אריה פרסמן
בהשיבה

ובהתנהגות .
את

הקפיטליסטית ,

בעוד את תכונות האישיות הקפיטליסטית תווה ובר על  -פי ניתוח השיטה
האישיות

תכונות

תווה

הפרוטסטנטית

הדתית

על  -פי הספרהז

של

הפרוטסטנטיזם בתקופה שחקר .
מה כוחו המיוחד של הטיפוס האידיאלי בחקירת מציאות חברתית

שיטה זו מאפשרת  ,על  -פי

?

ובר  ,לעמוד על הזיקה הפנימית בין תופעתן  -כגון  ,במקרה שחקר  ,הפרוטסטנטיזם ועליית

הקפיטליזם .

החוקר  ,המבליט תכונות נפשיות משותפות לאישיות הפרוטסטנטית ולאישיות

הקפיטליסטית .

יכול להסיק  ,שהפרוטסטנטיזם הלם יפה את הקפיטליזם המודרני בראשיתו ; הוא

חיזק את מכנה האישיהן הקפיטליסטית  ,הניע אותה בפעולתה  ,והעניק לגיטימציה יסודית לשיטה

הכלכלית החדשה  .תאימותו זו של הפרוטסטנטיזם דווקא לפעילות קפיטליסטית מוצלחת ניתנת
להערכה ביתר שאת על רקע השוואתו של הפרוטסטנטיזם לזרם הקתולי שבנצרות או לדתות סין
והודו  -שגם אותן חקר ובר  -אשר אינן מצטיינים בתכונות המאפיינות את הקפיטליזם

המודרני  .לשון אחר  ,שיטת הטיפוס האידיאלי במחקר מוכיחה את עצמה בהקשר

השוואתי .

אמור מעתה  :הטיפוס האידיאלי של אישיות דתית מסוימת אינו טיפוס ריאלי ; טיפוס זה לא היה

ולא נברא  .ראוי להביא בהקשר זה דברים שכתב הרב יוסף דב סולוביצ ' יק על ' איש ההלכה ' במכתו
הקלאסית בשם זה

:

'  . . .תיאור איש ההלכה מתייחכ לטיפוס אידיאלי

טהור . . .

אישי ההלכה

הריאליים  ,שאינם טיפוסים פשוטים אלא מורכבים  ,מתקרבים כמדה מועטה או מרובה אל איש
ההלכה האידיאלי

;

הכל לפי דמות דיוקנם ושעור קומתם

הרוחנית ' ' .

אם להעתיק את שיטת הטיפוס האידיאלי למציאות הקיבוצית הדתית  ,הרי הדת היהודית
בגילויה ההלכי היא הגורם המבדיל המובהק  ,המבחין בין האישיות הקיבוצית הדתית לבין
האישיות הקיבוצית החילונית  ,ובה בעיקר נחזן למצוא את סוד ההצלחה המשלית היחסית של

הקיבהן הדתי  .המפתח לסוד זה הן התכונות הנפשיות המשותפתן לטיפוס האידיאלי של האישיות

ההלכתית ושל האישיות הכלכלית הסוציאליסטית של הקיכהן  .לשון אחר  ,אם בעשרות השנים
האחרונות מתרחקת האישיות הקיבוצית הריאלית יותר ויותר מטיפוס האישיות הכלכלית
הסוציאליסטית האידיאלית  ,בקיבףן הדתי התרחקות זו מעטה יותר  ,בשל אישושה של האישיות

הכלכלית הסוציאליסטית על  -ידי אתיקה דתית  .זאת אבקש להראות

בהמשך .

הרמה המשקית של הקיבוץ הדתי
המחקר המקיף והמעמיק ביותר על ההתנהגות הכלכלית בקיבתן הדתי על רקע התנועה הקיבוצית
הכללית נערך על  -ידי יעקב גולדשמידט  ,מי שעמד שנים רבות בראש

ניהול ' .

קיבוצית לשירותי

' חשב :

היחידה הבין -

גולדשמידט בדק את ההתנהגות הכלכלית של ארבע התנועות

הקיבוציות שהיו קיימות בשנים  ' , 1982 - : 958האת על  -פי אינדקס כלכלי שפיתח יחד עם ליאון
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שלוש התנועות הקיבוציות

והקיבול המאוחד בשנת

התנועות האחרונות ויצרו את התנועה הקיבוצית המאוחדת ( תק " ם ) .

.

נ'

9ך19

התחברו שתי

שעשוע .

6

אחת משלוש התנועות הקיבוציות האחרות  ,ומה גם  ,הפער בין הרמה המשקית של התנועה הדתית

לבין ממוצע התנועות החילוניות התרחב והלך עם הזמן
1968

.

הרא מצא  ,שבמשך כל השנים האלו עלתה הרמה המשקית של הקיבךן הדתי על זו של כל תפילת שחרית בקיבוץ

.

.

 ; 13 3 -ב  ; 18 3 - 1978 -ב - 1982 -

. ) 22 . 8

( בשנת 1958

היה הפער .

 6 8נקודות ;

ב-

גולדשמידט מצא גם  ,שהרמה המשקית של

הקיבצן הבודד בקיבתן הדתי קרובה יותר לממוצע התנועתי מאשר בתנוערת

החילוניות .

7

י

:ץ ילרוה ?בצ::
-

תש " ,
ב " ה בתשרי
באוקטיבר 146י
(

ההבדל

הניכר בין ההתנהגות הכלכלית בקיבתן הדתי להתנהגות זו בתנרעות הקיבוציות החילוניות הומחש
במחקר אתך  .בשנת  - 1972שנה כמעט אמצעית בקשת השנים שנבדקו במחקר של גולדשמידט

 -היתה רמת ההכנסה הגולמית לחבר בקיבתו הדתי ובאיחוד הקבוצות והקיבוצים כמעט שווה

אך הקיברן הדתי עלה על איחוד הקבוצות והקיבוצים בהכנסה

.

