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הציונותבהגותויצירהמרד

ומהפכתאונאמטההדתית:

הדתיהקיבוץ

הוצאתאדמון.בןמיכאל

304בר־אילן,אוניברסיטת
י,

שקלים115

וחריףחרכניתוחלהיקראיכול

העכש־הדתיתהציונותמצבשל

ווית,

$TS1$,העכשווית$TS1$

$DN2$,העכשווית$DN2$כצוואה.גםלהיקראויכול

מןמאמריואתכינסוהספרעורכי

הרעותהוגהשלהאחרונותהשנים

הקיבוץתנועתשלביותרהמובהק

הפתוחההדתיתהציונותושלהדתי

אישספקללאהיהאחיטובבדורנו.

בישיבתרבומחנך,מורהדופן:יוצא

ומבקרחברתימנהיגהדתי,הקיבוץ

שלמה,משנהמציגהספרחברתי.

במסקנותיה.אכזריתכמעט

אתמנתחתמאמריםשלשורה

לאומי״ה״חרריהזרםשלעלייתו

אלומאמריםהדתית.בציונות

תתי־ואתהזההזרםאתמתארים

הזרם,

$TS1$,תתיהזרם$TS1$

$DN2$,תתיהזרם$DN2$כהס־להבחיןשלאוקשה

תייגותו

$TS1$כהסתייגותו$TS1$

$DN2$כהסתייגותו$DN2$מולאלהמחברשלובכאבו

שניםבמשךהתריעשעליההתופעה

הייחודיתהשפהעלבעיקררבות,

וב־הרב״״מרכזבחוגישהתפתחה

מוקדה

$TS1$ובמוקדה$TS1$

$DN2$ובמוקדה$DN2$ישראל,עםשלהשילוש

ישראל.ותורתישראלארץ

יש־״עםבביטויהכוונהלמיאך

ראל״?

$TS1$?ישראל״$TS1$

$DN2$?ישראל״$DN2$והריאליהממשיהיהודילעם

העםשלהאלוהיתלאידיאהאו

להיות?היהראוישהואכפיהיהודי

להביאישהממשילעםכשמתכוונים

הגדול,החילוניהציבוראתבחשבון

האז־שלהריאליותעמדותיהםאת

רחים

$TS1$האזרחים$TS1$

$DN2$האזרחים$DN2$שעשויותבישראלהיהודים

רב־שלמאלובתכליתשונותלהיות

ני

$TS1$רבני$TS1$

$DN2$רבני$DN2$מניחיםאםאולם,המשיחי.הזרם

כךמיוחדת,איכותהיהודישלעם

יותרגדוללגויישראלביןש״ההבדל

44)עמ׳לבהמה״אדםביןמההבדל

להתאיםשאמורמדומיין,בעםמדובר

אלו.חוגיםשהצמיחולתיאולוגיה

אבינר,שלמההרבכותבאכןוכך

הזרםשלהמובהקיםמנציגיואחד

לק־היודעיםעם״אנוהחרדי־לאומי:

רוא

$TS1$לקרוא$TS1$

$DN2$לקרוא$DN2$כשכתבגםההיסטוריה,ספראת

מכוחביותר,מטושטשהמאורעות

תלמי־ישראל,ונביאיהתורההדרכת

דיהם

$TS1$תלמידיהם$TS1$

$DN2$תלמידיהם$DN2$החיואורםתלמידיהם,ותלמידי

ההתפתחותייםהגורמים)...(בקרבנו

מטאפיזיים:הנםישראלימיבדברי

לעומתהיא,קודששלוההיסטוריה

נצעדהול.שהיאהעמיםהיסטוריית

שאינושלנו,הרציונליהשכלעםיהד

הקודשחוכמתשלקטןתלמידאלא

לזהומעברמגעתשרגלומקוםעד

)״הריאליזםהתורה״אותיותעלנרכב

המשיחי״(.

ישהללושלדבריםלראותקל

מר־ופוליטיותמוסריותהשלכות

חיקות

$TS1$מרחיקות$TS1$

$DN2$מרחיקות$DN2$,לנתחמיטיבואחיטובלכת

אזרחישוויוןלהעניקישהאםאותן.

הדמו־היהודיתבמרינהלמיעוטים

קרטית?

$TS1$?הדמוקרטית$TS1$

$DN2$?הדמוקרטית$DN2$בש־בגוילטפלמותרהאם

בת?

$TS1$?בשבת$TS1$

$DN2$?בשבת$DN2$שוויוןלקידוםמקוםישהאם

נתוניםהאשהשתפקיריאומגררי,

האםהמסורת?פיעלמראשהםאף

ריאל־פולי־בשיקוליםלהתחשביש

טיים

$TS1$ריאלפוליטיים$TS1$

$DN2$ריאלפוליטיים$DN2$ופ־חוץמדיניותכשקובעים

נים,

$TS1$,ופנים$TS1$

$DN2$,ופנים$DN2$העומרהקודש״״מוסרשמאאו

הואהאנושילמוסרבניגודלעתים

ישראלמדינתאתלהנחותשצריך

בהחלטותיה?

