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הציבור הרחב לראות בעצמו חברה אחת 
ולא קבוצות נבדלות. תהליכי ההפרטה 
של השירותים החברתיים והמאבק בין 
הקבוצות השונות על משאבים מדולדלים 
שהיו  מניבים  נכסים  הפרטת  )בשל 
בבעלות המדינה(, הביאו להתארגנות 
בקבוצות אינטרס לוחמניות. כפועל יוצא, 
התנועות הקיבוציות נמצאות במאבק על 
קרקעות, תקציבים, תמיכות וסובסידיות. 
ברוב המקרים הקיבוצים, כיישובים 
פריפריאליים התלויים לפרנסתם בעידוד 
ממשלתי לחקלאות ולתעשייה, הם חסרי 
אונים ללא התארגנות כמגזר לשם השגת 
המשאבים הדרושים לקיומם במציאות 

הפוליטית הנוכחית. 
להסבר באמצעות סיבות חיצוניות יש 
יתרונות וחסרונות. היתרון הוא שהן 
מסבירות היטב תהליכי שינוי. הקיבוצים 
הם חלק מהחברה הישראלית, ותהליך 
המגזור מתחולל באגפים נוספים שלה, 
גם עליהם. אולם,  לכן הוא משפיע 
ההיתלות בסיבות החיצוניות בלבד היא 
בעייתית, משום שהיא משאירה את 
המבקש ליצור שינוי במציאות חסר אונים, 
גם אם צודק. סיבות פנימיות לתהליכי 
שינוי הן חלק חשוב למבקש לשנות 
מציאות, משום שניתן להשפיע עליהן.

 בין סיבות חיצוניות 
לפנימיות

כחלק  הקיבוציות,  התנועות  חקר 
עוסק  כולו,  העבודה  תנועת  מחקר 
השינוי  בתהליך  האחרונות  בשנים 
שעברו גופים אלו. במשך הזמן, עבר 
המחקר מהתמקדות בסיבות חיצוניות 
שהביאו לשינוי במעמדה ובאופייה של 
תנועת העבודה על חלקיה השונים, 
לחקר הסיבות הפנימיות. בסופו של 
דבר, התהוו הסברים שמשלבים בין 
כוחות חיצוניים שפעלו בסביבתה של 
תנועת העבודה, לבין גורמים פנימיים, 
ואפילו מבניים, שהביאו לירידת כוחה. 
גם בתהליך השינוי שעבר על הקיבוצים 
ישנו שילוב בין סיבות חיצוניות לסיבות 

פנימיות עליו ננסה לעמוד.
בין הסיבות החיצוניות ניתן למצוא את 
תהליך השינוי הרחב והכללי שעבר 
ועדיין עובר על החברה הישראלית. 
האחרונות  השנים  שלושים  במהלך 
מאלצת מדיניות הממשלה )במהלך 
רוב התקופה( את הציבור להתארגן 
ב"מגזרים" שונים, על מנת להבטיח 
זכויות ושירותים בסיסיים לאזרחים. 
זאת, תוך שיסוי הדדי של המגזרים 
הללו אלו באלו, ופירוק היכולת של 

 "ממסדר למגזר" כינה פרופ' יוסף 
גורני, חוקר תנועת העבודה הוותיק, את 
התהליך ההיסטורי שעברו הקיבוצים 
בישראל. הרצאתו ניתנה במסגרת יום עיון 
"הקיבוצים בפוליטיקה" שנערך באפעל 
בפברואר 2013, בארגון מוסדות המחקר 
הקיבוציים, יד יערי ויד טבנקין. יום העיון 
התקיים לאחר ולאור תוצאות הבחירות 
האחרונות לכנסת, בהן נמחקה למעשה 
התנועה הקיבוצית ממפת הייצוג הפוליטית. 
לטענת רוב הדוברים בכנס, "התמגזרות" 
התנועה הקיבוצית היא מרכיב חשוב בתהליך 
שינוי מקומם ותפקידם של הקיבוצים 
בפוליטיקה וכחלק מכך – העלמות ייצוגם.

