמחלקתעבדוא_שה

 ,לדיוןהיהודיםבתי-הספרמפקחיאתלככסהאנגליןקה nהממנהלש.ביקבירושלים,
שאלות:שתיושאלפארל,ג'רוםהאנגלי,המכהל,קםזהבכינוספדגוגיות.בשאלות

? Why He6rew? -, \/:,/hy Palestina . . 

נטלמן.והג'שלישיתל-ה 'Kשתלויהחיתהשפתיודלשעלבכטואי.'ץמספר ,.השגחתי
 .באווירתלויה'נשארהוזואותהולמשלאהניאואחרטעםאושבו
 ?בנטואיץ'מדאתשאלתיהשלישית,השאלהחיתהמה-
 . Why Jews ? :לשאולגםרצה ·שהואושב_חאני

השלישיתהשאלהאתשואליםרלים_א pהאחראחדשדורהואהעצובהפאראדוקס
 . Why Jews ? _,:.הודים.י:למ,ה :ומגיניהחניכיההמדינה,ילידי ,הארץבני

וזיקותעמדותעלבירושליםוון:-לירומוסדבר-אילןאונברסיטתע"ישנעשה·בסקר
ראשוןתוארתלמידימשתתפים, 1,250שלצג-מיגםבמיד ,בישראלסטודנטיםשל
עםהזדהותחשיםשהם 4 7%רקהשיב; , 1981בינואר ,בישראלהאוניברסיטאותבכל
היהודי.העם

רבהבמידהסותרסקרשאותולצייןישמשמעותייהואדבר,__רכמהעדלהביןמנתעל
אים_בנושכביכול,שלו,באיכדפרנטיותהישראליהסטודגטשלהמקובלת ~יהתדמאת

 .שוניםופוליטייםחברתייםלאומיים'
 16% ;הממשלהאישורללאבשטחיםלהתנחלויותהתנגדות 7 7%הביעו ,משול ,כך

17ורקתמכו. שלוםהסכםתמורתלירדןהשומרון.ויהודההחזרתבעדאדישים.היו %
יהודהסיפוח ;איכפתלא- · /4o ~ורקנגד 460% ,בעד 50%היובטחוןוסידורי

חראמזכיר,אניהסקר,כמנעים. 18%ורק 50%נגדבעד, 32 ,%:לישראלוהשומרון
ועדמתוןמחיובילקיבוצים,יחס :ממנולהביאכדאינתוניםשניועוד 1981מינואר
הנועראתהמאפיין . 6 · 1 % :ההוריםמשפחותעםהזדהות . 4,5%- ·חזקחיובי

סבילהאינטלקטואליתעמדהביןהעצוםהפערכנראה,הוא,בישראלהסודכטיאלי
ואילר 32%עכשיו""שלוםברעיונותתמיכההביעוכךאקטיבית.מחוייבותלבין

29-אמוניםבגושרעיוניתתמיכה . 4%רקהביעופעילהלהשתתפותנכונות % , 
 . ·! _ 2%-פעילהלהשתתפותנכונותואילו
בתמיכההנשאליםאתחייבהלאהיהודי .העם'עםהזדהותרגששלהשאלהאכל

53שלהעצוםהג;שחומרתזהרקעעלמתבלטתכןנעל-פעילה עםהזדהושלא %
הישראלית,-האינטל;גכציהשלהמרכזיהפוטנציאל.שלגםמידוזהו .היהודיהעם

המשפחהדמותעלגםחותמםאתהללויטביעוישתנולאאם-שעמדותיה
הבא.ברורהיהודיהעםעםוזיקותיה,ערכיההישראלית,

ס.בך~רקדמת_מתמדינה •

בתוךשחימיכלבעינילא.לכאורה, ?להפתיעכדיאלהסטאטיסטייםבנתוניםהיש
העםאלבהתייחסותרקלא.נשתנה,כברומההתהליכיםאתנכוחהורואהעמו

להיותצריךאינוכאן,בחברהים-בסיסידבריםשלשורהאלביחסגםאלאכתפוצות
בעתרןשור.המכלעולההואהמדינה.מצבתארועלהדיבוראתארחיבלאמופתע.
וביתמשפחהלכל i:היפוכונדדימיבזקיערבע.רבה~בזיק-כיעוררקעמיומכל

- .בישראל
כיהתקשורת.באמצעישגלויממהיותראףהואבאמתשקורהמהכיחוששני'
הקיבוץשלהפנזמיתהריקמהמתקועתובמיסתריםבמיסתרים.מתחוללהמתחולל

 , ..בארצוהעםבנייןשלהמארגונהרסהולךלאטלאטישראל.ששמוהיהודי
"תנועתשלדגםשהעלתה .הציונית-חלוצית,היציר:ךתולדתהישראלית,החברה
רקלאתיגרשקראההמודרנית,בהיסטוריהביותרוהמקוריותהנוקבותמןמחאה",

במאבקוכוננהשלמה,אומה-שלהיסטוריגורלנגדאלאמימסד,אומישטדעל·
ערכיהמערך- .לגאולההראשוןהדורפניאתועיצבההמדינה~תים_אדיר_

לכגדוהולךמתפוררהואהכהזו,ומתלכדתמתגבשתחיונית,.חברהשלתיה iואמונ
 .היסודמןממשיעינינו
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משומעי,רביםשזיעזעמש~טאמרתישנים, 4 .לפניביאליק,פרסקבלתבעממד
אלאהתקווהלאבישראל-של-עכשיוכאןהנהאבלבשפתי,אחטא"שלא :אמרתי
יום.-הבזהנוכחאנייותרע,צובפנימה".כלבבלקנןמתחילההגול.ה
שיחםלשטףלהקשיבנוהגאנילקיבוץמתל-אביבשירותבמוניתנוסעשאניבשעה
ועלעצמםעלמפיהם,שומע "שאנימהשלשום.כחמוללאהואוהנההנהגיםשל,

שלרמותעםקשרכללדבריםין·ואומהמם.וצורבמכאיב~האץר,ירדושכברחברים
 .כמדינתךהמדינהאלההתייחסות.באבדןאלאוביטחון-המדינה,חוץשלם.מדיניות

עין-צומתפניעלבערפלחלפהשהמכוניתמשגיחים _לאאנוקיטרוגווכשבמרי
אךברברס,מחזירוהוא !ליקרהזהאיך !אוףלעצמו,גערההנהגפולט-החורש
כמוניכי .דעתיעלמעלהאב?או-אז .הנכוןלמסלולהמכונית,אתמיומנות,בידיים
אובדי-ידי-בהגזןהאוחזיםשלוהידייםהערפלבלב.ב.רברסכולההמדינהגוששת

דרך.

