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אפתח בשתי הערות כלליות, שיש בהן הבחנה לגבי התכוונויותיו של האדם בזיקתו לכלל.
ההערה הראשונה ענינה ההבחנה בין חלוציות לסוציאליזם. אין אני בא לטעון ששני אופני
ההתכוונות האלה סותרים זה את זה. להיפך, אך למצער מבחינה מתודולוגית, אפשר להבדיל

רוח, בגדר של–, אם לומר זאת על דרך הקיצור, היא יותר בגדר של הלךחלוציותביניהם. 
 הוא יותר בחזקת פרוגראמה ואידיאולוגיה. חלוציות בנוייה עלסוציאליזםגישה, ואילו 

 זו בוודאי המשמעות הראשונה של—גישה, שלא זו בלבד שהאדם הולך לפני המחנה 
פנים את צורכי הכלל ועושה אותם מניעים ממריצים להתנהגותוַ אלא שהאדם מ—המושג 

רוח, נכונות לנהוג בדרך מסויימת,–יומית. מבחינה זו, החלוציות היא הלך–האישית היום
פי סדרים–ישראל ואת החיים בתוכה על– לעשות את השיבה לארץ—ובמציאות שלנו 

מסויימים, כמו למשל בקיבוץ, חלק מעולמו האישי של האדם, עד לאין הפרד בין רשות
היחיד שלו לבין רשות הרבים שהוא שייך אליה.

הסוציאליזם הוא פרוגראמה, אידיאולוגיה, ובתורת פרוגראמה ואידיאולוגיה הוא בנוי
על ההנחה, שעיצוב פניו של הכלל למניעת שליטה של אדם באדם, של כפיפות אדם
לזולתו, ובראש וראשונה בארגון חיי הכלכלה, הוא הענין העומד על הפרק בעידן היסטורי

אדם יוכלו לפעול, וגם לאפשרות קיומה של זהות, או של–זה. כאן טמון התנאי לכך שבני
איזון, בין רשות היחיד לבין רשות הרבים.

הרוח של החלוציות.–מבחינה זו, נספג הסוציאליזם כפרוגראמה וכאידיאולוגיה בתוך הלך
יומיים, ובראש וראשונה–ואולם מאחר שהסוציאליזם כרוך בעיצובם של תנאי החיים היום

יומיים והשתנות המערכת הכלכלית–במערכת הכלכלית, הרי כורח הוא שהשתנות החיים היום
הרוח–יביאו עמם גם שינויים בפרוגראמה הסוציאליסטית. דבר זה אין לאמור על הלך

החלוצי, שהואיל ואינו מתנסח בפרוגראמה, אפשר להצביע עליו כעל יסוד העשוי להיות
מתמיד יותר, או הנועד להיות מתמיד יותר, ואכן, הלוואי ויתמיד יותר.

,שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודההמקור: נתן רוטנשטרייך, 'הקיבוץ ותנועת הפועלים', *
.99-701 'מע ,)2891( ב“משת ,דחואמה ץוביקה ,ץוביקה דומילו רקחל ןיקנבט ןוכמ ,)ךרד המלש :ךרוע( ג
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ההבחנה השניה היא בין עקרונות ונורמות מצד אחד לבין השקפת עולם מצד שני.
עקרונות ונורמות הם כלים מדריכים, כלומר כללים הראויים להדריך את בני האדם
בהתנהגותם, כמו: צדק, יושר, הסברת פנים, עזרה לזולת, עמידת האדם ברשות עצמו,
שיהא אדם יוזם ועובד מתוך יוזמתו שלו, וכיוצא באלה עקרונות של התנהגות. השקפת

 לא על— לא על עקרונות ההתנהגות בלבד, וביתר דיוק —עולם היא השקפה על העולם 
העולם במרחביו הקוסמיים, אלא על העולם במרחבו החברתי וההיסטורי. המארכסיזם, למשל,
או האנארכיזם, הם השקפת עולם. או להבדיל, הקונסרבאטיזם. זוהי השקפה על מהלך

יפ–על–אףההיסטוריה. נראה שיש להבדיל בין הבלטת הנורמות לבין הדבקות בהשקפת עולם, 
שמבחינה היסטורית הופיעו שתיים אלה צמודות לעתים קרובות. משני טעמים יש להציע