מבט אל העבר מראה שהתנועות הקיבוציות 
בישראל )והכוונה לקיבוצי שלוש התנועות 
הקיבוציות "ההיסטוריות" המרכזיות 
בעידן המדינה: הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ 
הארצי – השומר הצעיר ואיחוד הקבוצות 
והקיבוצים( לא ראו את עצמן כ"מגזר" ותו 
לא. חברים מהתנועות הללו היו לאורך 
שנים רבות חלק מהנהגת המדינה בכנסת 
ובהסתדרות, והתנועות עסקו בנושאים 
נרחבים מבחינה אידיאולוגית, הרבה 
מעבר לנושאים הקיבוציים הפנימיים, כמו 
למשל מדיניות החוץ והביטחון של ישראל, 
נושאי כלכלה וחברה, דת ומדינה ועוד.

התנועות  החלו  כלשהו  בשלב  אכן, 
הקיבוציות לעסוק בעצמן יותר ויותר, 
כדוגמת  "מגזר",  עד שהפכו למעין 
מגזרים אחרים בחברה הישראלית, 
העוסק באינטרסים שלו. שלב ביניים 
בין היותן תנועות בעלות אידיאולוגיה 
רחבה להיותן "מגזר" היה צמצום עניינן 
האידיאולוגי לנושאים בודדים, כמו למשל 
נושא השלום והפרדת הדת מהמדינה. 
תהליך זה, שנדמה שאין ויכוח על קיומו, 
מעורר שאלות באשר לסיבותיו. מה גרם 
לקיבוצים להפוך מ"מסדר" ל"מגזר"?

הקיבוצים – ממסדר למגזר
הפיכת הקיבוצים למגזר, המתחרה עם מגזרים שונים 

על חסדי הממשלה בתוך המציאות הניאו-ליברלית, 

היא חלק ממגמה כללית בחברה הישראלית. אך 

להתמגזרות התנועות הקיבוציות יש גם גורמים 

שנובעים מהאופי המסדרי, שאפיין אותה מראשיתה

טל אלמליח
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ניתן להגדירן כגופים בעלי מאפיינים 
של "מסדר", במשמעויותיו הדתיות 
ובמשמעויותיו הצבאיות. כמובן, אין 
להגזים בכך, ויש לסייג את הצגת הדברים 
הזו בכך שהקיבוצים היו חברה וולונטרית 
ולא החזיקה איש בכוח, אבל מצד שני, 
ידוע היטב שהחברים חיו תחת משמעת 
קיבוצית, חברתית, ערכית, תקנונית 
וכו', וכי התנועות והקיבוצים היו גופים 
היררכיים במידה מסוימת, שבראשם 
עמדה הנהגה כריזמטית שהיתה קבועה 
במקומה במשך עשרות שנים )טבנקין 
בקיבוץ  וחזן  ויערי  בקיבוץ המאוחד 
של  "אוליגרכיה"  ומסביבה  הארצי( 
מנהיגים מהשורה השנייה, השלישית 
הוא  נוסף  "מסדרי"  מאפיין  והלאה. 
קיומם של הקיבוצים כגופים נפרדים, 
נבדלים, מבודדים אפילו, לעומת החברה 
הישראלית העירונית. נבדלות זו פעלה 
גם על התנועות הקיבוציות עצמן, ועל 
אף הדמיון הרב ביניהן בתחומים רבים 
הן פעלו בנפרד זו מזו באופן קבוע, ורק 
1980 התקיים האיחוד הקיבוצי  בשנת 
הראשון )התק"ם(, וזאת כבר לאחר עידן 

"המסדר" וכחלק מתהליך המגזור.
אופיין של התנועות הקיבוציות ככאלה 
עשה אותן לקבוצות בעלות מאפיינים 
מגזריים באופן מובנה, שכן ב"מסדר'" 
היו כל המאפיינים של קבוצה נבדלת 
בעלת זהות נפרדת משאר החברה ואפילו 
נתק מסוים ממנה. הקיום הקיבוצי כלל 
במקרים רבים הפרדה מ"החוץ המאיים", 
והחברה החיצונית לקיבוצים הוצגה 
באופן קבוע כחוטאת מבחינה ערכית 
ומוסרית. תודעת הנבדלות הזו יצרה 
ניכור של החברה הקיבוצית כלפי שאר 
חלקיה של החברה הישראלית. ניסיונם 
של הקיבוצים לשמור על אופיים הייחודי 
אל מול תהליכי השינוי הדרמטיים שעברה 

 המסדר – מאפיינים 
מגזריים מובנים

כאשר קובע פרופ' גורני את הכותרת 
"ממסדר למגזר", מיד עולה השאלה, 
האם היותם של הקיבוצים "מסדר" 
בעבר, כהגדרתו, היא בעלת תפקיד 
בהפיכתם ל"מגזר", בהווה. כלומר האם 
המבנה החברתי-פוליטי של הקיבוצים, 
עניין שהוא בהחלט פנימי, תרם לתהליך 