העיןמןהסמויבמקוםמתחיל_החולי . •
נתוניםשאנוחשאניובהולך-להיות,עכשיובובמתחולל .בקיבוץמהרהרכשאני

למדידההניתניםמהתחומיםאחדבאףאינווהמשברניכרת.ראשיתושרקבמשבר.
שלהמישכלבמנתולאהכספיכמ.אזןלאבתעשיה,לאבחקלאות,לא :ושקילה
 .ילדינו.
והיוחיצונייםא;לוציםהשפיעוהתהוותודרךעלכיאףהסטיכ:ה.מןקםלאקיבוץ

הקיבוץהיהטבעום_שמעצברור-היסטורי. nחכרמיןבקיומושראותיאורטיקניםאף

מפעל-חייםבהיסטוריה.הג-דדלותהרצוניותהיצירותמןרצונית.יצירה 'הנוועדיין
 .דעת-וכיהבאותעלהשפעהלובני-אדם·יששלהחפשיפעלםכישהוכיח,וולונטארי

 ..בחיי-עולםולזכותחיי-שעהמשיגותוציבוריחידלהעלותעשויהפעילהקהל
קלים.שאינםדברי,להמשךכנותנת-טעםהיאזו-תקווה

שישכלקיבוץ?מהוכיממש.שלמצוקהלקיבוץשישרואהלראותעינייםלושישכי
זהלאו-נחתפניםוכמה .קיבוץשלבחצרוהיוםש;ךהלאהיא .השיתוףמחיינחתלו

בני-קיבוץשל_הגרלחלקם . 2 ;עוזביםבניםשלהגבוההשיעור . 1 :אחתסיבהולא
הקיבוץשלביחודיותוההכרהואבדןהרעיוניתהזהותטשטוש . 3 ;היורדיםבקהיליית

 .ילדינושלאישיותםבעיצובהיהדותממורשתלהנחילהפדגוגיתחולשתנו . 4 ;בימינו .
מהיודעואיניראוימחקרבידנואיןואודה,באלה.לנודיאךלהוסיף,כמרבןאפשר

שיעורבין iקשישבכללואםמסוב?ומהסיבהמהם,,הגילוייביןהקוראלציה
 ?הזהותוטישטוש-ירידהבין .בקיבץוהחייםביחודיותההכרהואבדןהעזיבה

עליוןמכוחגדידהכמוהשלילילתהליךיניחכמונוצבוראםמאד "תמוהזהיהיהאבל
 'היא.השמייםמןנאמרכשלובנועלודווקא

 .שלהישגיהשיאלעתהצלחנולאאיפואבמההאדמה.פניעלכאןכיהיאבשמייםלא
 ?רביםכהבתחומים.הקיבוציתהתנועה

הואחשבון-נפשכיתביעה-לחשבון-נפש.בבחינתהפגמיםעללהצביעחוששואינני
 .היאתחוץקתימכאוביה.עםלהתמודדעדייןהמסוגלתחברהשלמוסרי;סן nלסימן
לממשיכים.יאליסטי.היהרדי-הציוני-והסוצה~סרבהעברתהצלחהנחלנושלא
נשתיירומהטוזקאליטאריות;.וההרעיון.הגשמתע.םבנפתוליו-הסוציאליזםעל

החובהומןהראוי.מןכךעל-לגבינולעתידוכה;ראהלדורכהוראהממנו
 _לומר.רוצההייתיזהבקונטקסטאבלבנפרד. ·ואמיץמעמיקניתוחשיערךהמצפונית

סייג-ממנוומשתמעכמקורושהואמההואהסוציאליזםבשביילכי
היאהיהדותאבלמפליא .במובהקחברתי-שלווה~סרפרוע-לאינדיווידואליזם

נגד .טנוגי.קאינדיווילואליזםנגדקםשלהוהמסרה~דה,בשורתוראשונהבראש
 .הצינוןתרבותהכלמעלה;אויהדותועליוןכריבוניהפרטשלאגוצנטריזם

ביהדות.גדלותעיקרזה
סוציאליזםשלבשילובםהאמנתי.השומר-הצעירכאישדעתיעלשעמדתימיום

ביןהזההנדירהחיכורזאתלגלםשעשוי,קיבץוכמוושאיןאחת.בהוויהויהדות
שע~קרבמיט;וה.היהודיתהמורשתלביןשבתיקון-עולםהאוניבסאליהאידאל
ודחפיהסטיכיהשלסכנותיהמול-ציבורשלהוו:הבנייןהואכאמור;שאיפתה,

 .ולהרסלבניין-לשנייםנבראהאדם.כי .גבוליודעיםאינם w .אנוכייםאנוש
שלאכשם-באפסותוהיחידואתבהשתוללותוההמוןאתמבשרוחזהכדורנוומי·

ו~חדבשר-ודם.אנשיםשלהתעלותגילויהיוכךהאדםשללהדרדרותוגבולהיה
גבוליהיה,לא'גםהיהשלאכפיכיהוא,לשכוחלאוראוילדעתשלמדנוהדברים

 .לשלמות.ומכיסופיומחלומוהאדםיחדללאגםכך _לדישעות
ואתהתשתיתאת ?בנינומה .שבנינומהמכוחוובנינוהחלוםאתלהגשי.םהתימרנו
 .תגדלולהלהתממש-חזוןאו-בהקיץחלוםאוrוויכנלשבהם-המסגרת

ממשמעותו.איבד;ףואיותרוממשיאיתןנעשהשהכליככלכיהוא,הפרדוקסאך
לאידאלמודעיםחבריםו~חותפחותה~חד.עםמזדהימ.ופחותפחות-הרוחנית
החמרית,הקבלהתרבותאני-ואפסי'הרריתמתעצמתלערמתו .עמוומזדהימ.הציבור
לנתינ;:ימושאאיננושרבוהקיבוץשמגיע, .מובן-מאליוכמשהוהרווחהנתפסת.שבה

ראשיתבפניעומדיםשאנוהריחולפת,זרהרוחולאתהל~ך'זהראכןאם .שבאהבה
המקורית.במשמעותוהקיבץואשיות'שלשקיעה .

להזעיקשאלות •
ההתישברתיתהתנופהבלימת :הםסימניההקיבוץמוסדשלחלילה,שקיעתו,
בניםבעיניותדמיתומעדניםהקיבוציהחייםאודחהתרוקנות ;ציונית.כשליחות

שלוהשתלטותוהמקוריתזזתדברתיתהיצירהדלות ;·והתגסותכחמךנ;תונכדים
היהודית.-החוויה.מןותלישותהעםלמורשתההתוודעותחוסר ;והזדהחיקוי
 _:דחופותשאלותארבעלהעלותמחייבהגזמה,~שהוברישאפילוזה;מצב
והרווחיות,הפרנסההקיום,הבטחתלשםהקיבוציהמעשהאתהיוםעושיםאנךהאם

שישמשהולגבשחושביםשאנוארבלבד,צרכינועלועונהלנרשטובלמהודואגים
 ?לדודותהודאהבר
 ?והעםהקיבוץבין .והקיבוץהפרטבין .החיבוראתלקייםכדילחזקישמה
שלהרוחנייםהת~ניםהםמהאבל-_צררתאלנרישועדייןתרבותיתפעילותלנריש

 ?הצורתאתרבות

 ?שלנרבנוסח-בניך''ולבנילבנך'/והגדתמהר
יודעיםמקצתםורק.למועדבהחשיםמעטיםרבים.זבועקתאיננהרוחניתמצוקה

לרבים'בתוצאותיוגורליותלהיותעשנ;ותתרבותיניווןשלנותירחשלאבל .להגדירה
 _-שלהאידיארלרגייםהעקרונותרן_בדיענאיננהלי,נראהזהכךוהבעיה,כולו.לכלל
לאהקיבוצית,השותפותשלהנררמאטיררישבצדהחשיבותכלועלהתנועה.מצע

ומעשרוחשלהתעוררותע"יאלאמה-רמי-אנוההגדרותחידושע"יניוושע
לקבלעתידההיאמקרררמא;זהלנרלבראיכולהזר_התעוררותמקרםמאיזהמחודשים.
השראה?

