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העובדים בחברת המניות הם 
תושבים זמניים חסרי זכות 
בחירה והשפעה. במקרה 
הטוב יש להם את זכות 
ההתארגנות.

ככל שמתקיים מתאם גבוה 
יותר בין ציבור העובדים 
בחברה לבין ציבור בעלי 
המניות שלה כך גדלה 
רמת הדמוקרטיה של ניהול 
החברה, ומתאפשרת חלוקה 
שיוויונית יותר של פירות 
העבודה לכלל העובדים. 

ישנן דרכים רבות לנהל את תהליך הייצור 
החברתי, הנעות על סקאלה שנעה בין ייצור 
קומונלי כדוגמת הקיבוץ, לבין חברה בבעלות 
פרטית מוחלטת. אנסה לבחון את הדרכים 
האלה בקצרה, לאור השאיפה לדמוקרטיה 

בשוק העבודה. 

בחברה הפרטית, אין דמוקרטיה ואין שאיפה 
לדמוקרטיה. בעל המאה הוא בעל הדעה, וזכותו 
לעשות בחברה, בכליה ובעובדיה כברכושו 
הפרטי, לפי ראות עיניו )במגבלות החוק(. 
שיטה מבוזרת מעט יותר, היא החברה הציבורית 
הנסחרת בבורסה: הנהלתה כפופה לא לבעל 
הון יחיד, אלא חייבת דין וחשבון לאסיפת 
בעלי המניות שיכולה להכתיב את מדיניות 
החברה. אבל לשיטה זו שתי מגבלות עיקריות 
מנקודת המבט של הדמוקרטיה בשוק העבודה: 
ראשית, זכות הבחירה והשפעה נקנית בכסף, 
ומי שהשקיע יותר כסף זוכה ליותר השפעה. 
שנית, בעלי המניות אינם תמיד מיוצגים בצורה 
ישירה. פעמים רבות האנשים שבכספם נקנו 
המניות מיוצגים ע"י גופים נאמנים )קרנות 
פנסיה למשל(, כשהאינטרס של האחרונים לא 

בהכרח חופף את של הראשונים. במקרים חמורים 
יותר, בעלי המניות שואפים להחזיק בהן לטווח 
קצר בלבד, ואין להם עניין בהתנהלות החברה, 
פרט לשאיפה שערך המניה יעלה ויאפשר להם 

למכור אותה ברווח בהקדם. 
העובדים בחברה, בכל מקרה, הם תושבים זמניים 
חסרי זכות בחירה והשפעה. במקרה הטוב יש 

להם את זכות ההתארגנות. 

הדילוג האמיתי בסקאלה הדמוקרטית של 
ניהול הייצור, קורה בקואופרציה, בה בעלי 
המניות בחברה הם עובדי החברה על בסיס מניה 
שווה לכל עובד. ככל שמתקיים מתאם גבוה 
יותר בין ציבור העובדים בחברה לבין ציבור 
בעלי המניות שלה – כלומר, ככל שנעדרים 
בעלי מניות שאינם עובדים בחברה מצד אחד, 
ושכירים בחברה שאינם בעלי מניות מצד שני 
– כך גדלה רמת הדמוקרטיה של ניהול החברה, 
ומתאפשרת חלוקה שיוויונית יותר של פירות 

העבודה לכלל העובדים. 
במצב זה מקבלים העובדים את זכות ה'אזרחות' 
במקום העבודה, אך גם זה לא מבטיח עדיין את 
תיפקודם כאזרחים פעילים במערכת דמוקרטית 
של ניהול הייצור. מכיוון שלעובדים המועסקים 
בחברה ומחזיקים בבעלות עליה יש אינטרס 
ארוך טווח בהצלחתה, ניתן להניח שיצליחו 
ליצור איזון ומפגש בין האינטרס של החברה 
לבין האינטרס שלהם כעובדים, איזון שרחוק 
מלהתקיים בחברות בבעלות פרטית מרוכזת או 
מפוזרת. אולם גם במצב זה, ואולי דווקא בו, 
עולה בחריפות הקושי היסודי בקיום מערכת של 
דמוקרטיה מהותית בחברת המונים מפותחת. 
הצורך בניהול מקצועי – אחריות המוגבלת מטבעה 
לחלק קטן מעובדי החברה הקואופרטיבית – 
ואולי משמעותי מכך, האפשרות של היווצרות 
ניכור בין העובדים לחברה שבבעלותם, עקב 
המגבלות על השתתפותם בניהול החברה – כל 
אלה הולכים ומחריפים ככל שמדובר בחברות 
גדולות יותר, ומקשים על תיפקודה של החברה 

אבשלום בן צבי: :

קואופרציה – האתגר הדמוקרטי 
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31  

המנהל רואה את עצמו, וגם 
רבים אחרים רואים אותו, 
כאילו שקול הוא כנגד כל 
העובדים. מובן, כי האחד 
שאינו תלוי בדעת הרבים 

ושהוא אחראי רק לעצמו, אין 
לו צורך בצדקה יתרה למען 

יצדק נגד הרבים, התלויים 
הרבה בדעתו.

ניסיון של השוואת השכר 
ותנאי המחייה, והפיכת עובדי 

החברה הקואופרטיבית 
לחברים במסגרת חיים 

משותפים, נעשה )בהצלחה 
לא מבוטלת( בתנועה 

הקיבוצית, והוא שמבדיל בין 
קואופרציה לייצור קומונלי.

הקואופרטיבית מנקודת הראות הדמוקרטית.

