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 קואופרטיב הוא המצאה ישנה, 
ולמעשה זו צורת ההתאגדות האנושית 
הראשונה - חבורת ציידים נאוליטית 
ממותה  להכריע  פעולה  המשתפת 
ומחלקת אותה לשבט היא קואופרטיב. 
סטונהנג' נבנתה ככל הנראה בידי קבוצה 
חפירה  משותף.  למאמץ  שהתנדבה 
ושימוש בבאר הכפר בימי הביניים היתה 
למעשה קואופרטיב. כאלה גם היו חלוצי 

המייפלאוור בצפון אמריקה.

מודל 
קואופרטיבי

לעידן הנוכחי
קואופרטיב תעסוקתי יאפשר לעובדים המושלכים למיקור חוץ 

להתארגן כקואופרטיב כוח אדם ולהציע עצמם כקבלן משנה

ישי גבריאלי
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 ,)www.sea.org.il( ישי גבריאלי הוא מרצה במכללה החברתית כלכלית
מחבר הספר "התיאומוניטרים" על המאפיינים הדתיים של תורת הכלכלה 
והקים בעברו קואופרטיב לאינסטלציה המכללה החברתית כלכלית 
מציעה הרצאות וקורסים במגוון נושאים של חברה וכלכלה. להזמנת 

noan.sea@gmail.com /// 052-6662164 ///הרצאות

אם נוסיף 
להגדרת סוגי 
הקואופרציה 

סוג חדש - 
"קואופרציה 
תעסוקתית", 

גם נענה למפת 
העולם החדשה 

וגם נוכל 
לשמר את כל 
הטוב שמבנה 
קואופרטיבי 

מעניק

שלל מחלקות ופונקציות והעבירו אותן 
לידי גופי כוח אדם וקבלני משנה ושלחו 
אותם לחזית להתמודד מול העובדים. 
כך אנו רואים כי החל מפונקציות של 
גופי ממשלה כמו הוראה, רפואה או 
דרכים, דרך גופי צה"ל כמו הסעדה, 
רפואה ואפילו שמירה, דרך מוסדות 
פיננסיים כמו הכספרים שרובם אינם 
עובדי הבנק, ועד לחברות התקשורת - 
פונקציה אחר פונקציה, ומחלקה אחר 
מחלקה, מועברים העובדים אחר כבוד 
מהמטריות הגדולות של המעסיקים, 
למטריות הקטנות והדולפות של חברות 
כוח האדם וקבלני מיקור החוץ. ובמאבק 
זה נראה כי יד העובדים על התחתונה, 
שכן כל הישג אותו הם משיגים במישור 
ידי  נענה על  החקיקתי או האירגוני 
המעסיקים בהעמקת מיקור החוץ, 
ועוד עובדים למסלול  והעברת עוד 

זה חסר העתיד והביטחון.
להקים  הסיכוי  שכאלו  בתנאים 
קואופרטיב יצרני במתכונתו הקלאסית 
הם אפסיים, אולם אפשר שדווקא 
מתוך משבר זה, בהתנתקות מהחשיבה 
רעיון  את  למנף  ניתן  הקלאסית, 

הקואופרציה.
מבנים  על  להתקבע  במקום  אם 
סוגי  להגדרת  נוסיף  היסטוריים 

עיקר ניסיונות ההתאגדות החדשים הם 
מהסוג הצרכני, בייחוד כאלטרנטיבה 
למרות  אולם  המזון.  לרשתות 
האטרקטיביות שלהן, השפעתן של 
התאגדויות אלו על איכות החברה היא 
מוגבלת. השפעה משמעותית הרבה 
יותר היא של קואופרטיבים יצרניים, 
זאת משום שצד ההכנסות משמעותי 
הרבה יותר בחייו של אדם מצד ההוצאות. 
ובמבחן זה של הקמת קואופרטיב יצרני 
חדש, ההתארגנויות החדשות עדיין לא 

הוכיחו כוחן.