(3 2

6

יותר לחבר ) ובהון עצמי

.

(2 6

נקייה ( _ 3

,

 1יוחד לחבר )  ,בחסכון

יותר לחבר)  8 .ואכן  ,הפער בין ההתנהגות המשקית בקיבהן הדתי

אינדקס זה מעריך את הביצוע המשקי של כל קיבוץ על  -פי שלושה ממדים פיננסיים ושלושה ממדים רווחיים .
כיישמם את האינדקס לכל הקיבוצים בישראל משגה מסוימת דירגו גולדשמידט ושעשוע את ההצלחה המשקית

.

מ  0 -עד 100

-

כאשר

100

מציין הצלחה משקית מירבית בשנה זו

( 1968

.

7

כדירוג הממוצע של כל הקיבוצים )  .לפרטים ראה
 . 794 - 814עק  29 ) 1974 ( ,שט "" "7ן ס Perfornlance ' . 71" Journal
פישולן וגולד ממידט ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 511 - 510

8
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Evaluating Financial

מקרה הקיברן הדתי ' הקיכרן ,

הראשון של מאמר וה ראה  . 9- 30 :קק 62 , 1 ( September 1983 ( ,

נלקחה כשגת בסיס  ,שבה נקבע 50

( 12תשמ " ח )  ,עמ'

. 45 - 34

לפרסומו

 . Social FQrces ,איחוד הקבוצות והקיכוציס
~

נבחר להשוואה עם הקיכרץ הדתי כשל הלשכה הסטטיסטית המשותפת לשתי התנועות בתקופה הנרוגה  .על  -פי

.

גולדשמידט דלעיל הערה

הרמה המשקית של איחוד הקבוצות והקיבוצים אבחנה כאורח כללי את זו של

, )5

שתי התנועות הקיבוציות החילוניות האחרות  .בנקודה זו ראה
263

.ק .

Ams ~ erdam 1977

.

Kibburz Evonomy

גם 14 ) :

,

ס . Growrh Fatterns

Barkai

.א

ן1 :21

)

; 23

אריה פקסן

לבין התנהגות זו בתנועות הקיבוציות החילוניות נגלה לעין כול

אחר , 1982

שקרה לתנועות החילוניות  -הקיברן הדתי לא קרס מבחינה

כאשר  -בניגוד למה

כלכלית .

קווי תמונה כלכלנם השוואתית זו של הקיבוצים הדתיים והחילוניים מתחדדים על רקע מגבלות

ניכרות .

שהצרו את הפעילות המשקזז של הקיברן הדתי במשך השנים  ,וצפוי היה שתפגענה

.

בהישגיו '.

א  .קיים מתאם חיובי בין גילו של משק קיבוצי לבין רמתו הכלכלית אך בממוצע גיל

הקיבוצים הדתיים נמוך יותר מזה של קיבוצי כל אחת מהתנועות החילוניות ; ב  .הקיבוצים הדתיים

.

התיישבו בתנאים נחותים מבחינת האקלים טיב הקרקע ומצב הבטחון ( במלחמת השחרור נהרסו
חמישה מתוך עשרת הקיבוצים הדתיים שהיו קיימים אז  ,ואלה היו צריכים לבנות את משקיהם
מחדש  ,בדרך כלל באזורים אחרים
הקיבוציות החילוניות

:

בשנת

באוץ ) ;

1988

ג  .שיעור הילודה בקיברן הדתי גבוה מזה שבתנועות

היו .

1 5

חברים ; " י .

ילדים יותר לכל שני

ד הרווחיות של

החקלאות בקיבוצים קטנה והלכה בתקופה שנחקרה  ,ומאז ראשית שנות השישים חלקה של

.

התעשייה בהכנסה הקיבוצית גדל והולך ואילו בקיברן הדתי חלקה של התעשייה בהכנסות הרבה

יותר קטן ( בשנים

1987 - 1958

סיפקה תעשיית הקיברן הדתי  30 %מהכנסתו הגולמית  ,לעומת

62 %

בתנועות הקיבוציות החילוניות ) ; ה  .יש שפעילות משקית מקובלת בקיבר ! הדתי מוגבלת על  -זדי
נורמות ההלכה  ,כגון

איסור איסוף יבולים בשבת ומועד בעונות ' בוערות ' או כתנאי אקלים

;

מזיקים  .י י
הקיברן הדתי .

הנה כי כן  ,מגבלות אובייקטיוויות אלו היו צריכות להוריד את רמת הביצוע המשקי של

המגבלה האחרונה מלמדת  ,שיש שתוכני ההלכה מצרים פעילות כלכלית תקינה  .ואם בכל זאת .

.

אטען שיש בידי ההלכה לאשש התנהגות כלכלית  ,הרי הדבר נובע מן התכונות המבניות של
ההלכה  ,המשפיעות על כושר נאמניה לקבל עליהם עול חיים

סוציאליסטי .

האישיות הכלכלית הסוציאליסטית
החיים הקומונליים במתכונת סוציאליסטית מעצם מהותם הם חיים ערכיים  ,וכתור כאלה הם אינם

' טבעיים '  .חיים אלה  ,כתובעם מהאדם להכניע את נטיות לבו ולרתום את אישיותו למערך חברתי

רציונלי ,שיטתי וחמור  ,מחייבים מודעות מתמדת לערכים המקיימים אותם  .זיגפריד לנדסהוט .
הלרן המחקר הסוציולוגי של הקיברן  ,הציג יפה את תפקידה המכריע של התחייה הלאומית

היהודית בקיום החיים הקיבוציים 2 .י על  -פי

לנדסהוט .

חברה קומונלית  ,הנוצרת למען חיים

שיתופיים ושוויוניים גרידא  ,אין לה כושר קיום ; המטרה הערכית  ,המלכדת את בני החכרה  ,צריכה

.

.