להבדיל ביניהם. האחד, טעם מהותי והשני, טעם חינוכי.
הטעם המהותי הוא, שדווקא משום שהשקפת העולם צמודה למציאות ההיסטורית, מן
ההכרח שזו תשתנה עם המציאות ההיסטורית ועם התמורות שחלו במאה השנים האחרונות
במציאות ההיסטורית, מבחינה פוליטית, ארגונית, טכנולוגית, ציוויליזאטורית, ומבחינת

אפשר להן שלא–שאיפותיו של האדם ללכת עם המציאות או לסגת מתוכה. תמורות אלה, אי
 איני מדבר עתה על—תשפענה על השקפת העולם. מה גם שהשקפת עולם מארכסיסטית 

 הושלכה לכור—תורתו האישית של קארל מארכס אלא על השקפת העולם המארכסיסטית 
המצרף של הגשמתה כשהיא נתונה בעטיפה הבולשביסטית, ולא עמדה במבחן משום
שהבולשביזם בנוי על ההנחה שבידיו לא רק השקפת עולם, אלא השקפת העולם האמיתית
היחידה, וכאמיתית היא ראוייה להיות יחידה. אך המציאות טפחה על פניה של הנחה זו, ולּו

משום הצירוף של שכנוע וכוח, מה שאין כן לגבי עקרונות ונורמות.
הנורמות של צדק, של הסברת פנים, של אחריות האדם לעצמו ולחברה, הללו קבועות
ועומדות. אותן אפשר להבין גם ללא ביסוס, מה גם שביסוסים עשויים להיות שונים, אך
המסקנה המכוונת, המדריכה את ההתנהגות, היא אחת. כל תולדות המחשבה האנושית
רוּויות חילוקי דעות על ביסוסן של הנורמות והרבה פחות על משמעותן לעצמן. לפיכך,

 ובה אתחיל בהיותה—דומה, שהלקח שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו, לתנועה הקיבוצית 
סוציאליסטית, היא שיש כאן מרכיבים שונים,– ולתנועת העבודה הציונית—השאור שבעיסה 

וכי בנסיבות חיים שונות ובנסיבות היסטוריות שונות עלינו להבליט מרכיבים אלה ולהקנות
להם משקל יתר לעומת המרכיבים האחרים.

·

דומה שמותר לאמור, כי עיקרה של המציאות הקיבוצית, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ,
 שיהיה פה הבדל מכריע בין שני הכיוּונים, הוא בכך, שהמציאות הזאת בנוייה עלאפשר–ואי

הרעיון שהתמורה שאדם זוכה לה על עבודתו, על עמלו וגם על חלקו בפיתוח הכלכלי, היא
עצמה איננה כלכלית.
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אחד האפיקים הבולטים ביותר של הפעילות הקיבוצית היא הפעילות המשקית. לפי
ההרגלים, הן של העולם הקאפיטליסטי והן של הסוציאליסטי, לרבות הבולשביסטי, מקבילה
התמורה לחלקו של האדם באפיק פעילותו, כלומר, התמורה היא כספית. הקיבוץ ניתק את
הקשר בין הפעילות לבין התמורה הכספית. האדם בקיבוץ מקבל תמורות שאינן כספיות
דווקא. ואכן, רק הניתוק זה מאפשר שמירה על שוויון יחסי בתוך המערכת הקיבוצית. כי
אילו היתה התמורה כספית, היא היתה מובילה מעצמה לריבוד בתוך המסגרת הקיבוצית,
והיתה מזהה בעצמה את חלקו של האדם בכלל עם חלקו ברווח של הכלל. בהקשר זה מותר

. אם אין כאן טעותהאקונמיזציה של התמורהלהשתמש במונח שאני עתיד לחזור אליו: 
הרוח–ראיה, הרי זהו החידוש המכריע של המערכת הקיבוצית, המבוססת, כמובן, על הלך

החלוצי, כלומר: הזדהות האדם עם הכלל היא הזדהות שאינה תלויה בשכר שבצידה, והיא
קשורה גם בסוציאליזם, כלומר בתודעה שכאשר האדם נכנס למעגל הגורף של ההכנסה,
במובן הכספי של המושג הזה, גוררת ההכנסה תלות של אדם באדם, ואפילו שיעבוד אדם