ה"מגזור" שלהם.
אכן, כהגדרת פרופ' גורני, מקובל לראות 
בתנועות הקיבוציות החל מיסודן ועד 
המדינה  של  הראשונים  לעשורים 
)כלומר, בהכללה, בין שנות העשרים 
לשנות השישים( "מסדרים". אמנם, יש 
להוציא מכך את תנועת "איחוד הקבוצות 
והקיבוצים" שהיתה שונה במקצת במבנה 
החברתי והפוליטי שלה משום שהיתה 
הנהגה  ונעדרה  יחסית  פלורליסטית 
הארצי- לקיבוץ  בנוגע  אך  ריכוזית, 

השומר הצעיר ו"הקיבוץ המאוחד" בהחלט 

הקיום הקיבוצי 
כלל במקרים 
רבים הפרדה 
מ"החוץ 
המאיים", 
והחברה 
החיצונית 
לקיבוצים 
הוצגה באופן 
קבוע כחוטאת 
מבחינה ערכית 
ומוסרית

החברה הישראלית בתחילת שנותיה 
של המדינה )במרכזם כמובן העליות 
הגדולות בשנות החמישים( הגביר ניכור 
זה והחליש את הסולידריות של הקיבוצים 

כלפי החברה הסובבת.
בנוסף להוויה הנבדלת של הקיבוצים, 
אינטרס  היו מאורגנים כקבוצת  הם 
נפרדת, תוך כדי שיתוף פעולה בין-

תנועתי, עוד טרם הקמת המדינה. הצורך 
של הקיבוצים להשיג את המשאבים 
החיוניים לקיומם כישובים פריפריאליים 
יצרניים ושיתופיים היה גם ההיגיון 
ביסוד התנועות הקיבוציות עצמן. ללא 
התארגנות תחת מנגנון אחד, היתה סכנה 
שההתיישבות הקיבוצית לא תחזיק 
מעמד. עם התפתחות החברה הקיבוצית 
בעידן המדינה, בעיקר מבחינה דמוגרפית, 
גדל הצורך בשיתוף הפעולה אל מול 
הגופים הלאומיים ונוסדו שותפויות 
בין תנועתיות כמו איגוד התעשייה 
הקיבוצית וברית התנועה הקיבוצית 

)שתיהן הוקמו בשנת 1963(.
אמנם, גם השאיפה לעצב את החברה 
הישראלית ולהנהיג אותה עמדה לנגד 
עיניהם של מנהיגיהן הפוליטיים של 
בהצטרפותם  הקיבוציות  התנועות 
לממשלה, אך "הקרבה לצלחת" היתה 
גורם לא מבוטל בכך. התנועות הקיבוציות 
היו חלק מהממשלה לאורך רוב תקופת 
שלטונה הפוליטי של תנועת העבודה, 
וידעו היטב להימנע מעימותים חריפים 
שיביאו ליציאתן מהממשלה או לפירוקה. 
האידיאולוגיים  ברבים מהעימותים 
הגדולים של התקופה בין המפלגות 
הקיבוציות )מפ"ם ואחדות העבודה( לבין 
מפא"י, ניצחו הצרכים הפרגמטיים של 
הקיבוצים את האידיאולוגיה הרדיקלית 
והכריעו על הפשרות פוליטיות שונות.

מסתבר אפוא, שתהליך המגזור שעברה 
החברה הקיבוצית כחלק מתהליך כללי 
שעברה החברה הישראלית כולה, פגש 
תהליך פנימי שחיזק אותו. מאחר והמגזור 
מאיים לקרוע את החברה הישראלית 
לקרעים חסרי תחושת שותפות ובכך 
לפורר אותה, הרי שיש להיאבק בו. השילוב 
של הסיבות החיצוניות והסיבות הפנימיות 
שצוינו כאן הופך את המאבק הזה, במקרה 
של התנועה הקיבוצית, לקשה במיוחד. ///

טל אלמליח הוא דוקטורנט בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת 
חיפה, רכז המחקר ביד יערי - המכון לחקר השומר הצעיר, וחבר מערכת 
"חברה". ב-2009 יצא לאור ספרו "התעשייה הקיבוצית - עיון בשאלות 

snir.tal@gmail.com /// "כלכלה וחברה
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