להיות מעבר לערכי השיקוף והשוויון  .עד להקמתה של התנועה הקיבוצית אומר לנדסהוט לימד

9

לפי

וט מנבלות אלו ,לדוצ'א האחרונה  .יאה " Valu ~ s and Econornic :

 . Goldschmidt , ' Adherence 1ץ

Success : ths Case 01 the Israeli Communes . ( unpublished paper
) -
10
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סקר

הילד ' ס דגדגי

' ותר לא רק מגדיל את דוצאות הצריכה

והתנוך .

איא

גם מקמין את מספי היביים

היניליס להתמסר לפיילות כלכלית יצונרר .
11

.
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הצלחה משקית בקיבדן הדתי

הנסיון ההיסטורי  ,שרק דת מסוגלת להניע בני  -אדם להדחיק את רגשותיהם ואת שאיפותיהם
האינדיווידואליות  ,ולהפוך את חייהם היומיומיים לעבורת שירות במערך קולקטיבי  -רציונלי  .אם
הקיברן

החילוני הצליח להכות שורשים ולפרוח  ,אין זאת  ,אומר

שהלאומיות מילאה את תפקיד הדת

.

בהוויקוו  ' .י

לנדסהוט .

אלא משום

לשון אחר  ,בוני החברה הקיבוצית הגדירו את

עצמם כסוציאליסטים אך הסוציאליזם כשלעצמו לא הספיק כדי להבטיח חיים קיבוציים בעלי

כושר קיימא  .הסוציאליזם
של הקיברן  .במישור אהד

.

בשירות התחייה הלאומית הוא שהבטיח את התבססותו ואת שגשוגו

ביטא אפוא המבנה החברתי הקולקטיבי  -הרציונלי של הקיבתן את

מימוש הסוציאליזם ובמישור שני  ,נעלה יותר מבחינה ערכית  -משמעותית  ,שימש מבנה זה את
המטרות החלוציות

הלאומיות  .איש הקיברן .

בנכונותו לבטל את רצונו מפני רצון הקולקטיב

ולהעמיד את עצמו  ,בתפקידיו החלוציים  ,לרשות הקולקטיב  ,היווה פונקציה של חברתו במימוש

הערך העליון של התחייה הלאומית  .שילוב זה של סוציאליזם ולאומיות הוכיח את עצמו כמיוחד

בתחום המרכזי של החיים הקיבוציים  ,התחום הכלכלי  -היצרני  .הקיבצן התפתח ליחידה יצרנית
מעולה הודות למבנהו הרציונלי המובהק  ,הנתון למרות ערכאה מרכזית חזקה  ,וכחלק של התנועה
החלוצית כולה פנה הקיברן לטבע  ,וזאת על  -פי אתוס של עיצוב העולם מחדש  ,מתוך כוונה
' לרדות בו  ,לשעבדו לרצוננו  ,למטרתנו ' 4 .י
אמור מעתה ; הטיפוס האידיאלי של האישיות הכלכלית הסוציאליסטית שבקיבה יודע לשלוט

,

ברגשותיו

;

הוא מתייחס בראש ובראשונה לקולקטיב שלו  -ולא לעצמו

הוא חושב ופועל

;

באורח רציונלי  ,ומונע לעסוק בפעילותו המשקית על  -ידי אתוס של כיבוש המציאות  .בתכונות
נפשיות אלו נבדלת האישיות הכלכלית הסוציאליסטית מהטיפוס האידיאלי של האישיהן
הקפיטליסטית רק באוריינטציה הקולקטיבית

שלה .

השליטה העצמית היא ערך  -האב במבנה האישיות הכלכלית הסוציאליסטית של הקיבר

.

,

.

רק

אדם  ,המרסן את נטיותיו ואת רגשותיו יכול לדרוך את אישיותו ולארגנה לקראת מימוש מציאות

ערכית  .ההסתפקות במועט  -ההסתייגות מהנאות חושניות  ,העשויות להסיח את הדעת ממטרה

ערכית מרכזית  -היא ביטוי מוחשי לערך השליטה העצמית  .היטיבה יונינה טלמון לנסח את
הקשר בין הסתפקות במועט לבין קיום חיים ערכיים

:

ההסתפקות כמועט היא בבחינת תנאי הכרחי לחיים ראויים

הנאות חומריות מטה את האדם מן העיקר אל

הטפל . . .

הדרך אל הבאות רצופה דחיית

הסיפוקים הקטנים למען הסיפוק הגדול והשלם של תודעת
לשליטה העצמית ערך כלכלי מפורש

בקיברן .

לשמם . . .

להיטות אחר

ההגשמה  .יי

לא זו בלבד שרמת החיים הנמוכה מגדילה את

חלקם של המשאבים הכספיים המוקדשים להשקעה היצרנית במשל  ,אלא כיבוש הרגוזות מחזק
את כושרו של האדם לחשיבה שקולה  -מתוך דבקות במטרה הערכית המנחה  -גם בתחום

הכלכלי  .אף האוריינטציה הקולקטיבית מעוגנת בשליטה העצמית  .נכונותו של הפרט לבטל את
רצונו מפני רצון הקולקטיב תלויה ביכולתו להכניע את רגשותיו ואת שאיפותיו האינדיווידואליים
ולפעול למען הקולקטיב ללא תמורה

נו
14
(1

שט .

עמ ' ~ ( 5 -

.

,

.

א ' תרשיש קובץ הקיבוץ
י טלמון  -גרבר ' הסתפקות

. 227 - 224

.

מיידית .
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המאוחד  ,תל -אביב תיצ. .

ב עמ '

במועט -

נסו .

.

דפוס ' תמורה אידיאזלתית ' ישד שביד

,

. .