בידי אדם.
המציאות הקיבוצית גם הראתה, שככל שהקיבוץ היה דבק בראשיתו בעבודת החקלאות,
הראה בכל זאת יכולת של גמישות והסתגלות והוציא את עצמו מן הבלעדיות של החקלאות,
כאשר התברר שההתפתחות המשקית והחברתית מובילה אל מעבר לחקלאות. הוא שם את
הדגש לא בטיבו של העיסוק, אלא בעיסוק היוזם. ואכן, הבדל זה שבין קשיחות של טיב

העיסוק לפתיחות של עמדה, הוא שעמד לקיבוץ בתמורות העיתים עד לעצם היום הזה.

‚

היכן מצויים הקשיים של הקיבוץ? דומני שהם שניים, ושניים אלה קשורים אהדדי. האחד
 האם מנחיל הקיבוץ את מורשתו מדור לדור? לפי המספרים הנודעים ברבים—כרוך בשאלה 

על העזיבות, יש מקום לשאלה הזאת; יתר על כן, יש מקום לדאגה. כיצד קרה הדבר,
שמציאות רוויה נורמות ובעלת הישגים ארגוניים וכלכליים ברמה כזאת, אינה מצליחה,

בהיקף מכריע, להוריש את עצמה מדור לדור? על שאלה זו יש להציע תשובות אחדות.
. כל עניןדיאלקטיקה של ההגשמההתשובה האחת היא זו הכרוכה במה שאפשר לקרוא 

שאנחנו יודעים עליו שהוגשם, מתברר כעבור זמן, או אפילו חיש מהר, שאינו בחזקת פתרון
טוטאלי של כל השאלות, אפילו לא של אותן השאלות שביקש לפותרן, קל וחומר של

שאלות חדשות, העולות כתוצאה מהישגיו.
אנו רואים תופעה זו בתחום של המאקרו, כמו בפרובלמאטיקה של הגשמת הציונות,
בפרובלמאטיקה של מדינת הרווחה וגם בפרובלמאטיקה של הקיבוץ. מה גם, שמציאות
רווית נורמות יש בה כדי להוליך לטעות אופטית, משמע לאשליה שאין עוד צורך לדאוג
לנורמות משום שהגשמתן דואגת לעצמה. ואין זה נכון. הנורמה של הצדק, של עזרה הדדית,
של דאגה, של יוזמה, של דבקות בכלל, מן ההכרח שתשנה צורתה לפי נסיבות הזמן.
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העובדה, שהיא לבשה צורה מסויימת בעבר, אינה ערובה שתלבש צורה זו גם בעתיד, על כן
יש חשש, אם מותר להשתמש באנאלוגיה זאת, להיווצרות מצב שהיה אופייני ליהדות
החרדית באירופה המערבית לפני עלות היטלר לשלטון ולמה שקראו אורתופראכסיס. בני
אדם נוהגים לפי סדר מסויים, אבל לא לפי אמונות ודעות, ולאלה אין אפילו משקל. על כן,
קיים חשש להיווצרות אורתופראכסיס קיבוצית, במתכונתו, שלא תהא מעוגנת באמּונות

ידן. לכן דומה, שאחד מתפקידיה של התנועה הקיבוצית כלפי–ודעות, ולא תהא מודרכת על
פנים, אבל יש לכך חשיבות גם כלפי חוץ, הוא לדון עם עצמה ועם הדור הצעיר שלה
בפרובלמאטיקה שאני מנסה לרמוז עליה ובמה שמשתמע ממנה, ויהיה הניסוח אשר יהיה.

מה גם כאשר הדור הצעיר עומד בפני שאלות, שלא עמדו בפני אבותיו.

