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חעינמת

אתמושךתה

הקיבוצניקים

העוער:כתבת12

הקיבהניתהתעל1נ7ה
סטודנטכשהיהשנה,20לפני

רןפרוס׳החליטלכלכלה,צעיר

הקיבוצניקלדודלהציקאברמיצקי

הבעיותכלאתלו"הסברתישלו.

מספרהואבקיבוץ",הכלכליות

שאלשהדודעדפסופפקי,לאורי

הכלשלמרותזהאיך"אזבכעס:

הואמאזקיים!?".עדייןהקיבוץ

במחקרזה.אתבדיוקלגלותמנסה

שהשינוייםמצאהואשלוהאחרון

בשניםהקיבוציםעלשעברו

גםלאטלאטמשגיםהאחרונות

שלהםהפוליטיותהעמדותאת

אתמושךמה
בשסףשום

הקיבוצניקים
בשוקהתאהבו

זזיםוהםהחופשי,

בבלבלהוקלאיםינה

פסובסקיא1וי

התאהבוכך

הקיבוצניקים
החופשיבשוק
היהזהבקיבוץ,17wסבתאאתמבקרהיהאברמיצקירןכ/׳ופרום׳

בשווהשווהמקב7יםבהשכו7םחברה7י7דים.עדן"גןבשבי7ו

ספק7הסי7הח7הואהשניםשעםא7אהצודק"כרעיוןנראתה

התע7ומהאת7פענחמנסההואבססנפורדככ7כ7ןוהיוםבאידי7יה,

ע7מרתקיםממצאיםמביאהואחדשבמחקרהקיבוץש7הכ7כ7ית

תחרותי,עבודהבשוק7תמוך7קיבוצניקיםשגרמהבשכר,הרפורמה

בק7פיש7הםבהצבעהו7ימין7מרכז7זוזוגם

?!?fabaבחזית
אתמראייןפסובסקיאורי

אברמיצקירןפרופ׳

ודודודודתובביתהמשפחתיתהארוחהאת

שנה,20לפנישהתקיימהחפציבה,בקיבוץ

סיפרכשהדורבמיוחד.זוכראברמיצקירןפרופ׳

ההשקיהמערכותבמפעלשבוצעחידושעללו
לתוארסטודנטאזשהיהאברמיצקי,הקיבוץ,של

החליטהעברית,באוניברסיטהבכלכלהראשון

נהדרת,כהמצאהזהאתתיאר"הואאותו.לעצבן

הכלכליתהתיאוריהשלפילואמרתיואני

כלובעצםמוצלח,להיותאמורלאהמפעל

ענההואאזמוחלט.כישלוןלהיותאמורהקיבוץ

נזכר.הואהמוח?",אתלימבלבלאתהמהלי:

קשהלעבודקיבוץלחברלמהלו:"אמרתי
זומההכנסות?שווההלקמקבלהואכשממילא

אנשיםעבוראבלבכלכלה.הטרמפיסט׳׳בעיית

ולחלקלקיבוץלהיכנסכישוריםוחסריעצלנים
עסקהזויותרמוכשריםחבריםעםההכנסהאת

להםשישמוכשריםלחבריםלמהאבלנפלאה,

בו?להישארלקיבוץמחוץהשתכרותיכולת

שלימעצבןהמאודהנאוםאת"המשכתי

בקיבוץ,מהילדיםמודאגשאניבתחושהגם

בתיכוןקשהללמודשלהםהאינטרסמהכי

ומימהשביםשמהנדסכשמיובאוניברסיטה

תמריציםאיןזהה?שכרמרוויחיםמהתיכוןשנשר

האנושי".בהוןלהשקיע

כלל,בדרךשלואדםשהואשלי,"הדוד
חכם:דבראמרהואאבללריב.והתחלנוהתעצבן

הקיבוץהאלה,הבעיותכלשלמרותזהאיךאז
שנים?".הרבהכךכלשרד

שלהשוויוניתהחברהאיךהזאתהשאלה

הרבהכךכלבמשךלהתקייםהצליחההקיבוצים

אתמאזמעסיקהשוניםבגלגוליםשנים,

שםבקליפורניה,מושבוממקוםגםאברמיצקי,

העסיקההיאסטנפורד.באוניברסיטתמלמדהוא

שערך,מחקריםובשורתשלובדוקטורטאותו
שכתבהקיבוץ","תעלומתלספרהתגלגלהוגם

מאגנס(.)בהוצאתבעבריתלאחרונהויצא

חלופיים"מה־לים"סדקים

מהםרביםפעם.שהיומהלאכברהםהקיבוצים

אחדהאחרונים.בעשוריםשינוייםשלשורהעברו

לכלדרמטישינויבשכרהרפורמההואמהם

החברים,לכלבהכנסותשוויוןעודלאהדעות:

הכנסהשמניבמישלפיודיפרנציאלי,שכראלא

יותר.ישתכריותרגבוהה

שפרסמוחדשממחקרזה:רקלאאבל

ללא)עדייןחודשייםלפניועמיתיואברמיצקי

בשכרשהרפורמהעולהעמיתים(ביקורת

העמדותאתלשנותלקיבוצניקיםגרמהגם
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ההצבעהדפוסיאתואפילושלהםהפוליטיות

שלהם.

שביצעוקיבוציםשהשווהשלהם,במחקר

מצאוהםשונות,זמןבנקודותהרפורמהאת

גרמהגםהחופשיהשוקלכיווןשהתזוזה

החופשי.בשוקיותרלהאמיןלקיבוצניקים

מצביעיםשכררפורמתשעשושקיבוצים"ראינו

יותרקצתואפילולמרכזויותרלשמאלפחות

לעלייההביאההשכרשרפורמתגםראינולימין.
בשכרתחרותי,עבודהבשוקהתמיכהבשיעור

נוספות,שעותעבורובתשלוםדיפרנציאלי
השוויוןבערךהתמיכהבשיעורלירידהוהובילה

נכסים.עלמשותפתובבעלות

השכררפורמתמענייןמאודבאופן"אבל

הדדית.בערבותבתמיכהלעלייהגםהביאה

נוטיםשקיבוצניקיםמוצאיםאנחנוכלומר,

המסורתיהסוציאליסטיבמודלמתמיכהלעבור

סוציאל־יותרשהואבמודללתמיכהשלהם

דמוקרטי,

$TS1$,סוציאלדמוקרטי$TS1$

$DN2$,סוציאלדמוקרטי$DN2$לשוקכלומרונורבגיה,שבדיהדוגמת
הדדית.ועזרהרווחהמדינתעםאבלתחרותי,

בהיסטוריה,אחרותרבותקומונותכמו"שלא

שלהםהקיוםכללאורךהראוהקיבוצים

לעולםעצמםאתלהתאיםונכונותגמישות
הקיטובגדל,אי־השוויוןשבובעולםמשתנה.
כלכליים,משבריםוישעולהוהחברתיהפוליטי
החברתיהניסויאתממשיכיםהקיבוצניקים

שמנסיםכאלהחלופיים,מודליםובודקיםשלהם

להמשיךהרצוןביןהנכוןהאיזוןאתלמצוא
עקרונותעללשמורהרצוןלביןולשגשגלשרוד

ההדדית".והעזרההשוויון

המוחות?בריחתאתימנעמה

לאומעולםקיבוץחבראינועצמואברמיצקי

היושליהחייםכלאבלבירושלים,"גדלתיהיה.

