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פנסילבניה.מפיטסבורג,פאלקולאורהמוריםקרןעםבהתייעצותבירושליםהעברית
הדרישותעלעונהשהמחקרהערכתו,אתמשקפתמחקרלפרסםהנאמניםחברשלהחלטתו

שלדעתםאתמייצגיםהמחקר,מסקנותוכןהעובדות,פירושאולםמדעית.עבודהשל
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תודההבעת

עוזרישלגדולהקבוצהשלביותרהמסורההעבודהללאלביצועניתןהיהלאזהמחקר
והכינוניתחומיינו,שאספו,העברית,באוניברסיטהלכלכלההחוגתלמידימחקר

אופק,לחייםמיוחדתתודהחייבאניהכמותי.המידעשלהמקיףהמכלולאתלמחשב
החומרשלוהארגוןהאיסוףעבודתרובאתשעשונאור,ולדודורקר-חביבלאורה

וניתוחבהכנהשעסקולויןוליורםמירוןלרותובמיוחדשאול,ללינדההראשוני,
מביעאניהמחקר.שלהאמפיריהחלקשלהשידרהחוטאתהמהוותהכמותיותהסדרותשל

שעבודתהפאלק,מכוןשלהאנגליתהעורכתפרוינד,לשושנההעמוקהתודתיאתבזאת
ביותר.רבהחשיבותבעלתהיתהזועבודהשלהאנגליהמקורשלובסגנוןבהצגה

באוניברסיטהלכלכלהובמחלקהפאלקבמכוןמעמיתילרביםתודהחייבהנני
לדןחבאנימיוחדחובשונים.בשלביםוביקורתהשערותרעיונות,עבורהעברית,
עלהמאלפותבהערותיוושתרםשלביו,בכלהמחקרביצועאתועודדשיזםפטינקין
עצמםשהםגרול,ולושק)ז״ל(שתיליוסףהעבודה.מפרקיכמהשלמוקדמותטיוטות
הקיבוצית,התנועהשלוהסוציולוגיההכלכלהלמחקררבותתרמואשרקיבוצים,חברי
למחקרהקשוריםשליאחריםפרסומיםועלמהספרגדולחלקשלטיוטותעלוהעירוקראו
ולהערותיהםהסופית,בטיוטהכתב-הידאתקראוקופויעקבברונומיכאלהקיבוץ.עלזה

אתלהביעלנכון,מוצאאנילבסוףהסופי.המוצרעלניכרתהשפעההיתהוהצעותיהם
קראהעבודה,בתהליךהיהזהשמחקרהרבותהשניםשבמשךקוזנץ,לסיימוןתודתירחשי
היוהחודרתוביקורתורבות-העניןהערותיוהשונים.הפרקיםשלהטיוטותעלוהעיר
מנושאים,והתעלמותמוטעיםהדגשיםהמשגים,כלעלשהאחריותלצייןלמותררב.לעזר
בלבד.ושלישליהיא

לעצמיהרשיתיאךהאנגלי,למקורכללבדרךנאמנההספרשלהעבריתהנוסחה
בהשמטתלעיתיםאומידע,הוספתבעידכון,צורךשהיהבמידההאנגלי,מהנוסחלסטות
חלקעודכןזאתבנוסחההעברי.לקוראמיותרותאךהזרלקוראדרושותשהיוהערות

ליעקבביותרולהודותלחזורעליהמאוחרות.השבעיםלשנותאףהכמותיותמהסדרות
מגיעהייתיאםספקעידודו,ובמיוחדעזרתו,ללאהעברית.המהדורהאתשערךקופ,

המלאכה.שללסיומה



הןטיוטות,שלרבמספרבהכנתכרוךשהיהממושך,תהליךהיתההספרהכנת
לרותגרזוו,ללאורהבושם,לחוהבאומן,לרוחהתודהחבאניבעברית.והןבאנגלית

ליטבק,מסדהלו.יכלווגםהבלתי-קריאכתב-ידיעםשנאבקוקרול,ולמלכהוינשטיין,
ובהגהתוהספרבעימודלדפוס,העבריתהגירסהבהכנתעסקועזראונוריתנייזליאילנה
לכולן.תודתיהעטיפה.אתועיצבההציוריםאתשירטטהאייזנשטטמגי

בבעיותכרוךהיהארוכה,זמןתקופתפניעלהזה,המסועףהמחקרביצוע
ז״ל.ניצןחסידההיתהזהלעניומיוחדתתרומהשהרימהמישונות;אדמיניסטרטיביות

הסיום.בשלבעימנולהיותחסידהזכתהלא

ב.ח.



הקדמה

עקרונותלמעשההלכהלהגשיםבמםגרתושנעשההנםיווהיאהקיבוץשלהיהודיתתרומתו
צורתמרצון.חברותעלהמבוססתחופשיתבקהילההיום־יום,בחייסוציאליסטיים,

לגביהחברהוסמכותעצמית,עבודהרכוש,עלמשותפתבעלותמחייבתהקיבוציתהחיים
אתזאתחייםצורתמחייבתלכלמעלהאחרים.הייצוראמצעיובכלבכוח-האדםהשימוש
שלהישירהתרומתוביןמוחלטניתוקהמחייבהשויון,עקרוןשללמעשההלכההפעלתו
המסגרתאתהםמגדיריםאכןמנחים,כעקרונותהריאלית.הכנסתווביןלייצורהפרט

כלליקביעתשלבמובןאופרטיבייםהםאיןאבלקיבוצית,יחידהשלהסוציו-כלכלית
הייצור.ניהולבדברולהחלטותהכנסהלחלוקתתפעול

הכלכליהמימדאלה.בתחומיםהמעשהואתההלכהאתלחשוףנסיוןנעשהזהבמחקר
נעשההפורמליהניתוחהדברים.שלבמוקדםלפיכךהואהקיבוץשלת10<01115ק6-נ3ז1(11של

הנגזריםההתנהגותכלליההכנסה.חלוקתתחוםשלומודלהייצורתחוםשלמודלבאמצעות
באופןהסוקרהספר,שלהשניבחלקאמפיריתנבחניםאלהומופשטותמושגיותמערכותמשתי
ואתוהשקעה,צריכהההכנסה,התפוקה,הייצור,גורמישלצמיחתםדפוסיאתמקיף

התנועה.שנות60מ-למעלהבמשךהענפיהמבנהשלהתפתחותו
הניאוקלסיתהייצורשתורתלמסקנהמוליךהייצורמערכתמודלשלהניתוח

גםישימה"רגילה",לפירמהאופטימלייםהתנהגותכללילהגדרתהמוליכההמקובלת,
האופטימליתוההקצאההמוצריםמכלולשלהאופטימליההרכבהקיבוץ.טלהייצורלמערכת

ה״מקובלים".משקלשוויתנאיעל-ידיזאתבמערכתגםלפיכך,נקבעים,ייצורגורמישל
שלהעקרוןעםובמיוחדהקולקטיב,שלהבסיסייםהעיקריםעםבקנה-אחדעוליםהללו

שלבמודללאילוציםבטבעוהדומהכאילוץ,זהעקרוןלראותניתןהעצמית.העבודה
מחייבלמציאותיותרטובקירובאופטימום.במציאתבולהתחשבשישליניארי,תכנון
עלהמשפיעכמשתנה"אי-ודאות"הכולל-יותרמסובךגםאבל-מתוחכםמודלבוודאי

מניח,פירמותשלההתנהגותלניתוחהמיושם"התקני"המודלאופטימלית.התנהגות
ודאות.קיימתכיסמויבאופןכידוע,



התנהגותשלהניאוקלסיתהתיאוריהאתליישםאפשרותאיוהייצור,כבתחוםשלא
התערבותהמחייבהפרט,צורכיבסיפוקהשויוןעקרוןהכנסה.חלוקתשללתחוםהצרכן

זו,תיאוריהשליישומהאתמונעלצריכה,ההוצאהשלוההרכבהרמהבקביעתהחברהשל
נסיוןכלאלה.ענייניםלגבידווקאהפרטשלהמוחלטתהריבונותאתמניחהשהיאמאחר
שהםהאובייקטיבייםהתחלופהושיעורישהכנסתםפרטים,שלכציבורהקיבוץאתלראות

אנליטית.ראותמנקודתלכןפורהאיננושוק,שלב״סביבה"נקבעיםבפניהםעומדים
במקוםבאידיאולוגיהשיתוףעלהמבוססתגדולה","משפחהמודלשלהמושגיתהמסגרת

ההחלטותשליותרטובהוהבנהיותרמעמיקהראייהספק,ללאמבטיחה,דם,קירבתעל
הקיבוצית.במסגרתהרכבהואתהצריכהרמתאתהקובעות

של)אופטימלי(גודלשליחסיתהמוגבלהתחוםעלמצביעהפרטשלהרווחהנושא

קשהקלושים,החבריםביוהאישייםהקשריםבהוגדולות,שבקהילותכיוןקיבוץ,

השויון,כללכן,עליתרחבריהן.שלהאישייםהצרכיםשלולהערכהלהבנהלהגיע
משאירביזמות(,אובניהול)בעבודה,למאמץכתמריץהכנסהבהפרשיהשימושאתהמונע

לא-חברתיתמביקורתומושפעתאידיאולוגיהעל-ידיהמונעתהעצמית,המשמעתאת
ובהרכבהחבריםבקבלתסלקטיביותכמובן,מחייב,זהעיקרי.תמרוץכמנגנוןפורמלית,

גיסא,מאידךקיבוציים.יישוביםשלגודלםעלמגבלהלפיכךומטילהחברה,של
היכולתאתמונעוזההייצור,יחידתשלגודלהאתבממדיה,קטנהאוכלוסייהמגבילה
האמפיריהמחקרמודרנית.טכנולוגיהמעניקהאותןהיתרונות-לגודלמלואאתלנצל
היישוביםשלשהממדיםהעובדה,עלמצביעאכןלהלן,המובאהייצור,מערכתעל

ניגודזאת.ראותמנקודתמספיקגדוליםאינםבעבר(שכןכל)ולאכיום,הקיבוציים
המקנההחברתיתהמגבלהוביןהייצורמערכתשלמגידולההצפויהיתרוןביןזה,

מהתיאוריהשנגזרוביותרהמאלפותהתוצאותאחתהואיחסית,קטנה,לקהילהיתרון
בממצאיםאישורואתומוצאכאן,שנוסחווהצריכהההכנסהשלוהתיאוריההייצורשל

האמפיריים.
אינוהייצורגורמישלהשוליתהתפוקהשערךהמראיםהייצור,בתחוםהממצאים

שהמודלההשערהאתתואמיםהקיבוצית,לקהילההאלטרנטיביממחירםכללבדרךנמוך
מאומדנישנגזרוהממצאים,יצרנית.כיחידהבקיבוץגםתופשייצורשלהניאוקלסי
משתניםולאמוסדיים,שגורמיםההשערהאתמאשריםהקיבוץ,שלהצריכהפונקציית

חסכוןאומדניההכנסה.וחלוקתהצריכהבתחוםההחלטותאתקובעיםלשוק,האופייניים
צריכהלגביהבין־קיבוציהשויוןממדיבדברהכמותייםוהממצאיםהמשקגיללפי

זאת.להשערהנוספיםתימוכיםנותניםוהכנסה

שלהצמיחהאתלתאראיפשרידינועלועובדשנאסףהגדולהנתוניםמכלול

מאוכלוסייההגידולאתכמותיים:במונחיםשנים,עשרותכששבמשךהקיבוצית,התנועה
המקבילהגידולואתנפש,100,000שלהגבולאתשעברהלאוכלוסייהחבריםעשרותשל



ייצורשלהאמפיריהמחקרההכנסה.וחלוקתהייצורבתחוםובביצועיםהייצורבכושר
מאידךהפריון.גידולובין)יישובים(גודלשביןוהחזקהחיוביהקשרעלמצביע
לא-גרועהרמת-ביצועהוכיחכקולקטיבשהקיבוץהעובדה,עלזהמחקרמצביעגיסא

המקובלים.השוקכלליבסיםעלהמופעלותלומקבילותפירמותשלמזוהמעטה()בלשון
גבוהאףואולידומההחסכוןששיעורמצאנוהצריכהובתחוםהייצור;בתחוםכאןעד

הכנסה.קבוצתבאותהישראליותלמשפחותהאופיינייםחסכוןמשיעורי
שנותשלהגדולבויכוחרבבתוקףשהועלתההטענהשנתבדתהמעידיםאלהממצאים

בתמריציםהשימושאתדוחהשהואמאחרבר-קיימא,אינובמהותושהקיבוץהעשרים,
הפרט.שלהריאליתוההכנסהלייצור)אישית(תרומהשביוהקשראתומנתקחומריים

שיתקייםמבליגדולותכלכליותמערכותלהפעילשניתןכלליתהוכחהאמנםבכךאין
זהנסיוןמוכיחגיסאמאידךהכנסתו.וביןלייצורהפרטתרומתביוישירקשרבהן
מוטיבציהועלהחברהבהרכבסלקציהעלהמבוססיםקולקטיביםשלהכלכליהקיוםכושראת

מאידיאולוגיה.רבהבמידההמושפעת
*

הקוראהספר.שלהאנגלילמקורבהקדמה,1976ב-עודשנכתבוכפיהדבריםכאןעד
ההלכהשללכאורהההחלטיהניסוחעללתמוהאוליעשויבדברים,יותרהמצויהעברי,

שהדבריםמידלאמרומוטבהקיבוץ.שלבתיאוריההעוסקיםבפרקיםהתפעול,כלליושל
בידילמעשהוהתגבשולהלכהשהובהרועדארוכהתקופהוחייבויש-מאין,נבראולא

בעללפיכךהואהתפעולכלליושלההלכהשלהתהוותהתהליךתיאורעצמם.העושים
שלמגבלותוביניהןשונות,מגבלותבגללאךהתמונה,להשלמתביותררבהחשיבות

הממדיםעלרבותאמפיריותעבודותנכתבוהאחרונותבשניםכאן.יוצגלאאורך,
לפרוםניסינואותההיריעהאתרבהבמידהמשלימיםוהללוהקיבוציהמשקשלהשונים
העובדה,עלמצביעיםהשבעים,שנותנתוניעלהמבוססיםאלוגםהאומדנים,כלכאן.
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מושגיתומערכתמבנהאופי,תכונות

שלבנופהמאשרפחותלאהאידיאולוגיבתחוםישראל,שלההיכרמסימניהםהקיבוצים
שלהתפתחותהתהליךעלחותמהאתהקיבוציתהתנועההטביעהקיומהמראשיתהארץ.

