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:הנתשמ ץוביקב ךוניח (ךרוע)דד לאקזחי 
םייגולוכיספו םייגולויצוס םיטבמ 

םידומע 313.1998 .ץקגבט דיו סנגאמ :לעפא־תמרו םילשורי 

תונפתשה תדימב םייוניש תונורחאה םינשה הרשע־שמחב ולח תיצוביקה תכרעמב 

תואטובמ רשאו תיצוביקה םייחה תרוצ לש תויסיסבה תוחנהב וללכנש תויתמישמהו 

דחוימבו ,יצוביקה ךוניחה תודסומב ואטבתה הלא תונורקע .הלש ריצה־תונורקעב 

לכל יגרירב־אל ךוניח תקנעהב וארש "ךוניח־יתב"כ וחתפתהש ,םייצוביקה רפסה־יתבב 

,יצוביקה ךוניחה לע ועיפשי ץוביקב ולחש םייונישהש תופצל ןתינ היה .יזכרמה םדעי תא 

ןתינ היה ןכ־ומכ .םתוישיאו ףתושמה ץוביקה יכינח לע ןכו ,ונוגרא יכרדו וינכת לע 

ךוניחה לע יתרוקיב רקחממ - ומוי־רדס לעו יכוניחה רקחמה לע ועיפשי םהש תופצל 

ךוניחה ןיבל ןניבו ויתופוקתל יצוביקה ךוניחה תורוצ ןיב הוושמ רקחמ דעו ףתושמה 

םירקחמ רשע־השימח רד לאקזחי 'פורפ סניכ הלא תויוחתפתה עקר לע .ץוביקל ץוחמש 

.ןורחאה רושעב יצוביקה ךוניחב ולחש םייונישה תקימניד תא םינחובה 

ךילהתב היוצמה תכרעמב םינד םהש אוה וב םילקתנ ץוביק ירקוחש םיישקה דחא 

היושע ןותנ עגרב בצמה־תנומתש ,ןאכמ .ושבגתה םרט םיירקיעה ויסופדש ץאומ תונתשה 

תונשרפ .הנתשמ תואיצמב דחא בלש קר וא תוינמז־וב תונוש תויואיצמ השעמל ףקשל 

,דחא ירשפא ןוויכ שרפל וא תוחתפתהה ןוויכ תא תוזחל אל היושע הז בצמב תואיצמה 

:רד לש המדקהה לש אפיסב תוארל ןתינ ךכל המגוד .רחא אלו 

לצ ליטי שדחהש הנכס שי ,םתוא שפחמו םייונישב דקמתמה ירקחמ טבמב 

ןשי לש גוזימ לע ליפאת (...תילאטוט אל םג םא> הכפהמה ,ךשמנה לע 

תונש עצמא לש ץוביקה ,םייתועמשמהו םיברה םייונישה ףרח .שדחו 

,תידדה תוירחא לש תומר םייקל ףיסומ אוה .ץוביק ןיידע אוה םיעשתה 

רתוי ,תוטלחה תלבקבו םיתורישב ,קשמ תוכרעמב ףותיש ,ילכלכ ןויווש 

(31 'ע ,םש> .ונל רכומה רחא יתרבח ןוגרא לכמ 

תונתשה לע תועיבצמ תויוחתפתההש רשפא .(1998) ח"נשת םירופב ובתכנ םירבדה 

תואיצמה תא תופקשמ ןניאש תופוקתב ושענ םיאבומה םירקחמה יכו רתוי תיתועמשמ 

.הכשמנ ץוביקה תונתשהו זאמ חתפתה ךילהתה ןכש ,תיחכונה 

השולשה רתיו ,יצוביקה ךוניחה לע ללוכ טבמ גיצמ ןושארה :םיקלח העברא רפסב 