וסבתאשסבאנגבה,קיבוץלביןהעירביןהקועל

עכשיוחפציבה.קיבוץלביןממקימיו,היושלי

שתמידכךהכובש.ברמתגריםומשפחתואחי

בחיי".מרכזיחלקהואהקיבוץ

אתשאיבדושואה,ניצוליהיווסבתוסבו

בקיבוץ,מורחבתמשפחהומצאומשפחתם
בשתילבדלטפלנשארההיאמתוכשהסבא

הביטחוןרשתלההיה"הקיבוץקטנות.ילדות
בתופרתשםעבדההיאוהמשפחה.והביטוח

שלההדרךלדעתנוהייתהזולשעון.מסביב

לקיבוץ".תודהלהגיד
שלהםבביקוריםמצאוואחיואברמיצקיכילד

הספורט,ומגרשיהמדשאותהבריכה,עםבנגבה,

"אפילומספר,הואכנער,לילדים".עדן"גן

מקבליםבהשכולםחברהיותר:עודאותואהבתי
והצודק".הנכוןהרעיוןלינראתהבשווהשווה

ספקלהטילהתחילהואהשניםשעםאלא

בעצמו.הנושאאתלחקורהחליטואזבאידיליה,

באוניברסיטתשלוהדוקטורטלמנחהכשאמר

בקיבוצים,להתמקדרוצהשהואנורת׳ווסטרן
שאתהמהזה"השתגעת?הייתהשלוהתשובה

אבלבכלכלה?".בדוקטורטלעשותרוצה

יותר.רחבהשאלהכאןשישהסביראברמיצקי

והאחוזוןכך,כלעולהאי־השוויוןשבו"בעולם

טבעימהכלכלה,הרבהכךבכלמחזיקהעליון

חברהלבנותניתןאםלשאולמתחיליםשאנשים

תשרוד".היאתנאיםובאילושוויונית

שללישכלכליתמבטמנקודתכאמור,

אברמיצקיךן

בקליפורניהגר,3נשויאישי:

לכלכלהמרצהמקצועי:

סטנפורד;באוניברסיטת

מאוניברסיטתדוקטורטבעל

נורת׳ווסטרן

לאחרונהפרעםמשהו:עוד

StreStreets:"העפראת of

America's Untold Storyof

"ImmigrantSuccess

לא/׳זעוזבמיפרעי.רכו/׳זאין"בקיבוצים

חיסכון,אין/׳ז7ו.החלקאתלקחתיכול

נקבעלאזהלעזוב.ק/׳זהאזירו/׳זה.אין
התמריצים.בעייתעםלהתמודדכדי

החייםצורתלא,ואםבמתכווןאםאבל

איתה"להתמודדלהםעזרההזאת

מהסוגהקיבוצים,אתלהכשילשאמורותבעיות

אבלתמריצים.בעיותהמקצועיתבעגהשנקרא

מסבירלעומק,יותרקצתזהאתכשבוחנים

שלהםהחייםבאורחלמצואאפשראברמיצקי,

האלה.לבעיותהפתרוןאת

לחץהיאלמשל,הטרמפיסט,לבעיית"התשובה
בקיבוץקטנות.בקבוצותבמיחדשיעילחברתי,
יחד,שניםבמשךעבדוהםכולם:אתמכיריםכולם
יכולשרוצהמימסגרות.באותןלומדיםהילדים

קשהלעבודאותצטרךאזהחיים,אתלךלמרר
לידךישבולאקשה?תעבודלאלעזוב.פשוטאו
העבודהסדרןעבודה?מוצאלאאתההאוכל.בחדר

אדמה".תפוחילקלףלשלחאותךישלח

לעזוב.ויעדיףלומתאיםלאשזהמיישונכון,
אתשיקשהפתרוןישלקיבוציםכאןגםאבל

מיפרטי.רכושאין"בקיבוציםהמוחות.בריחת

אפשרותאיןשלו.החלקאתלקחתיכוללאשעוזב

וגםלעזוב.קשהאזירושה.איןפרטי,לחיסכון

הקיבוץללמוד,רוצהוממשאמביציהלושישמי
זהאגרונומיה.לימודילומאשרהיההמסורתי

בעזיבה.שיקולזהאבלמשפטיםלאאמנם

הייתהי/׳זראלה/׳זנ7ונים/׳זנות"עד

ההייעקגאות/׳זעםאלאלמדי./׳זוויונית
בחדות.עלולמיומנותהת/׳זואות

כי/׳זוריםבעליקיבוץ/׳זחבריהמ/׳זכורת

בריחתאתהגבירהבעירלה/׳זיגיכלו

ה/׳זוויונית"החלוקהאתוהק/׳זתההמוחות,

האלהוהנורמותשהחוקיםאומרלא"אני

בעייתעםלהתמודדבמטרהרקכולםנקבעו

ואחרותאידאולוגיותסיבותישהתמריצים.