העבודהתנועתשלהמדיניותעלגםוכךוהסוציאליסטית,הציוניתהאידיאולוגיה
שהמונחהעובדה,תעידהקיבוציתהתנועהשלמעמדהעלהציונית.התנועהושל

הקיבוצית,התנועהשלהמיוחדמעמדההרחב.בעולםמוכרלמושגהיה׳קיבוץ׳העברי
התכונותשלתולדהרקאינוימינו,עדונשמרהמוקדמות,העשריםבשנותשנרכש

זהמעמדוולונטרית.שיתופיתכקבוצההקיבוץאתהמייחדותהחברתיות־כלכליות
ארץ־ישראל,שלמחדשיישובהבתהליךהמחנהלפניהעוכרחלוץהיותותוצאתהוא

והישראלית.הציוניתהמדיניותבמוקדוהתייצבותו
מיעוט.קבוצתתמידהיתר.היאהקיבוצית,התנועהשלהמיוחדמעמדהלמרות

התנועה.שלהגודלאתתמציתיתבצורההמציג,1.1בלוחלמצואניתןלכךהמחשה
הנתוניםאולםהתנועה,שלכראשיתה1909ב-א׳דגניהשלייסודהאתלהגדירמקובל
תשעתמתוךששהמחיתוליה.הקיבוציתהתנועהיצאהלאעדייו1921ב-גםכימראים,

שאוכלוסייתהא׳,דגניהורקהראשונה,בשנתםעדייוהיוהקיבוצייםהיישובים
מתפקדת.וחברתיתכלכליתליחידהלהיחשבאולייכולהוילדים,חברים40ל-אזהגיעה

היומהיר,בקצבגדלההתנועהכאשרהראשונה(,במחציתן)ובמיוחדהעשריםבשנותגם
רקיציבה.היתר.לאואוכלוסייתםקשה,היהרובםשלהכלכליהמצבמעטים,קיבוצים
שמעידיםכפיהמלך,דרךעלהקיבוציתהתנועהעלתההשלושיםשנותאמצעלקראת

עשרים-כיולומר,לסכםאפוא,ניתןהיישובים.ומספרהאוכלוסייהגודלעלהנתונים
סופיתשקבעוהםהקיבוץראשוניבעקבותהשלושיםבשנותשבאוהחלוציםאלףשלושים

להקיםהנועזהניסויעצםאתזאת,עםלערעור.ניתנתשאינהכמציאותהקיבוץאת
)ביןהשניההעלייהאנשימביוחלוציםעשרותשללזכותםלזקוףישחדשהחייםצורת
בדרך־לא-דרךשהגיעוהשלישיתהעלייהאנשיצעיריםשלספורותולמאות(1914ל-1904
(.1923ל-1920)ביןהראשונההעולםמלחמתבתוםלארץ



1פרק 2

1977-1921 : החבריםומספרהקיבוץאוכלוסיית 1.1לוח

אוכלוסיית
הקיבוץ
זכאחו

מהאוכלוסייה
היהודית

(6)

םר-תכל
נחברים

(5)

סו-הכל

(4)

אוכלוסייה
בפלוגותביישובים

עבודה

(2)(3)

מספר
אהיישובים

(1)

600-800 600-800 ד300-400 300-400 9 ג1921

2.6 3,437 3,909 1,661 2,248 25 1927

2.5 ׳י3,917 4,391 1,825 2,566 30 1931

5.8 10,282 13,496 2,921 10,575 47 1936

3.6 16,921 26,554 4,990 21,564 78 1940

6.7 20,042 36,883 4,554 32,329 97 1945

4.9 30,071 64,523 - 64,523 191 1951

5.0 34,451 75,664 - 75,664 212 1954

4.7 39,951 83,091 - 83,091 219 1958

3.8 45,787 85,753 - 85,753 222 1965

3.9 50,545 95,202 - 95,202 227 י1969

3.8 51,194 96,498 - 96,498 229 1970

3.8 54,945 99,478 - 99,478 233 1971

3.6 58,220 105,212 - 105,212 239 1975

3.7 60,855 112,613 112,613 244 1977

ולכןהאמורה,בשנהאוכלוסייהנתוניקיימים שעבורםיישוביםאותםרקכוללא
.4 .1שבלוחמאלה שוניםהמספרים

לחברות.מועמדיםכוללנ
ניידתהקיבוץאוכלוסיית היתהזובתקופהגם;אומדןהינם1921לשנתהנתוניםג

אףהיתההעבודהפלוגותאוכלוסייתמשנתיים(.פחות בניהיומהיישובים5) ותרבי
יוסףשלהעבודהפלוגתעבורהבאההסידרהאתנותןגםאומדןיציבה;פחות

,1920לשנים88,560,430,573,630להלן(:4 בפרק1הערה )ראהטרומפלדור
בהתאמה.,1926ו-,1923,1924,1925 ,1921

בשנתטרומפלדור יוסףשלהעבודהפלוגת באוכלוסייתגבהערההנזכר560
1

המספר7
:

שנכללויישובים בשלושההיו הפלוגהמחבריגדולשחלקמכיוןכאן,נכלללא1921
.(2) בטור

1,776)יישוביםחברי וכן03)טורהעבודה פלוגותאוכלוסייתכלאתכוללי׳
1927ב-150■ -100ב-החבריםמספראתמגדילזה דבר(.1931ב- 1927,1,892ב-

.1931ב-200וב-

הבא(בעמוד)המשך
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מושגיתומערכתמבנהאלפי,תכונות

הבדליםבגלל1965עדהסידרהאתבמלואםתואמיםאינם1977-1969לשניםהנתונים1
וכוי(.זמנית,אוכלוסייה)טלבהגדרה

יהודיתאוכלוסייה(;4)מטורהקיבוץאוכלוסיית-(6)טור:1ללוחמקור
7שנתלולמ״ם,,1945-1922לשנים(8לוח,91עמי,1968)משרשבסקי

-אחריםטורים.1971-1951לשנים(1ב/לוח21עמי,24,מסי1973)
(,77עמי,1956)ברסלבסקי(,200,201עמי,1970)ביין:1921
לשנתהנתוניםכל(.2ו-1לוחות,370עמי,1955)שתיל:1927
ובמקומותכאןאחרות:שנים(.5עמי,1979)סוקולובסקילפיהם1977 המבוססיםשלנו,אומדניםהואהמקורמוזכר,אינוהמקורכאשראחרים,
הקיבוצייםהמשקיםאוכלוסייתכלשלהשנתייםבמאזניםהמפורטהדיווחעל
על-ידינו.ועיבודםריכוזםלאחרהנתוניםהוצגועבורןהשניםבכל

,1940ב-אלףלעשרים1930ב-אלפיםמארבעתבמהירות,גדלההאוכלוסייה
הואטהגידולקצב(.1.1)לוחהדמוגרפיתהמפהעלהתנועהשלחותמהאתוהטביעה

למאההתנועהשלממדיההגיעוזאתובכל,1950שלאחרבתקופהבמיוחדמכן,לאחר
אליוביותרהגדולהמספרהנראהכפיהואזהמספרהשבעים.שנותבראשיתנפשאלף

קטן,מספרעדייוזהואךכלשהי,שיתופיתתנועהשלאוכלוסייהאי-פעםהגיעה
רבות-אוכלוסיו.מדינותשלבמונחיםרקולא

במהירותשגדלהיהודי,ביישובקטןמיעוטשלתנועההיתההקיבוציתהתנועה
-מבוטלמיעוטאלאזההיהלאבתחילהישראל.במדינתמכןולאחרבארץ-ישראל

מהאוכלוסייהאחדמאחוזפחוחחרכהכקיכוציסהאוכלוסייההיוותה1921כ-
אחוזים2.5ל-משקלהגדלכברעשוראותובסוףאךישראל.בארץהיהודית

במונחיםביותרמהירהצמיחהשנותהיוהשלושיםשנותהיישוב.מאוכלוסיית
לכדיהקיבוציתבתנועההאוכלוסייההגיעההעשורובסוףכאחד,ויחסייםמוחלטים

רובלקיבוץהצטרפוהשנייההעולםמלחמתבשנותהיהודית.מהאוכלוסייהאחוזים6
הגידולבהמשךביותרחשובגורםהיהוזהגדול(,היהלאהכולל)שמספרםהעולים
לאחרההמוניתהעלייהבשנות.1945ב-אחוזים6.7שללשיאשהגיעהיחסי,במשקלה

עוליםשלשיעוראותואליהלמשוךהקיבוציתהתנועההצליחהלאהמדינהקום
ירדמהרהועדהמדינה,והקמתהראשונההעולםמלחמתתוםשביוהתקופהאתשאיפיין

בשנותאחוזים4ל-שמתחתלשיעורעדהקיבוציתהתנועהשלהאוכלוסייהמשקל
השבעים.ובשנותהששים

גורםהבעיה.שלאחדהיבטרקהואכולההקיבוציתהתנועהשלהמוגבלהיקפה
אוכלוסייתוקטנים.כפרייםיישוביםהםשהקיבוציםהוא,פחותהאינהשחשיבותואחר
אתעברויישוביםשלושהורקנפש,1,700כ-היתה1977ב-ביותרהגדולהקיבוץשל



1פרק 4

1נפש400כ-היתההממוצעתהאוכלוסייהנפש;אלףשלהגבול

200ב־האוכלוסייה.

השבעים,שנותבמחציתשאפילולומרוניתןנפש,750מ-קטנההקיבוצים235מתוך

כלאתלמעשהמכירקיבוץחברכלהתנועה,שללקיומהדורותשנילאחרהיינו
אחוזים15כ-)המהוויםארעייםתושביםואףילדיםמבוגרים,-ביישובוהאחרים

לא-חברתיתבקרהמערכתעללהישעןלקיבוץמאפשריםהקטניםממדיומהסך־הכל(.
היישובים.שלבתפעולםרבהחשיבותבעלגורםהמהווהבעיקרה,ממוסדת

הסוציא¬ההלכההגשמתאתלהבטיחבאוהקיבוץשלהארגוניתוהמערכתהמבנה
שלוולונטריארגוןהואקיבוץההכנסה.וחלוקתהייצורארגוןבדברליסטית
הקיבוץמשפחתי.ומשק-ביתייצורתפקידיהמאחדתבקהילההחייםאנשים

קבוצהעל-ידיהוקםהשבעים,לשנותאףרבהובמידההחמשים,לשנות,היאופייני
רקעהנוער.בתנועתכללבדרךבחייהם,מוקדםבשלבזהאתזהשהכירוחבריםשל

אךהנוער,תנועתבמסגרתהחבריםאתשהפגישאמנם,הוא,דומהוחברתיתרבותי

נמנובהןהמכריעותבשניםומתגבשותהנרכשותולאידיאולוגיהלגישותכיספקאין
חייביםהקיבוץ,שלהקמתולאחרביותר.גדולהחשיבותישהנוערתנועתעלהחברים

הםמכןלאחראחת.משנהארוכהשאינהלתקופהמועמדיםלהיותהחדשיםהמצטרפים

עושיםלעזוב,המחליטיםאלההכללית.באסיפהרובבהצבעתנדחים()אומתקבלים
מהקיבוץ.חברמוציאיםרחוקותלעתיםרקהחופשי:מרצונםכללבדרךזאת

אלטר¬)אוופירמהמשפחהשלכשילובלתארושניתןקיבוץ,שלהכפולהתפקיד
מסועףמנגנוןבאמצעותמתמלאמשפחתי(,לעסקהדומהארגוניתכמערכת-נטיבית
אתלהמחישבא1.1ציורביניהם.וקשראישייםשירותיםסקטורייצור,סקטורהכולל

שתיהיומיום.חיידרישותלפיוהסתעףשהלךזה,מנגנוןשלהאופייניותהתכונות
עמודאתמייצגותאישיים׳שירותיםויענפיייצוריכיענפיהמוגדרותהאליפסות

ואינםכוללנייםמושגיםהםאלהשנימקוםמכלהמנגנון.שלהאופרטיביהשדרה
2אופרטיביותיחידות

פלחה,)כגוןספציפייםייצורענפיהןהאופרטיביותהיחידות.
.1.1שבציורהקטנותהאליפסותעל-ידיהמיוצגיםמטבח(מכבסה,מטעים,

עובדים8עד4בווחבריםענףמנהלשבראשוקבועצוותעל-ידימופעלענףכל
3שניםמספרבמשךבקביעותבוהעובדיםחברים(מעשרהיותרבוישרחוקות)לעתים

.

גיסא,מאידךניכר;הוא300ל-100ביןהיאשאוכלוסייתםהיישוביםמספר1
(.12פרקלהלן)ראהביותרמועטהוא100מ-קטנהשאוכלוסייתםהיישוביםמספר

במסגרתאשרשירותיםאותםהםאישיים׳'שירותיםבקיבוץ,המקובלבמינוח2
בילדים(וטיפולאוכלחדרשל)שירותיםהביתבמשקבעיקרםמיוצריםהלא-קיבוצית

)כגוןלאחריםהנמכריםשירותים)חינוך(.המוניציפליתהרשותעל-ידיאו כיייצור׳,לפיכךמוגדריםהארחה(בתישירותי
לאחרונה.שהוקמוהקיבוצייםהחרושתממפעליברביםתופסיםאינםאלהנתונים3

להלן.11פרקראהזאתעל
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1פרק 6

אתוהמתכנניםהיוזמיםגםוהםהענף,שלהשוטףלתפעולאחראיםהצוותחברי

עובדיםשלהעסקהדורשיםאחריםמיוחדיםצרכיםאועונתייםצרכיםכאשרגידולו.
ענפיםעלנמניםאינםזמנישבאופןאנשיםאחריםמענפיםמעביריםבענף,נוספים

בקיבוץ(.המקובלתבעגה)'פקקים׳מסויימים.
מהוויםשהםבעובדהמתבטאוזההקיבוץ,מנגנוןשלהיסודתאיהםהענפים

הינההקיבוץאתהמייחדותהתופעותאחתהחשבונות.במערכתנפרדותיחידות
מיוחדתמשמעותישלזאתהשירותים.וענפיהייצורענפישלהמלאההסימטריה

השירותיםבענפילעבודהההתייחסותלקיבוץ,מחוץלמקובלבניגודעבודה;לגבי
,הייצור*בענפילזאתזהה

.