„

הדבר הראשון שעבר מהעולם הציבורי והאישי של הארץ, ושהיה אופייני לדור הקודם הוא,
שאדם שלא הלך לקיבוץ או שהלך אליו ולא נשאר בו מצפונו היה מייסרו על כך. דבר זה
עבר מן העולם, ואין צורך להרחיב את הדיבור על כך. הדבר השני הוא שהמציאות כולה,
ולא רק שלנו, נעשתה פתוחה יותר, במובן הטוב והרע של המושג הזה. היא מפתה יותר
להתנסות בה, היא מזמינה יותר, למצער לצעדי ביניים, ואולי לא רק לצעדי ביניים, עד
אשר אדם מכריע על דרכו. משך הזמן הפתוח לאדם המודרני ולצעיר המודרני עד אשר הוא

מכריע על דרכו, הוא עתה יותר ארוך מבדורות קודמים.
אנו ניצבים כאן מול אחד הפראדוכסים של התרבות המודרנית. תרבות זו מאופיינת

ידי תאוצה של התהליכים שבה, לכן מבקשים האנשים– קצב מואץ של המאורעות, עלידי–על
להתנסות בתהליכים אלה לפני שפג טעמם, לפני שעולים וצומחים תהליכים חדשים. החשש,

 אופייני לתרבות זו שמצד אחד יש בה אמנם תאוצה, אבל מצד שני היאלאחרכביכול, 
מקנה משך זמן ארוך יותר לחייו של האדם. לכאורה, צריכים היו האנשים, שמשך הזמן
שלהם הוא ארוך יותר, להיות איטיים יותר, שהרי לרשותם עומד זמן רב יותר, אבל הם
דווקא נחפזים יותר, משום שהם רוצים למצות את הזמן שברשותם עד תומו, קרי בכל

מרכיביו, בכל פרטיו, בכל מה שמזדמן להם.
הגורם הנוסף, שאיננו בלתי קשור בקיבוץ, הוא שההשכלה הגבוהה במובן הפורמאלי,
הממוסד, של המושג הזה, תופסת עתה מקום יותר, והיא מרתקת את האנשים יותר מאשר
בדור שזנח אותה והלך בכיוּון החלוצי. הבעיה העומדת לפני התנועה הקיבוצית היא, איפוא,
כיצד להפריד בין פרופסיות לבין קניית דעת: כיצד לטפח את יצר האדם לקנות דעת, אך
לא לעשות דווקא את הדעת הקנוייה קרדום לחפור בו. זוהי שאלה שהתנועה הקיבוצית

אדם העומד בפני שאלה כזאת.–עומדת בפניה. ואולי אין שום גוש אחר של בני
כללו של דבר: אנחנו חייבים לראות את העובדה, הנראית כמכרעת, שרציפותה של
התנועה הקיבוצית מציגה בפניה בעיה, האופיינית לכל תרבויות שזכו לרציפות: כיצד
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בעת להניח מקום לתמורות, בלא הפרדה בין מלכות למלכות,–לשמור על הגרעין המהותי ובה
— אם כעובדות חיים ואם כתמורות רצויות —שיש בהן יחסי גומלין בין קבלת התמורות 

קונומיזציה של חייֶא–ובין הגרעין המהותי. יש לחזור ולאמור, כי מה שמותר לכנות הֶדה
הפרט היא כאן אחד הענינים המהותיים ביותר.

כאן יש להוסיף, שאילו היתה לתנועה הקיבוצית השפעה על שמעבר לה, ובראש וראשונה
 אינני בטוח שמותר לנו לדבר על תנועת העבודה, כתנועת מקבלי—על תנועת העבודה 

רוח רצוי, שבו מדובר. והלא גלוי לעין שאחת– היתה ההשפעה הזאת משרישה הלך—שכר 
מאבני הבוחן למשקלם של רעיונות מדריכים היא השפעתם, וכאשר אין השפעה וחלה
הסתגרות כדי לשמור על הגחלת וגם כדי לא להישטף עם המאורעות, יש שההסתגרות

מזמינה נסיונות לפרוץ את המעגל אל מעבר לו.