"רואה אני, כי תפקיד ההנהלה מקלקל את 
האדם. המנהל – או המנהלים – רואה את עצמו, 
וגם רבים אחרים רואים אותו, כאילו שקול 
הוא כנגד כל העובדים. ואם יש דין ודברים 
בינו לבינם, הרי נחשב הדבר כדין ודברים בין 
צדדים שווים. מובן, כי האחד שאינו תלוי בדעת 
הרבים ושהוא אחראי רק לעצמו, אין לו צורך 
בצדקה יתרה למען יצדק נגד הרבים, התלויים 

הרבה בדעתו..."

את הדברים האחרונים כתב א.ד. גורדון בשנת 
1916, בהקשר של יחסי ההנהלה והפועלים 
בחוות החקלאיות )הלא קואופרטיביות( בארץ 
ישראל. אולי דבריו – המצביעים על הקושי הצפוי 
להתעורר גם בחברה קואופרטיבית שבה לא 
תיווצר חווית עבודה דמוקרטית – יכולים לרמז 
גם על הפיתרון שאליו אפשר לנסות ולחתור. 
אחת הדרכים למניעת היווצרות הניכור, שהוא 
יריבה של הדמוקרטיה, היא הניסיון לצמצם 
ככל הניתן את ההבדלים החיצוניים שבין 
משרת ההנהלה לבין משרת העובד ה'פשוט'. 

כמו שכותב גורדון בהמשך דבריו:
"הערכה זו שבין המנהל והעובדים, שנבראה בשם 
המשמעת, אולי יפה כוחה במקום שבו העובדים 
אינם יותר הרבה מבהמות משא. ואולם במקום 
שהעובדים הם עיקר במשק, כאן אין המנהל 
אלא אחד מן העובדים הממלא תפקיד מיוחד, 
אשר התמחה בו, כמו, למשל, הנפח או הרוקח, 
הבאים גם כן לרגלי פעולתם במגע ובמשא עם 
כל הפועלים. והרי לא יעלה על הדעת להעמיד 

את כל אחד מאלה נגד כל העובדים." 

בחברה שתראה את עובדיה ואת עבודת הייצור 
כמרכזיים, ואת ההנהלה כמות שהיא – מומחיות 
אחת בתוך תהליך הייצור החברתי – יהיה קל 
יותר לייצר את תחושת שיוויון הערך של 
העובדים בתפקידים השונים. כמובן שתחושה 
זו תתחזק, ככל שיתבטלו פערי התגמול שבין 
המשרות השונות: בשכר ובתנאי העבודה 
והמחיה, וככל שהחברה תייחס שיוויון ערך 
לתפקידים השונים. ככל שירגישו העובדים 
)והמנהלים( כפרטים שווי ערך במקום עבודתם, 
וככל שירגישו בצורה קרובה יותר את הצלחתה 
או כשלונה של החברה, כך תיגבר תחושת 
השייכות והאחריות שלהם כלפי החברה, וכך 
תגדל גם שאיפתם לקחת חלק בעיצוב החברה, 
ותיווצר בה דמוקרטיה מהותית. כמובן שתחושות 
אלה ושאיפה זו יגברו גם ככל שהעובדים יחיו 

חלק ניכר מחייהם ביחד, ויכירו אישית אחד 
את השני: בדיור משותף, פנאי משותף, חינוך 
משותף לילדים ועוד. דבר זה יכול להתקיים 
לגבי חלקים מהחברה הקואופרטיבית )למשל, 
במפעל אחד של קואופרציה גדולה ופרוסה 
גיאוגרפית(, אך עדיין ישפיע על התנהלות החברה 
כולה, ויאפשר ליצור את מסגרת הדמוקרטיה 
הישירה הקטנה, בתוך מערכת קואופרטיבית 
גדולה יותר, שתתנהל בצורה פדרטיבית. 
ניסיון כזה של השוואת השכר ותנאי המחייה, 
והפיכת עובדי החברה הקואופרטיבית לחברים 
במסגרת חיים משותפים, נעשה )בהצלחה לא 
מבוטלת( בתנועה הקיבוצית, והוא שמבדיל 

בין קואופרציה לייצור קומונלי.

"ההגבלות והחובות החלות על העובדים הן 
כלפי המשק ולא כלפי המנהל. ואותן החובות 
ואותן ההגבלות הן חובה גם על המנהל. 
אחריות המשק צריכה להיות מוטלת על כל 
הפועלים, והם צריכים להרגיש ולהכיר, כי 
נושאים הם באחריות זו. שוכחים אנו לפעמים 
פרט אחד קטן – את האדם. שוכחים אנו, כי 
באים אנו לא רק לגדל צמחים ובהמות, כי אם 

גם לגדל בני אדם."  
החברה הקואופרטיבית מטילה ודורשת מהעובד 
את החובה הדמוקרטית האמיתית - להיות 
מוכן ומסוגל לקחת על עצמו את האחריות על 
ניהול חייו, ולא להשתמט ממנה ולהטיל אותה 
על אחרים. זהו אתגר גדול לחברה האנושית, 
ולכן ניתן יהיה לקיים אותה רק בחברה אשר 
מעמידה את האדם במרכז, ורואה את מטרתה לא 
ביעילות מקסימלית של ייצור מוצרים ורווחים 
בבנק, אלא ב'גידול' של בני אדם חופשיים 
וריבוניים, המנהלים את חייהם. חברה כזאת, 
תשאף באופן כמעט טבעי, לארגן את מערכות 

הייצור שלה בצורה קואופרטיבית. 

אבשלום בן צבי 
הוא חבר קיבוץ 

משעול של תנועת 
המחנות העולים.