העליונההסמכותשהיאהכללית,האסיפהמבטאתהקיבוץשלהדמוקרטימבנהואת
והיאהבוגריםהחבריםכלמשתתפיםהכלליתבאסיפהבקיבוץ.המרכזיוהאירגון

בתמועצהגםקיימתיותרהגדוליםבקיבוציםבשנה.פעמיםשלושיםלפחותנפגשת

החלטותלקבלאוהכלליתלאסיפהשיובאוהמלצותלסכםהמוסמכתחברים,40-30
שלההחלטותקבלתמנגנוןמעשי,באופןהאסיפה.בפנילערערניתןשעליהןסופיות
וכיו״ב(.משק,מרכז)מזכיר,תפקידיםובעליועדותמערכתעלמבוסםהקיבוץ
ביממשל'המתבטאתייצוגית,דמוקרטיהשלביצועמנגנוןזהואחרות,במלים

שלהמייצגשהיא-הכלליתהאסיפהבאמצעותהקיבוץניהולהוועדה;באמצעות
בלבד.העברנחלתהואישירהדמוקרטיה

נושאיבהחבריםלשבוע.אחתהנפגשתהמזכירות,הואהעיקריהמבצעהמנגנון
הגזבר,העבודה(,)סדרןהעבודהועדתיו״רהמשק,מרכזהמזכיר,המרכזיים:התפקידים

עומדשבראשההמשק,ועדתתפקידים.נושאישאינםחבריםוכמההחינוךועדתראש
לדיוןשבועמדינפגשתהיאהאחרות.הוועדותמביןהחשובההיאהמשק,מרכז

השנתיות,בתכניותגםדנההיאלסמכותה.הנתוןהייצורסקטורבבעיותולהחלטות
והמשאביםהעבודהכוחובהקצאתההשקעות,ועיתויבתכנוןרב-שנתי,בתכנוןועוסקת

לוועדתמדווחותוהבנייההעבודהועדותאחרות:ועדותעוסקותהביצועבפרטיהאחרים.
למזכירות.ישירותמדווחותהחבריםוועדתהחינוךהשיכון,שוועדותבעודהמשק,

למשל,והניהוליים.המינהלייםהתפקידיםנושאיבקביעתמכריעתפקידאלהלוועדות
בית-הספרמנהליהיומימחליטההחינוךוועדתהענפים,ראשיאתקובעתהמשקועדת

ישהעבודהשלוועדתדומההתפקידיםיתרמביןהתינוקות.בביתהאחראיתוהמטפלת
העובדיםאתלהקצותשבסמכותהמאחרביותר,והעדיניםהרגישיםהתפקידיםאחר

הייצור''ענפיאתלזהותניתןלאומיתבחשבונאותהמקובללמינוחבהתאם4 למותרבית.משקישלכסקטורהשירותים''ענפיאתואילוהכנסה'יוצרכיסקטור שלהמקובלתהמושגיתהמערכתשלבקיבוץ(למקובל)בניגודזושגישהלציין,
הבית.במשקועבודהבשוקעבודהשלהדיכוטומיהאתמניחהלאומית,חשבונאות
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עובדיםלהעבירהיינושוסף,לתפעולהדרושותהתאמותלערוךוגםקבועים,לענפים
היומיומיים.לצרכיםבהתאםלענףמענף

מהחבריםניכרשחלקלכך,מביאהומשרותתפקידיםועדות,שלהמסועפתהמערכת

אתלהוסיףישאלהלכלהקיבוץ.שלהשוטףלתפעולוכלשהיבאחריותנושאיםבמשק

לפעםמפעםממלאיםרביםשחבריםלמרותלכן,ובשירותים.בייצורהענפיםמרכזי

עשויממוצעבגודלבקיבוץכלשהותפקידהממלאיםהחבריםמספראחד,מתפקידיותר
יותרומיפחותמי-משתתפיםמהחבריםאחוז40עד30כלומר,;80או70ל-להגיע
החבריםמןיותרגדולחלקהארוך,בטווחכן,עליתרהקיבוץ.שליומיומיבניהול

בתפקידיםחילופיםשלמכוונתמדיניותעל-פיהמשק,בניהולפעילבאופןמשתתף
ענפים.ובריכוזמנהליים

פעםמדימותאמיםההכנסהחלוקתואתהייצורמערכתהפעלתאתהקובעיםהכללים

עםעקבייםלהיותיוסיפוהמשתניםשהכלליםכךעלשמירהתוךהמשתנה,למציאות

סוציאליסטיתקהילה-להיותשאףתמידשהואלמההקיבוץאתהעוטיםהעיקרים
דומהבמפורש,כהעדנוסחולאאלהשעיקריםלמרותמרצון.חברותעלהמבוססת
כדלהלן:לסכמםשניתן
הקולקטיבשלבחזקההואהחוקולפימשותפתהיאהקיבוץרכושעלהבעלות(1)

חלקהקהילה;על-ידימופעליםהצריכהמנכסיחלקואףהייצוראמצעיכל
אישי.לשימושמוקציםהצריכהמנכסי

מהעסקתלהימנעישהיינוהעצמית,העבודהעקרוןאתמקייםהקיבוץ(2)

שכירים.עובדים
עבודהומקוםמקצועבבחירתכקולקטיב.הקיבוץלרשותעומדהאדםכוח(3)

פנאיעבודה,ביןהחברשלהזמןהקצאתאולםהחבר,ברצוןגםמתחשבים
הקיבוץ.שלהסופיתבסמכותוהיאולימודיםמקצועיתוהכשרה

ניתוקמחייבזהעקרוןהכנסה.בחלוקתטויוןלקייםשואףהקיבוץ(4)
ההכנסהוביןלייצורהפרטשלתרומתוביןהישירהקשרשלמוחלט

לו.המוקצבתהריאלית
משותפים,וחינוךטיפולמקייםהקיבוץ(5)

סוציאלי¬עקרונותלהגשיםהקיבוץשללמאמץהבסיסאתהמהוויםאלה,כללים
אינםגםהםשוק.כלכלתשלהתפעולכלליאתתואמיםאינםהיום־יום,בחייסטיים
הדגםלפימרכזילתכנוןהנתוניםמשקיםשלתפעולםדרךעםאחדבקנהעולים

הייצוראמצעיעלהשיתופיתהבעלותעקרוןיוגוסלביה.שלהדגםלפיאוהסובייטי,
ואתהפרטיתהבעלותעקרוןאתנוגדאחרים,בני-קיימאצריכהונכסיבתיםועל

נוגדהעובדיםשלהשיתופיתהבעלותעקרוןקפיטליסטיים.למשקיםהאופייניתהגישה
הייצור.אמצעיעלהמדינהבעלותשלהסובייטיתהשיטהאתמזאתקטנהלאבמידה



1פרק 8

לקייםאיוולכוהקיבוץ,עקרונותעםאחדבקנהעולהשאינומושגהואשכרשנית,
5שלוהעבודהכוחעלהנמניםוביןקיבוצימשקביןשכרקשרי

שאיומכך,נובע.
קיבוצי'משקשלהעבודהכוחעלנמניםאינםלכלליםשבהתאםשכיריםעובדיםלהעסיק

אותוהזמןקביעתשלבמונחיםרקמתבטאתאינההעבודה,בתחוםהקיבוץסמכות
ועיסוקענףבאיזהלקבועהחברהבסמכותגםמתבטאתהיאלעבודה;להקצותהחברחייב
שבאמצעותוייחודימנגנוןמקייםהקיבוץהמשק.שלהעבודהבכוחמשתתףכליופעל

ביןזושלוהקצאתהנתון(בגודלעבודהמכוח)המופקתהעבודהכמותנקבעת
בשכרהפרשיותשלבאמצעישימושמונעהשויוןעקרוןהאלטרנטיביים.השימושים

מחייבזהשעקרוןמשוםומאמץ,מיומנותטבעיים,לכישוריםתמורהלתתכדיוכהכנסה
לייצורהישירהתרומתווביןהפרטמקבלאותההריאליתההכנסהביוגמורההפרדה

6

7
.

אושוקבכלכלותהמופעליםבאמצעיםהשימושאתהשויוןעקרוןמונעמכךכתוצאה
ופנאיעבודהביןהפרטשלהזמןהקצאתאתלקבועכדיהסובייטיהדגםמןבמשקים

אלטרנטיביים.ועיסוקיםענפיםביוהעובדיםהקצאתואת
נושאלהיפר,קסם.כבמטהנעלמהמוטיבציהשלשהבעיהלאמר,באאינוזהכל

יומהמסדרירדלאהקיבוצית,התנועהשלבמינוחלעבודה׳ה׳יחםבעייתהמוטיבציה,
שלהקיוםואפשרותהקיוםזכותבדברהעשרים,שנותשלהמתמשרבויכוחמראשיתה.

שכרשהפרשיוכלכלי,חברתיארגוןשלזה,חדשלטיפוסהמתנגדיםטענוהקיבוץ,

לעבודה,היחסואכן,לכישלון.במאוחר,מאשריותרבמוקדם,יוליכוה,והכנסה
ללאליכולתו,בהתאםהמירבאתלעשותבקיבוץ,מהפרטיםאחדכלשלנכונותוהיינו
לחיוניותובל-יעבורתנאיוהינההיתר.הביצוע,לרמתישירותהקשורהחומריתתמורה

שלבמישורגםכמווהמינהלה,היזמהבמישורתופסזהדברחיים.כצורתהקיבוץשל

ולאזו,לבעיהפתרוןנמצאכהעדהאוכל.בחדראוהטרקטורעלוהעובדהעבודה
צמיחתושמעידהכפיהעשרים,בשנותהקיבוץמתנגדישלהשחורותהנבואותנתגשמו
שהמאמץהמוסדי,והמבנההחברתיתהמסגרתהבטיחובהוהדרכיםהקיבוץ.שלהרצופה

המענייניםהצדדיםאחרספקללאהןהישיר,התמריץמהיעדרייפגעלאבעבודה
הנושא.שלביותר

מאשרבקיבוץ,המוטיבציהבעייתאתלדיוןלהעלותיותרקלכילצייןמיותר

ספקללאהםהמשקחברימאליה.מובנתאינההקיבוץשלהעבודהכוחהגדרת5
העבודהפוטנציאלאתגםכוללזהמושגאולםקיבוצי,משקשלביותרהגדולהמרכיב
יותרמפורטדיוןבאלה.וכיוצאונח״ל,הכשרהקבוצותהמשק,ילדישל)החלקי(
להלן.5בפרקראהבנושא,

זהנושאההלכה;עםאחדבקנהבמלואועולהאינושכירהעבודהלגביהמעשה6 .11ו-,3,5בפרקיםבפירוטיידון

לייצור.לתרוםחייבהקיבוץשלהעבודהכוחעלהנמנהיחידכלכילציין,ראוי7
לעיל(.,3עקרון)ראהבלבדזמןשלבמונחיםנמדדתזותרומהאולם



9 מלשגיתומערכתמבנהאלפי,תכונרת

בסביבהזהלגורםרלבנטיאיננומהרקלמעשהיודעיםאנולה.משכנעפתרוןלהציג
לא-תמורהאולםבעבודה.ולהישגיםהביצועלטיבהקשורהחומריתתמורה-הקיבוצית
עםאחדבקנהעולההלא-קיבוצית,בסביבהגםהרלבנטיתולהישגים,למאמץחומרית

ואדמינסטרציהניהוליזמות,בתפקידיהצלחהועלבעבודההמאמץעלהערכההעקרונות.
יחםגיסא,ומאידךאחריות.ולקבלתלעבודההפרטשלהיחסעלכידועמשפיעים
הרתעהספקללאהואהפרט,התנהגותעל-עקיףבאופןגםאם-החברהשלבקורתי
עלמשפיעבקורתישיחםספקאיןהקיבוץ.כמוומעורבתמלוכדתכהבקהילהרצינית

'.,הכלליםלמערכתעצמםאתלהתאיםיכוליםשאינםאלהאתלעזיבהדוחףאוההתנהגות,
המוטיבציהגורםשלברורזיהוימאפשרלעבודה׳ייחםהמקובלהקיבוציהמונח

הסוצ¬מהעקרוןתמיכההמקבלתעצמיתמשמעתהואהעבודהמוסרשלאבו-הפינההעיקרי;
רקאינהשעבודההתפישה,קבלתאתכמובןמניחזהיכולתו׳.כפיאחדיכליאליסטי
גישהחברתית.כמוסכמהביותר,החשוביםהאנושייםהערכיםאחדאלאלפרנסה,אמצעי
בירתביותרהחזקביטויהאתמצאהטולסטוי,שלמהגישהרבהבמידהשהושפעהזאת,

ושלהישראליתהעבודהתנועתשלהרוחנייםמאבותיהאחדגורדון,א״דשלהעבודה׳
9הקבוצה

בהדרגה,תוליד,קולקטיבשלהחברתיתשהסביבהבתקוה,גםמתבטאתזאתגישה.
אתבמדוייקלהגדירמתיימרתאינהזאתשתפישהולמרותאדם.שלחדשטיפוסלהתהוות
תהיהביותר,החשובותהמקוות,מתכונותיושאחתברורהחדש,האדםשלהאישיות
בחברה.כמקובלהשירות,תמורתחומריתלתמורהלשאוףולאהציבור,אתלשרתנכונותו