ממיקור חוץ לקואופרטיב 
תעסוקתי

הוא  זה  לכישלון  מרכזית  סיבה 
במפת  הדרמטיים  הנוף  בשינויי 
התעסוקה שנתחוללו בעשרות השנים 
האחרונות. בחסות הניאו־ליברליזם 
פיתחו המעסיקים לא רק אלרגיה קשה 
להתארגנויות עובדים ולדרישות הזכויות 
שלהם, אלא גם שיטה יעילה ביותר 
למדר עצמם מעובדיהם לגמרי. השיטה 
היעילה אותה אימצו המעסיקים כדי 
לקצץ בזכויות העובדים היא לא בעימות 
חזיתי על חקיקות חברתיות )שם הם 
נכשלו( ואף לא בעימות חזיתי משמעותי 
כנגד התאגדויות עובדים )שם הם נכשלו 
כישלון חרוץ(, אלא באיגוף אחורי רחב.

תחת הכותרת הלא מאיימת של "מיקור 
חוץ" פירקו מעליהן התעשיות הגדולות 

אף שהם עצמם לא ידעו זאת, כל אלו 
היו קואופרטיבים. אולם הקואופרטיבים 
הראשונים בעלי התודעה העצמית, כאלו 
שהגדירו עצמם כקואופרטיבים עם כל 
המחויבות הערכית לכך, נולדו רק אגב 
התגבשות הרעיון הסוציאליסטי, וזה 
קרה מאוחר מאוד בהיסטוריה - כחלק 
מהמהפך האנושי הגדול של עליית 

העיור והתיעוש באירופה.
בצלם  נבנה  הקואופרטיבי  הרעיון 
להשתלחות  נגד  תגובת   - תקופתו 
ימים. כך  הקפיטליסטית של אותם 
נבנו הקואופרטיבים המודרניים בשתי 
מתכונות ראשיות מובחנות - קואופרטיב 
מתאמצת  אנשים  קבוצת  בו  צרכני 
להתחמק מרעיון מקסום רווח הסוחר 
על חשבון לקוחותיו, וקואופרטיב יצרני 
השואף להתחמק ממקסום רווח היצרן 
על חשבון פועליו. שתי מתכונות אלו 
נולדו בנוף התקופה ובצלמה - תעשייה 
של  החדשים  הכוחות  היו  וצרכנות 
הקפיטליזם הליברלי, אותו הכירו בוני 
הרעיון הקואופרטיבי המודרני, ואת 

תחלואיו הם ביקשו לרפא.
מאז חלפו להם כמאתיים שנים והיכן 

אנו כיום?
העולם השתנה, המבנה התעסוקתי 
נשתנה, מתכונות חברתיות, חשיבתיות 
הרעיון  אך האם  נשתנו.  ופוליטיות 
הקואופרטיבי נשתנה? האם הרעיון 
הקואופרטיבי נולד מושלם מראשיתו 
ואין מה לחדש בו? או שלחילופין הוא 
מפלט היסטורי כושל שאין לתקן בו 

דבר אלא לקברו קבורת חמור?
לו שאלנו שאלה זו לפני הקיץ החברתי 
2011 התשובה המקובלת היתה  של 
התשובה השנייה - הצלחתו הלכאורית 
של הניאו־ליברליזם הציגה את רעיון 
הקואופרטיב כגחמה חולפת. אולם 
לאחר המשבר הכלכלי והמחאה שהוא 
עורר, שב ועלה קרנו של הקואופרטיב 

וגל של התאגדויות פרץ.
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יבשר את ימות המשיח. בניית קואופרטיב 
אינה משימה קלה. היא מצריכה מחשבה 
מעמיקה ואנשים טובים. בקואופרטיב, 
למבנה התקנון תפקיד מכריע בהצלחה 
ובכישלון. מבנה שצריך להתמודד עם 
האופי האנושי וגחמותיו, ולקחת בחשבון 
את מבנה קבלת ההחלטות שיוכל לרצות 
את כולם, את מבנה התפלגות השכר 
וקביעת התפקידים, את אופי שקיפות 
הפעולות, את מעמד האופוזיציה לקבוצת 
הניהול, ועוד שאלות רבות שמעלה 
אופיינו - האופי הבלתי מושלם של 