‰

מכאן מן הראוי לעבור להערות אחדות, ביקורתיות, על תנועת הפועלים בישראל, תוך
יום הפוליטי.–הסחת הדעת מן היום

אין לטעון, שאין משקל תפעולי, ובשיעור מסויים גם רעיוני, לשאלה אם המפלגות
ישראל ואם לאו.–המייצגות את מורשתה של תנועת הפועלים מכוונות את חייה של מדינת

אך כלום תהיה זאת רק ראיה לאחור, או השמעת הרהור היונק מלב כבד, אם אומר, שהישגה
של תנועת הפועלים בארבע השנים שעברו היה בכך, שהיא הצליחה לשמור על מסגרתה?
השתקמות לא היתה, ומי שסבר שיש השתקמות וטען בשמה, השמיע אולי הרהורי לב, אבל

לא קרא את העובדות כהווייתן.
בארבע השנים הללו לא היתה התמודדות של אמת עם האסכולה הרביזיוניסטית ושורשיה,
כלומר, הציונות הפורמאלית, זו הנוטה להפגנתיות, המבינה פילאנתרופיה, אך אינה מבינה
אינטגראציה בין היסוד החברתי לבין היסוד הפוליטי; עם הציונות שאינה תופסת את העוצמה
כמכשיר בלבד, אלא רואה בעוצמה גילוי למעמדו של העם היהודי. כשלעצמי, אינני סבור
שמדינה היא רק מכשיר, אבל עם העוצמה אינה משמשת לגיבוש הריבונות ולגיבוש מעמדו
של העם היהודי, כפי שהציונות חתרה אליה, כי אז מן הצורך הוא, שתנועת העבודה תצא

 דבר שלא קרה ואינו קורה.—להתמודדות יסודית עם האוריינטציה הזאת 
יתר על כן, מזה שנים אנו עדים לעובדה, שהסתדרות העובדים נעשתה איגוד מקצועי.

יום,–שם, הקשורים לחברת העובדים בחיי היום–פה אי–ככל שקיימים אזורים או איים, אי
אתה רואה את הסתדרות העובדים כנלחמת על טובתו והטבותיו של האדם המקבל שכר.
בענין זה אנחנו מידמים לתנועות הפועלים שבדורות הקודמים ביקשנו להיות שונים מהן.
לא זו בלבד שאנו מידמים לתנועת הפועלים האמריקאית שהיתה כזאת מעיקרה, אלא גם
לתנועת הפועלים האירופית, האנגלית והקונטיננטאלית, שמעיקרה היתה קשורה

ידי מפלגות סוציאליסטיות. כאשר מוקד הענינים–לאידיאולוגיה סוציאליסטית וכּוונה על
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תוס של התנועה הקיבוצית, כיֶהוא בשכרו של האדם, חל תהליך העומד בניגוד גמור לא
קונומיזציה, ובתהליך הזה יש לנו פאטנטיםֶא–מתחוללת אקונומיזציה של החיים ולא ֶדה

שהמצאנו אותם, למשל הצמידויות. אין כאן כוונה לצמידות למדד יוקר החיים, אלא לצמידות
ידי השכבות–אדם לאדם אחר, שכבת עובדים לשכבת עובדים אחרת, כאשר הטון ניתן על

ידי שכבות בעלות הכנסה נמוכה יותר. מציאות זו–בעלות הכנסה גבוהה יותר ולא על
מקבילה לעובדה, שנותני הכיּוון הם העוסקים בשירותים ולא העובדים בייצור. אכן, אלה

הופעות חופפות מקבילות זו לזו.
כלום אין אנו חייבים לתת את דעתנו על כך, שסיסמתה של מפלגת העבודה לבחירות
בהסתדרות היתה: 'כדאית לך הסתדרות עובדים חזקה'? אנחנו 'כדאיניקים', והוספנו עוד
מימד אחד של כדאיות. כלום איננו חייבים לתת את דעתנו על כך, שיש לנו פאטנט עולמי
על כך ששירות ממלכתי כמו שירות השידור עוסק יומם ולילה בפרסומת? הוא מעודד
וממריץ את האדם לצרוך ואומר לו, שהבנק הוא חמצן המדינה. הוא אינו אומר לו שעבודה
היא חמצן, שתרבות היא חמצן, אלא הבנק הוא חמצן. והרי לא הליכוד כי אם אנחנו הנהגנו
זאת. בימינו קרה הדבר, ואנחנו כל כך התרגלנו לכך, שאין הדעת ניתנת עוד על המשמעות
שבתופעות האלה ועל משקלן המכוון. לא שמנו לבנו לעובדה שהיוקרה היא כה יקרה בכסף
ואנו חשופים לפרסומת של יוקרה. מה שמעמידים לפנינו איננו מה אתה נותן לכלל, אלא