שללכךהגדולהותרומתוהאישיותשלהטרנספורמציהתהליךהתממשושלאלמרותאולם
שלהתהוותושתהליךברור,היהתמידמהחזון.חלקתמידהיתהזושאיפההקיבוץ,
להיותחייבגיסאמאידךהקיבוץביותר.איטיואףאיטימקרה,בכליהיההחדש׳היאדם

ניתקשהקיבוץכיוןהמשיח.בימות-לבואלעתידולאהיוםעצמואתהנושאחי
חומרית,תמורהקבלתלביןאחריותלקבלונכונותוהפרטשלהמאמץביןהישירהקשראת

בתחוםביכולתואשרכלאתיעשהמהחבריםאחדשכלכדיאחרגורםלהפעילהיהצריך
סוציא¬ציוניתאידאולוגיההיחיד,הגורםהיתהלאבוודאישהיאולמרותהייצור.
הקיבוצית.בתנועההעבודהמוסרשלביותרהחשוביםהגורמיםאחדתמידהיתהליסטית

שניתןלביתיותרקרוביםקצתמניעיםאףאוכאלה,מופשטיםמושגיםאםאכן,
למאמץאנשיםשלגדולמספרלהביאצריכים)לקיבוץ(ילקהילהשטובכימהלכנותם

עולהאינוהתנועהבכלומספרםנדירה,תופעההינהמהקיבוץחבריםהוצאת8 המביעההחלטההכלליתבאסיפהמתקבלתנדירותלעתיםרקלשנה.עשרהנניח,על התנהגותשלהלא-כתוביםשהכלליםלכךכעדותזאתלראותוניתןחבר,עלביקורת זהאולםרצונית;היאבקיבוץשחברותהעובדהאתהמבטאיםחברתית,מוסכמההם יכוליםאינםאםלעזובאנשיםמכריחהפרט,אלהחברהיחםשלשהלחץגם,אומר ההתנהגות.לכלליעצמםלהתאים
.13בפרק,2הערהראה
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1פרק 10

איןהללוהרעיונותאתלקבלהנכונותלו,מסוגליםשהםהמיטבאתלעשותכדימרוכז
מכלוללהביוהאינטלקטואליתהיכולתגםלהיותצריכהבקולקטיבלחבריםבה.די

להפיכתהשיוליכורגשיים,תנאיםגםלהתקייםוצריכיםמופשטים,מושגיםשלמורכב

כאןנדרשולביצוע.לפעולהשתוליךלהשראהמופשטים,מושגיםשלכזאתמערכתשל
-תואמתרגשיתבמערכתהמשולבתגבוההתחכוםרמתאישיות,תכונותשלנדירצירוף

בעתידגםויהיה-היההקיבוץמדועמובןממילאהמקובל.במינוח׳חלוציות׳
מיעוט.שלתנועה-לעיוהנראה



2פרק

ושריוןהכנסהחלוקת

כפיחי,לאורגניזםהקיבוץאתהעושיםהתפעולוכלליהמנגנוןשלשיטתיתיאור
ההכנסה.חלוקת-בבואתוושלהייצורצדשלניתוחמחייבאותו,מכיריםשאנו

לקיומוז10ז1כידוע,שהואהייצור,בצדהניתוחאתלהתחילישלכאורה
מה,בהיסוסעדייו,צעדוכאשרהתנועהאבותעמדועליההאמיתותאחת-הקיבוץשל
גהראשוניםצעדיהםאת

אתלקיבוץהמעניקההתכונהשהוא,השיייזעקדיזאולם.

עדיףולכוההכנסה,חלוקתבמערכתבעיקרביטויליריבאהייחודית,זהותו
הזה.בצדהדיוןאתלהתחיל

לזו,זושוותאינןהפרטיםשלתרומותיהםהייצור.שלתולדההיאההכנסה
בקיבוץההכנסהחלוקתשיטתההכנסה.שלשווהחלוקהמחייבהשויוןעקרוןאך

בפירותיו.חלקווביןלייצורהפרטתרומתביןהקשרשלגמורניתוקלפיכך,מחייבת,
אישית.הכנסהלמושגאושכרלמושגאופרטיביתמשמעותאיןבקיבוץהפרטלגבי

מאחרמתאפשרתהיום־יוםבחייצרכיו׳לפיאחד'לכלהסוציאליסטיהכללהפעלת
גםולאחרונהשבעל-פה,שבמסורתלצייןראויאולםאישיים.הכנסהחשבונותשאין

בנוסחהלפופולרית,מרקםעשהאותההאמרה,שלזאתמחציתמסויגתשבכתב,בדברים
יכולתובגדר־צרכיולפיאחד'לכלאומרת:והיאהקיבוץ,שללמציאותהמותאמת

2הקיבוצי...יהיישובשל
.

המחסור.מגבלתאתכמובן,משקף,צרכיו׳לפיאחד'לכלהכללשלזהסיוג
התנועה,שלוההקמההיסודשנותהעשרים,בשנותהיום־יוםחיישלבמרכזםהיתהזאת

זאת-קובעתאולם-אפורהאמתולהדגישמלחזורעייףלאהמייסדיםדור1 שהגיעבדורשיתופייםחייםשלהחדשיםמהחסידיםשרביםדומה,הבאים.לדורות
עובדהשלמשמעותהעלעמדלאעדייןהמערביותבדמוקרטיותהששיםבשנותלפרקו זו.

ראה:המאוחד,הקיבוץשלהרעיוניהליכודיסודותבמסמרמצויזהניסוח2 זרמיםשלבמסמכיםלמצואניתןלזהקודמיםניסוחים(.363עמי,1967)גדון וסמינריונים.דיונים,בהרצאות,נשמעיםוהםאחרים,קיבוציים



2פרק 12

בעלתלהיותתמשיךהיאאךרעב;רמתעלבהרבהעלתהלאהריאליתההכנסהכאשר

בנוסחההמופיעערכי□שהמושגלצייןראויזהבהקשרלעין.הנראהבעתידמשמעות

הפרט.שלחופשיתבחירהשללעקרוןבסתירהעומראינוזאת,

הריאליתההכנסהלחלוקההשיטות

במקביללקייםחייבהשנים,50במשךשהתגבשהכנסה,חלוקתשלהעקרונותמכלול

להתאיםצריךהואהחברים;שלבטעמיםבהבדליםלהתחשבחייבהואתנאים:שלושה

שוויוןלהבטיחחייבוהואהחברה;לרשותהעומדתהריאליתלהכנסההחייםרמתאת
ריאליתהכנסהלחלוקתהננקטותהדרכיםלתיאורמוקדשהפרקשלזהחלק

ביןהאלטרנטיבותבדברלהחלטהמגיעיםשבהולשיטהושירותים,מצרכיםשלבצורה
החברתיתההעדפה"מודל-הפרקשלהשניהחלקוחסכון.צריכהוביוופנאיהכנסה

ההכנסה.חלוקתשלוהתיאוריההמושגיתהמערכתלניתוחמוקדש-הקיבוץ״של

משותפתצריכה

3,החופשיהמצרך׳שיטת
שנותשלהמונחהואבמחיה׳)'שיתוףמשותפתצריכה.

כדיהקיבוציתבתנועהמשתמשיםבוהמושגהיאהקבוצות(בחוקתהמופיע-העשרים
חלוקהלאפשרכדיהשניםבמשךוהותאמושהוגדרווהאמצעיםהכלליםמערכתאתלתאר

ומאידךהקיבוצית(,היחידה)שלהמחסורבמגבלתתעמודמחדאשר,ריאליתהכנסהשל

פשוטהשיטהלחברים.בחירהשלאפשרותמתןתוךהשויוןעקרוןשלקיומותאפשר

שלנוהללאמץהיאעקביים,בהכרתשאינםהללו,התנאיםשלושתאתלקייםלכאורה

שלתקציבלמגבלתנתונהזאתכאשרלחברים,ושירותיםמצרכיםשל׳חופשית׳חלוקה

כולה.החברה
חופשיים'׳מצרכיםבאמצעותהכנסהחלוקתשלהטכניקהשלביותרהמובהקהביטוי

חיישלהמוקדשהואהאוכל,חדרהואלכךהסמליהביטויהמשותפת.האכילההיא
אותםעשההזמןשבמשךהאוכלחדרישלהארכיטקטוניומעמדםהמרכזימיקומםהקיבוץ.

הונהגהמשותפתאכילהלחברה.הגדולהמשמעותםאתמשקףסטטוס,שללסמליםגם

אידיאולוגיים.שיקוליםבגללולאונוחיות,יעילותשיקוליבגללהתנועהטלבראשיתה

שהגדלההרעיוןאתמביעהמושגהפרט.ראותמנקודתהואחופשי''מצרךהמושג3
העומדיםהמשאביםכמותאתתקטיןלאאלהושירותיםמצרכיםצריכתשל)מסוימת(
אתלעודדכוונתואיןזה,במושגשהשימושלהרגיש,ישאחרים.לצרכיםלרשותו
הםאלהשמוצריםהסוציאלית,הרפורמהשלההלכהאנשיביןכךכלהנפוצההטעות
חברתית.ראותמנקודתגםאלאהפרטראותמנקודתרקלא'חופשיים',מוצרים
ביחלומותלעסוקהקיבוציתלתנועהפעםאףכידועאיפשרהלאהאפורההמציאות
כאלה.בהקיץ'
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שויוניתלחלוקהיעילאמצעיגםהיאהמשותפתהאכילהכימידראוהמייסדיםאולם
,,מלאהתקציביתבקרהקיוםתוךהריאליתההכנסהמןניכרחלקשל

בקיצוב,צורךוללא,
)כיום(מאפשרתזוטכניקהלקיצוב.המתלוותהבלתי-נעימותהלוואיתופעותכלעם
5לצרכובחירהחופששלגדולהמידהגם

.

הקביעהאתמצדיקהשיתופיות,בקהילותחידושאינהכיאףהמשותפת,האכילה
הופעלהאילוההלכה.רקולאבקיבוץהמעשההואריאליתהכנסהבחלוקתששויון
שנישלקיומםאתמבטיחההיתההיאהצריכה,ושירותימוצריכלעלזאתשיטה

בחירה.וחופששויון-התנאים
שלנוספיםמרכיביםלמספרמיושמתהכנסהלחלוקתהחופשי׳׳המצרךשלהטכניקה

משירותיםחלקרקו׳גמלאות׳,בריאותחינוך,בילדים,טיפול-הצריכהסל
צורתשלאינטגרלימרכיבהםכולםאך-רווחהמדינתשלמרכיבהםאלהו■הטבות'

בקיבוץ.משמעותכמובןאיוהמונח,שלהטכניבמובןלגמלאות,הקיבוצית.החיים
ומוגבלתהחבר,שלהעבודהימימספרשלרציףבצמצוםמתבטאתלגמלאות׳'יציאה
אתלקבלממשיךהחבר-שינוישוםאיןוהצריכהההכנסהבצדהייצור.למימדלפיכך
החייםצורתהחברים.כללגביהתופסיםהכלליםלפיוהשירותיםהמצרכיםמלוא

5הדעתעללהעלותהשניתןביותרהמקיפההחייםביטוחשיטחאתלכןמספקתהקיבוצית
.

הגבלה.ללאלמעשההניתניםבריאותשירותילגביגםתופסיםאלהדברים
הכנסהחלוקתשלאוניברסלייישוםמונעתהקיבוץשלהתקציבמגבלתהמכסות.שיסת

רהיטים,סיגריות,בגדים,כמומצרכיםלגביהחופשי׳,׳המצרךשלהטכניקהבאמצעות
התקציבמגבלתשלישירההעברהשיאפשרבמכשירצורךישודיורקטנה׳'אספקה
מוצריםהחברים.בפניהעומדתהיומיומיתלמציאותהיינוהפרט,שללמישורהחברתית

שני-מזוןהיהוהשלושיםהעשריםבשנותלצריכהבהוצאותהמכריעהמרכיב׳*
החמשיםבשנותזה.לסעיףשניםבאותןנועדחבריםהחזקתמתקציבלערךשלישים

הלךזהשיעוראחוז.50מ-גבוההתקציבבכללהמזוןמשקלהיהעדייןהמוקדמות נשארהואמשקלו,ירידתאףעלהשבעים.שנותבראשיתאחוז,30ל-והגיעוירד הקיבוץ.שלהצריכהבסלביותרהגדולהמרכיב
.30ה-בשנותמוגבלתוהיתר.,20ה-בשנותכללקיימתהיתהלאהבחירהאפשרות5 לכן,ניתןכיום;למדיגדולותוהןהזמן,עםוגדלוהלכוהבחירהאפשרויותאולם ההכנסה.גידולעםגדלהבחירהאפשרותשלשהתחוםלומר,
מהחבריםאחדכלשלההכנסהמכלולעבוראישי''חשבוןהיעדרשלהמשמעות6 טל)כיסויכוללנייםהםחייםוביטוחפריטהוסידוריבריאותששירותיהיא,

ולאכיחידהבקיבוץלמעטהתלוייםחבריםוהוריילדיםהסיכון(;שלאחוז100 אינםלהםהניתניםוהשירותיםהטיפולהקיבוץ.חבריהבוגריםבבניהםאובהורים המשפחה.ראשבחייתלויים ונהניתלאומי,ביטוחבתשלומיחייבתחולים,בקופתמבוטחתהקיבוץאוכלוסיית מקיפיםבקיבוץהביטוח׳'שירותיאולםבמוסר.למבוטחיםהמוקנותמהזכויות והקיבוציםלאומי,לביטוחהמוסדשלהביטוחושירותיהרפואיהביטוחמאשריותר
העלותוביןחבריהםעבוראלהמוסדותמשנימקבליםשהםמהביןההפרשאתמממנים
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קיצוב.שלשיטהבאמצעותלכןמוקציםונסיעות,חופשהתקציבהכולליםואחריםאלה
חלקלגביתופעללאהחופשי׳׳המצרךשלשהטכניקהלכךשהביאוהגורמיםעל