בני האנוש. ///

אדונים לעצמם
כוחו של מודל זה הוא ביכולת העובדים 
לצבור כוח ולהטיב את תנאיהם תוך מתן 
ביטחון לבעל העסק כי יש לו שותף רב 
עצמה המחויב להצלחה העסק לא פחות 
ממנו, ולא חבורת עובדים שכוחם הוא 
בכושר לזרוע בו פחד. בצורה הזו נמצא כי 
הן בעל העסק ירוויח משום שימצא עצמו 
מול קבלן משנה עם עובדים מחויבים 
יותר מאלו של קבלן המשנה  הרבה 
המסורתי, והן העובדים ירוויחו מעצם 

היותם אדונים לעצמם.
במתכונת שכזו יוכלו למשל אחיות בתי 
הספר שתפקידן עבר למיקור חוץ להתאגד 
כקואופרטיב ולהתחרות בהצלחה על מכרז 
משרד החינוך במקום להיות מושלכות 

מידי שנה מקבלן לקבלן.
כך למשל יוכלו טכנאי הוט להתאגד 
ולהתחרות על תפקידם אשר הועבר 
למיקור חוץ כחלק ממאבק ההנהלה 
כנגד התאגדות העובדים. וכך יוכלו 
אותם מורים בהוראה משלימה להתאגד 
ולהתחרות על תפקידם שגם הוא הועבר 

לאותו מיקור החוץ.
אין זה אומר שקואופרטיב תעסוקתי 

הקואופרציה סוג חדש -  "קואופרציה 
תעסוקתית", גם נענה למפת העולם 
החדשה וגם נוכל לשמר את כל הטוב 
ובמה  שמבנה קואופרטיבי מעניק. 
הדברים אמורים? כשמעסיק פונה 
יקר  למיקור חוץ הוא משלם מחיר 
על התפרקותו מהעובדים: במקום 
בעובדים, הוא מפתח עתה תלות בספק 
אשר בהתנהלות גרועה יכול להסב לו 
יותר מכל אחד  ניכרים הרבה  נזקים 
מהעובדים מהם הוא השתחרר. זאת 
ועוד - גם הספק עצמו נמצא במצב 
לא קל, הוא ממוקם עתה בין הפטיש 
לסדן, בין המעסיק לעובדים, וכל אחד 

מהם מסגל למחוץ אותו.
מחובות  העסק  בעל  חילוץ  מחיר 
ניכרים מכל  גובה מחירים  המעסיק 
- מבעל העסק, מהעובד,  הצדדים 
ומאותו חוצץ שנקרא קבלן משנה 
או כוח אדם. הפסדים אלו הם פתח 
לבניית אותו קואופרטיב מסוג החדש - 
קואופרטיב תעסוקתי בו אותם עובדים 
המושלכים למיקור החוץ מתארגנים 
כקואופרטיב כוח אדם להציע עצמם 

כקבלן המשנה.

בקואופרטיב, 
למבנה התקנון 
תפקיד מכריע 

בהצלחה 
ובכישלון. 

מבנה שצריך 
להתמודד עם 

האופי האנושי 
וגחמותיו, 

ולקחת בחשבון 
את מבנה קבלת 

ההחלטות 
שיוכל לרצות 

את כולם
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קרן מילגות ופרסים לעידוד הקואופרציה היצרנית, 
 השירותית והתחבורתית 

מיסודה של קרן ע"ש יוסף קיציס 

מרכז הקואופרציה ליזמות 
שיתופית בישראל, הינו קואופרטיב 

המשמש ארגון גג לקואופרטיבים. 

אם ברשותכם רעיון למיזם עסקי 
והנכם מאמינים כי הדרך הנכונה 

עבורכם היא התאגדות כקואופרטיב, 
לנו במרכז הקואופרציה הכלים לבחון 
את היתכנות המיזם בכל ההיבטים 

הנדרשים. אנו נתמוך ונלווה פעילותכם 
להקמת הקואופרטיב ולאחר ההקמה. 

בברכת חברים 
איציק יואל, יו”ר 

וצוות מרכז הקואופרציה  

www.cooperazia.org.il
טל’: 03-5613666

קואופרטיבים בונים עולם טוב יותר >>>

Yann Gar :צילום
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