וזל השעמל ההז הקולח - םירוענה ליגו רפסה־תיב ,ךרה ליגה :םיליג יפ־לע םיקלוחמ 

רפסה־יתב בור ,םויכש ןייצל שי .םיצוביקב ךוניחה תכרעמ לש יתרוסמה הנבמב הגוהנה 

.ץראב רפסה־יתב תכרעמ לש יתביטחה הנבמה יפ־לע םיקלוחמו םיירוזא םניה םייצוביקה 

יונישה יכילהת תא ,"הנתשמ תוהז" ורמאמב ,רד םכסמ רפסה לש ןושארה וקלחב 

םג ,רתאל ןתינש יל הארנ .ץוביקה לש ותונתשהל ליבקמב יצוביקה ךוניחה רבעש 

טווינו אצומ תדוקנ ול שמשמה ,יצוביקה ךוניחה לש "ילאידיאה סופיטה" תא ,וחותינב 

ירבח ןיב "הזוחה" לש ויפואב תונתשהה תאו ,יצוביקה ךוניחב ולחש םייונישה יבגל 

רבעמכ ץוביקל ץוביקה ירבח ןיב םיסחיב יונישה תא יתיניכ ותעשב .ץוביקה ןיבל ץוביקה 

יסחי"ל ,הרבחה רמולכ ,ומצע ץוביקה אוה ץוביקב תוכמסה זכרמ םהבש "הנמא יסחי"מ 
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249 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

רמאמ ותואב ןעוט רד .<1993 ,וילוזור) םיטרפה םה ץוביקב תוכמסה זכרמ םהבש "הזוח 

'ע ,םש> "תבבוסה הרבחה ןיבל ץוביקה ןיב םוחיתה יווק טעמב אל ומעמעתנ ןמזה םע" יכ 

,ךכבו) ץוביקב ולחש םייונישל רתוי קזח הרבסה רשוכ שי וז העיבקלש יל הארנ 1.(34 

ךורעל יואר היה .(ץוביקה ינב לש תורבחה ינכוסמ קלח הווהמה ,ךוניחה תכרעמל ,ןבומכ 

תוטיש לשו יצוביקה רפסה־תיבב םידומילה תינכות לש חותינ תועצמאב תאז ןחביש רקחמ 

יכדרמ לש םיכילהתה תטישו יצראה ץוביקב םיאשונה תטיש ןוגכ ,וב הארוההו הדימלה 

.(1955) דחואמה ץוביקב רפס־יתב המכב לגס 

ףתושמה ךוניחה תא ןחבש ,ןמגרב לאונמע לש יתרוקיבה ורמאמ יוצמ קלח ותואב 

תוחתפתהב ריחמ ומליש םידליהש אצמ ןמגרב .יטילנאוכיספה טביהה ןמ יצוביקה 

םזיפוטואל התואנה הפולחה יכו ,םזיפוטואב התקל תיצוביקה העונתה ,ותנעטל .תישגרה 

ןו ה"מ ,רזעיבא הרוא םיבתוכ תומוד תונקסמ םעו חור התואב .חכופמ םזימרופר איה 

תוקוניתה יתבב םידליה ומלישש םיריחמה לע לגנאווש ולדקו איגש םהרבא ,ןרודנזייא 

,םירוה - םידיקפתה־ילעב יוביר ללגב םידליה לצא םיישגר םיכסח ואצמ םה .ךרה ליגהו 
.םידליה־ יתבב תולפטמה לש הבר הפולחתו תוביצי־ יא לשבו ־ םהב אצויכו תולפטמ 

