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  משמעותו היהודית של הקיבוץ

דות בכללה אינה דת היה. תופס את היהדות כדת, האם הקיבוץ הינו זרם ביהדות, כל השואל
משמע שהיהדות מעיקרה אינה מתמצה במרחב , באותו המובן כפי שהנצרות היא דת

יום בהיסטוריה -עולם ומימושה במעשי היום- משמע השקפת, תרבות. האמונה והפולחן
דהיינו , אלא הוא מגלם נאמנה את התרבות, הקיבוץ אינו זרם ביהדות -אם כך . הקונקרטית

  . הודיתאת השקפת העולם הי

רוחנית היחידה המגלמת בימינו אלה את השקפת -הקיבוץ הוא הישות החברתית
ההמונים של מדינת היהודים חיים את יהדותם בלשון העברית ובמבוכת . היהדות

ואין זה אומר כי גם מממש בכל (הקיבוץ מגלם במהות . ההתייחסות הרוחנית אל המורשת
  ".מלכות שדי"ל הקיבוץ הוא תיקון העולם ביסוד רעיונו ש. את ההשקפה היהודית) שעה

ההשקפה . זוהי המשמעות של ההשקפה המשיחית של היהדות והיא מתממשת בקיבוץ
- משמע בעיצוב עדה של זיקות, שייכות- הקהילתית של היהדות מתממשת בקיבוץ ביצירת חיי

  ...יחס כבסיס לאישיות היחיד
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  "?האם הקיבוץ הוא זרם ביהדות"

  .לא: תשובתי היא

מעבר להשתייכויות מדיניות או מפלגתיות כפוף כל אדם לפחות לשני סוגים של השתייכויות 
אביב משתייך -תושב תל. בסמליה - האחת מוגדרת בתכניה  והאחרת  ההשתייכות. ציבוריות
המקימת ניצול ופערים , שוויונית- לא, לחברה קפיטליסטית, פי תכני חייו-על, ציבורית
תושב . 'ישר וכד, אמותיו אדם הגון' להיות בד, כמובן, אין זה מונע ממנו. כלכליים- חברתיים

, לדת המוסלמית, לעם היהודי, ם הוא מקיים זיקהבסמלים אליה, ציבורית, זה עשוי להשתייך
  .'וכו, לעם הצרפתי או לדת הנוצרית
המשתדלת , לחברה סוציאליסטית שוויונית, חייו-פי תכני-על, חבר קיבוץ משתייך ציבורית

מחבר בקבוצי , כמובן, אין זה מונע. כלכליים- שלא לקיים בתוכה ניצול ופערים חברתיים
פי סמליו אין שוני עקרוני בין חבר בקבוצו לבין -על. רע ואגואיסט איש, אמותיו' בד, להיות

  .שניהם מקיימים זיקה אל סמלים הלקוחים ממאגר הסמלים היהודי -אביב -יהודי תושב תל

ברור מאליו , מן הרגע בו אני קובע שההשתייכות לתנועה הקבוצית היא כזו שהגדרתה תכנית
  .יהודים כמובן, ססת על סמליםשנלווית אליה גם השתייכות שהגדרתה מבו

אין זה יחוד קבוצי לעצמו ? מה אם כן מייחד בכל זאת את חברי הקיבוץ בכל הנוגע ליהדותם
משתייכים בתוך ") הקבוץ הדתי"להוציא (חברי התנועה הקיבוצית . אלא ייחוד כולל יותר

לסמלים  שאינם גוזרים את זיקתם, "הלכתיים-זרם היהודים הלא"הציבור היהודי הגדול ל
  .היהודיים מתוך סמכותה של ההלכה הרבנית לדורותיה

. בסמליו הציבוריים) הלכתי-לא(סוציאליסט בתכניו הציבוריים ויהודי , אם כן, חבר הקבוץ הוא
העובדה שהוא מנסה לטעת בסמלים היהודיים בהם הוא דבק תכנים סוציאליסטיים אינה 

  . ךביהדות וטוב שכ" זרם"הופכת אותו ואת חבריו ל

  

 

 

 

 

 

 