״תורתהספרפרסוםלפנישנים

״קהילותשלוהתגבשותןהמלך״

האנ־הציוני־רתיבציבורשכנגד״

טי־ממלכתי

$TS1$האנטיממלכתי$TS1$

$DN2$האנטיממלכתי$DN2$התו־אתאחיטובחזה

צאות

$TS1$התוצאות$TS1$

$DN2$התוצאות$DN2$השקפהשלהאסוןהרות

אתשיקראמימטאפיסית־משיחית.

להיווכחיוכלהראויבעיוןהספר

הציונותמןגדוליםבחלקיםשגם

)במלעיל(,ה״ממלכתית״הדתית

הכ־עלמבוססתאינההממלכתיות

רה

$TS1$הכרה$TS1$

$DN2$הכרה$DN2$אלאארם,כלשלבאוטונומיה

מטאפי־משיקוליםבעצמהנובעת

זיים.

$TS1$.מטאפיזיים$TS1$

$DN2$.מטאפיזיים$DN2$שאנומניחיםאלושיקולים

גאולה,שלהכרחיבתהליךנמצאים

מתפ־ההיסטורייםהאירועיםולפיו

ענחים

$TS1$מתפענחים$TS1$

$DN2$מתפענחים$DN2$הקודש.כתביפיעל

צביהרבשלהנבואיתדרשתו

ששתמלחמתערבקוקהכהןיהודה

יהודהלשטחיהחזרהעלהימים,

והםאלו,יסודותהעצימהושומרון,

הציונותשלהאתוסמןלחלקהיו

לממלכתיותגםהגאולית.הדתית

מו־תוצאותלהיותעשויותזומעין

זרות,

$TS1$,מוזרות$TS1$

$DN2$,מוזרות$DN2$צביהרבששלחהמכתבכמו

ובוקצב,משהלשעברלנשיאטאו

עלנגרוהאישומיםמןאותוזיכה

איננוישראלשנשיאההנחהסמך

נמצאיםשאנוההנחהלחטוא.יכול

שלנמנעבלתיתהליךשלבעיצומו

מדינתלהקמתיובילאשרגאולה

לזרםמשותפתבישראלהתורה

הממלכתילזרםוגםהאנטי־ממלכתי

הדתית.בציונות

ואז־דתיתחלופהמציעאחיטוב

רחית

$TS1$ואזרחית$TS1$

$DN2$ואזרחית$DN2$אלו.לרוחותמשמעותית

״לקראתהספראתהחותםמאמרו

הואאשלייתית״בלתידתיתציונות

שלגישתםאתמחרשלערכןניסיון

ועבורה.תורהבנוסחדתייםציונים

עללוותרקוראהואזהבמאמר

מצ־אחתבכלההגמוניהשאיפות

לעות

$TS1$מצלעות$TS1$

$DN2$מצלעות$DN2$במציאותולהכירהמשולש

שלהחזוןעללוותרהמורכבת

וב־התורהעםשלהתורה,מדינת

משתמע

$TS1$ובמשתמע$TS1$

$DN2$ובמשתמע$DN2$ישראלארץחזוןעלגם

ויתוריםדווקאלהשקפתו,השלמה.

העשייהמשמעותאתיעצימואלו

ראוימוסריצביוןלהיקנוהדתית,

ביןפעולהלשיתוףמצעוישמשו

הישראלית.החברהחלקיכלל

משלנורקלא

לצרהזההספראתלקרואמעניין

אר־בןמיכאלשלהמרשיםמחקרו

מון

$TS1$ארמון$TS1$

$DN2$ארמון$DN2$הקיבוץומהפכתאונאמשהעל

הציונותבהגותויצירה״מרדהדתי,

המ־אתמשרטטארמוןבןהדתית״.

פעל

$TS1$המפעל$TS1$

$DN2$המפעל$DN2$למ־היסודותממניחיאחרשל

שנת

$TS1$למשנת$TS1$

$DN2$למשנת$DN2$הדתי.בקיבוץועבורה״״תורה

פובלי־רעות,הוגהחלוץ,היהאונא

ציסט

$TS1$פובליציסט$TS1$

$DN2$פובליציסט$DN2$הציונותממנהיגיכנסתוחבר

להתעלםאפשראיבישראל.הדתית

לביןשייצגהערכיםביןהדמיוןמן

עליותרעדכניבאופןשנוסחואלו

אחיטוב.ירי

עו־אונאשלהציבוריתפעילותו

מדת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$שלוידידתהעלייתהבסימן

הקלאסית.ועבורהתורהתנועת

ובמ־הדתיבקיבוץהבכירמקומו

פלגה

$TS1$ובמפלגה$TS1$

$DN2$ובמפלגה$DN2$מייצגיםהלאומיתהדתית

העמדהשלהקצרהההגמוניהאת

הציונותבהנהגתהריאל־פוליטית

מא־אתמתאראדמוןבןהדתית.