םג םינייצמ םה םרקחמב .הז ךסח ןתומ ביצי תולפטמ לגס אצמנ םהבש םידלי־יתבב 

.םייתצובקה םימוחתב םייתרבח םירשק לש תולוכי תוחתפתה 

הנילל רבעמה תעפשהב הנדה ,קינטולפ תינור לש רמאמב םג היוצמ השיג התוא 

איה .תיתחפשמ הניל לש בצמב תפתושמה הנילה יכינח םירוהה דוקפתבו תיתחפשמ 

,תפתושמה הנילה לש הזתב הקבדש ,םידסיימה תצובק ןיב ירודניבה חתמה תא םג הגיצה 

.ינשה רודה ןיבל 

הימונוטואמ" תרתוכה תחת ,ידוסיה רפסה־תיבב ולחש םייונישב ןד ןמרביל בקעי 

ספת ולש יסלקה בלשב םאש ןמרביל הארה רמאמב ."תילנויספורפ הימונוטואל תיתעונת 

דרפנ־יתלב קלח הווהמ אוה יחכונה בלשב ,התביבסמ תלדובמ הרבחכ ומצע תא ץוביקה 

רפס־יתבל םצוביקב םיבלושמה םינטקו םיימוקמ רפס־יתבמ רבעמה .הביבס התוא לש 

,םייגולואידיאו םייתליהק םישגרמ םייכוניחה םישגדהה יונישל םרג םילודגו םיירוזא 

.םיילסרווינוא םיכרעו עדי תיינקה לש םינכתל ,העונתל םג הלועפ־רכ היה םתרגסמבש 

תירקיעה הקיזהו ,םירוהה רוביצ לש ףפור חוקיפ ףילחמ העונתהו ץוביקה דצמ חוקיפה תא 

תכרעמה ךויש לש הזתה תא קזחמ הז ןפ ,יתעדל .היכרעלו תיללכה ךוניחה תכרעמל איה 

תא המוד הרוצב הרקחמב הגיצמ ימהרבא הזרא .ליעל הרעהב רכזנכ ,התביבסל תיצוביקה 

- תויצוביקה תועונתה יפ־לע םג תאז תקדוב איה רשאכ ,רפסה־יתבב לחש יונישה 

.ם"קתהו יצראה ץוביקה 

יכינח לש םיגשיהה תמועל יצוביקה ךוניחב םיידומילה םיגשיהה תא קדוב רד 

רפסה־יתב ןיב האוושה השעמל וניה הז ןויד ,ותנעטל .םייצוביק־אל רפס־יתב 

תליהקש םלש םייח לולכמב אלא ידומילה גשיהב קר אל שגד םימשה ,םייביסרגורפה 

םייוצמ םייצוביקה רפסה־יתב ,ורקחמ יפל .םירחא רפס־יתב ןיבל ,וב תקסוע רפסה־תיב 

ויאצממ .לארשיב רפסה־יתב תוגלפתה לש הנוילעה תיצחמב ,"עצמאב בוט םוקמ"ב 

אטבתמה ןורתי רבד לש ופוסב שי תויביסרגורפה ךוניחה תוטישלש ,ותנעטל ,םיארמ 

.(Cohen, 1983)ןהכ קירא ךכ לע ריעה רבכו תבבוסה הרבחב עוטנ דימת היה ץוביקה ,יתעדל 1 
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ינב לצא תוחפ םיעיפשמ יתחפשמה עקרה ינותנש ןייצמ אוה ,הז םע .ןמז ךרואל םיגשיהב 

.ץוביקל ץוחמ רשאמ םיצוביקה 

ויתוינכות תא קיפסמ לצנמ וניא יצוביקה רפסה־תיב ,םהוש הנדע לש הרמאמ יפל 

,ליעל רומאכ ,עיבצמ הז רבד .ולש ידוחייה ינויערהו יכוניחה רסמה תקמעהל תוידוחייה 

ךוניחה תכרעמ לע תיצוביקה הלועפה תביבסבו תינוציחה הביבסב יונישה תעפשה לע 

.ולש 

.וב םילחש םייונישה חכונל םיצוביקה ינב לצא דיתעה תונווכמ תא הקדב רגניס לחר 

תיטסיביטקלוק רשאמ רתוי תיטסילאודיווידניא התייהנ דיתעה תונווכמש האצמ איה 

תויוליעפלו אבצב תורישל רשאמ רתוי תוידיתע הריירק תויורשפאל תונווכתה ,המגודל) 

