
"ההיגיון שאומר שפתיחות מפרקת ומכניסה אלמנטים שליליים הוא שהביא את שלמה לביא להגיד 
'אתם מגביהים את החומות כדי שאנשים לא ייכנסו. החומות מונעות מן האנשים החשובים להיכנס, 

אך התולעים תמיד מוצאות את הדרך להיכנס מתחת לחומה, פנימה'." 
מתוך: בין קיבוץ וקבוצה לתנועה שיתופית-פוליטית - שיחה עם מוקי צור, עמ' 15

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית
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התנועה הקיבוצית הייתה ועודנה תופעה מסקרנת, 
ולא מעט נכתב ונאמר עליה מאז הקמתה של 
דגניה לפני מאה שנים ועד היום, בחגיגות המאה 
שלה. מאה שנים לתנועה הן הזדמנות לעמוד 
על כמה נושאים פוליטיים-אידיאולוגיים שלא 

זכו לתשומת לב מלאה עד עתה. 
כבר בראשיתו היווה הקיבוץ דגם מוקטן 
למדינת רווחה רחבה. חברה שסיפקה לחבריה 
בריאות, חינוך, רווחה ותרבות, ללא התחשבות 
בהכנסות של כל אחד מהם בנפרד. מצד שני 
חברה זו דאגה לעבודה לכל. כך היה הקיבוץ 
בשיאו אחת מצורות ההתארגנות החברתיות 

שאיפשרו את קיום מעמד הביניים הישראלי. 
מעמד ביניים מתקיים כששכבה רחבה של עובדים 
יכולה להתקיים מעבודתה. שכבה זו מתבססת 
לרוב על מנגנונים כמו ביטחון תעסוקתי, על 
בסיס ארגוני עובדים, כאשר שירותים כמו 
רווחה, חינוך ובריאות מממנת המדינה. מעמד 
ביניים כזה הוא השדירה המרכזית של  המדינה 

הדמוקרטית המודרנית. 
ניתן לראות בקלות כיצד הקיבוץ מתיישב בתוך 
ההיגיון הזה: ישובים שבחלקם הם ישובי פריפריה 
המתבססים על עבודה בחקלאות ותעשייה - 
תחומים שאינם ידועים בהכנסתם הגבוהה, 

ראשית
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 חברה
 כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

ומצליחים לקיים רמת חיים גבוהה, השכלה 
מצויינת, חיי תרבות ומעורבות פוליטית לא 

פרופורציונליים לגודלם באוכלוסיה.
כיצד עשו זאת הקיבוצים? בשילוב "יתרון 
הגודל" של הצריכה המשותפת, והעבודה לכל, 
התבססות על מנגנוני רווחה ותכנון פנימיים 
ומדינתיים, ומוסדות שיתופיים וקואופרטיביים 
ברמה ארצית כמו ארגוני שיווק, צריכה ועוד.

לא מפתיע לכן, כי ביומה השני של המדינה, 
לאחר שמעמד הביניים השתכנע ושוכנע שאין 
לו צורך עוד במדינת הרווחה, ותמך בפירוקה, 
יצאו גם רבים בקיבוצים כנגד המנגנון שאיפשר 

להם להתקיים כקהילה משגשגת.
ואמנם, גם עצם הפגיעה במדינת הרווחה 
החלישה את הקיבוץ. הקיבוץ, ככל מעמד 
הביניים, החל לשאת בהוצאות גבוהות 
יותר בכל התחומים שלפנים מדינת הרווחה 
והתכנון המרכזי לקחו בהם חלקים מרכזיים. 
אבל החולשה העיקרית שלו היתה אותה רוח 
שפשתה בכלל מעמד הביניים, לפיה ה"קביים" - 
בדמות מדינת הרווחה והקיבוץ - שאיפשרו 
לו להתקיים, אינם נחוצים יותר, וגרוע מכך - 
שהם מפריעים לו לעלות ולצמוח. בחברה 
הישראלית, כמו בקיבוץ, תפיסה זו עשתה 
שירות למיעוט, אך גייסה את הרבים שקיוו 
להיות חלק מהזוכים בחלוקה החדשה של 
הרווחים. בחברה הישראלית, כמו בקיבוץ,  
הכוחות שהתנגדו למהלך היו חלשים, לא 
ערוכים, לא עדכניים, והתשובות שנתנו לא 
היו מספקות. הקיבוצים התקשו לתפקד כאי 

של חברת רווחה במדינה מופרטת.
כך ויתרו קיבוצים רבים על חלק ניכר ממדינת 
 הרווחה הפנימית שלהם לטובת חלוקת רווחים לפי 
"היגיון השוק". רק כמה עשרות קיבוצים המשיכו 
להתמודד עם  האתגר השיתופי ורק מעטים 
מתוכם פועלים לחידוש השיתוף ולהרחבתו. 

האתגר העומד לפתחם של הקיבוצים השיתופיים, 
הוא לשוב ולהיות גורם משפיע, לשוב ולהיות 
פיתרון רלוונטי לחברה הישראלית. חברי 
הקיבוצים שחפצים בשיתוף צריכים להזכר כי 
לא ניתן להתקיים כאי מבודד ומנותק מהחברה 

ומהפוליטיקה.

תנועה קיבוצית אפקטיבית נדרשת למערכת 
שיתופית רחבה יותר מהקיבוץ, הכוללת 
ערבות הדדית וקידום נושאים משותפים ברמה 
ארצית. היא צריכה להמשיך לתת פתרונות 
פנימיים של חינוך, תרבות, וצריכה מעל מה 
שמתאפשר לחבריה כבודדים. ובנוסף, ולא 
פחות חשוב - עליה להיות חלק מהמאבק על 
כינון מחודש של תכנון, מעורבות, והבטחה 
מדינתית בתחומי החקלאות, התעשייה, 
הרווחה, הבריאות, העבודה והחינוך במדינת 
ישראל. בלעדיהם לא תוכל לשוב להיות 

תנועה של רבים.
הדרך  היחידה לכונן מחדש את מדינת 
הרווחה הישראלית היא דרך הפוליטיקה. 
על הקיבוצים השיתופיים וחבריהם, אם כן, 
להיאבק על קיומה של מפלגה בעלת סדר 
יום סוציאל־דמוקרטי, ולהביא אותה אל 
השלטון. זהו סדר היום איתו ניתן לפתוח 

את מאה השנים הבאות.

>>