באיזה יוקרה אתה זוכה ומה תעלה לך הזכיה הזאת בכסף.
האקונומיזציה שמדובר בה היא אולי ביטוי טכני עמוס מדי. לאמיתו של דבר, נמצאים
אנו בתהליך של וולגריזאציה כלכלית, ותנועת העבודה לא זו בלבד שלא יצאה להתמודד
עם התופעה הזאת אלא שהיא, ביודעין, או שלא ביודעין, בכוונה תחילה או בהיגררות,

ראליים.ֹלקטוֶנתנה לה את ידה ומוסיפה לתת. עלינו להתייצב נגד מגמות אלה בלי שיקולים א
אין הם תואמים את המורשה שבשמה אנו מדברים, שעשוה בעצם למקלט טכסי, ולא למערכת

יום שלהם.–של אמונות ודעות המדריכות את החיים ביום
ה הממלכתי, מעשה נכון שעם בוא עליית ההמוניםָבשעתו עשתה תנועת העבודה, או ביטוי

נתנה את דעתה על הבסיס, כלומר על הפרנסה. בדין ראתה שהפרנסה איננה רק תנאי
 בלעדיו בעיסוקים האנושיים והחברתיים, אלא שכדי להיקלט במרקם החיים שלאפשר–שאי

הארץ חייב האדם לעמוד ברשות עצמו, באמצעותה של הפרנסה. אך השגיאה ההיסטורית של
התנועה היתה, שחשבה שבהבטחת הפרנסה היא יוצאת ידי חובתה. היא ראתה את עצמה
חייבת להבטיח את הקיום, ואנשים שלא עברו את כור הציונות כתנועה מודרנית, אלא
ינקו, עם כל העוצמה שביניקה זו, מן הדבקות המסורתית בציון לא נתנסו בתהליכים
החברתיים של העולם המודרני, ובהגיעם לארץ הורגלו ומצאו עצמם בתוך מדינת רווחה,
שהצד החזק והחלש שבה הוא בכך, שהיא מעניקה לאזרח ונדרשת להעניק, בלי לדרוש בעת
ובעונה אחת השתתפות פעילה ביצירת המשאבים שמכוחם היא מסוגלת להעניק. כיוון שלא
נעשה מאמץ ראוי לקרב את בעלי היכולת האינטלקטואלית, להתנסות בבעיתיות של מדינה
מודרנית וגם לעקור מליבותיהם את נסיונם הקשה עם העולם הערבי כגורם מכריע
באוריינטאציה המדינית שלהם, שהרי הם הם היהודים היחידים שהתנסו בלאומיות הערבית
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ישראל, אנו מוצאים את עצמנו יום אחד מופתעים מתגובותיהם–ובתגובתה על הקמת מדינת
המדיניות והחברתיות. יש לזכור כי אין אוטומאטיות. לא כל שכן שתנועה, היונקת משורשים
רעיוניים וחלוציים אינה יכולה לשקוע באוטומאטיות. ואם היא שוקעת בה, אם היא נעשית

13 ועדים מכתיבים לה את התנהגותה כי להם העוצמה, קרי העיצומים,–איגוד מקצועי ש
 איזו היענות—ואם אינה פועלת יום יום ברוח של פגישה מלמדת, פגישה מחנכת ומלמדת 

אפשר בעצם לצפות מאנשים שהּושארו בצד בדרך?
בספרות של התנועה הקיבוצית אפשר להבחין בנסיונות מתמידים לבדוק את המציאות.
מצויים בה גם פרסומים סטאטיסטיים, שאינם מחמיאים תמיד. לעומתה, אין תנועת הפועלים
בישראל עוסקת בחשבון הנפש. אופק החיים שלה משתרע ממערכת בחירות אחת למערכת
בחירות שניה. כמו שקורה בענינים מסוג זה, ככל שהם מורכבים, הרי דבר מוצדק לשמו יש
לו גם משקל אינסטרומנטאלי. אך ללא נסיון לנסח מחדש את הדברים, לפי נסיבות החיים
מכאן ודבקות בגרעין הרעיוני מכאן, גם השיקום שצריך להתגלות במערכות אלקטוראליות