כיוןהצריכה.בסלוההנעלההביגודממרכיבלעמודניתןלצריכהמההוצאותניכר
ראותמנקודתבהחלטאפשריתהחבריםבידימלאישלצבירהאלה,מצרכיםלאחסןשקל

פרט.לכלמוגבלתמכסהמגדיריםאיןאםגדול,הואזאתלעשותוהתמריץטכנית,
אפילולכן,המילה.מובןבמלוא)כמעט(אישייםהםאלהשמוצריםהוא,נוסףשיקול

נתקלהיהעדייוובנעלייםבבגדיםמלאשיתוףאחידה,תלבושתעלמחליטיםהיואם
חברתיתיחידהלהיותנועדלאשהקיבוץמאחראולםשונות.גוףמידותשלבקושי
בהרכבתהאישילטעםמקוםישאחידה,תלבושתהלובשיםנזירים,שלמסדרדמויית

שימוששלשיטהלהפעילקיבוציםניסואכןהתנועהשלהראשוניםבימיההמלתחה.
היההביגודתקציבכאשרהשלושיםבשנותהיהזהאולםאישי.בסיםעלשלאבבגדים

ובמקומההקיבוצים,ברובביגודהקצאתשלזאתשיטהבוטלהמהרהעדביותר.קטן
לחיסולהדוחפותהיושהנשיםסביריותר.רבהאישיתבחירהשהבטיחהשיטההופעלה

המאוחרות.הארבעיםבשנותכברלמעשהנעלמהזוותופעהבבגדים,המלאההיקומונה׳
יותריישמוהשלושים,שנותמראשיתהמאוחרולכלהעשרים,שנותמסוףכבר

הנובעותהסתייגויותלמרותביגוד,לגביאחרתכלליםמערכתקיבוציםויותר
קבוצותמכמההמורכבתלמלתחהזכאיחברכלאלה,כלליםלפיאידיאולוגיה.משיקולי
בחירהלפרטישכזאתקבוצהכלבמסגרתאולםהקיבוץ,מחליטהרכבןשעלבגדים

אישי׳,כיתקציבהמוגדרתהריאלית,מההכנסהחלקהקצאתשלזאתטכניקהחופשית.
אישייםצריכהפריטילכמהגםמכןלאחרוהורחבהחופשה,דמילהנעלה,גםיושמה

מכסהלפיקיצובשלטכניקההאישי.מתקציבוהחברהיוםמממןרכישתםשאתנוספים,

המחייביםוהנעלה,ביגודזאת,לעומתסיגריות.כגוןלפריטיםומתמידמאזהופעלה
בחירהחופששאיפשרהקיצובשלבטכניקהלהקצותםנהוגולכןטבעם,מעצםגוון

זכותנשארהלקיבוץצריכה.מוצרישלבקפידה,מוגדרותקטגוריות,שלבמסגרת
מהקטיגוריות,אחתכלשלהמשקלהביגוד,תקציבשלהכוללהערךלגביההכרעה
7מהןאחתבכלהפריטיםומיון

*

.

כיוןלמעשה.לשויוןלהגיעהקושילגבינוספתמאלפתדוגמההינודיור
ובשנותהקיבוציםבכלכמעטעדייוהששים)בשנותנפרדיםילדיםבתישקיימים
המבוגרים.לכלשוויםדיורתנאילהבטיחלכאורה,קל,הגדול(,ברובםהשבעים
הםולכןבתכונותיהםאחידיםאינםדיורשמבנימשוםכך,הדבריםאיןבמציאות

המגוריםיחידותשלובאיכותבממדיםשונימספקים.שהםהדיורבשירותישונים

-לאחרונהרקבוצעהאישיהתקציבשיטתשלהבסיסיהעקרוןשלפורמליניסוח7
להלן.13בהערהמלאציטוטראההששים.כשנות
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ביןדיורשירותישלשווהחלוקהמונעבבנייתם,שונהמעיתויבעיקרוהנובע
שלמזופחותהחשיבותכיאםחשיבות,ישהמגוריםיחידותלמיקוםגםהחברים.

אפילוקרובותלעתיםיותר,טובותבדירותלכןגריםמהחבריםחלקבעיר.מיקום
רמתשלחשובמרכיבהואשדיורכיוןאחרים.חבריםמאשרטובות,יותרהרבהבדירות

להקצאתכלליםמערכתפותחהאפשרי,אינודיורשירותיבמתןמוחלטושויוןהחיים,

מערכת.,בפוטנציה'שויוושלעקרוןלכנותאולישניתןמהעלהמבוססתדיור
משקללפיכךניתןבתנועהוגםבקיבוץלוותקניקור.שלשיטהעלמבוססתזאתכללים

החבר.שלבריאותובמצבגםהתחשבותישמיוחדיםבמקריםיי.חברכלשלבניקודרב
המשחקי.׳כלליאתמפיריםאינםהדיורשירותיברמתההבדלים־למעשהמקום,מכל
לייצור;בתרומתוהוותק,מרכיבבאמצעותבעקיפין,אמנםקשורחברכלשלהניקוד
למשל,מחלה,שלשמסיבותחבריםלגביגםמחושבבניקודהוותקשמרכיבכיוןאולם
משנותניכרתתקופהבמשךבייצורמלאהבצורהאףאוחלקיתלהשתתףיכוליםאינם

לייצור;הצפויההתרומהאתמייצגהוותקשמרכיבלומר,ניתןהצפויות,העבודות
לכןמתבטאאינוהדיורבתחוםשויוןשלהמובןלמעשה.התרומהדווקאלאואולם

לבעלישוויםלשירותיםבזכותאלאזמן,נקודתבכלדיורשירותיבקבלתבשויון
שווה.נקודותמספר

משותףחינוך

המערכתלמעשה.גםאלאלהלכה,רקלאוושויקייםוהחינוךבילדיםהטיפולבתחום
ולאורהקיבוץ,אתביותרהמאפיינותהתופעותאחתספקללאהיאהמשותף׳׳החינוךשל

9האנושיתלחברהביותרהמעניינותהתרומותאחת-שבההייחוד
המייחדתהתופעה.

ליחברתהמקבילההילדים׳,ביחברתהמתבטאתהתפיסההיאהמשותףוהחינוךהטיפולאת
שלהפעילותתחוםבהרחבתכמובןמתבטאזה.17-0בניכלאתוהכוללתהמבוגרים׳,

בתיהמשפחה.שלופעילותהאחריותהבתחוםהםהלא-קיבוציתשבחברהלנושאיםהחברה
הטיפול!0בילדיםטיפולשלזאתלשיטההמוחשיהביטויוגםהסמלספקללאהםהילדים

להדגישיששנים.18פתרתהגילשנותמספרהואהקיבוץבנישלהוותק8
משפחותשלילדיהןבלבד.למבוגריםדיורהקצאתלגבימשמעותישהוותקשלמרכיב
שמקבליםמהכלאתומקבליםשלהםהגילבקבוצתמידמשתלביםלקיבוץהמצטרפות

עליה.נמניםשהםהקבוצהילדי
סוציולוגיםשלהרביםבמחקריםמתבטאהקיבוץחיישלזהבמימדהרבהעניו9

המאמריםמספרהמשותף.והחינוךהטיפולשלוהתוצאותההשלכותעלומחנכים
הקשוראחרנושאבכלמאשריותרגדוללבטחהואבנושאהאחריםוהפרסומים
(.1972)51-וטוראהלקיבוץ.

01

חלקשצמצמה-הילדיםללינתגםהמשמשים-נפרדיםילדיםבתיטלהטכניקה10
נושאומתמידמאזהיאבילדיהם,לטיפולהוריםשהקדישוהיומיומיתמהעבודה
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ולימודיםיסודיבית-ספרילדים,גן-והחינוך,18גילועדהינקותמגילבילדים
הקיבוציתבתנועההשלטתהתפיסהכולו.הקיבוץשלבמסגרותמבוצעים-על-תיכוניים

כשרונותופיתוחמיומנותידע,רכישתגםהמקיפהכוללת,פעילותבחינוךרואה
כישוריואתלפתחילדלכלהאפשרותניתנתלכןהספר.ביתמסגרותשאינןבמסגרות

התייחסותללאאינדיבידואלית,והדרכההוראהבאמצעותוהאמנותייםהאינטלקטואליים
מהפעילותאינטגרליחלקכמובןהיאהמשקבענפיעבודההעלות.לגורםמיוחדת

גילאישלבקבוצהשנתי()בממוצעביוםכשעהלעבודהחייביםהילדים,שלהחינוכית
גבוהותגיללקבוצותהמעברעם-שנתי()בממוצעשעותשלוהולךגדולומספר,13

יותר.
במיוחדבעבר,אוניברסלית.זכותהששיםשנותסוףעדהיתהלאגבוהההשכלה

באוניברסיטה,ללימודיםהיציאהאתעודדולאהששים,שנותבסוףהמסתיימתבתקופה
מועדף.מעמדכפייםלעבודתהמעניקההערכיםמערכתעםכבלתי-מתיישבתשנראתה
הנוהגכן.לפניכברהופיעושניצניואףהששים,בשנותיסודישינויחלזאתבגישה
השחרורלאחרבאוניברסיטהללמודהמשקמבניאחדלכללאפשרהואהיוםהמקובל
שנקבעובנושאיםבוחרהואאםרקלוניתןללימודיומלאמימוןכיאםמהצבא,
שלהאפשרותכמובןניתנתותיקיםלחבריםגםהמשק.שלראותמנקודתכעדיפים
מופיעיםשאינםהלימודיםנושאיבבחירתיותרמוגבליםהםאולםאקדמיים,לימודים
קיבוציהם.שלהמועדפיםהלימודנושאישלברשימה

,18גילעדחובהחינוךשלמסגרתבמציאותשהיאזאת,מקיפהלימודיםמערכת

שנותבראשיתרקלמציאותהפכהכיאםהעשרים,שנותמראשיתכברההלכההיתה
על-לימודיםשללגילהגיעוהקיבוציתבתנועההילדיםראשוניכאשרהשלושים,
לימודיםשנותיותרהשבעים(שנות)בסוףהיוםגםמחייבתזאתמסגרתיסודיים.

ובמיוחדיקרה,היאכזאתמערכתחובה.חינוךחוקלפיילדיםחייביםבהםמאלה
והממדיםלצרכיו,בהתאםילדלכלוהדרכההוראהשירותימתןשלהמדיניותעקב

זאתבגללקטן.הואלמורההתלמידיםמספרממוצעשבגללםהקיבוצים,שלהקטנים
התחשבותתוךלימודיםשנות14שהבטחתיתכןכיבתנועה,טענותלאחרונהנשמעות

במידההיאילדכלשלהאינדיבידואלייםובצרכיםהאינטלקטואליבפוטנציאלמלאה
מותרות.מסויימת

עקרוןעםעקביהואילדיםוחינוךטיפולשלזהשמודללהדגיש,מיותר

בחברההמשפחהשלהפונקציהכגוןופסיכולוגיות,חברתיותבבעיותהעוסקלויכוח,
להפעלתשהוליךמכריעששיקוללציין,ראויאולםהאשה','שחרורשלובעיות
הקשההכלכליהמצבכלכלי.שיקולהיהנפרדת,לינהכוללילדים,בתישלהשיטה

-החבריםשלקשיםמגוריםבתנאיהתבטאהשלושיםובשנותהעשריםבשנותקיבוציםשל
מגוריםתנאילהבטחתזולהכשיטהלכןנראתהילדיםבתיהקמתבאהלים;גרורבים

הבוגרים.לחבריולספקהקיבוץיכללאשאותםלילדים,נאותים
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שלולהפעלתהלהקמתהשהוליךהמכריעיםהשיקוליםאחדספקללאהיהזההשויון.

11אלהקוויםלפיומיוחדתמסועפתמערכת
׳חינם׳חינוךרקלאמספקתשהחברהכיון.

הצרכיםוכלתזונהדיור,גםאלאעל-יסוריים,ובלימודיםהיסודיהספרבבית
לאאםוגםובעתידבהווההכנסההפרשילחיסוללכתמרחיקצעדבזאתישהאחרים,
שלהשוטפתהחייםשרמתגםמבטיחכמובןזהקיבוצית(.במסגרתלחיותימשיכו

12ילדיהבמספרישירותתלויהתהיהלאבקיבוץהמשפחה
זאתשיטהגיסא,מאירך.

החומריים.צורכיהםשלשווהמאספקהייהנונתונהגילבקבוצתהילדיםשכלמבטיחה
למהביותרהגדולהקירובאתלכןמבטיחההקיבוץשלוהחינוךהטיפולמערכת

הזדמנויות׳,׳שויוןלכנותשמקובל

הכנסהחלרקתשיטתעליכוההר

עלמבוסם-הצריכהמרכיבלהקצאתהמנגנוןלמעשה-שהתפתחההכנסהחלוקתמנגנון
טיפוללגביהמופעלתהציבורי(,)המוצרהחופשיהמצרךשיטתחלוקה:שלשיטותשלוש

צריכהובנכסיבדיורהנהוגההנקודות,שיטתומזון;רווחהשירותיוחינוך,בילדים
הכולליםאחרים,הצריכהמוצרישלאישי(בסים)עלקיצובשלושיטהממושך;לזמן

בשנותבמזומנים.הניתניםחופשהודמיוכיו״ב,והנעלהבביגודפרטילשימושחפצים
ההוצאותבכללקטןמשקלאישילשימושוחפציםדיורלשירותיהיהוהשלושיםהעשרים
היולאפיזיקיצובשלהחסרונותביותר.הנמוכההיתהלנפששההכנסהכיוןלצריכה,

לעיוןהביאואילךהחמשיםמשנותהרווחהוברמתבהכנסההגידוללעין.גלוייםלכן
סלשלמרכיבאותולגביבמיוחדהצריכה,מרכיבחלוקתשלהמסורתיתבטכניקהמחדש

אישיות.מכסותבאמצעותהמוקצההצריכה
אולםהארבעים.שנותבאמצעכברובדיוןבעיוןהיההנושאדבר,שללאמיתו

הישראלית,החברהשלהערכיםבמערכתשינוייםוחלוההכנסהרמתמאדעלתהבינתיים
והציעוחזרורביםקיבוצייםבמשקיםהיום.סדרעלועלתההבעיהשבהכךועקב
המוקציםהצריכהסלמרכיביאותםחלוקתהיינו-■אישי׳תקציבשלמהשיטהלעבור

ודיוןלעיוןהביאואלההצעות'כוללי.תקציבשללשיטה-פיזיקיצובבאמצעות

שעוצבהבשעהחשובשיקולהיההןןברה''שויוןשלשהשיקוללצייןראוי11
כללבצעמסוגלתשאשהוההנחה-האשהשלמלאשויוןהמשותף.החינוךשלהמסגרת בימיעודהקיבוציתלתנועהאכסיומטיתהיתה-הגברבידילביצועהניתנתעבודה
הששיםשנותשלהאשהלשחרורהתנועהשלוהסיסמאותהטיעוניםכלאכן,ינקותה. חרודועיןכנרתברגניה,לעתים,החריפיםבויכוחים,כברהוצגובמערבוהשבעים

ואילך.1910מאז
האוכלוסייהממדיעלגםולכןטבעיריבוישיעוריעלהשפעהלהיותעשויהלזאת12
להלן.4בפרקאוכלוסייהעלדיוןראההקיבוץ.של
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עתידעלמרחיקות-לכתהשפעותלהיותעשויותשלתוצאותיוולויכוחערציבורי
13התנועה

.