האוכל.לחדרהמשותף,לחינוךהמשותף,לרכוש

אתיצרוהקיבוציםשלא,וביןשבמתכווןביןאבל

שניםבמשךלהםשעזרהבצורהשלהםהחברה

זה.עםלהתמודד

ביליארדשחקןשלפיורעיוןבכלכלה"יש

מנסהכשהואהפיזיקהחוקיאתיודעלאאולי

הפיזיקהחוקיאבללפינה,הכדוראתלהכניס

מתנהגהשחקןאזהביליארד.שולחןעלפועלים

אתבחשבוןומביאהחוקיםאתיודעהואכאילו

מסתכלאניככההמכה.עוצמתואתהחיכוך

אתלפתורהייתהלאהמטרהאםאפילוזה.על

והנורמותמהחוקיםהרבההתמריצים,בעיית

אותן".לפתורעזרובקיבוץשנקבעו

הסוציאליזםלהיחלשותהניצנים

ההתמיינותבעייתהיבט:עודפהויש

דווקאימשוךשהקיבוץהסכנהכלומרהשלילית,
בשבילםשיעבודמישיששיודעיםהעצלנים,את

"הקיבוץשלו.מההכנסותליהנותיוכלווהם

ישסינון.תהליךמנהיגולכןלבעיה,מאודמודע

השתכרותיכולתלהראותצריךשבהקבלהועדת

תקופתלויששמתקבלמיוגםמתאימהוהשכלה

ניסיון".

הבולטיםהמאפייניםאחדעומדלזהברקע

למדי.אחידהבהםהחברההקיבוצים:של

לשמורקליותרהרבההומוגנית"לאוכלוסייה

בדורהטרוגנית.לאוכלוסייהמאשרשוויוןעל

בעליצעיריםפעמיםהרבההיוהמייסדים
ובעלימשותפתומקצועיתאידאולוגיתהכשרה
ודאות.חוסרבושישלמקוםשבאומשותף,אופק

בעייתאתטבעיבאופןפתרההזאתההומוגניות

השלילית".ההתמיינות

כמהעודעשתההזאתשההומוגניותאלא

ואנשיםצעירההייתה"כשהמדינהדברים.

בן־גוריוןהתיכון,המזרחממדינותלבואהתחילו

ראשון,כביתמהםקצתלקלוטמהקיבוציםביקש
tg;הניצניםהיושםעבודה.להםלתתאולי

קסלוילוס7ויבצילום:
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שלהסוציאליסטיתהתפיסהביןהסתירהשל

מצדשלהם.הציוניתהתפיסהלביןהקיבוצים

עובדלקחתהסוציאליסטית,התפיסהלפיאחד,

הציוניתהאידאולוגיהשניומצדניצול,זהזר

פעמיםהרבהביקש.בן־גוריוןכימחייבתשלהם

המקומייםבקיבוציםלעבודשבאוהאנשים
חדרפניעלבשדותאותםלראותמעדיפיםהיו

משהויששאוליהמחשבההתחילהשםהאוכל.

בקיבוצים".מועדוני

מתמיכה"נהנו"תמיד

עודהיהדרכם,בתחילתלפחותלקיבוצים,

השנים"לאורךלטובתם.שעבדכלכליעיקרון

בישול,כמושירותיםהביתלמשקיהקיבוץסיפק
עלתרבות.חייספריות,בילדים,טיפולכביסה,
לוקוראיםשכלכלניםעיקרוןחלכאלהשירותים