כאןמצריהחוטקצהאולי-כאןבדיוקלא'הואלמטה. :יודעאניהמקוםאת
ושיכוניהילדיםבתישביןהגדולבשטחבקיבוצי-ם, .ל~טהעיקרואך-במועצה
מקרריהיהומהרהמקום.זה-בכךל'אםיבראזהמשםאחד,ארזהבקיבוץהוותיקים
 ' ...לחפשעכשיויוצא.אניהזההמקרר_אתלהתעוררותההשראה

ה~תק •
היאאוטונומיתרעיוניתכחטיבהדעתהעלעמדהשהיאמשעההשומר-הצעידתנועת '

-בשאלתועמדותיהזיקותיהבבידודלהערצהראויאינטלקטואלימאמץהשקיעה
 .הזמןשלהמרכזיות

הציונותלביןבינינומההיטבבדדביררנווקירבה.כרעיההציונותאתקי~לנרלא
 .דובראת ·כישמצאנועדבברדרכרביזםוהפכנוהפכנוהסינטטית.המעשית,המדינית,

נדחה.ומקצתונק.רב

והפלגיםהמפלגותאתומיינוסירוגנוכבדבארץממשיתלהתערותהיגענרשלאעד
בינינווהריחוקחקורנהנקודותונקבעוהמתהוותהעבודהבתנועתוהחת-פלגים

שלדגלםונעשהמעורבות·המושגהעבריכמילוןשנתחדשלפניהרבהלבינם.
שלמעורבותבעדמחירשרםשילמולאשעדייןצעירים'ישראליםאינטלקטואלים

 .מעמדשלנע.ריבהשקרעיםוהקיבוץ-הארציהשומר-הצעידתנכעתחיתהכברממש,
שעסקהובעולםבארץשכיחרעיוניתחטיבהמכיראינני .צווארעדהעולמיהפועלים

התנועהאנשיכמרהזולת,בענינירבהכהורגשיתאינטלקטואליתבאנטנסיבירת
 :ועדהקולוניאליותבארצות ,.לארצותיהם.הפועליםבתנועתמתחוללכלעלשכתבו

 .לעתרנרתזרשהיהאנושידברזךיהולאטובותועצרתדאגהמתוךבכלל'רעדהודר
עולמית.לחטיבההשתייכותשלזהבקונטקסטשלה.התרבותולמפעליהתנועתית

נאמנותהאת-הסוציאליסטית,.דרכהאתהתנועהגיבשהההולך-להיות,ולעתיד
כדישהגיעה.לאןזהבגיבושהגיעהוהיא-למעשההלכהולמגשימירלמרקסיזם

-לילותעשינו,א~לן-ירחסין,ללא-שורשופרחי-מהפכניםדלי-דעתלארציניים,להיות
ברר:ם,עלמאדקסקולכתביבידיעתהסתפקנולאהסוציאליזם,'אברתבלימודכימים

רבפיכ~ה.גל ryב'קדאנווהמדומים,_;,נחשביםמוריו,אלהלכנודווקא,המקררובלשון
-וכלאבקירבא:;בףופדךד;ןרסן-סימון'פור;,ההארטרפיסטים,האבותאלהתוודענו
אלההגענו'לאגניםבווהקצנוהמינציםאלרקהגונבים. :עדהדחיקווהמהדרין

טריו.שלרבההואר~ברמאדקסשלהטבעייםאבותיו
שבכללעובדה,אלאמארקס,קולשלהמשפחתיתלגינאלרגיהנמרכןמתנורןאינני

היהודית.המסורת-פסחנושעליואחדתחוםהיהשלנרהרעיונית-רוחניתהמערכת
למעטהתנועה.ספררתבהםשמשופעתוההחלטות,הדיוניםהמאמרים,כאלפי '

הנושאאליחסולקבועלסכםלבדר,לשמרראויעיוניבסיוןכלאיןהראשית,תקופת
ברשמק;פלתנושאזהרבימבלע,אר 'במפורשנרצה,שלארביןנרצהאםשבין-

 !יותרולאפחותלא .תרבותוותוכניהווייתוהיהודי'העםשלההיסטוריתרציפותו

רבות.סיכותהיוודאי ?הדברקרהכיצד !לחלוטיןהה.עלמנוומזה
שלכעברהראשיהעימותעימות.חזיתהשומר-הצעירגםחיתהאידאיתתנועהככל

הדתי,המהלךעםולאבגולההיהודיברחובהמתבוללהמהלךעםהיההתנועה
הניצבנאמןגוףכשלחיתהעצמובעיניוגםרביםכעינוהשומר-הצעירשלתדמיתו

ההתבוללות.שלהסוחףהשטחמשתדעלוכשמעבדהלאומי'ד Qהסמישמרעל
האורתודוקסיהעםבדר-שיח,לאכעימות, .שרויים_היינולאכורדים,מקומותלהוציא

מהפכנית,רומנטיקהשלהילהעטוףוהתוסס,המשכילהדאדיקאלי,הנועדעםאלא
ונחרצת.חריפהאוניבדסאלית,שליחותהכרתמתוךהלאומימהמחנהבאלפיושערק
כתנועתעצמנואתדאינוצדקבמעטולאבגאווה !מוחותינואתחשח-זנוכנג;ם
 'ההיא.העתשלהקוסמופוליטיתהטמיעהגלבפנירעיוניתמחסום
אחידהקלדיקאלית,כמולקולהו~יהדרתשכמסורתכלכעינינונצטיירמאידך'
נו-חרתעםנלבבתבסימביוזהחיהוהיאאנטי-ציוני,שגרעינה ·להפרדה.ניתנתושאינה
 .הגויים.וכמיכויותהשחור

היהודית,הפועליםהסתדרותה"בונד",זו.סטריאוטיפיתבתפיסהבודדיםהיינולא
עלוהשפעתהעולמה 'בהשקפתלאומיתתנועהחיתהלציונותהתנגדותהשלמרות
תנועהשליחסה-רגשותי?יעלגםפסחהולארכהחיתההמתקדםהיהודיהציבור
יידישכלשוךיהודים, "פועליםאללדברקאניבאלי.כפירושהיההיהודיתלמסורת
היהמפושקין,ברוסיתמובאהעליולהוסיףמקובל,היהפולניפסוקבנאוםולשלב
והעדצה.·פליאהמעלחהיהכלאטיניתמליםשתיולצטטגלויה,-אהדהלעוררעשוי
ומחייבכלי-קודשכלשוןשימושהיהלעוותומבליחז"לבשםדברלהביאאבל

בגולתזרמיליטאנטיתחילוניתמתרבותהושפענוביודעין'ושלאביודעין .כרזקריאות
 .השלישיתהעליהסעוךיארץ-ישראל;פועלישלרוכםגםהיוכאלהאךאירופה.
שלמעגלעיניהםכמולדאותיכלועודכמושכותועבדושעלוהתנועהוראשוני

יום-של-כעיצומובפתח-תקוההישןלבית-הכנסתממולישוביםיהודיםפועלים .
אלאמעשה·ליצנות,סתםאובשוגגולא-בפרהסיהקלפיםמשחקיםהכיפורים,
תדבות-הtז~~י.של '~יצגכמעיןובמופגןלהכעיס

ומיבאשמינעלמה.היהודיתלים.הפרעתנועתבעולמנו.תמורותאלהאיחלומאז
ענות-בקולעלתהלאבעולםת?ועtו-פועליםשוםאמריקה.שלהטריטוריאלייםבמים
לאהישרדותכושרגילתההדתיתהיהדות .כזוחלושהעכרתבקולידדהולאכזוגבורה
מיאחרת,בדדךאחדכל'-שמתמודדיםזרמים.ובניזרמיםמקדגפהוהוציאהייאמן

הדפודמיםכגוןמהפכני,וחידוש-פניםבהתגשמות;מימתפשרת,בלתיכשמדנות
עידןבנילבאלמסילותמצאוואףמשתגית,וההחדשהבמציאותמזה.וחב"ד

המודרנית.הטכנולוגיה
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דבשמאנוסף,·דברהתחוללהתקומהובתהליךותקומה.חורבןביןאירעזהוכל
 .האמנסיפציה-מוצאםבארצותעליהםעבדהשלאישראלשבטי :מכלההשפעה .