כקיבך  ,ירושלים תש ל עמ '

חריש ראשון בכתר  -עציון
(  943ו )

מאז קום המדינה נתלש והולך כוח השראתה של התחייה הלאומית בקיום מבנה החיים

הסוציאליסטי בקיברן  .הירידה במתח הערכי קיבלה ביטוי מוחשי במגמה המכוונת והמתמדת

להעלות את רמת החיים  ' .י

ערך השליטה העצמית מכוח מטרה עליונה נחלש אפוא ועימו הערכים

ולקטיבית  .גם

הנתמכים של חשיבה כלכלית שקולה ואוריינטציה

האידיאולוגי

יחד עם זאת המשיך לשרור כתנועה זו מתח

;

-

דתי .

בקיכלי

הדתי רפה המתח

קיבוץ ודת בהוויית הקיבוץ הדתי בראשית שנות השלושים
היחס בין הדת היהודית לבין החיים הקומונליים בהוויית הקיבתן הדתי הוא מורכב  .ראינו לעיל ,

שלדת חשיבות מכרעת בקיום חיים קומונליים שרירים וקיימים במתכונת סוציאליסטית  .אך ,
בניגוד לנצרות  ,למשל  ,שעל  -פיה חיים קומונליים מבטאים את המימוש הסגולי של הדת -

ויעידו על כך המנזרים הקתוליים והחברות הקומונליות הפרוטסטנטיות שהאריכו

ימים יי -

אין

היהדות מצדיקה חיים כאלה  .עובדה היא  ,שהקיבוץ הדתי לא היה יכול למצוא כמהלך התפתחותו
תקדים היסטורי  -דתי לחיים קומונליים  -פרט לאיסיים  ,שלא

נכללו בזרם המרכזי של היהדות  ' .י

ראשוני החלוצים הדתיים  ,שהתחברו יחד ליצור קיבוצים משלהם הונעו אפוא על  -ידי אותם

.

הערכים שהניעו את החלוצים החילוניים  :התחייה הלאומית בעיקר אך גם הסוציאל ם  .ברם  ,תוך

-

כדי התפתחותו של הקיברן הדתי בקע ועלה המימד הדתי בהווייתו  ,ומימד זה ביקש להקיף את

הממדים האידיאולוגיים  .המימד הדתי היה חייב לזכות בפרימט במערכת הערכית של הקיברן

.

הדתי כתנועה משום שהוא היה הערך העליון של החברים
שדרשו את התמסרותם הטוטלית
132

"

1

17

.

שם עמ '

;

הדת היא שנתבעה להצדיק מטרות

לאורח  -החיים הבלחי  -טבעי .

. 230 - 229

ראה Chrisrian Churches , London 1931 : R . M . Kanter , :

r~ chiags afrhr

Commirment ad . Community , Cambridgr , MA 1972

"

1

ראה  :ש '

קרניאל  ' ,בשול ' המאמרים

על האים  -ם ' .

; לתש ,

ל ( שבט

תש .ז .
)

Social

,

עמ ' . - 7

 . Troeltsch , Theש

יציאה

לעבודה  ,קיבוץ

עין  -צורים

( ) 1947

.

הנה כי כן  ,כאשר עלה לדיון הצידוק להווייתו הקיבוצית של הקיבצן הדתי בכל תולדותיה של

תנועה זו  ,התמקד הדיון בדת  .יש שהביטוי הדתי לערכים הלאומיים והסוציאליסטיים היה בלתי -

מגובש מבחינה אידיאית  -כגון  :החיים

החלוציים כמימוש מצוות יישוב אלץ  -ישראל ' י

הקומונליים כמימוש מצוות אהבת הרע או כביטוי למשטר חברתי מתוקן

ונ -

והחיים

ויש שהביטוי הדתי

לערכים אלה זכה ללבוש אידיאולוגי דתי קוהרנטי מקיף כברעיון בניין הקהילה הדתית

המודרנית  .יי

הנקודה המעניינת אותנו היא  ,שכין אם הדת העניקה לחיים הקיבוציים הדתיים צידוק

אידיאי מקיך ובהיר  ,ובין אם רחשים דתיים  ,בעיקר  ,פרנסו את החיים הקיבוציים  ,חיים אלה
נתפסו  ,מבעד רקמתם הערכית  ,בראש ובראשונה כאמצעי לעבודת הבורא  .מכאן שאם בהקמת

המדינה  -שהיתה בבחינת המימוש הסופי של המטרה העליונה של התנועות הקיבוציות
החילוניות  -החל להידלדל מקור הערכים שקיים תנועות אלו  ,בקיבה

,

.

הדתי שבו המטרה

הערכית העליונה  ,עבודת הבורא  ,לעולם אינה מתממשת סופית  ,ממשיך המקור הערכי

המתח הערכי  -הדתי בקיברן הדתי

T1P3

לפכות .

במיוחד ממערך עצמאי של כללי התנהגות דתיים ,

שמתחילתו של הקיברן הדתי השתלב ברקמת החיים של הכריו  -ההלכה  .הווה אומר  ,בחיים
הקיבוציים הדתיים נתקיימו שני מערכים נורמטיוויים דתיים

:

האחד אידיאולוגי  -דתי  ,של

ה ' מצוות ' הקיבוציות  ,והשני דתי טהור  ,של המצוות המסורתיות  .שני מערכים נורמטיוויים אלה
נשתלבו יחד בהוויית הקיבהן הדתי מבחינה אידיאית  ,כנורמות לעבוד את הבורא  .אך הם השתלבו
יחד גם  ,ובעי ר  ,מכוח התכונות הנפשיות המשותפות לטיפוס האידיאלי של האישיות ההלכתית

11
20

למשל א ' נילון" .עודנו החלו ' -לאום" .
ראי ,
למוטיב אהבת ברע נצלוק להיים הקומונליים  .ראה  .למשל ברוך אימבר]  ' ,בקבתית אברהם '  .זיעיפ  ,ז סירת
 .למוטיב ומשסר המתוקן ראה .
" ר תשייט  ,עמ '
' דשנו '  .עמודים  ,ננו
'ד  :וכן ו' .
תר
" נ  .שמחה
אביב תשכ  .ה  .עמ '
למשל אונא " .יעוד נביאים וסוצ.
פי שמב " ס .
פרידמן מטירת -צבי ביקש לעגן את המימד השיזופי שבח " הקיבר,
.
אנו קיבךן דתי '  .עמודיפ  ,ננ 4טבח תשמ  .ד  .עמ '
ראה מאמרו
.
ליעיל  ,הציה .
לפרטים יאה
"
!