.ריעה ינב לצא רשאמ רתוי לודג ץוביקה ינב לצא יונישה ,היאצממ יפל .(ללכה תבוטל 

תכרעמה לע ץוביקה ירבח לש םתעפשהבו םתוברועמב םייוניש לע עיבצמ רורד לבוי 

האצות םניה התוחיתפו תיכוניחה תכרעמב ןוויגה ,ותנעטל .םירוענה תבכשב תיכוניחה 

.תיכוניחה התמצוע תושלחיה לש 

ץוביקה יכינח לש םתקיזב םינד דרפנב םהילא םחייתהל יוארה ןמש םירקחמ ינש 

רפסה־ תיב ידימלת לצא תודהיל הקיזה יפוא תא הקדב סורג תיבהז .תודהיל יפותישה 

תלילש ךות ,םיילאירוטירטו םיימואל םיגשומ ךרד תישענ תורשקתהה יכ האצמו ,יצוביקה 

תרוצ תונתשהמ עבונ הז אשונב לחש יונישהש רובס יניא .םתוהזמ קלחכ יתדה ביכרה 

ינוליח וניהש ,ילרבילה ןוויכל איה םייחה תרוצ תונתשהש ןוויכמ ,תיצוביקה םייחה 

ץוביקה ןמ ל"ז בל־רב יכדרמ לש ורקחמ תא ןייצל ןיינעמ .יתד־ימואל אלו ,ותוהמב 

יתדה ץוביקב םרת יתדה ביכרמה יכ אצמש ,יתדה ץוביקב ךוניחב ןדה רפסב דיחיה ,יתדה 

.יטסילאודיווידניאה ןפה תא קזחמ אוה םויכ וליאו ,םזיביטקלוקה קוזיחל יסלקה 

ךא תויטסילאודיווידניא תודמע םיעשתה תונשב ץוביקה ינב לצא האצמ ימהרבא הזרא 

ץוביקב הכפהמהש - (1993) םטייגו לאפר־ןב לש הזתה תא תקזחמ איה .תויתמישמ םג 

םינעוט ונא .(1999) דיבר לש ותדמעמו (1999 ,וילוזורג יתדמעמ הנושה - תינללוכ הניא 

יפכ ץוביקה ירבח לש םהיתודמעב םייונישה תא שרפמ ינא ךכו ,תינללוכ ,דניה הכפהמהש 

םג תפקתשמ וז המגמש רובס ינא .(2001) רירשו יגלפ לצא ,רתיה ןיב ,םיפקתשמ םהש 

לש םתסרג תא לבקל הטונ ,רפסה ךרוע ,רד לאקזחי יכ םא ,רפסב םיגצומה םירקחמב 

תכרעמב ינכפהמ יוניש לש המגמ לע םיעיבצמ םירקחמה בורש הארנ יל .סטייגו לאפר־ןב 

רפסה לש ותאיצי רחאל םינש עבראכ ,2002 תנשב רתויו רתוי רבתסמש רבד ,תיצוביקה 

וא ,ץוביקב םייונישה תא תפקשמ תיכוניחה תכרעמהש אוה רפסב טלובש המ .רואל 

.ךוניחה תא םג היתובקעבו תואיצמה תא הנבמ תיתרבחה הביבסהש ,תורחא םילימב 

םישחרתמ הילעש המבה תנבה תא המילשמ איהש ךכב הבושח רפסה לש ותמורת 

םילחה םיכילהתה תא רתוי בוט ןיבהל ונל תרשפאמה הדבוע ,םייתרבחה םיכילהתה 

.ץוביקב 
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תורוקמ 

הנפמב ץוביקה רקחמ ."ץוביקב יוניש לש תוסיפת" .(1993) 'ע ,סטייגו 'א ,לאפרךב 
.ח ,האמה 

.דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .ךוניחב תוסמ .(1955)'מ ,לגס 

םייונישה תגצהו 2001 תנשב םיצוביקב להקה תעד רקס .(2001) 'ש ,רירשו 'מ ,יגלפ 

ןויערהו ץוביקה רקחל ןוכמה ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח .הנש 12 ךרואל תודמעב 
.יפותישה 

דיו דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .הכפהמ וא יוניש ־ םיכרעו תומרונ .(1999)'ש ,דיבר 

.ןיקנבט 

.ןיקנבט די :לעפא־תמר .ץוביקה רקחו ץוביקב יונישה .(1993)'ד ,וילוזור 
.דבוע םע :ביבא־לת .רבשמהו הטישה .(1999)'ד ,וילוזור 

 Cohen, E. (1983). "The Structural Transformation of the Kibbutz". In E. Krausz

 (ed.), The Sociology of the Kibbutz (in the series Studies of Israeli Society,

 No. 2, pp. 75-114). New Brunswick: Transaction Books.

וילוזור ינד 

יברעמה לילגה תללכמו הפיח תטיסרבינוא 
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