דקניהםעלהם .אירופהיהדותשידעה(החילוניות)ההשכלה-והסקרלאריזציה
 .מזהלמעלהלאואםיתהראוכלוסמחציתעדלאוהוומלארץלעלות ·זכוונעוריהם
מגדידםהייתילאו-בשולחן-עדומעוגןהיה _היהודיחייהםאודחכיאףאלה,ציבורים

הרבניתהיהדותשלהנודמאטיוויהצדשלאכיהדות-הנשמה,אלאכיהדות-ההלכה
הרוחנייםוניביה,נימיה .העממית,ודת_המסאלאאצלםעיקרהםעקרונותיהולא

 .התרבותיבצרפןבמינהג,בפולחן,· ,הובסיסיים,
-העתידהלםהיה,תדבותית, 'מחכינהבארץ-ישראל,אותםשפקדהראושן,הדבר
נשאבולא ·הם .קירבהאלאותםלשאובהאמוהרהאחדת,המודרנית,החברהמורא
ייחודםעלעכשיומגיביםהםהסוציאליסטיתהמחאהעםוביחד ,כידוענטמעוולא

מעברגרפי, iגיא"ו.חברתימוצאלהבדלימעבד .במובהקמסורתיאןשההעדתי
הרוחניההבדלאתנשכחאל ,עדתייםפוליטיקנים"שללהקצנהומעבריניקהלמקורות
אביועםשבאמילביןאםובליאבבלינחוהתהלךלארץשעלהמישביןהעצום
שמותבספרשנלמדדיברהיהלאאמך"ואתאביך,אתו"כבד .וסבתאסבאעםואמו,

ומברךלסבתאערבמדינושקכשהנעריום-ביומו,דבראלאבחיידד,הימיםכשכבד
ולאמולנווהםכאן-ועכשיווזה ...שבתותבערביחאבלברכתברטטוממתיןסבאאת

אם-אליהםנבראובמה ..בקירבנוולאמולנועדייןבניהםובני.ובניהם .בקירבנו·
 ,- ?משותףתרבותיצופןחסדישפה,יכבדיבזרותנו,-בכלל

מתוךכביכול,הנסתרניווכח_ועלזר,מועצהעלם ?7להתקושנחפזמאיתנומי
צריךושלום,חסבהזורע,כאןעלינולהתרגששעלולהכניעהנגדפתטיתהתקוממות .

-בכניעהכל-כךפסולמה :ענווהשלובקורטובביושר-לכעצמואתלשאול
 . ?ישראללאהבת

חלהעלינווגםיהודית.אחווהללאייבנהלאהזההמרוסקהעםלאחדותהעתידגשר
בשםשלאיואפשר .התרבותיהקרעלאיחויולתרוםלכךהאווירהלהכשרתהחובה

הכר-עצמנולשםדיוקליתדאואהבתנrצמנו,מתוךלכלקודםאלאאהבת-ישראל
 /זאת.לעשרתעלינומצווה
חמוס,-תלמידישבה~ותםבנים,כתפיעלהיוםנישאבניינוורובהקיבוץמשק

בברית-המועצותתכניות-החומשתולדותכל-בלימודרביםימיםשקדוהםהחינוכי-
בכלבקיאיםהיוהם .לקדישקידושביןלהבדילידעולאחינוךשנות 12ובסיימם

שהחזיקההפריסאית,קומונה-הבתולדותהעברית 'בלשוןה.אפשריתהביבליוגראפיה
 .הגדולה ,הקיבוציתהיצירהאודותמאומהידעוולאימים,ועשר.החושייםמעמד

לקחוכינוסהשחיבורה-שבע"פ ,התורה-היהודיהעםשלביותרוהפנומנאלית
שלהחייםעיצובעלמכדעתהשפעהלהשחיתהיצירהשנה,משבע-מאותפחותלא

 .לפחותשניםאלףבמרוצתפרטיה,וכלהיהודיתהחברה
מרציפותהשנותקההתרבותיתהחוויהאחריאתחייביםאנו ,לאחריםולא ,איפוא ,לנו

תלויהתישארלאדור-לדוד-יביע-אומר"~ל'-המוצהרתשהכמיההכדי-ההיסטורית,·
מרחביה.שלשיכון-הוותיקיםבמשקופי

 ?אחרתבשגגהלהיכשלמבליבשגגהשנגרםהזה,הגדולהתיקוןאתעושיםכיצדאך
 ?ן·להתכוועלינוהושאלישראלמורשת-מהי

למיפתןחלונותבין •
 .ומתחדשתמתמדתיצירהשלמתחהיאתרבות-ישראל·:נחוץאךכבאלי,דברנאמד
 ,שבעל-פהוהממשיכיםהיצירה-שבכתבמן .ורבדיםנופיםתקופות,שזורההיא

-אתהמשמרים.ישומחדשים.מוסיפיםהקודיפיקאטורים, , bהמפדשיהמרחיבים,
אינהתרבות-ישראל !הקליפותאתומקדשיםהגרעיןאתהמבליעיםוישהגרעין

 .מתמציתואינהוירושליםרומיביןנטויההיא !לפקיעיןבתי-א;נגאדיןביןמתמצעת
 .פראגואתברצלונהאת Iופומבדיתאסוראאתבתוכומכיל,וירושליםרומישביןמה

וסוכהקולואתבוסטוןוא.ת ,ואושראתה,'אודיסואתברליןואתאמסטרדאםאתורינה,
להציעבר-דעתשוםשלמחשבתועליעלהולא-אורניםואתהר-הצופיםואת

 .מחיצותונ~יבהמזרח,ומןהמערבמןהעמים,תרבותשלמכתי-גידולשנינתק
 . .לצפרדעיםחגיגהחצרנואתונעשה .חלונותנגיףוהעכלם,ך jביניאטומות

אפשר ,עכשיולימהדרושאומץ 'יותרהרבהליוהיהרים.במאה-שעגדלתיאילו
על 'לשמועאדניהםאתופותחשםהנוערבניאלויוצאבכפינפשיאתשםשהייתי

לחכמתלהתוודעותעולם,שללישרנולהקשיביראי-שמייםליהודי~שישהחשובות
גםכי .ייחודו;לישובמהלעולםמחובריגכאנובמהלהכירכדיובהווה,בעברעמים

המשפתיים.ביןולאבלב-;,עולםשוכןהעם-של-בדד-ישכון .
פתוחיםצלנ;'אהחלונותוכל .במאה-שעריםולאהזורעבקיבוץעומדותדגליאבל

הקשההבעיהאךניחא. .הרוחותלכל-פרוציםאומריםוישהעולם.רוחותלארבע
כי.?ביתנומפתן .נו·שלהתרבותקורות'מאלאפיקיםפותחיםאנוכיצדהיאוהרצינית