;

.

עמוד ' ס 2נ ( 1תמוז תש  ' -ק  ,עמ '
(

;

! " ו )  ,עמ '

;

' מה ה

(

א

(

4 - 33נ

)

אלקם דתי '  ,שותפות של אמת  ,תל -

 :מ'

 - 14ר. 2

- 24

בדרגך העליונה של ! דקה על -

 ' :במה

21

 :פתגמן

(

 ) 11עמ '

121 - 11

)

124 - 111

133

אריה וישמן

ושל האישיות הסוציאליסטית  ,דהיינו פעילות מעשקן בעולם למען עיצובו מחדש  ,ריסון עצמי ,
חשיבה והתנהגות רציונלית  ,ואוריינטציה

קולקטיבית .

התכונות הנפשיות הקשורות להלכה
בספרי ' בין דת לאידיאולוגיה ' התוויתי את התכונות הנפשיות של האישיות ההלכתית בקיבתן
הדתי  ,הבונות אתיקה

תנועה זו .

נ2

דתית  -סוציאליסטית  ,והתבססתי לשם כך על הספרות

האידיאולוגית של

כאן אתמקד בביטויים מעשיים של תכונות אלו  .באשר לפעילות המעשית בעולם  ,הרי

ההלכה מעצם מהותה כמערכת חוקית מתייחסת לעולם הזה  ,למציאות המוחשית  ,והרעיון היסודי

הקשור בה בהקשר זה הוא עיצוב העולם מחדש מבחינה דתית  ' -תיקון עולם '  .י 2מנקודת ראש זו
משתלבים יחד אתוס כיבוש המציאות של הכוציאליזם ושל הדת היהודית  .שתי הרשויות הערכיות
תובעות פעילות מעשית בעולם במטרה ל ' תקנו '  ,ו ' רוח ' ההלכה משתלבת יפה בדינמיקת הייצור

,

הכלכלית  .אך בו בזמן דומה שאין תכונת נפש דתית זו מעניקה יתרו כלכלי לקיבתן הדתי  .גם

לאחר שנחלשה המוטיווציה האידיאולוגית לייצור בתנועה הקיבוצית  ,ממשיך הייצור להיות מונע

על  -ידי דינמיקה כלכלית עצמית  ,המכוונת להישגים גבוהים ככל האפשר .
אולם  ,התכונות הנפשיות האחרהז של האישיות ההלכתית אכן מעניקות יתרון כלכלי אמצעי

.

לקיבהן הדתי  .קבלת עול ההלכה משמעותה יכולת של שליטה עצמית וזו מאפשרת את הכוונת
החיים למען מטרה ערכית נעלה  ,כדברי משה אונא ,

משדה  -אליהו :

מביע [ ותן את הדרישה לא לתת לחיים להתפתח לפי חוקיהם

לרעיון ' ' .

נ

' המצוות

ה " טבעיים " ,

המעשיות . .

.

כי אם לכוונם  ,בהתאם

אליעזר גולדמן  ,אף הוא משדה  -אליהו  ,הצביע על הקשר בין השליטה העצמית מכוח

ההלכה לשליטה העצמית מכוח החיים הקיבוציים

יודעים שחיים של טעם אינם יכולים להיות

:

' החיים בקבוצה אינם נורמליים  .ומי כמונו

נורמליים  .האם קיום תרי" ג מצותי הוא נורמלי ? ' ' .

 :גם

אם ערך השליטה העצמית נתרופף אפוא בהקשר של הסוציאליזם בתנועה הקיבוצית  ,בקיבתן

הדתי הוא ממשיך לשרור בה שר של הדת  .בעשרות השנים האחרונות באה השליטה העצמית

,

לידי ביטוי מוחשי בקיבר הדתי בפער הרחב בין רמת החיים של חבריו לבין זו של חברי התנועות
החילוניות  .כשנת

1976

ה בוצות והקיבוצים

"

י

,

-

 ,למשל  ,הוצאות הקיום לנפש בקיבה הדתי היו

כ  80 % -מאלה שבאיחוד

וזאת כאשר ההון העצמי לחבר בקיבתן הדתי היה פי שניים ויותר  .הווה

אומר  ,אם בתקופה החלוצית הקלאסית  ,שלפני הקמת המדינה  ,נבעה ההסתפקות במועט גם
-

מכורח תנאים כלכליים דחוקים  ,הרי בקיבהן הדתי מובלט מעמדו הערכי של יסוד זה בתקופה של

שפע כלכלי  .בשנת

1967

נתן הקיבףן הדתי ביטוי לרגישותו המיוחדת לערך ההסתפ ות במועט ,

בקיימו ימי עיון שהוקדשו לערך זה  .הנימה הדתית  ,שעברה כחוט השני בדיון

,:

1 ,1

22
(2

24

,

נ2
2

שט  .הפרק 'הקולקטיב דסוצ ' אליסטי  -הלכי .
ראה  :היכ מילובי "ק  ,לעיל  .הערה .
 .עמ ' . ,
אונא  ,לעיל  .הערה
"
וכצרכנות השתופית '  .ידיעזח הקיבוץ
א ' נולדמן ' .
'

?

)4

)2

עמ '

עמ ' ( 9

9

על  -פי הרצאה של י ' 1ולדשמידט בבני רנ " א

.

תשנ א .

( 2ו 37 -

,

שנתקיים  ,מגלה

-

.

ואילך  , .ואילך .
7

(

וו .