האספקהלגודל.יתרוןאולגודלעולהתשואה
לנפשיותרזולהלרביםהאלההשירותיםשל

למעטים.שלהםהאספקהמאשר
למוצריםבנוגעגםנכוןהזה"הטיעון

שחייה,בריכתכמובקיבוצים,אחריםקהילתיים
מותרותהיואלהנוי.גינותכדורסלמגרש

קיבוץחברכלואילוהישראלים,מרובשנבצרו
שלמיכולתםלגרועמבלימהםליהנותהיהיכול

טלוויזיהמקלטאםמהם.ליהנותאחריםחברים

לשיםהיהאפשרלאחרים,מותרותמוצרהיה

שכלאחתטלוויזיההקיבוץשלהתרבותבמרכז

בה".להשתמשיכלוהחברים

יותר,לזולותהפכוכשטלוויזיותבהמשך,

בעידןולמעשה,להישחק.החלהזההיתרון
יותרקשההיהכברהרב־ערוציתהטלוויזיה

שהביאמההצופים,כלשלהרצונותביןלתאם

החבריםלבתיהטלוויזיהמכשירילכניסת

הקהילתית.בהתכנסותולפגיעה
סיפקהקיבוץיותר,הרבההבסיסיתוברמה

ביטחון.רשתערך:יקרמוצרשלולחברים

לך,יקרהמהמשנהשלאיודעאתה"בקיבוץ
מוגבליות,עםילדיםלךייוולדואותיפצעאם
שווהחלקתמידתקבלומשפחתךובניאתה

זהמלריהכמומחלותשלבמציאותבהכנסות".

רב־ערך.ביטוחהיה

בתחילתהדרך,ולמעשהעדהמהפךהפוליטישל
מהמדינה,נדיבהלתמיכהזכוגםהקיבוצים,1977

"למשלאברמיצקי.מסבירסמויה",וגם"גלויה

הזאתהתמיכהלמים.סובסידיותמם,הטבות

ליכולתתרמהוכמובןגבוההחייםרמתאפשרה

זמן.לאורךמעמדלהחזיקשלהם

בשנותהקיבוציםלמשברשקדם"בעשור

רצוהםגבוהים.סכומיםלווגםהםהשמונים

להפוךכדישלהםהתעשייהמפעלאתלהרחיב
הלינהאתשיבטלולדירותהחבריםחדריאת

בריכותאתהאוכל,חדריאתולשדרגהמשותפת

האינפלציהעודכלהתרבות.אולמותאתהשחייה,

הקיבוציםשלקחוהחובותהשתוללה,בישראל
והאינפלציהצמודים,לאהיוהםזולים".היו

הצליחהישראלכשממשלתאבלאותם.שחקה

אתמצאו"הקיבוציםהאינפלציה,עללהשתלט

יכלולארביםוקיבוציםגבוהים,חובותעםעצמם

בנטל.לעמוד

בהחלטשלוווהכסףהממשלתית"התמיכה

שיכלומכפיגבוההחייםרמתלקיבוציםאפשרו

חלקוזהשלהם,ההכנסותלפילעצמםלהרשות

7כנסתהבחירות

במע7יההרביעית

.1959החמישה,

והימין"המרכז
אתיותרסובמבסאים

החדשות"העמדות

מדינת

בתיתת

לכנסת

שוויוןע7שמבוססהסוציא7יסי"המוד7
עברוכשהםיותר.7הםעבד7אמ7א

יתרונותשישראוהםדיפרנציא7י,7שכר

7הםגרםזהוהחופשי.הפרסי7שוד!

תחרותישוקש7בסביבהגםאיר7שאו7:

השוויון?"ע7ונשמור7ח7שיםנדאג

ימינהזזיםהקיבוצים

בעקבותההצבעהבדפוסיהשינוי
ובאחוזים[הדיפרנציא7יהשכררפורמת

2.084% 2.023%

5.785%

שמא7 מרכז

שקדמהבשנההרפורמהנערכהשבהםקיבוציםביןההשוואה
הבחירותשלאחרשנהרפורמהנערכהשבהםכאלהלביןלבחירות

**
ל־3ו199602ביןהבחירותמערכותבששקיבוצים232כוללהמדגם

משכי7יםפחותקיבוץשחברי"ציפינו

ו7אשוויוו,7רצותימשיכומבוגריםויותר

חופשי,בשוקש7הםהתמיכהאתיגדי7ו
כייפסידו,ואו7יפחותירוויחוהםשבו

ע7מבוססוהשכרמשכי7ים,פחותהם

זהה"שההשפעה7ג7ותהופתענוהשכ7ה.