 !הקר;עההתחוללהכאןהנתק.אירעהעולם.עםבחיבורולאכאן :נתעלםולאנודה

 .לשלמותערגהלהםיש-צעיריםבנשמה,קרעעםלחיותיכוליםמבוגדיםאנשים
במחשבה.שנחזורמוטבשמאהחוזרים-בתשובההםרביםשלאעד

 !מהייהדותובבן' •
הלאומית,וממורשתנו·העמיםמתרבותלשאובעלינוכיכולנו,עלמרסנםלכאורה

ולמורשתכל-הנשמהאתנתב;הארניברסאלישלענייןאלאכאחד.המקוררתמשני
 ' .מס:.שפתייםשילמנוישראל·

"יהדות" ,"תד""מסורת",-המושגיםבירוראפילוזאתרוחניתסיטואציהתiבוך
לחתוםנחפזושמתקרבמיכל .כל-עיקרופשוטקלדבר,איננוותוכנם,המוגשים-
 .לפניםלהיכנסאלאברירהלנואיןאבל !מוקשים-שדהלפניניצבשהואמחהדהזה
 .מלפני ,לשעבריהודים .מרחקשיתפוסמוטבמסריםחילוניאיברלאבדשחוששומי

אתוחכמיהםרבותיהםלפניהעלולאויותר,שניםאלףומלפנישנהשלוש-מאות
-זאת :מאליו;כמובןחיתההברורההתשובהשהרי ?.מהיהידות-השאלה
שכת--מח~,ק;·ז5 5 ··היא-אחרת א,,.;,ז=•-שאלה ןn ;fלפ.שנהמאתייםכבר·אבל !ה-תורה

תופסתהיוםגם .בשאלהשחוזרוטובחכםכלהיוםעצםעדנפתליםרעמהישראל .
ההלכה.עלהמבוססם.אורח-חייהואשיהדותהלגיטימית,התשובה
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 .ולצלוללרדתשאפשרכים,כמרהבבית'"התפוצות,זאתהראנר'רכבר ·_ההלכהאבל
ורגליים.~דייםאצבעותטב;לתידיולצאתחופועללהשתכשךואפשרבנחשוליו

-ו"חיישראל"ו"מנהלדיכא",ומלכותיה"דיכאעל-פילהרחיבואפשרלצמצם·ואפשר
יכוללדוגמה, :כך .הדורמור;שלוגדולת-הנפשוהזמןהחייםצרכיעל-פיהכלבהן",

רוצהתהיו""קדושיםהתוותישהצוו.אי.לידלפרשמק;צקמנחם-מנדלרביה~ה
 . :אומרהיהודאיפרופסורהואהיהאילו .אנושית"קדושהקדושיםליהיו'; :לומר

 .והרהרוזקנםקצהאתלעסושמאמהכסאות,נפלולאוהחסידיםהומאניסטית.קדושה
מוסרעיקרהשכליהדותנוהיאהוחמה Qימההמושלגים,העץלבתיבדרךבלבם
ביןאין !לא :ואומרשרביטוידויף.מנמירושליםהמלומדהפרופt;כולאבל !אנושי
שלושהעללדבריו,עומדת,-סיניועדמסיני-יהדות- .קשרכלומוסריהדות
אשרהמיטה.ועלבשבת)אי-עבודהעל(כלומרהעבו;הועלהשולחן,על :דברים

והיאהואאםלהםיעזורשלאהנפעמים,גן-שמואלקיבוץלצעירימסביר 'הואלמיטה,
אשה.ה~ל ~ניןתדבימילמיטהמכןלאחריכנסו~םאבל .וכדיןכדתלחופהיכנסו

ימוכרחאנימיטה-משונה.זאת .ישר·אלמכלל.עצמםאתמוציאים.הםהריחס-ושלום,
-שלאיכולאיני ', 82שנת ·שלברית.עהכתוביםבדבריםמהרהרוכשאני !לומר

 .מעוקרתיהדותשלזוגיוסהעללהצטער
ובגליל.בעמקמלומדינושללהנאתםמצריה,לאכשניכרתו~טעים,מוסיףוהפרופסור

כשםקוקה-קולה.גםהיאוהיהדותלעשות,מה!".אבלק;~ה-ק;להאינה"היהדותכי
4Sמוודקהפחותלאמסק.ח.בקבוקגםשהיא o/o , שישכשםספירט. , 90%ולמהדרין
שלבשוקפוטה,ובלי-לשע;כרקוזקים·שלשטריימלבלילה .אפשרשאייהדות
המבול,דורשלחטאואתאראהשלדג.ראשובלימנכסיהם,שירדוגוייםפריצים
יבז(פתק)"~טלה"ובליצדיקיםקבריעל " 1\"בקשובליאלכסנדר,חסידישלבחצרם

"מח?,השלדברגםלהם.והיאם-לבני-אדניתנההיהדותשכן .הדיסקוכותלאבני
 .)!במלעיל(קרינפשות"

פסלל'בראיוסי

שאיכםברשראל,וחושביםטוביםיהודיםוסתםאחרים,מלומדיםמצוייםוהנה
 # _ ,_ ·ביראiר-כב,,מעייניםוה_םכפשוטה,התורה""זאתשלהסמכותאתמקבלים

ועדשבעל-פההתורהועדשבכתב- .התורהמןהמקררות,-ברצףובביקורתיות
קיף-להשעשויהה'ההגדראתה.הדברצף.מחפשיםוהם Iבכללועדאחרוניםדורות
מפתחוהאחרונים.בדורותכילמסקנהמגיעיםהםהזה.בזמןגםאלהמקורותול~rכד
במירהמ.למיניהובזרמיםגווניםגווני_בהיהדותפנינתגוונוהיום.ועדהחדשהזמןשל

הנחההלאומיוהנגיוסומחייבת.אחתהגדרהמחדשלנסחאפשרותכלשאיןכזאת
 .היהדותהגדרתעלהלאומיתההסכמהכיוםוזוהי !להסכיםשלאלהסכיםאותנו

 .פלוראליזם-התמרור •
 . "היהדות"אמתמהייודעאינניהאמת.ממנהוקשההיהדותעלההגדרהקשה .כןכי

-שלושה-עשר-אתבשעתוניסח'ם)הרמבפניה.יבוי.רזה-חותמהמהויודעאניאבל
הואליהדות.ו"אמיתות" ~"יסודות'לקבועהגדולהנסיוןזההיה-ו-"העיקרים"

 .כיוון-רהדעות.האמונותבתחוםמצוותעלינומצורההתורה.אם ,השאלהאתהעלה
והדעותהאמונותהןאלוולנסחלברדקש'בשהואהריחיוביתחיתהשתשובתו

עלהסכמהחיתהלמחלוקתמעבראולם .עליושחלקוהיו .התורהעל-פישמתחייבות
הילכתית.במסגרת-"בעיקריםלדוןהאמפשרתהתורה,שלהמחייבת"הסמכות
או"עיקרים"לקבועכסירןוכלומצוותתורהעולמקבלאיננוהעם,רובבזמננו

שאינומיוכל-הנורמטיביבמובןמחי:יבתאלאפרטיתכהשקפהלא ~"אמיתות"
לאאםורעות-רוח,iךבלמעשההוא-ישראלמכללעצמומוציאאותםמקיים
 . ) . .קנאים.יwלפלגנותמעשה
ללאאחד,כעםלחייו,הרבעייבאלףהיהודיהעםשלקי;מןהמשךאתלתארקשה

מהםאחתכשלכלותנועות,זרמיםבין·סובלנותהמחייברחב,פלוראליזםעלהכסמה
משלו.ואורח-חייםשוכהיהודיתעולםהשקפת

:;כמוהפלוראליזם,גםכלרם !רוחלכלפרוץשדהזההרי-השואליקשה ....:..אכל
הייתי.אומר,הראשון,והתנאיותנאי.סייגויש .כןאמנם,וגדר?סייגצריכהלאהתורה,

 .למקורותשלנובהתחייבותהוא
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למקורותהפניםעם •
כיהתחושה'משוםש-וראשונה-בראזאתעשיתיהזך,המועצהליוזמיכשנצטדפתי

הפניםעם-הקריאהאתזהבצדבודודווקאבציבורלהשמיעהשעה ·הגיעה
מתוךליבאהלארחוב,כסיסמתלאכתביעה-מעצמנושכמוהזוקריאהלמקורות.