הדתי  " " .ו  ,סיוון תש  ' -דן  .עמ '
של האנודה הסו יילוג.ת הישראלית .

1נ .

?

.

או  :יברס טת

בי -אילן .

( 45ה

פכי

בעליל את מקור ההשראה לרמת החיים הצנועה יחסית של חברי הקיבהן הדתי  .י2
זאת ועוד  ,המשמעת העצמתו ההלכתית מחזקת את החשיכה הרציונלית  .להסברת נקודה זו
אסתייע בלשונו הממצה של אהרן בר " ט
היהדות [ מכוח המצוות ] . . .

עליו  .במלים אחרות

:

:

דורשת . . .

שהאדם ישתלט על יצריו ולא שיצריו ישתלטו

היהדות דורשת לשים את הרצון במקומו של

היצר . . .

( הן " צר '

הוא הגורם המביא את האדם לעשות דברים בלי מחשכה ושיקול דעת  ,ו ' רצון '  -הגורם
הקובע את מעשי האדם אחרי שיקול

הדעת ' .

נ

בקיבתן הדתי בא מימד הכרתי זה של השליטה העצמית לידי גילוי במדיניות ההשקעה השקולה
שלו  ,שאחד מביטוייה הוא ההימנעות העקרונית מלהיכנס לאפיקי השקעה ספקולטיוויים  ,לרכות
27

,

2

הסתפקית בדייט נערך מהוה ' של דיברה הקיבוצית  :ימי עיף בקבוצת
(
חשכיה  .על השליטה העצמית של ' איש יהיכה ' ראה  :הרב סולוביצ "
א ' בריס מעוית למה מתני ? ' רושלים תש  ' -ד עמ ' . 10 - 9

.

.

,

.בנה .
יעי .

.

נ " ב  -כ  ,נ בניסן תל  -אביב
דעכה

)4

 .עמ ' " - ,9

.7

 ) 1ן:

אמורת הושענות בחל -

:2 :ג שי:

נצהיבנה

השקעות

בבורסה ' .

2

השליטה העצמית מרסנת אפוא את יצר ההרפתקנות הכלכלית  .והנתונים

ההשוואתיים שהבאתי למעלה על ההכנסה הנקייה היתרה של חבר הקיברן הדתי לעומת זו של
חבר כאיחוד הקבוצות והקיבוצים לגבי אותה הכנסה ברוטו  ,מרמזים שהקיבוצים הדתיים הם

יעילים יותר כניצול המשאבים הכלכליים .
היסוד ההלכתי הדומיננטי בקיברן הדתי גם מחזק את האוריינטציה הקולקטיבית  ,שהיא נקודת

מפגש כגולי של הדת עם הסוציאליזם  .על  -פי היבט אחד  ,אנו חמרים לשליטה העצמית -
פעילות כלכלית למען הקולקטיב תלויה בתכונה נפשית זו  .ועל  -פי היבט אחר  ,שהוא מהותי יותר ,
מערך החיים היסודי הדתי של הקיברן הדתי הוא הקהילה הדתית  ,שחבריה מחויבים מבחינה
הלכתית  -וגם ערבים זה בזה  -בקיומה  .עיקרון הערבות ההדדית שביסוד הקיבתן החילוני
זוכה אפוא בקיברן הדתי לתימוכין דתיים  .לשון אחר  ,אל הקולקטיב הלאומי הסוציאליסטי

מתחבר בקיברן הדתי קולקטיב דתי  ,הקיים בזכות עצמו  ,ואשר האדם היהודי נזקק

לו  ,כדי לחיות

חיים דתיים נכונים  .ואכן  ,דומה שבתקופת ירידת המתח האידיאולוגי בתנועה הקיבוצית כולה  ,יש
133
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.

הלה לה הקיבוצית הדתית להעניק לחבריה סיפוקים נפשיים משמעותיים  ,כמידה שאין בידי
כבר

בשנת

"

נון ,

.

אחר שנתגלה כאלץ לראשונה נפט עמד הקיבץ הדהי  -בסעוד לתנועות קיבוציות אהוווה

.

 -בפיתוי ההשקעה במניות נפט בבורסה תוך כדי הצדך מפורשת על נאמנות לעיני דקיכם הסקורייס  .ןאה

.

' עיסקת הנפט ' וירכוש בלי ; בודה ' ןדבי הסערנה ]  ,עמזדיס וו ו

ואדר תשט -וו .

עמ ' 3

,- .
"

.

:

. .

הצרה משק ת בק גט דותי

להעניק ' , .

דקהילה הקיבוצית החילונית

את הקשר שבין השליטה העצמית לבין האוריינטציה

ה ולקטיבית ביטא יפה אפרים יעיר  ,מטירת  -צבי  ,בימי העיון שנערכו בשנת
במועט
-

1967

על הכתפקהז

:

 . . .אם מדובר על ריסון  ,על התאפקות  ,על מיתון  ,על צניעות בדרישות

השקפתנו . . .

 -זאת

לא מפני שאין לנו  ,אלא מפני שסיפוק הצרכים הוא רק אמצעי בשביל

לקיים את העיקר  .ומה המטרות העיקריות

שלנו ?

כיהודים דתיים אנחנו מבליטים את

הצד הדתי  ,או נאמר כמלה אחת ' טיפוח החברה מול טיפוח האינדיבידואום '  .ומיד אנחנו
צריכים להוסיף שזה מתנגד לתפיכה צרכנית  .כי באותו רגע שאני מעמיד כערך עדיף את
החברה  ,הרי האדם חייב

לוותר  .י '

זאת ועוד  ,יסוד מוסד של הקיבהן הדתי הוא הסמכות המעוגנת בהטרונומיה הדתית  ,לעומת
הסמכות המעוגנת באוטונומיה האנושית בתנועות הקיבוציות

החילוניות .