טועניםכולליביתקציב׳תקציב-אישי'שלהשיטהבהחלפתוהתומכיםהיוזמים
14לבזבוזוגורמתמיושנתפיזי,קיצובלמעשהשהיאהאישי,התקציבששיטת

.

והומו¬קטניםהיוהקיבוציםכאשרבעבר,יעילאמצעיאולי,היה,הקיצובלטענתם,
מוגבלותהיוהבחירהאפשרויותכאשרובמיוחדוהגיל,האישיהרקעמבחינתגניים
בריאותכגוןאישיים,ולשירותיםלמזוןוההוצאותנמוכה,היתהההכנסהמאד:

להקציבניתןאותההיתרהלכן,ההוצאה;תקציבשלהגדולרובואתתבעווחינוך,
הגידולאולםביותר.קטנהממילאהיתהאישי,לשימושאחריםולמוצריםלביגוד
מהירגידולאיפשרהחמשים־הששים-והשבעים,בשנותלנפש,בהכנסהוהמהירהרצוף

אשר-לצריכהההוצאהסךעלמאשריותרהצריכהסלשלזהמרביבעלההוצאותשל

ניכרגידולהשבעים.שנותוראשיתהחמשיםשנותראשיתביןהוכפלהלנפשבממוצע
בחירהוחופשגווןשאיפשרהואהאישייםוהחפציםהביגודמרכיבעלבהוצאהזה
שלבשיטהשימוששלהכרחיתתוצאהשהואמוצרים,סוגילפיהרבהפירוטיותר.רב

הצרכיםעלעונהאיננוהתנועה,שלההתהוותבשנותסבירשהיהאישי׳,׳תקציב
חופשאתמאדומגביליםלרכוששניתןמוצריםסוגישלגדולמגווןקייםכאשר

אינםשהחבריםמשוםרקלאלבזבוז,גורמתהשיטהכן,עליתרהחבר.שלהבחירה
תמריץנותנתשהשיטהמשוםגםאלאהפרט,ראותמנקודתהאופטימלילהרכבמגיעים
שלהם.המיידייםלצרכיםהתייחסותללאהמוקצבתהמכסהמלואאתלקבללחברים

ניתןאישי',׳תקציבבשיטתהגלומיםובזבוזיעילותחוסרבדברהטיעוןאת
בדרךהבעיהאתלהציגאפשרהצרכן.שלבתיאוריההמקובליםהכליםבאמצעותלהציג

שירותים.ושלמוצריםשלאופטימליסלבחירתשלמקובלתדיאגרמטית
והעלותומחירי,1בגודללנפשצריכהתקציבלהקצותיכולשהקיבוץנניח
1תקציבלהתוותמאפשרזהמידענתונים.ו-ץxהמוצריםהריאלית(

ג
כמוצג1

החבריםכלשלההעדפהומערכותהטרוגניים,החבריםשטעמינניחלהלן.2.1בציור

המשותפתהקופהעלהויכוחשלמזונופלתאינהזהויכוחשלשחשיבותודומה,
הכללולקביעתחרוד,עיןשלפרישתהתוךבגדודלפילוגשהוליכההעבודהבגדוד
עצמאית.כלכליתיחידההואקיבוץשכל

-אישיתקציבהיא:לאחרונה,שנוסחהכפיהאלטרנטיביות,השיטותהגדרת1
תחוםלכלמסוים.בתחוםצרכיולסיפוקכסףשלשווהסכוםמוקצבמהחבריםאחדלכל המיועדיםמכספיםאחדבתחוםחפציםלקנותרשאיהחברואיןמשלו,תקציבצריכה

לסיפוקהחברלרשותהעומדלכל,שווהגלובלי,כסףסכום-כיללתקציבשני.לתחום
מתחוםהמעברלגביההגבלהמתבטלתכולל.תקציבעלהוחלטשלגביהםבתחומיםצרכיו
הכולל(.בתקציבהכלוליםהתחומים)במסגרתלתחום

עצמה.בעדמדברתהשיטות,שתילגביאלהחדותהגדרותהוצעולאחרונהשרקהעובדה,
.7עמי(,1971)הצעירהשומרהארציהקיבוץראה:
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מפותבאמצעותבציורמוצגבטעמיםהביו-אישיהשוניהקיבוץ.למוטדותידועות
שלהאופטימליהמצרכיםסלהרכבזו.אתזוהחותכות,ו-$ג<החבריםשלאדישות

הנקודהעל-ידינקבע,1על־ידיהמוגדרתהתקציבמגבלתחלהעליוג<,
[

היינוג.
הנתון,6שלהסלשלהאופטימליההרכבץ.למוצריחסיתגבוהההעדפהישל-ס

בפניהקולקטיבאתמעמידוזה.8הנקודהעל-ידימוגדרזהה,תקציבלמגבלת
ברורבנקודההמוגדרלפיו-ץxכמויותלחבריםלהקציביוחלטאםדילמה.

ואשר,8הנקודהנמצאתשעליהמזויותרנמוכהאדישותעקומתעליימצאש-$
נקודהלפיהקצאהכלומר,לקיבוץ.ריאליתעלותבאותהלהגיעיכלהואאליה

אליהמהנקודהשלוההעדפותבסולםיותרנמוכההעדפהלרמתאותותוריד
לחבריםשיוקצבוהמכסותאםלכר,בדומהזהה.תקציבבהגבלתלהגיעיכלהוא

מנקודתשיוסטהואמהפרט,8הנקודהידיעלהמוגדרותהכמויותלפיייקבעו
אפילואו0!כגוןנקודהשלו.ההעדפותבסולםהאופטימום

הטווחבאמצעשהיא,0ג
ל-שביו

6ג
כלשלהמיקום.,ליבזבוזגורמתאולםהתקציב,במגבלתעומדת-

שלוהעדיפיותסולםעלבטעמיה(ההטרוגניתהקהילהאת)המייצגיםהחבריםמשניאחד
הפעלתלו.לאפשריכולההקולקטיבשלהריאליתשההוצאהמזונמוכהברמהיהיה

לכלמצרכיםשלכמויותהקצאתעל-ידיזהה,צריכהסלשלבמונחיםוויתשועקרון
לזאתזהההעדפותברמתלהיותאמנםלהםתאפשר£,בנקודהכמוגדרהחבריםאחד

גבוההואלזאתהדרושהצריכהתקציבאולםבהתאמה,ו-^*על-ידיהמוגדרת
העדפותרמתלאותהלהגיעכדילקולקטיבהריאליתהעלותאחרות,במלים.1מ-

8ו-על-ידיהמוגדרת
1

לאהשויוועקרוןאילונדרשתשהיתר■מזאתגבוהההיא
בזבוז.כמובן,יש,בכך,זהה.פיזיהרכבבעלסלהנהגתחייב

המרחקזמן.על-פניבטעםבהבדליםהגידולאתלהמחישגםמאפשר2.1ציור
8ל-\הנקודותבין

נמוכההכנסהברמתהסליםשלהאופטימליההרכבאתהמשקפות,0

¥

2.1ציור
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1
ו־^הנקודותביומהמרחקבהרבהקטן,0

ג
שלאופטימליהרכבהמשקפות,8

בשנותהנמוכהההכנסהרמתבגלל.1,יותר,הגבוההההכנסהברמתהצרכניםסלי

ו-^כגוןנקודותביןהרלבנטיהמרחקהשלושים,שנותובראשיתהעשרים
״

עשוי8
על-ידיהמוגדרות)נורמות(שוותמכסותהקצאתשלשיטהזניח.גודללהיותהיה

כגוןנקודה
0

העדיפויותבסולםמהאופטימליתנמוכהלרמההחבריםאתאמנםהסיטהס

האלטרנטיבותבאחתאפילואוס0ב-בחירהקטן,הואשהמרחקמאחראולםשלהם,

8או
ההכנסותכאשרכלומר,בלבד.קטנהבמידההחברהשלהרווחהאתמקטינה,0

אחתובעונהבעתולהבטיחהתקציבבמגבלתלעמודכדיקיצובשלשיטההפעלתנמוכות,

בהכנסות,ניכרתעלייהזאת,לעומתהרווחה.עקרוןאתבמיוחדסותרתאינהשוויון
2.1בציורמתבטאים)אלההמצרכיםמכלוללגביפרטיםשלההכנסהבגמישויותושוני

1!גוהצריכהההכנסהעקומותביןהגדלבפער והולךגדלבזבוזיגרמוו-^ס(/0
.15קיצובשלהטכניקותאתלהפעילממשיכיםאם

הקיימת,השיטהשלמתנגדיהמציעיםאותהתקציב-כולל,שלהשיטההפעלת

הקיבוץהשונים.הצריכהפריטילפיוהקיצובהמכסותשיטתחיסולכמובןפירושה
הואאליהמוצריםשלהרחבההקטגוריהתחומיואתהצריכה,תקציבממדיאתיקבע

במונחיםהמוגדרתזכות,חברכליקבל)השנתית(התקציבלמגבלתבהתאםיתייחס.

באמצעותהוקצבוכןשלפנימוצריםאותםכללרכישתאותותשמשזאתוהקצבהכסף,של

בקיבוץמהמחסןמוצריםלרכושיהיהניתןהמוקצביםבסכומיםנורמות.שלהטכניקה
בעיר.קנייהלצורךלמזומניםלהפכםאובו,הנקוביםבמחירים

נניחשל,הכנסההקצאתהיא2.1ציורשלבמונחיםהשיטההפעלתשלהמשמעות

הקיבוץשלהמצרכיםבמחסןהנרכשמצרךלכלמחיריםוקביעתמשק,חברלכל,1!
האחרים(.לכלכמוהקיבוץלחברכמובןנתוניםבעירהנקניםמוצריםשל)המחירים
הנקודותעל-ידיהמוגדריםהסליםאתלבחור8ו-מלפרטיםתאפשרזאתטכניקה

על-ידיהמוגדרהסלעםזהיםהפרטיםשנישלהעדיפויותמערכתשלשבמונחים-ו-^
שהפעלתלציין,מיותרביותר.הנמוכההיאלקיבוץהריאליתהעלותכאשר-£הנקודה

העדיפויותמערכתאתלמצואלנסותצורךיהיהלא-משאביםתחסוךגםזאתטכניקה
החבריםשלהנגליתההעדפההצבעה.באמצעותמכסותעלולהחליטהחבריםלכל׳היציגה׳

שלהם.הצריכהסליבחירתעל-ידיתתבטא

בקנהעולהצריכהלהקצאתזאתשטכניקהטוענים,התקציב-הכוללשיטתחסידי

'מוצריםשלהשיטהמיישוםהנובעהבזבוזעללעמודגםניתן2.1ציורבאמצעות15
פירושולקיבוץ.לאכמובןכיאםלחבר,חופשימוצרהואxשהמוצרהנחחופשיים',

הקואת)ראהימינה-מעלהנעההתקציבהגבלתהפרט,שלהראותשמנקודתדבר,של
לפיכךינועהפרט^לציראסימפטוטיהופך׳לבסוף'הואכאשר(2.1בציורהמקוקו
כמומנקודה

1
עבורי,עלותללאxמ-יותריצרורהואהיינו,(/,2כגוןלנקודה1̂

בגודללקיבוץעלותישזאתצריכהלתוספתכיאם
2
£./)
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1׳5חברלכל)כסף(קנייהכושרשלשווהבהקצבהשמדוברמאחרר,שויוו,עקרוןעםאחד
.

דווקאלצרכניםבחירהחופשמאפשרתהיאבגמישותה:הואהשיטהשלהעיקרייתרונה
הםאחריםיתרונותביותר.החשובהואהאישיהטעםשלגביהםמצרכיםקבוצתבאותה
פיקוח.מערכתבכלהנוצריםהחיכוכיםומניעתהנורמות,בשיטתהכרוכההניירתחיסול

יחולקוהמוצריםההכנסה.חלוקתמנגנוןאתתפשטתקציב-כוללשלהשיטההפעלת
הקבוצותביןהגבולאתהמוצרים.שלההקצאהלשיטתבהתאםרחבות,קבוצותלשלוש
המוצריםכלאתתכלולהראשונההקבוצהלצרכים.בהתאםלפעם,מפעםלהסיטיהיהניתן

בריאות,שירותיוחינוכם,בילדיםטיפולמזון,כגון-חופשיים׳כימוצריםשיוקצו
הקיימת;הניקודבשיטתשיוקצווריהוטדיורתכלולהשנייההקבוצה;,ו׳פרישהתרבות

הראשונות,הקבוצותבשתינכלליםשאינםהצריכהמוצריכלאתתכלולוהשלישית
17חברלכלשורהשנתיתיכםףיהקצבתעל-ידיתיעשהוהקצאתה

.