אלאהחרדים,חוגישלהאופ;דיהבפניפיק-בדנייםמתוךאוכלשהינה-לאופככיעה
 ' !כבדי-משקלפנימייםתרבותקי_מכימו

המוסדאת ."להגדיראחד-העםשלקריאתו-תביעתונשמעההציוניתהתנועה.בשחד
לאומימוסדישלעמנו"גם :המתחדשיםחיינוצורתאתעל-פיווליצורהלאומי"
ושמידת ).ק.אלי,(הדגשדתיבלבושמסתתרשהואאף-על-פיברשות-עצמו,העומד
("עלהדת."בעיקרימאמיניםאינםאםגםהלאומיים,עלהיאחובה·ה_הזהמוסד
אתהמשיךהדעות,הוגהכדברשלאתלמידו,ביאליק,דפ"ו). ,'בדרכים",פרשת
הדברהואהעיקריםהגדרתשלאהנדה' "לכללהגיעהוא .משודדשלבתפיסהון_הדעי

התגלמושבהעצמה,היצירהידיעתאלאהדודשלוהחינוךהתרבותבבנייןהקובב~
מכלהיהודיתהיצירהאתלכנסהואצודךכןעל .הלאומיוהמוסדהאומהתרבות
ללבדבה ?jולאותהלפתוחכולו,העםלשימושאזנייםלהלעשותוישוגנזיהפזוריה
ספחת..ולאמאודבהוידאהשיכירהנועד

כיביאליק,ח.נ.שלציפיותיואחדולא-אחד-העםשל Tקריאתואחדמילאנולא
שלבסימןולאקריעהן.בסימאזעמדהעדייןחלוצית"הציונות-השלהעבריתהמהפכה
 .המשך.

והצלחתה. .לדוחהפנימיוצורךהמהפכהמןבלתי-נפרדחלקשהיהאפשרזהקרע
קיומולהמשךבסיסהיוםלנוהיהלאהחילוניתהציוניתהמהפכההצליחהואלמלא

היההואעמוקכמהעדלהיווכחהיהאפשרלימיםדקאןיחד.גםותרבותוהעםשל
 .התרבותיתובחוויהבמחשבהיים, n-ה nבאודהקרע,

כיסוד :תקופתנושלהגדוליםהפאדדוקסיםאחדועלהפעלזהבתחום·שגםאלא
תנועת-העבודהשלבהשראתהבארץ'העבריבישובשהונהגהחילוניבחדנוךמרכזי

היהודיהע.םשלביותרהדתיתהיצירהנכללה-העובדתההתיישבותשלוערכיה
מבוכהשמתוךמחנכיםקצתהיואמנם .התנ"ך-בעולםביותרהדתיתוהתעודה

-בעזרתהדילמ-האתפתרותרבותית,אינפאנטיליותמעטולאאידיאולוגית
האמיתיהפיתדוןאךבספר-הספדים.ה~לשלנחלת;עלצנזורהבהנהיגם ...מספריים

 . .עצמו.בתנ"ךגלוםהיה
ביןפדותואיןגבולבתנ"ךשאיןלהכיר,פתוחולבלדאותעינייםאלההי°השצדיךמה

שממנ:יפרטזהתרצואםמהחיים.נפרדתכדשותבתנ"ךדתלךשאיןלחול,קודזz.;י
 .היוםגםמתחבטיםשאנוהרוחניתהבעיהלפיתדוןאבן-פינההכלל'עלללמדאפשר

גלוםלמזלנו .למקורותובהתוודערתהיהדותבלימכדיבעיהלנוישחילוניכציבור .
היאדתיטופסככולהשדובהאך-עצמההיהודיתהיצירהשלבמהותההפיתדון
ומההזהל.רצף-התרבותיהכלנכבסמהורצופה.שלמהלאומיתהוויהבתוכהמכילה
מובהקדתיבתחוםהם'קים,חלאלולהתווכח.אפשרזהעל-יהודיתיצירהאיננה
אפשר.זה ·על'-לדודנומשמעותלהשישכוללת,חייםהווייתמחזיקיםואלה

שאינומחלוקת-!:~שם-שמייםהואכזהויכוחכלכילהתווכח.וצדיך-להתווכח
שלמינימוםלהיותחייבאבל .תרבותנואתומעשירהדעתאתמרחיבאלאמצמצם
שמחייב.ימנימוםכללית,הסכמה

דברלהציעעומדאניכאןואילופרטיתויעהבבחינתהיהשאמדתיכלכה-עדואם
 .ממניחכמיםבדעתגדולים,טחבאיללהיתלותרוצהאנילחייב,שצדיך
ץ.פדנפדנקל,צונץ,לוצאטו,ש"ד , ?iדנ"כגוןויצירה,הגותאנשיהחוקרים,חשובי

שלוםגדשוםבדון,ויבל"אבן-שושןהללחייםביאליק,העם,אחדדוזנצווייג,.
שלהם,העולםוהשקפתבתפיסותיהםהניגודיואףהרבהשונילמרותואחדים,
היהודית,התרבותהיינוהיהודית,שהיצירההיסודיתההנחהעליהםחיתהמקובלת

כלפיההתחייבותעיקרוןעלונופלהעומדת:יציפותהוכידותיה·מקרמכלול"היא
זומהסכמהעצמנואתלהוציא.לנוהמותרחכמים.דעתכאןעדאלה.מקורות

 ?ממנהומהמתחייב
לשלול-דשנהיהודיתבקרקענטועלהיותטעםמהשידעדוד-אנוהדשאים
אתלהנידהעם,שלביותר-הפנימייםלאידיאליםהה1רוודעותאתונכדינומילדינו
אלוהיועםהאדםשיחאתהמוסדית,ההכרעהחופשאתהיהדות,שלהאדםתפיסת

 ?ונוובטח1ב,..קוותיומקודאתבתפילה'
 ?זאת.עושיםואיפהאיך

"השכלתלזהתקראוהלימודים.ספסלעל _.בביתך.איך?'-דאשית ..בבית
העיקר-חילונית""ישיבהואפילו"מירושה"אואורכים","דשותארמבוגדים"

בבית-המכס.ולאבבית-המדרשנקניתת_שדעבהנדה,הוא

תלושים ·לאסמליםעלמשהו •
דילאהאינטלקטואלית.בדמהדקלהתקייםיכולהאינהתרבות ..הכלנה_אינהשכלה
תרבותם.שלהרעיונייםוליסודותחברתםשללאידיאליםהמודעותלאנשיםשתהיה

אתלתרגםהבאהומנהגים,טקסיםסמלים,למעדנתזקוקהית 'L!אנותרבותכל
 .בסיסית.אנושיתלחוויההמופשטיםהעקרונות