בעוד ההטרונומיה

הדתית אומרת  ,שסמכות הנורמות החלות על האדם היהודי נובעת ממקור חיצוני לו  ,מהאל ,

האוטונומיה אומרת  ,שמקור הסמכות באדם עצמו  .אם בתקופה שלפני הקמת המדינה ויתר הפרט
בקיברן החילוני מדעת לסמכות הקולקטיב  ,בלי לוותר על עצמותו  ,הרי עם ירידת המתח הערכי ,

המדינה .

בתקופה שלאחר ה מת

חייב הקולקטיב להתחרות עם הפרט על הסמכות

,

;

מרות

הקולקטיב בקיברן החילוני נחלשה אפוא  .בקיבף הדתי  ,לעומת זאת  ,ממשיכה ההטרונומיה
הדתית לחייב את הפרט להיות מוכן לבטל את נטיותיו האינדיווידואליות מפני סמכות חיצונית לו ,
לרבות הקולקטיב  .הווה אומר  ,גם אם בקיברן הדתי גברה האינדיווידואלתציה אחר קום

המדינה  ,י '

יש בקיברן הדתי גורם דתי פנימי  ,הנוטה לרסן מגמה זו כשהיא מתנגשת במרות

הקולקטיב  .לא זו אף זו  ,ההלכה המחייבת את הקהילה בתפילה בציבור  ,ממריצה את החברים
להתכנס יחד יומיום  ,ובעיקר בשכת  ,לטקסי תפילה משהעפים  -תופעה שאין לה אח ורע

בתנועות הקיבוציות החילוניות  .עובדה זו מצביעה על ' מכניזם ' חברתי  ,שמעניקה ההלכה לחברה ,
לטיפוח מתמיד של תחושת

הסולידריה ;

הקולקטיבית  .יי

לבסוף  ,דומה שהדת מחזקת את הח " מ הקיבוציים גם

באמצעות מוסד המשפחה  .יונינה טלמון

.

הראתה  ,שחבוק מיבנה המשפחה בקיבהן  ,בת ופה שלאחר קום המדינה נטה לחזק את זיקת

החברים לקיבהן כולו  ' .י
הקיבוצית הדתית  ,לערמת התנועות החילוניות  .אך הדעת נותנת  ,שבקיבוצים הדתיים מחזקת הדת

אין בידינו נתונים השוואתיים המלמדים על יציבות המשפחה בתנועה

את הקשר המשפחתי  .ואכן  ,מחקר שנערך באמצע שנות השמונים  ,על שביעות הרצון של בני הדור
השני בקיברן הדתי מהחיים הקיבוציים  ,מלמד שהקיברן הדתי מעניק סיפוקים משפחתיים במידה ,

בכללם  '.י

המהווה גורם ראשון במעלה למידת שביעות רצונם של החברים מהחיים בקיברן
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:17

גדיה יישמן

גורמים לא  -דתיים המשפיעים על הרמה המשקית
מה הם הגורמים הלא  -דתיים העשויים להשפיע על הרמה המשקית הגבוהה של הקיבוץ

הדתי ?

.

שני חברים בקיברן הדתי רמזו ל ' ברכה ' שבמעמדו השולי בחברה הלאומצו ברוב תקופת קיומו ,
לפענוח רמתו

המשקית  ) .נ

פרץ חייקין  ,מקבוצת שלוחות  ,הצביע על ' השאיפה למצוינות של

המיעוט ' שאפיינה את החלרן הדתי ; הוא ביקש ' להוכיח [ את ] עצמו על אך מגבלות הדת  ,החברה

.

והסביבה הפוליטית '  .כיוצא בזה  ,יעקב גדיש  ,מקבוצת יבנה  ,ציין שלקיבול הדתי ' לא היתה אותה
הנגישות למקורות [ מימון ציבוריימן כמו ליתר התנועות '  .גדיש גם עמד על כך  ,שרבים מבעלי
הכשרונות המשקיים והמינהליים בתנועות הקיבוציות החילוניות גויסו לתפקידים מרכזיים
בהסתדרות ובארגוני חף ! אחרים  ,הקשורים להנהגת החברה הישראלית  ,ועל כן לא יכלו להתמסר
לקיבוציהם  ,כפי שעשו האישים המקבילים בקיברן הדתי  ,שלא יכלו להגיע לתפקידים מרכזיים

כאלה .
יעקב גולדשמידט מונה שני גורמים לא  -דתיים אחרים להסברת הרמה המשקית הגבוהה של
הדתי :

הקיברן

היותו של הקיברן הדתי תנועה קטנה יחסית בתוך התנועה הקיבוצית

והיסוד ה ' גרמני ' הדומיננטי באוכלוסייה הוותיקה של הקיבהן

הדתי ' , .

כולה ' .

[

אך לשני גורמים לא  -דתיים

אלה מצרף גודלשמידט את הדת  .שלושת הגורמים  -גודל התנועה  ,היסוד ה ' גרמני ' והיסוד הדתי
גולדשמידט  ,בקשר

 -קשורים זה לזה  ,לדברי

גומלין .

היקפו המצומצם של הקיבול הדתי עשוי לקדם את התנהגותו המשקית  .המספר הקטן יותר של
משקים דתיים מאפשר לרשות המשקית המרכזית פיקוח הדוק יותר על התכנון והביצוע בכל משק ,

והוא מאפשר גם עזרה הדדית רבה יותר בין הקיבוצים השונים  .אך מהשוואה שערכו גולדשמידט
ושעשוע בין הרמה המשקית של הקיבצן הדתי לבין זו של תנועה קיבוצית קטנה אחרת  -העובד

הציוני  -המונה חמישה קיבוצים  ,שלהם ארגון עצמאי  ,התברר  ,שרמתו המשקית של הקיבהן
הדתי עלתה בהרבה על זו של התנועה

האחרת ".