מהמתמיכה,נהנותמידהםשלהם.בהישרדות

שלהםבהישרדותחלקאיזהלדעתמאפשרשלא

נבעחלקואיזהכלכליתלהצליחמיכולתםנבע

שקיבלו".מהסיוע

העושר"בגלל"שחיוניים

ששיחקהגורםפהצץהקיבוציםמשבראחרי

השוויוניתהתפיסהבהתערערותמכריעתפקיד

הקיבוץאתהפך"זהההייטק.פריחתשלהם:
בעליחבריםעבוראטרקטיבילפחותהמסורתי
לקיבוץ".מחוץיותרגבוהההשתכרותיכולת
מחבריחלקשבהאברמיצקי,מזכירתקופה,זו

והשלישי,השניהדורעםנמנוכברהקיבוץ
חשובתפקידעבורםשיחקופרקטייםושיקולים

מאידאולוגיה.פחותלא

מדינההייתהישראלהשמוניםשנות"עד

התשעים,שנותשמאמצעאלאלמדי.שוויונית

עלולמיומנותהתשואותההייטק,גאותעם
כישוריםבעליקיבוץשחבריהמשכורתבחדות.

אתהגבירהבעירלהשיגיכלוונדרשיםגבוהים

החלוקהקיוםהמשךאתוהקשתההמוחות,בריחת
החלוהקיבוציםשניםכמהכעבורהשוויונית.

מסיביות".רפורמות

התמקדוהםאברמיצקי,מפרטהראשון,בשלב

באמצעותלמשלהיעילות,והגברתבזבוזבמניעת

ענפיוהפיכתומזוןחשמלעלתשלוםגביית

תשלוםהיההשניהשלברווח.למרכזיהקיבוץ

"שזהדיפרנציאלי,לשכרומעברעבודהעל

הקיבוצים.שלהשוויוןבעקרוןפוגעממשכבר

שכונותהקמתהרכוש,הפרטתהגיעובהמשך

מהקיבוציםמ־%02פחותכיוםלמעשהההרחבה.
מלא".שויוןבעלינשארו

שנותרוהקיבוציםעלמתעכבאתהבספר

עשירים".להיותש"מוטבוקובעשוויוניים,

שכדאיאותנומלמדיםהקיבוציםדווקאאיך

עשירים?להיות

מאשרויפהבריאעשיר,להיותעדיף"תראה,

לקיבוצים.רקלאלכולם,ועני.מכוערחולה,
מהרבהבמידההואהעושרהקיבוציםשלבהקשר

הדבריםאחדשוויוניים.להישארלהםשאפשר

שנשארושקיבוציםהואבנתוניםמוצאשאני

הצריםדוגמתהכלכלי,המשברלאחרעשירים

שנפגעוקיבוציםשוויוניים.נשארושמואל,וגן

שלהםהחייםרמתאתלהורידונדרשומהמשבר

יכולתובעליהמשכיליםמוחות.בריחתחוו

לשכרעברוהאלהוהקיבוציםעזבו,ההשתכרות

מהדורשחבריםכדירבהבמידהדיפרנציאלי,

יעזבו.לאהצעיר

מדינותאםהשאלהאתמעלהכמובן"זה

ונורבגיהשבדיהכמוסוציאל־דמוקטיות

מצליחותשוויוניותיותרעלשמבוססות

הןכינדיבהכךכלרווחהמדינתעללשמור
אברמיצקי,שמזכירכפיוגם,עשירות".כךכל
למדי.הומוגניות

השראה"בהשיש"חברה

פרופ׳ושותפואברמיצקיהאחרוןבעשור

חוקריםהעבריתמהאוניברסיטהלביארקטור

לסטטיסטיקה,המרכזיתמהלשכהנתוניםבעזרת
ההשלכותאתלאומיוביטוחהחינוךמשרד

tg;במאמרדיפרנציאלי.לשכרהמעברשל

לע"נזבהןפריץצילום:

הערה




הםשגב,מעיןהדוקטורנטעםשכתבושלהם,

מקצועבחירתעלהשפיעההרפורמהאיךמראים
שהחברים"רואיםהקיבוצים.בנישלהלימודים

עובריםדיפרנציאלילשכרעברשלהםשהקיבוץ

טובזההאםלמדעים.החברהומדעיהרוחממדעי

לתפיסתו".אחדכללא?או

ערךאותושגםאברמיצקי,שלהחדשבמחקר

סוציולגיתפלגי,מיכלעםונערךלביא,עם

חיפה,באוניברסיטתהקיבוץלחקרהמכון
להדושחרפורתבןנתנאלהדוקטורנטיםושני

דפוסיאתבוחניםהםהעברית,מהאוניברסיטה

שלהעמדותאתוגםלכנסתבבחירותההצבעה

שכרתחרותי,עבודהשוקעלהקיבוצניקים

משותפתבעלותהשוויון,ערךדיפרנציאלי,

נמדדיםאלהוכדומה.הדדיתערבותנכסים,על

הקיבוץלחקרהמכוןשעורךשנתייםבסקרים
האחרונות.השניםב־52הקיבוציםבכל

בכלשינוימגמותהיוהזאתבתקופה

החברהבכלעומקתזוזותובעצםהקיבוצים,

שאברמיצקימהוימינה.למרכזהישראלית

לבודדהואמסביר,הואלעשות,מנסיםועמיתיו

בשכרהרפורמהשלהסיבתיתההשפעהאת

הכלליות.המגמותשארלכלמעבר

ניצולבאמצעותלמשל,זה,אתעושיםהם

בזמןקרתההשכררפורמתקיבוץשבכלהעובדה
בקיבוציםלהשתמשיכוליםאנחנו"כךשונה.

קבוצתכמעיןיותרמאוחרשכררפורמתשעשו

כמהדומהרפורמהשעשולקיבוציםביקורת

עלמסתכליםכשאנחנולמשלאוקודם;שנים
שעשוקיבוציםמשוויםאנחנולכנסתהבחירות

הבחירות,מערכתלפניאחתשנהבדיוקרפורמה

רפורמהשעשולקיבוציםטיפול,קבוצתכמעין

ביקורת".קבוצתכמעיןאחרי,אחתשנהדומה
ועמיתיואברמיצקיהאלהההשוואותאת

שהתוצאותלוודאכדישוניםמדגמיםעלעשו

אותהלראותהיהאפשרובכולם׳יציבות',שלהם

הבחירותלפנירפורמהשערכוקיבוציםהמגמה:

ולימיןלמרכזויותרלשמאלפחותלהצביענטו
בודדים(.באחוזיםהיא)התזוזה

התנועהנבכיאליותרקצתלהעמיקואם

בדפוסיהזההשינוישכלמתבררהקיבוצית,

שנכללוהתק"םקיבוציידיעלמוסברההצבעה

שלאהארצי,הקיבוץמקיבוצילהבדילבמחקר,

השכר"לרפורמותשלהם.ההצבעהאתשינו

הארציהקיבוץבקיבוציגםדומההשפעההייתה

"אפילואברמיצקי.מסבירהתק"ם",בקיבוציוגם

הצביעוהארציהקיבוץקיבוציהרפורמותלפני

התק"ם,מקיבוצייותרגבוהיםבשיעוריםלשמאל
כנראההשינויהשתנו,בהןשהעמדותולמרות

שלהםהקשראתלנתקכדיגדולמספיקהיהלא

השמאל".מפלגותעם

השפעתעלהכללילממצאנחזוראם

הזה?השינויאתמסביראתהאיךהרפורמה,

חברישללתפיסתםהבנה,כנראהכאן"יש

שמבוססהמסורתיהסוציאליטישהמודלהקיבוץ,

עובריםוכשהםיותר.להםעבדלאמלאשוויוןעל

כלשישרואיםהםדיפרנציאלי,שכרשללמודל

והחופשי,הפרטיהשוקמודלשליתרונותמיני
יותרחופשישבשוקשעובדהמכיריםגםהםאבל

לשאול:להםגורםזהומפסידים.מנצחיםיש

לחלשיםנדאגתחרותישוקשלבסביבהגםאיך

זהולכןשלנו?השוויונייםהעקרונותעלונשמור

חמלה".יותרעםקפיטליזם

י7עm 7הביאההשכר"רפורמת

מוצאיםאנחנוהדדית.בערבותבתמיכה

מתמיכה7עבורנועים/׳וקיבוצניקים

/׳ו7הםהמסורתיהסוציא7יססיבמוד7

סוציא7־יותר/׳והואבמוד77תמיכה

דמוקרסי,

$TS1$,סוציא7דמוקרסי$TS1$

$DN2$,סוציא7דמוקרסי$DN2$עםאב7תחרותי,7/׳ווקכ7ומר

הדדית"ועזרהרווחהמדינת

בבסלנתתמיכהפת1ת
נכסים,עלמשותפת

הדדיתבערבותתמיכהיותר

הדיפרנציא7יה/׳וכררפורמתה/׳ופעת

הקיבוציםחבריעמדותע7

4.5%

23%

ערבות

הדדית

עוכר

דיפרנציאלי
משותפתבעלותעלתשלום

נבעיםעלנוספותשעות

קרההואהאםבהצבעה?השינוילגביומה

שמושפעתבעמדות,התזוזהבעקבות
השכר?מרפורמת

אתשינוקיבוץשחבריסבירלא"זה

וכו׳השלוםתהליךעלהפוליטיתדעתם

סבירשיותרמההשכר.רפורמותבעקבות

שכרשללמודלעברושכשהקיבוצניקיםהוא

למודליתרונותשישמצאוהםדיפרנציאלי,

יותרגבוהעבודהמוסרלמשלהחופשי,השוק

העמדותאתשינוהםכךיותר.גבוההחייםורמת

שללתפיסתוכנראההצבעותמבחינתשלהם.

בדםשמאלנילא)שהואבקיבוץהשוליהמצביע

יותרטובביטאווהימיןהמרכזמפלגותא"פ(

תחרותי".יותרשוקשלהחדשותהעמדותאת

אברמיצקיאתהפתיעבמחקרהממצאיםאחד
משכיליםפחותקיבוץשחברי"ציפינובמיוחד.

ולאשוויון,לרצותימשיכומבוגריםויותר

שבוחופשי,בשוקשלהםהתמיכהאתיגדילו

פחותהםכייפסידו,ואוליפחותירוויחוהם

הופתענוהשכלה.עלמבוסםוהשכרמשכילים,

עבורם".גםזההשהשפעהלגלות

אברמיצקישללשיחהחוזריםאנחנולסיכום,
שלישהדודלא"זהחפציבה.מקיבוץודודו

הכוחותצדקתי.לגמרישאנילאוגםצדק,לגמרי

הקיבוץ,בשערינעצריםלאאמנםהכלכליים

אבלכלכליים,לתמריציםמגיביםוהקיבוצניקים

כניסויהקיבוציםשלהחשיבותאתמערערלאזה

שוויוניתלחברהוכדוגמהבסוציאליזםמרתק

תצליח.שהיאכדילהקריבמוכניםבהשאנשים

מענייןניסויזההשראה.הרבהבזהישהזהבמובן
קבוצתעלעליו,להסתכליכוליםשכולםמאוד
הזאתהשוויוניותאתלקחתשניסתהאנשים

כלכלית,מבחינהפונקצינליתרקלאולהיות
מאחור,אנשיםמשאירהשלאחברהגםאלא
ללמודואפשרלתפיסתם.צודקתיותרשהיא

הםשבההדרךעםמסכיםשאתהביןהרבה,מהם

שלא".וביןהחברהאתעיצבו

הממשלהראשביקור

האוכלבחדרפרסשמעון

.1985גדי,עיןקיבוץשל

ניסויהם"הקיבוצים

דסוציאליזם"מרתק

הערה