מדמותשניזונותתרבותיות,יסודשבחוויותהאותנטיותועלסמליםשלכוחםעל
דיאקציהשלבסיטואציה-כלומרהשלילה,בדדךללמודאפשרחוץ-אינטלקטואליות,

פסוקואתלהחילא-פשרכךכימיים.יסודותשלהבדיקהלתהליךבדומהמבוללת,
כלפיגם ....:..שאיבדה,מירקיודע-מהימולדתעלמיצקיבי.1ץשלהמפורסם

שלום,כבעתותז.נלחמהבעתותלמרחקים,היוצאאישנושאמהודאו,צאו .תרבות
לימיםומבוללת.זדהתרבותיתלסיטואציה _נקלעכשהואנדודים,אושליחותבנתיבי
שלטעמומינהגים,זיכרוןסמלים,אלוונותריםומחסו.מיהההנדהנימוקיכלנעלמים

מחצבתולכ;דלהתנכרלאדםמניחיםשאינם·תבשיל,שלריחואונעימהקולחג,טקס
 .ילךאשדבכל-תוקףביתדוחוזריםנעלמים ~געגועיםליו_ע·ומהלכים

רעיונייםעקרונותשלהמופשטתמהרמהשלנוהאידיאליםאתלתרגםהצלחנוהאם
לעשותמאמציםשר.נעאמנם ?ייחודין-חיים-לסגנוחג-ומועד'לסמליחברה'למינהגי

הצורךצם fלההתייחסותוהדי ?בז:דיינוקבעשלכיסודנותרמזהמה-דאואךכן'
אני .היוםעד-בקיבוץמחייבתכנורמהומקובלת.מוכרתאינהקבעשל~יסוד

 1982מאימרץ·

בסירנותשנותשלושיםאחדיבגודלועלהמה-העצמאותחגעללדוגמה,חושב,
לדוחנוהבחינותמכל"קרוב"יותרמועדלךאיןוהדי ?שלנומועדכי;םלעצבו

בנפשלהיחרתשראוילימיםיישארמזהומהדמותוומה-זהמיוםוציפיותינו
 ?וכילדכמבוגדהאדם,

בחגיגתהביכוריםהפכותיאטדלי-מיצגשלדלותלאיזולמשל.הביכורים,חגאר
חג"ו"צרותירכזי-תרבותשלחולףרפיוןאר-הואמקדההאםשלנו?השבועות

המודרניתהחברהשלהפנימיתלחולשהמאלפותדוגמאותאלו-כיחוששני ?שלנו
 .מסורתיים ·מיסודותבמנותקמשלהסמליםלעצב-חילוניתדווקאולאו-ד

 .כראויולהסבירוזהחשובבענייןהדיבוראתלהרחיבלצעדי'מנ~ע.אניזובמסגרת
גודדון'לבניגודשגרס,נדנדעםבוויכוחרןגורד_א"דשאמדבדבריםלפחות,-אסתייע, .

חג~לעשות ... " :מתן-תודהכחדולאהביכורים _כחגחג-השבועות.אתלחוגשצדיך
שידה"לעשות"כמוממשזהאיןהאם-והחשבוןהסבדאפיעלחדשיםלאומיים
אבלנדנד,י"חכפילגרוסואפשרגודדוןא"דכמולשאולאפשר "?הזמנהעל-פי
 ?אלהכגוןזוטותשקלנואנורצינותשלמשקלבא?זה

אתואילושיחות-קיבוץשבע-עשרההקדישובקיבוציה~דםשלהעקירהבשאלת
לקוצר-אולהבנתםהנחנומדודותמושרשיםלאומייםומינהגיםסמליםשלעקירתם
 .יחידיםשלהבנתם

לחילונייםדתייםבין __תהוםפניעלגשר •

החיים,לנומךמניםהאתגריםאתלבקרים.אותםבוחריםואיןממציאיםאיןאתגרים
ולכחודלמועדבהםלהבחיןעשוירגישרעיוניציבורהמשתנה.ובהיסטוד:הבזמן

מהם.אלולהעלותלייורשההאתגר.עםבהתמודדות
ההתישבות-תנועותבמסגרתיהארציהקיבוץהיהבארץאחדציבור·מכליותר

מדינההיאישראלומדינת .ישראלמדינתשללתקומתההקרקעבמכשיריהעובדת,
 .אתנכונה 'להעריךהפדספקטיווהאתחסדים.אנועדייןודמוקדאטית.חילונית

פוליטיותהשלכותכמובןלהםשישהרוחני,ובנירונםבישראלהמתחוללותהתמורות
 :כךהתמורותשלזה i ~לאפייןניתןשתהיה,ככלגסהבהכללה,מפליגות.וחברתיות

עם-עצמומחמירופחותופחותבפיו-מסורתיויותריותרנעשההחילוניהציבור .
צבה.להקויותריותרנדחףהדתיהציבורלמעשה.הלכההיהודיהז5ת;סצוויייום.בק

המחמירהגוששלכוחועולהובמקבילוהארץהאומהשלמותבשםהלאומי'בפתוס
 'העם.אתהמפלגהחרדיבאתוס

אתלדאותשלאאסורתהיינהכאשדחמודותהכלליוJר.המגמרתאלאאינןאלו
אלונתייחסנוסיףאםלשכל-הישרעוולזהיהיה .בינייםמצבישלהמגוונתהתמרנה
דתיותשלשונותדרגותבעליחילונייםישנם .אחתמיקשהכעשויהדתיה.המחנ
שלמיגורןובעליחילוניות,שלשרנותדרגותבעלי-הדובוהם-דתייםוישנם

 , .חברתיומוסדמדינהלשאלותהתייחסויות
מוטב-תהוםפי'עבדיעללא-עברתבבוקריפגשבציוןשהעםרוציםאנואיןאם

לדברביותרנוחההבלתיהשעהאוליזוהיקודם.אחתשעההגשרבנייןעללחשוב
:בנהלאקירוב-לבבותשלה,זחיונישגשרלומד,וצדיך _....:..אחרתלנואיןאך-בזה

התהום.עבדימשנימסייעמאמץמבליתוכשרלא _והאווירההאווירה.הכשרתמבלי
כזהקירוב-לבבות .ממנהפטוריםאיננואנוגםאך .עלינומוטלתהזאתהחרבהכללא
מקוצרודקגזה'עיונימפתחלנושישמא~יןאני .רעיוני-עיוניעיקרוןבלייעשה-לא

כזאתבאפשרותמאמיןאניכיזאת,דקאוסיף .כאןהדיבוראתעליוארחיבלאהזמן
להיותכדילחילוניםזקוקיםהדתייםשכןוחיוני,הדדיאינטרסבקיוםמאמיןאניכי.