החוץ,מןלמשקיףנראיתשהיאכפיהתקציב-הכוללשיטתשליתרונותיהלמרות
המשקיםברובהופעלהלאועדייובהתנגדותנתקלההיאלפחות,ראשוןממבט

הפעלתה.עלכהעדהמליץהגדוליםהקיבוצייםהזרמיםמשלושתאחדרקהקיבוציים.
שיטהשלליישומהכי,לטענהמסכימיםאינםתקציב-כולללהפעלתהמתנגדים

יחולקשהתקציבהעובדהההקצאה.מנגנוןייעולשלבלבד,טכניתמשמעותישזאת
התקציבעל-ידישיכוסוהצריכהוסעיפיקנייה,כוחבמונחישויוןשלבסיםעל

התנגדותםאתמחלישהאינהלצריכה,ההוצאותמכללבלבדאחוז25-20יהווהכולל
המסורתית.הגישהחסידישל

לכאורהלהצביעמתנגדיהיכוליםהכוללהתקציבשיטתשלהפעלתהנגדבטיעונם
בסלהתקציב־הכולל,אתליעדרוציםעבורםהמצרכים,שלשמשקלםהעובדה,על

משקלובדברהתקציב-הכוללחסידישלהטיעוןלכן,במהירות.לאחרונהגדלהמצרכים
אולםכל-כך.תופסאינולצריכה,ההוצאותמסרהכוללהתקציבשליחסיתהקטן
התנגדותםהכמותי.הממדעלטיעוניהםאתלבססשלאמבכריםהמסורתיתהגישהחסידי
הצריכהעקרונותשלנטישהמהווהזוששיטהבכך,מתמקדתהתקציב-הכולללשיטת

משותפתצריכהשלהמושלםהמודלכיטוענים,הםהפרט.צורכיעלהמבוססתהמשותפת,

'הקצבתאתיוציאוהקיבוץשחבריבסמוי,מניחיםהכוללהתקציבשיטתחסידי אינםכפרטים,קיבוץ,שחבריכמובןמניחזההתקציבית.השנהתורשלהםהצריכה' בתקציב-הכולל,שימוששלהאפשרייםהיעדיםאחדהוא)פרטי(חסכוןאםחוסכים. שלואג״חחסכוו,תכניותכגוןפיננסייםבנכסיםלהשקיעעשוייםחבריםאזי
כאלה.נכסיםעלפרטיתבעלותשלהבעיהאתמעוררזהאולםהממשלה.

65-60הששיםבשנותהיההכוללהצריכהבתקציבהחופשיים''המצרכיםמשקל17 )אליההנותרתהמצרכיםקבוצתשלומשקלהאחוז,25-20דיור,שירותימשקלאחוז; קבוצתשלמשקלההיותר.לכלאחוז20כ-יהיהההצעה(לפיהתקציב-הכולליתייחס 80-75וכ-החמשיםבשנותאחוז70כ-יותר,גבוהבעברהיההחופשייםהמוצרים לעיל.4הערהגםראהוהשלושים.העשריםבשנותאחוז
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צריכהתרתי־משמע,כסף,שלהקצבהשירות;כלושלמצרךכלשלחופשיתחלוקהמניח
חסידילקיבוץ.מחוץשהייהבעתמשתמשיםבהםחופשה,כדמירקלהינתןלפיכך
בסליותררבגווןמאפשרבהכנסהשהגידולכך,עלחולקיםאינםהמסורתיתהגישה

מיגווןאתלהגדילהיאהצעתםאךהפרס.שלחופשיתבחירהיתרומחייבהצריכה,
היא,לטיעונםהדוגמאותאחתחופשיים.כמצרכיםמחלקיםאותםוהשירותיםהמצרכים
חופשיים.כמוצריםהיוםניתניםמוקצבים,היושבעברשוניםבסיסייםשמוצרים
יוגדרווסיגריותהנעלהשביגוד,הציעואילויותרהרבהחזקבוודאיהיהטיעונם

התמריץהיא,לכךהמניעהקיצוב.ללאלקבלחבריםיכוליםאותםכמוצריםהםגם
הגישהחסידיהפרט.עלהגבלותמטילהשאינהבשיטההגלוםגדולות,מלתחותלצבור

והנעלה,הביגודבתקציבבשימושיותררבהגמישותלהציערקיכוליםהמסורתית
והנעלה.ביגודחפצישלמפורטתרשימהשלבמסגרתבחירהחופשיותרמתןעל-ידי
הקיבוצים,ברובהמקובלתהגישההיתהזאתהימים,ששתמלחמתשלאחרבעשור

התפיסהזאת,עםממושכת.לתקופהזאתמתכונתלקבלעשויההכנסהחלוקתומנגנון
במשקיםהקיבוציתלתנועההשלישיהדור-הצעירהדורשליותרהאינדיבידואליסטית

שלמזואגנוסטיתיותרהיאלשויוניותוגישתושפע,שלבתנאיםשגדל-ותיקים
התקציב-הכולל.חסידישלהתפיסהלטובתהכףאתלהטותעשויהקודמיו,

נתון.צריכהתקציבהקצאתשלהשיטותועלהכלליםעלהיהכהעדהדיוןמוקד
חולקיםכמובןאיואחת.ובעונהבעתנקבעיםרהרכבןלצריכהההוצאותרמתכידוע,

הקהילה.בידילהיותצריכהלצריכהההוצאותרמתשקביעתהתפיסהעל
להדגישישאולםלצריכה,וההוצאותההכנסהביןחיוביקשרקייםכילשעריש

המגבלותבקיבוץ.לצריכהההוצאותעלרבהבמידהמשפיעותמוסדיותמגבלותכי
הזרמים-הארגוניותמסגרותיהבאמצעותכולההתנועהשלהשפעתהאתמשקפות

עלבאהכולה,הקיבוציתלתנועהאכסוגניתגםהיאשבחלקהזאת,השפעההקיבוציים.
יחידהבאמצעותהקיבוציים,שהזרמיםשניםעשרותזהשונות.בדרכיםביטויה

במידהקובעתזאתרשימהגבוהה.פירוטברמתצריכהתקציבמפרסמיםלכולם,המשותפת
וכיו״ב.ילדיםלהחזקתהוצאותביגוד,כמזון,צריכהלפריטימינימוםתקנירבה
אתהמדריכהכמסגרתהמוצעליתקציב׳מתייחסיםהמשקיםשלרובםשרובכיון

לצריכההוצאותבדברשההחלטותלשערניתןשלהם,הצריכהתקציבילגביהחלטותיהם
מרמתרקולאהקיבוצית,התנועהשלהממוצעתההכנסהמרמתמושפעותכלשהובקיבוץ
ביןההתחרותעל-ידיהמונחיםשיקוליםכן,עליתרעצמו.הקיבוץשלההכנסה

קיבוץכלשלהמשיכהשכוחמאחרההחלטות,עלמשפיעיםאדםכוחעלהקיבוצים
לחבריו.המוצעתהחייםמרמתגםכמובן,מושפע,

יחסיתחלשהלהיותעשויהבקיבוץלצריכהוהוצאותהכנסהשביןהקשרעצמת
וההכנסה-דיור-העיקרייםההוצאהממרכיביאחדביןהקשרנוספות.סיבותמכמה
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על-ידיבעיקרםנקבעיםנתונהבשנההדיורשירותישלהממדיםחלש.ספקללאהוא
שרובכיוןשנה.אותהשלפנישנים10-5שלבתקופהמגוריםבתישלהבנייהממדי

על-ידיממומנתלקיומו,הראשוניםהעשוריםבשניבמיוחדבקיבוץ,בדיורההשקעה
שלוהממדיםהכנסהביןהקשר(,3פרק)ראהההתחליההוןממענקחלקהמהווהמענק

גדולמרכיבהםדיורששירותיומאחרממושכת.תקופהבמשךחלשהואדיורשירותי
סך־כלביןהתלותאתמקטיןההכנסהוביןבינןחלששקשרהרילצריכה,ההוצאותשל

ההכנסה.וביולצריכהההוצאות
עדיפותמתןשלהמדיניותהיאהצריכהעלההכנסההשפעתאתהמחלישנוסףגורם

שלהמעשיתמשמעותההתנועה.שלראשיתהבימיעורשהונהגהלילדים,ביותרגבוהה
ומעלבילוי,מזון,דיור,-ילדיםעבורגבוהיםצריכהבתקניהתבטאהזאתגישה
לפיכךדומהיחסיתוענייםצעיריםבקיבוציםילדיםלהחזקתההוצאהחינוך.לכל,
עלההוצאותכלאחרות,במליםיותר.והעשיריםהוותיקיםהמשקיםשלהמקובללתקן
18ביותרמועטתבמידהלהכנסהקשורותתמידהיוילדים

.

לפגאיעבודהניזהתחלופה

שתידוןהייצור,מבעייתחלקהיאבייצוראלטרנטיביותפעילויותביןהעבודההקצאת
יחידותמספרכאן.לדיוננובעיקרושייךעבודההיצעשלהנושאאולםהבא.בפרק

השוטפותבהחלטותרבה,במידהתלוי,נתונהבתקופההקיבוץלרשותהעומדותהעבודה
מספראתהקובעיםהגורמיםאחדכמוכןהואהאוכלוסייהשלגודלההקולקטיב.של

הצריכהשרמתוכיוןנתונה;בתקופההקיבוץלרשותלעמודהעשויותהעבודהיחידות
משפיעותהצריכהבנושאשוטפותהחלטותכילשערישהאוכלוסייה,ממדיעלגםמשפיעה

ההחלטההואהעבודההיצעאתהקובעהמכריעהגורםאולםבעתיד.העבודההיצעעל
ליום.העבודהשעותומספרבשנההעבודהימימספרברבר

והכשרהלימודיםגםוכמוהוזמן,עלהמתחרותהאלטרנטיבותאחתהואפנאי
חינוךויותרהספרבביתיותרגדוללימודיםשנותמספרשלהמשמעותמקצועית.

הקיבוץבפניהעומדתהבעיהלעבודה.המוקדשהזמןהפחתתהיאמקצועית,כשרה1
הבחירההלא-קיבוצי:הביתמשקבפניהעומדתלבעיהזהה,לאכיאםדומה,ביתכמשק

הרופףהקשראתמדגישיםלהלן,8בפרקהמוצגיםצריכהפונקציותשלאומדנים18 לצריכה.והוצאותהכנסהבין
עלשנקבעוגבוהיםצריכהתקנישלתולדהשהיאילדים,חינוךשלהגבוהההעלות לנסיונותהמקודמותהשלושיםבשנותהוליכולא-כלכליים,שיקוליםשלבסיס להתערבאלהנסיונותאולםהילודה.עלהקולקטיב,שלפיקוח,להנהגתהססניים מלעסוקנמנעהיההקולקטיבהאםמהאופק.מהרהעדנעלמוביותרעדיןבנושא שנים-במקוםילדיםשבעהאוששההיובקיבוץהאופייניתלמשפחהאילוזהבנושא
אחרת.שאלהכברזאתכמקובל,שלושה,
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עבודה,שאינןפעילויותוביןלעבודה,המוקדשלזמןהקשורהשוטפת,הכנסהבין
19מצרכים()אוכסףשלבמונחיםישירהתמורהמבטיחותושאינן

.

על־ירינקבעיםהעבודהיוםשלואורכובהםחייביםשהחבריםהעבודהימימספר
מקצועית,להכשרהשיקדישהזמןאתלבדולקבועלכןיכולאינוהפרטהקולקטיב.

במערכתהתחשבותשישמובןאחרת.גבוהההשכלהאואוניברסיטאיתהשכלהלרכישת

ההכנסהורמתהקהילהשלהעדיפויותמערכתדברשלבסופואולםהחבר,שלההעדפות

אחרים.ועיסוקיםעבודהביןהחבריםשלהזמןהקצאתאתהקובעותהן
)סימול¬בבדבדנקבעותייצורגורמיוהקצאתצריכהפנאי,עלהחלטותלהלכה,

בשלבמורכבים.פחותהםהדבריםבמציאותאךמסובכת.מערכתכמובןוזוהיטנית(,

הכנסהגםאלאשוטפתהכנסהרקלאשתכלולכדיההכנסההגדרתאתלהתאיםישראשון

הואמקצועיתולהכשרהללימודיםהמוקצהמהזמןניכרשחלקהדבר,פירושבעתיד.
במשמעותהכנסהביןבחירהשללשאלההבעיהמצטמצמתלכך,בהתאםאנושי.בהוןהשקעה

הואבמשקהרלבנטיהשכרשיעוראוהקיבוץ,של׳הצל׳שכרשיעורפנאי.וביןזו
לתקופהשלוהכלליתהמגמהאתבקירובלחזותניתןוכן,3בפרקשיפורטכפיידוע,

הפנאיבממדי)בשוליים(שינוייםשלהמחירידועלפיכךשנים.חמשעדשלוששל
לענותשיששהשאלהכיוןלחברים.להקצותושניתןולהשתלמות(ללימודיםזמן)הכולל
זה,שלעלותוהרילפנאי,שיוקצההזמןשלבחלקוהשינוימידתהיאלמעשהעליה

הנקבעותהכמויות,בדברהחלטותקבלתלצורךמהימנהאמת-מידההיאהשולית()העלות
החברתית.ההעדפהפונקצייתעל-ידיגםהיתרבין

וללימודים,מקצועיתולהכשרהלהשתלמותהזמןהקצאתאתלקבועניתןהשני,בשלב
ריביתבשערובהתחשבובכישורים,בידעהצפוייםהשינוייםבדברמידעבסיסעל

החבריםשלומספרםבשנההלימודיםחודשימספרזהבשלבייקבעוהיתרביןרלבנטי.
מחלה(ימי)כוללהעבודהימימספרהגבוהה.ההשכלהבמוסרותללימודיםילכושי

השנתי.מהסר-הכלכשאריתזאתכדררייקבע
מגבילההחברתית׳ו׳הסביבהמסורתעל-ידיהמונחיתהחברתיתההעדפהמערכת

בןעבורהויוםישראלחגיימים,ששהבןעבודהשבועהבחירה.תחוםאתכמובן
.18גילעדחובהחינוךלגביהוא-הדיןראשון.מושכלבגדרהםשעות,שמונה

שמונהבניהפוטנציאליים,העבודהימימספראתמקטינותאלהמסורתיותמגבלות
20לשנהיום305ל-שעות,

לאהעבודה,כוחעלהנמניםשללמעשה,העבודהימימספר.