סיכוייו מעטים, אם לנקוט לשון זהירה.
מן התנועה הקיבוצית נדרש להוליך בכיוון של מיתון האינטרסים המקצועיים, שנעשו

אפשר היה כנראה–מוקד התעניינות של תנועת הפועלים; ממנה נדרש להוביל בכיוון, שאי
 אל הדור השני והשלישי ולהניעו להצטרף לתנועה הקיבוצית. מה—לזכות בו בדור הראשון 

יומית. בהקשר–שעשתה העבר תנועת הנוער צריך שייעשה עכשיו על רקע של פגישה יום
זה מותר לאמור לתנועה הקיבוצית שהיא מייצגת אליטה של החברה הישראלית, לא אליטה
הפועלת לטובת עצמה, אלא אליטה משרתת, העומדת לרשות מטרות שמעבר לה. אליטה
כזאת אין בה כל פגם. להיפך. מעמד של אליטה משרתת הוא שימוש טכנולוגי מחודד של

מושג החלוציות.
התאבנותה של תנועת העבודה לעומת הגמישות המתגלה בתנועה הקיבוצית, תובעת מן
התנועה הקיבוצית לא רק התגייסות, אלא עמידה של מנהיגות הטבועה בנורמות של התנהגות
וראיה חברתית מקפת, שיהיה בה תרגום מסויים של נסיון החיים שרכשה התנועה הקיבוצית.
הדבר אמור גם לגבי יהדות המערב. אין כיום כל הבדל בין 'לייבור זייוניסט', בין ציונים

ישראל. אין כל הבדל ביניהם, משום שאנחנו–הקרואים בשמות אחרים, או בין תומכי מדינת
ישראל–נתנו לדברים להתגלגל כך שתיווצר מציאות שבה תמיכה פוליטית וכספית במדינת

יש בה משום יציאת ידי חובה של הציונות. והמצפון הציוני אינו נוקפם על כך. גם בתחום
זה על התנועה הקיבוצית, שלעולם יש לה גם אינטרס לגיטימי ביצירת עתודות של עליה
והגשמה, להוביל לכיוון אחר, ולמנוע שקיעה במצב שבו מצוייה היום יהדות המערב,
שהתעוררות בתוכה, אם ישנה, באה רק בעקבות חזות דמוגראפית שחורה שמא יעברו מן

העולם, חס וחלילה.
שני צדדים בפוליטיקה: ניוּוט ותימוכין. מציאת תימוכין היא מציאת אנשים העומדים
מאחוריך. ניווט הוא הכוונת מהלכם של דברים. שני הצדדים האלה צריכים לפגוש זה את זה
ולהזין אחד את משנהו. התנסינו יפה בעובדה, שיש תימוכין בלי ניווט. לא נוכל להתחרות
בגיוס תימוכין, אם לא ננווט את התהליכים. גם קיימות דרגות שונות בניווט: דרגה רעיונית,
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מקומה של העבודה, מקומה של היוזמה, הקשר בין העבודה לאחריות אישית וחברתית,
 למשל, היחס בין איגוד מקצועי ובין—וכיוצא באלה. יש רמה של ניווט בתחום הארגוני 

צדדים אחרים של מקומו של האדם בחברה. מובן שיש רמת ניווט בתחום הפוליטי. מה
האוריינטאציה הפוליטית שאנחנו מציעים? הנלך שולל ושבי אחרי הסיסמה של הקונסנזוס?

ידוע שהמשתיק הוא לרוב הצעקן. הדובר וטוען איננו צריך להשתיק.
ישנה רמה של חיי יום יום כלפי אנשים שלא נתנסו בנסיון חיים, המקביל לנסיון החיים
שממנו שואבת תנועת העבודה. ואפשר להוסיף עוד רמות. אולם בלי נכונות של גרעינים
פעילים מתוך התנועה הקיבוצית להציב את עצמם בתוך תנועת הפועלים בכללותה בעמדות

הנחת, שאנחנו שרויים בה לא תעקר מליבותינו,–מחנכות ומובילות בכוח החינוך דומה, שאי
על כל פנים, לא בשורשיה.