 ~ .שדשיםלהםשיהיוכדי"לדתיםזקוקיםוהחילוניםtים,
שלהפוליטיג;ןהתעצמותהנגדתקיפהעמדהביןלהבדילשנלמדחשובלכן

עםלהתוודעותפתיחות-דעת-ולבלביןי-ציונית.-והאנטהז:זדדיתהאודתרדוקסיה
עימה.והזדהותהעםשלהרוחניתהמורשת

בבורסהסחרות'נשאינןמטבעותשלושעל •
שהיהשלנומהקיבוציםמרישומיומשהושמעתיאודבאךאפריםהפדופ'החכםמפי
דיוןלאחדהאד~עים,שנותבראשיתבעין·השופטמביקודבשובובהם.להרצותנוהג
מתוךתל-אביב-לבדדךהואהדהדהזהוהתוססהצעידבקיבוץהחברים,עםונוקבעד

החילוניהציבור ~ואילוודועכת.הולכתבארץ-ישראלהדתשהנהשבלב,צביטה
 .מובניםבהרבההמסורתיהמחנהעלגדוליתרוןישלובעיקרוהקיבוציוהפועלי

 .ידידלייזקבעין-השופטכי ?'אודבאך.הפדופ'שלבהדהודיועכשיונזכרתילמה
עתיקיםמטבעותלמצואאפשראיךוהקיבוץ,ג'וערהבשביליבטיולנופעם,שהורגי

יודעיםואיךגשם.אחדיובפרטממש,,לדגליךמתחתמזהב,ואפילובסביבה,
אותומנקים-ושניתמאשפתותאותומרימים-ראשית ?מזהבשהמטבע
שבזכותןיקרות,מטבעותשלרשלנרהיואד-בזהוהנה ...התודהכלזאתמאשפה,

שלסימנההציוני,המעשהלהטהיהסימנההאחת.אחדים,עלעליונותלנוחיתה
אינטנסיביותשלבחרתםחיתהטבועהוהשלישיתחברתי'דדיקאליזםהיההש~יה

שקועותשהןאובאשפתותדווקאעכשיומתגוללותהללואםבטוחאינני .חיי-הדוח
-נדיםאם .מצאתילאמהןטובותכיאוהן'להדיםצדיךכהואםכהאם .השומןבברד
שלאשית"ותהיההיוםבהחשיםשאנוזרמצוקהכאחת,-וכולןלחודאחתכלאלו,את

התנערות. .

בתקווהחזרה"ועלסמכותעלמשהו •
שיחת-שלבדמותהסמכותלנוישריכוזיתשהיאהדתית·דבניתלסמכותבניגוד
 .מלואאתהמגלםהמכשיראתיצרנוחברתילתיקוןששואפתכתנועה .הקיבוץ
שלהכלליתהאסיפהזו-התבוניהקולקטיוושלותהחייבויותיוהחייםשותפות
מובהקחברתי-מוסדי-ופוליטי~סדלהיותהיהיכולזה .ועדהכקהילהיהקיבוץ
אנושיות.םיפנינעדריומפךגתייםממלכתייםמנגנוניםשלבעידןהמודרניתלחברה

קרנהאתלהעלותכדידיעשינו~האם ?שלנוהקיבוץשיחתאתקדהמההצדה,זואך
-שלאמיתיתאישיתמעורבותוללאכלליתאינהששובהשיחה,שלהמושפלת
בשוםלהמירושאין-,בחייכוהזההמוסדשלחשיבותואתהדגשנוהאםהחברים.
 ?אחרתסמכות
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במקרםלעזורהרבהירכלואלקטרונימיכשרראר;:~פעלהשלטכניקותאםמסופקני
לא·יראי-השמייםאבותינוחייהם.תכניעםהבריותשלמחודשתהכרהלנרשדרושה
והתעוררותלסליחותתשובהימיעשרהרהרסיפנעמדויום-יוםבתפילותהסתפקו

עשרת-ימי-שלבקיבוץמנ-יהגהנהגתתיתכןלאמדועלקרנם.שבינםמהתיקוןלשם
כדיבשנהשנהולקיימםלקהלו,חברביןהמחרייברתתיקוןלשםהתעוררות-רוחנית

לעצבברשבחרנוהמקוםאל-הקיבוץבתרבותהמרכזיהדברשלהיחסאתלחזק
שבהלשיחה-של-אמת,לחשבון-נפש,עח;םנקבע ?ה_רבצררבתרכןיינר, n-nארראת
ותרומתובשותפותלחלקוכשואל-את-עצמואםכימהצד, .כצרפהלאישבחברכל

- . .להעמקתה.
הקיבוץלתנאימסורתידפוסלהתאיםכירשם,פהחיוכיםיעלהכזהשרעיוןמשעראני

התרםיסוד !העניןבדיוקזהראך .תמימותשלמידהבליאפשריכבלתינראההחילוני
 .שלברציפותו ·וכשירח.באמנותארטנטית,עממיתיצירהכלשלדם-התמציתהוא
רעדסמולנסקיןשלדרכינו""בחפשהרעדפ"ם.הרמשלתימן"מ"אגדתונוסח.סמל

עמדשלאיהודימניפסטשרםמכיראינני _·ידיים"לנר"הברי_יערמאירשלאגדתו
אותנונישלודודנוצודדיראם !ותמימות-הלב-חריפות-הדעתשלהכפולבחרתם

 .משלנררות.מסרולחדשתרבותקם wלהזההמימדבלילנראפשראיהתום.משראית
 !בתקורהלחזורכדי ...תרםשלקורטוב-כמחירנותן 'הייתיבכנסתמושבינומחצית

שישאלארחמיםכרתיםדקלאחייואתהקיבוץבןך~~אשברליוםלזכותצה iדהייתי
חוזראינני,-.ולכןאנייהודיגאווה,בלילאי"גיד,ואזערך.שלמשמערתלהם

 . !בתשובה

אדומהביפה·בליסרוגה'ביפהבלי •
בלבאלוהיםעם
איננושהקיבוץלומראוליניתן,כןבתורתה,אלאיהדותאיננהשהיהדותשנאמרכשם

מוסר .רהשרר:ירןהשיתוף :אומרהורה ?;נטלרשלאערכ;רהםרמה .בערכיואלאקיבוץ
ושוויוןשיתוףנושאאלה.בכלעצמנועם_שלמיםואיננוהצררתא.תרבותהשליחות,

השליחותנושאגםלכאורהזר.במועצהלדירןעומדאינורווחהבתנאיבעיותיוומתח
למשימותמעבך_אךהמפלגה.שלברשותההוארהחברנרית,המדיניתהאלומית,-

-לארמיותמשימותלאלונאמןבעברהקיבוץ-הארציהיההשוטפותהמפלגתיות
 ~בהתגייסותההתנדבותודוחהמטרהבמילויהדבקותשמידתהתקופה' _שלמרכזיות
יתוארכלרם ?השליחותאוחרתחדלוהאם .תנועתנושלהחכרמסימני.היולמענה

שלמענה ,ש;בה nקרנסטררקטירריתומשימהדליחותתחושתבליקיבוציאודח-חיים
 . ?לגדרמחוץאלולצאתהדוחלרת-עצרעלנוחרתעללוותרכדאי

התחייבותהתחייבות. .-היאהקיבוץותרבותתביעה.-הואטבעומעצםקיבוץ

 'למה?,
 ;הדדיתלערבותא.
 ;בהורההיהודיםהחייםלמרקדי.התחייבות .ב
סגולית.דית.יהרתרבותלטיפוח .ג

עלהבאים-ודבריהמועצהנועדהשבכולם,המרכזיושמאהאחרון'ולעדך
אתמחייבותהחלטותלקבלהמועצהשלזהבמושבמתכווניםאיננואםגם .סיכומם

יחי-הרוחאתנעלה :הדרךאבניאתלצייןהראוימןבלבד,כיווניםלכורןרקהכלל' .
 :על-ידי ;הבאבעשורהקיבוץבחווייתרכזית-ומנחשבתלנורמההתרבותיתוהעשייה

תרכניתע"פעובדת,חברהזזרלמתבמסגרתהחברים,לכלללימודי-המשךהנהגתא.
הדרכהמרכזשלמסוףארמקרמיתדרשהלתרדה","עתיםבדמותורצופה,מתקדמת
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