בקיו

$TS1$מאבקיו$TS1$

$DN2$מאבקיו$DN2$לשמירהאונאשלהעיקשים

בשעההןשנים,לאורךזודרךעל

הסי־עםפעולהשיתוףעלשהוחלט

עות

$TS1$הסיעות$TS1$

$DN2$הסיעות$DN2$הד־ה״חזיתבמסגרתהחרדיות

תית״

$TS1$הדתית״$TS1$

$DN2$הדתית״$DN2$בשניםוהןהראשונותבכנםות

והגישההשתנתההדתיתשהציונות

עלתה.המשיחית

הספריםשניאתלקרואקשה

והעתירההווהעללחשובבליהללו

הדתיתהציוניתהאידיאולוגיהשל

נראהראשוןבמבטבהם.המשתקפת

נכשלה:זוציונית־דתיתגישהכי

והצטרףהמפר״למןפרשאונא

80ה-שנותבסוף״מימר״לרשימת

הבוחר.במבחןכידוע,נכשלה,מימר

עש־עמדנואחיטובשלבהלווייתו

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$ישיבתבחצרמלוויםשלרבות

שסגרהצורים,בעיןהדתיהקיבוץ

בתלמידים.מחסורבגללשעריהאת

שלהלווייתורקזושאיןהיהנרמה

שייצג.החייםדרךשלגםאלאאיש,

הד־הציונותמצבעלשנימבט

תית

$TS1$הדתית$TS1$

$DN2$הדתית$DN2$,להע־עשויזאת,לעומתהיום

אחיטוב

$TS1$להעאחיטוב$TS1$

$DN2$להעאחיטוב$DN2$קורא

החזוןעללוותר

התורה,מדינתשל

התורהעםשל

עלגםובמשתמע

ישראלארןחזון

להשקפתו,השלמה.

אלוויתוריםדווקא

משמעותאתיעצימו

הדתיתהעשייה

בניגודיותר.אופטימייםרשמיםלות

האחרונות,בשניםשעלהלרושם

שולטתהמשיחיתההשקפהולפיו

המ־שערישנפתחוברגעבמפר״ל,

פקד

$TS1$המפקד$TS1$

$DN2$המפקד$DN2$הציבורשלגדוליםוחלקים

הת־להשפיעחזרוהרתי־לאומי

ברר

$TS1$התברר$TS1$

$DN2$התברר$DN2$דוגמתסוציולוגיםצדקוכי

הציבוררובכיטענואשרכהן,אשר

דתיתלהשקפהנוטהדתיהציוני

מתונה.בורגנית

יותרעורהמעניינתהתופעה

הפעו־שיתופישלהתרחבותםהיא

לה

$TS1$הפעולה$TS1$

$DN2$הפעולה$DN2$החוצותהפוליטיותוהבריתות

״הביתמפלגתכך,המגזרים.את

חילונית.נבחרתגםמכילההיהודי״

בע־מכילותרבותמפלגותומנגד,

מדות

$TS1$בעמדות$TS1$

$DN2$בעמדות$DN2$דתיים־לאומייםנציגיםמפתח

לביאעליזהפיתן,שיהרב)דוגמת

אל־זאבעתיר״,ב״ישליפמןורב

קין,

$TS1$,אלקין$TS1$

$DN2$,אלקין$DN2$
ארלשטייןויוליחוטובליציפי

ב״תנועה״שטרןאלעזרבליכוד,

אינםרביםלאומייםדתייםוכיו״ב(.

מחפשיםאלאל״מגזר״,משתייכים

ופוליטיתאזרחיתערכית,שותפות

שונים.מגזריםשחוצה

בהקמתביטוילידיבאהזוברית

הממלכתיבחינוךהשלישי״״הזרם

משותפותמסגרותהמכילבישראל,

וישיבותמכינותוחילוניים,לדתיים

משותפיםסטודנטיםתאימעורבות,

תכתו־בספרוחושףארמוןבןועור.

בת

$TS1$תכתובת$TS1$

$DN2$תכתובת$DN2$אונא,לביןבן־גוריוןביןמרתקת

למפ־להתאחרבן־גוריוןהציעשבה

לגה

$TS1$למפלגה$TS1$

$DN2$למפלגה$DN2$בכנותחשדאונאאחת.חלוצית

לימיםוסירב.בן־גוריוןשלכוונותיו

הדתיתהציונותלבניגםאונאקרא

מבחינההעבודה.למפלגתלהצביע

מס־אכןשלפנינוהספריםשניזו,

מנים

$TS1$מסמנים$TS1$

$DN2$מסמנים$DN2$האידיאולוגיהשלסופהאת

הדתית,בציונותהפתוחההמגזרית

שלסופןאתלאאופןבשוםאך

בניבקרבאלומרכזיותהשקפות

הדתית.הציונות