באשר ליסוד ה ' גרמני '  ,הרי הסדר והדייקנות שמטפחת התרבות הגרמנית  -ואשר רבים

מוותיקי הקיכרן הדתי הפנימו אותם  -עשויים לקרם התנהגות משקית  .ואכן  ,ממוצע ההישגים

המשקיים של שמונת הקיבוצים ' הגרמניים ' באיחוד הקבוצות והקיבוצים בשנת
על ממוצע ההישגים

של כלל הקיבוצים בתנועה זו ' , .

1972

עלה בהרבה

מצד אחר  ,מהשוואה בין ההישגים המשקיים

,

של הקיבוצים ה ' גרמניים ' כאיחוד הקבוצות והקיבוצים ובקיבר הדתי מתברר  ,שלמרות המגבלות
הכלכליות בקיברן הדתי  ,עלו הקיבוצים הדתיים בהישגיהם המשקיים על

.

החילוניים  .י '

הווה

אומר היסוד הדתי כנראה מחזק את היסוד ה ' גרמני ' בקיבהן הדתי  .גולדשמידט גם מצרך את גורם

המנהיגות ליסוד ה ' גרמני '  .על  -פי סקר שערך גולדשמידט  ,הקיכרן הדתי היה התנועה הקיבוצית

"

נ

7נ

,

.
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והקיבה האיצי -
(
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.
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.

ראה  ' :מקרה הקיבוץ הדתי בעיני סוציולוניס ותביי קיבט ' עמודים
בשות  197מנה הקיבלו הדת '  14קיב ~ ! יס  ,איחוד לקבוצות והקיבו ! יס -
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הקיבוץ המאוחד -

בשמונה מבין תשעת הקיבון ' ס הדתיים הוותיקים ( שנוסדו לפני 1950ן הנה יסוד שמני

.

" ,

דומיננטי .

.

ראה  :גזלדשמידט ול ' שעשוע  ' ,הצלחה כלגלית שוויון והתערבות מרכזיה בחנועד הקיבו ! יה ' הקיבוץ ,
( תשל  ,ק  ,עמ ' . 219
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שם  ,עמ '  - ( 7ו . 3סמקת היה לשתי התנועות אותו מספר של קיבון ' ס
11

"

ניזק גס מן אובדה שבשתי קבוצנה הקיבוצים ה ' נרמנייס '

שווה .
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' נרמנייס '  -שמונה  .תוקפה של השוואה

ממו! ;

ניל דקיבון ' ם ואוכלוסיתם היה נמעט

הצלחה משקית בקיבתן הדתי

היחידה שבה

יוצאי גרמניה הרכיבו את ההנהגה הכלכלית ; ' 2

.

מן הסתם הרציונליות השיטתית של

אישים אלה עיצבה את המדיניות הכלכלית של הקיברן הדתי .
אך דומה  ,שאף כי גם כלל גורמים אלה השפיעו על הרמה המשקית של הקיבהן הדתי  ,רמה זו
מושפעת בראש ובראשונה מהדת  .אבן הפינה בטיעון זה היא ההסתפקות במועט בתנועה זו  ,במצב
ההסתפקתן
של אמידות כלכלית  .אם הדת מהווה מנוף ערכי לפעילות הכלכלית בקיברן הדתי  ,אזי
במועט  ,המעוגנת באתיקה הדתית  ,היא נקודת המשען האמפירי למנוף זה  .אכן  ,ממחקר  ,שנערך
כשנים

1978 - 1977

בתנועה הקיבוצית  ,י '

על הצריכה

עולה  ,כי בקיבתן הדתי תופסת הצריכה מקום

הרבה יותר נמוך במערך צורכי האדם הבסיסיים מאשר בשלוש התנועות הקיבוציות האחרות ,
ורמת הצריכה בקיבתן הדתי היא לרצון החברים ' מן השורה ' יותר מאשר בתנועות

האחרות " .

במלים אחרות  ,ענייננו בראש ובראשונה בתרבחז קיבוצית דתית  ,המשהזפת לכלל החברים  ,והיא
משפיעה על רמת מוסר העבורה והצריכה במישור הפרט  ,כשם שהיא משפיעה על המדיניות
הכלכלית במישור

הקולקטיב .

העובדה שהרמה היחסית של הביצוע המשקי בקיברן הדתי

,

המשיכה לעלות גם לאחר שפרשו יוצאי גרמניה מהנהגת המשק  ,מרמזת על ההשפעה הסגולית
הרכיב הדתי כתרבות הקיבוצית הדתית על החיים

2ל

הכלכליים .

לסיכום  ,ביקשתי להראות במאמר זה  -על  -פי שיטת המחקר של הטיפוס האידיאלי -
שמכוח תכונות נפשיות משותפות  ,שמטפחות הדת היהודית והתרבות הסוציאליסטית  ,יש בידי

.

הדת היהודית לקדם פעילות משקית במסגרת סוציאליסטית  .אכן המימד הדתי המיוחד בחייו של
הקיברן הדתי  ,הלכה למעשה  ,הוא כנראה הגורם המכריע בהצטיינותו המשקית  .המצוות הן

בבחינת נורמות מוחלטות לגבי המאמין  ,ודומה שבקיבוץ הדתי הן מקרינות על הנורמות
האידיאולוגיות הקיבוציות  ,ומאששות את תוקפן  .הדת מגבירה את השליטה העצמית של חבר
הקיבוץ

הדתי  ,מאששת את החשיבה ואת ההתנהגות הכלכלית

הרציונלית .

ומחזקת את

האוריינטציה הקולקטיבית  ,שבהקשרה מתקיימת הפעילות הכלכלית  .ודומה שככל שהנורמות
האידיאולוגיות הקיבוציות תמשכנה להיתפס בקיבוץ הדתי באור דתי  ,והחיים הקיבוציים ייתפסו

כאמצעי לעבודת הבורא  ,יימשך השילוב הפורה בין האישיות הקיבוצית לבין האישיות הדתית
בתנועה
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