להיחשבעשוימקצועית,להכשרההמוקדשהזמןוכללחינוך,המוקדשמהזמןחלק19
שזמןאומרת,זאתהעבודה.כוחאיכותבשיפורהשקעההיינו,אנושי,בהוןכהשקעה
להשקעה.המוקדשעבודהכזמןלהיחשבבצדקיכולהעבודהכוחאיכותלהעלאתהמוקדש

העבודהימימספרבקיבוץ.הילדיםחינוךשלאינטגרליחלקהיאחלקיתעבודה20
מאשריותרנותניםאינם17-16גילאיאףאולםהגיל,עםוגדלהולךהילדיםשל

לשנה.עבודהימי60-40
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פחותלקצתירדוהואבקירוב,260כ-מספרםהיה60ה-בשנות;280עלמעולםעלה
הפוטנציאלייםהעבודהימי305שביןהגדולמההפרשחלקהשבעים.שנותבאמצע250מ-

לידהוחופשתמחלהחופשתשנתית,חופשהימיהםלמעשההעבודהימישלומספרם
ההחלטותוללימודים.מקצועיתלהכשרההמוקצבהזמןהואנוסףניכרחלקממושכת;

והןיום,260-240שללתחוםלכןלהתייחםחייבותהעבודהימימספרהקטנתבדבר
הקיבוץ.שלשכר-הצלובשיעורלנפשבהכנסההתחשבותתורמתקבלות

עבודה.זמןשאינולמרכיבהתייחסותתוךגםנדונההחברשלהזמןעלההתחרות
הארכתשללאפשרותהתייחסותתוךלשקולישהעבודהיוםאורךהקטנתאתלדוגמה,

בפרישהנהמדוברהפרישהזמןהקדמתאתלשקולישכןמקצועית.להכשרההמקוצבהזמן
התייחסותתוךרקלאגיל(קבוצותלפיהעבודהשעותצמצום-בקיבוץהמקובלתחלקית
ולשליחתהשנתית,החופשהמשרלהארכתהתייחסותתורגםאלאעבורה,שלהצללמחיר
21אוניברסיטאיתהשכלהולרכישתמקצועית,הכשרהלהשתלמויות,חבריםיותר

.

הקיבוץשלהחברתיתהבחירהמודל

ולעתיםבסמויהתייחסהמשותפת׳׳הצריכהשלוההרכבהממדיםלקביעתהשיטותתיאור
הכנסה,היוצרתאחרתיחידהלכלבדומההקיבוץ,הצרכן.בחירתשללבעיהבמפורש,אף

חייבהואההכנסה.חלוקתבעייתשלהשוניםהממדיםשלסימולטנילפתרוןלהגיעחייב
ובעונהובעתבעתיד,וצריכהשוטפתצריכהביןאוופנאי,נוכחיתהכנסהביןלבחור

ממדיהעבודה,יוםכאוררמשתניםעלההחלטההצריכה.סלהרכבעללהחליטאחת
להיעשותיכולהבילוי(ביגוד,)מזון,ספציפייםצריכהמצרכישלהמבחרהחסכון,
מנגנוןכלאולםהקולקטיב.קבעכראם-החבריםעל-ידיאוהקולקטיב,על-ידי
שלבדרישהלעמודחייביהיהאחתובעונהובעתהמחסור,למגבלתנתוןיהיההחלטה
הקיבוץ.שלראשוןמושכלבגדרשהיאשויון

כלכלתשלמהמודלהסוטותהכנסהלחלוקתשיטותלהצרירעשויההשויוןמגבלת
דררושלהסמויה,המושגיתהמערכתשליותרטובהלהבנהלהגיעניתןאולםשוק.

תיאורייתשלהניתוחמכשיריבאמצעותבקיבוץ,ההכנסהחלוקתמערכתשלהתפעול
הרווחה.וכלכלתהצרכןבחירת

אלה,חברתייםששיקוליםהיחידהנושאהיאמחלהתופשת.5לפרק2הערהראה
איננוחבראםההחלטהישימים.אינםבזמן,השימושיםשלהשולייםמיקוםבדבר שימושעשייתותיתכןהחבר,שלאישיתהחלטההיאמחלהבגלללעבודהלצאתיכול
עצמית.למשמעתאלטרנטיבהאיןזהבעניוארלרעה.
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קיבוץ?שלחברתיתרררתהפלגקעיית

העוסקיםעל-ידיהאחרוניםבעשוריםשפותחההחברתית,הרווחהפונקצייתגישת
הערכייםהמשפטיםהקיבוצית.לחברהבדיוקהותאמהכאילונראיתהרווחה,בכלכלת
הרווחהשרמתהיינו,-זאתגישהשלהבסיסיתההנחהמבוססתשעליהםהסמויים
שלהם,האישיתההעדפהבמערכתלהימצאהפרסיםבוחריםבובמיקוםתלויההחברתית
שלוהמעשהההלכהשוקי.ליחברתמאשריותרהקיבוץשלליסביבה׳מתאימים

המושגיתבמערכתמופיעותשהןכפירווחהשלישירותהשוואותמחייביםהקולקטיב
כיצדרוב,הצבעתבאמצעותכידועמחליטהקיבוץהחברתית.הרווחהפונקצייתשל

22חבריוביןופנאיריאליתהכנסהלחלק
החליםכלליםרקלאהקובעותאלההחלטות.

בילדיםטיפולשלותקניםלמזוןהוצאותהעבודה,יוםאורךכגוןהציבור,על
עבודהמקוםכגוןנושאיםאחר.אוזהפרטעלהחליםענייניםגםאלאוחינוך,

לדיוןכרגילמובאיםוללימודים,מקצועיתלהכשרהחברהפנייתאומקצוע,ואף
המתאימים.במוסדות

השוואהעורךשהקולקטיבלהניח,היאהקיבוץשלהנוהגיםלהבנתהדרכיםאחת
קרדינליים.במונחיםמחבריו,אחדכלשלהתועלות()היינו,והצרכיםהיכולתבין
הייצורבמערכתתפקידיםאיושעללהחליטבלעדיתסמכותיששלקולקטיבראיה,והא

אחריםחשוביםמרכיביםועלהדיור,שירותישלוהאיכותהממדיםעלובשירותים,

לגביבחירהזכותיששלחבריםהעובדהגיסא,מאידךהפרט.שלהצריכהסלשל
בחירהאפשרותוישחישוב(,)יחידתכסףשלבמונחיםהמוקצההצריכהסלשלהמרכיבים
שמדוברכךעלמצביעהמזון(,)כגוןהחופשייםהמוצריםשלבמרכיבמסוימת

אורדינלית.תועלתבפונקציית
פונקצייתאתלתארניתןקרדינלית,אואורדינליתהיאאםביןמקום,מכל
2.2כבציורחברתיותאדישותעקומותשלמערכתעל-ידיקולקטיבשלהחברתיתהרווחה
מעקומותאחתביןההשקהנקודתשהיאא,בנקודהמצויהקולקטיבשבוממצבנצאלהלן.

שגבולנניחברגםון-םמואלסון(.)מטיפוסהתועלתאפשרויותעקומתוביןהאדישות

שלרציונליתשהתנהגותהאפשרות,עלהמצביעשלהידועהפרדוכס
בסתירה,לעמודעשוייםאותההמרכיביםהפרטיםשלרציונליתוהתנהגותהחברה
חמורה'לגביפחותהיאשהבעיהלומרניתןאבלהקיבוץ.שלבמקרהגםכמובןתופסת קטנהיחסיתהיאהקיבוץחברישלההעדפהמערכותביןשהשונותכיווהקיבוץ,
הטבעית'והיסלקציההקיבוציםשלהקטניםהממדיםהלא־קיבוצית.בסביבהמאשר

הזרםהחברים.שלוההעדפההערכיםמערכותביןההבדליםאתספקללאמקטינים
אתלהתאיםהנראהכפייכוליםשאינםמשוםהקיבוץאתהעוזביםחבריםשלהרצוף
הקולקטיבשלהחייםדרךעל-ידי'המוכתבת'לזאתשלהםהאישיתההעדפהמערכת
רחוקהפחותהיאבהעדפות)היחסית(ההומוגניותהנחתשבקיבוץ,כךעלמצביעה

הלא-קיבוצית.בסביבהמאשרהמציאותמן
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מערכתשלבארגונהלמשל,שחל,שינויעקבוימינה,מעלהנעהתועלתאפשרויות

הייצור.
התועלתיחידות)היינו,אורדינליתתועלתשלבדיאגרמה2.2ציוראתנפרשאם

הפרטיםשנישל
בנות-השוואה(,אינןמהצירים,אחדכללאורךמודדיםאותן3ו־0.

גבוהותחברתיותאדישותעקומותעםהשקהשלאפשרותקיימתבהןהנקודותכלאזי
שלהשהמשמעזיתפיעלאףאפשרית,אינהםכגוןנקודה^.80במשולשמצויותיותר

משוםנתון,בגודלתשומותעבורשניהם()אופנאייותראויותרגבוההתפוקה
במקרהל-סמ-^תנועהירדה.אחדחברלפחותשלשהתועלתפירושהל-סמ-(/שתנועה

מ,החברשלהתועלתרמתבעלייתאמנםמתבטאת,2.2בציורכמוצגחברים,שנישל
סולםלאורך3חברשלהתועלתרמתירידתעםאחתובעונהבעתמושגתזועלייהאבל

שלו.העדיפויות
הבנויהבגישההכנסהחלוקתלגביהקיבוץשלוהנוהליםהנוהגיםאתנפרשאם

נקודתאלמ-^תנועהאפשרותמכלללהוציאאיןתועלת,שלקרדינליותהשוואותעל
המבטיחהקולקטיב,שלהייצורמערכתשלמחודשארגוןשהונהגנניחס.כגוןהשקה
במערכתיותרגבוהלמפלסכולוהקולקטיבאתמעבירולפיכךוההכנסההתוצרגידול

לפעילותאחת)ענף(מפעילותעובדיםמעביריםזוובמסגרתכיחידה,שלוהעדיפות
החבר)למשלחבריםמספרשלהתועלתרמתאתלהקטיןאמנםעשויכזהשינויאחרת.

שלמצבםשיפורהאםלקבועמאפשרותהתועלותשלהקדדינליותההשוואותאולם(;3
23ממנושנפגעואלהשלההפסדמאשרגדוליםהםמהשינויהנהניםאלה

חייואכן,.
אםלעיתים,לענף;מענףחבריםהעברתשלדוגמאותמלאיםקיבוציםשלהיום־יום

במהירותשלהםהענפיהמבנהאתלשנותלהםהמאפשרתבקיבוצים,העבודהניידות עבודהומקוםמשלח-ידשהחלפתלהדגישישבמציאות.זאתתופעהמשקפתיחסית,
רמתכלומר,קשה.תהליךקרובותלעתיםהןבזאתהכרוכיםהמקצועיתוההכשרה
זה.ממעברנפגעתאינהשלהםהחמריתההכנסהכיאםיורדתשלהםהתועלת
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,2.2ציורבמונחיהצריכה.סלשלההרכבאתמשניםהםקרובות,פחותלעתיםכי

הדרכיםאחת(/.מנקודהמסה-ימינהאומעלה-שמאלההממוקמותלנקודותנעיםהם

פונקצייתקיימתכילהניחהיינו,הקרדינליות,הנחתלפיהיאכזאתהתנהגותלפרש
הקרדינליהעדיפותבסולםהחבריםשלבמיקומםהתלויההקיבוץשלחברתיתרווחה

מהם.אחדכלשל

שלתפעולואופןאתלהסבירהבאהחברתית,הרווחהפונקצייתשלהמודלאת

התועלת.אפשרויותגבולגזירתעל-ידילהשליםישהכנסה,חלוקתלגביהקיבוץ
שניעבורמוצגוהואהתועלת,במרחבהיעילההמעטפתאתמגדירזהמושגימבנה

ובשיווקבייצורהיעילותבסיםעלהנגזר,2.2בציור11העקוםעל-ידיפרטים
)פונקצייתייצורשלנתונהטכנולוגיהשקיימתכל,קודםהיא,כאןההנחהמוצרים.
מונחותהמיוצרהמוצריםסלועלייצורגורמיביןיחסיםעלושההחלטותייצור(

כצרכניםהקיבוץשלחבריההנחה,כאןמתחייבתכןכמופארטיאניים.מבחניםידיעל
כיאםקרדינלית,תועלתפונקציית)אומוגדרתאורדינליתתועלתפונקצייתיש

ניתנתהקיבוץשלחבריגםלהניחישלניתוח(.דרושהאינהזאתנוספתמגבלה
מחיריםבפניעומדיםהםוכצרכנים,כסף,שלבמונחיםהמוגדרתהכנסהשל()הקצבה

הקיבוץשחברילהניחישלבסוףמונחים.באותםהמוגדריםשירותיםושלמוצריםשל
להתאיםמבקשיםשהםכמובןנובעמזאתשלהם.הרווחהאתלמכסימוםלהביאמבקשים

הםבצרכניםהיינו,היחסיים;למחיריםשלהםהסובייקטיבייםהתחלופהשיעוריאת

הפארטיאניים.היעילותבחניאתמקיימים
מסקטורמונעיםאינםהתנועהשלהבסיסייםשהעקרונותלהראות,ננסה3בפרק

שלבתנאיםהפועלותפירמותשלהיעילותלבחניבהתאםלפעולהקיבוץשלהייצור

ההנחותאם,ורקאם,לקיבוץ,גםהתועלתיאפשרויותיגבוללהגדירניתןלכן,שוק.
משקעומדשבפניהןלאלהדומותכצרכן,הקיבוץחברעומדשבפניהןהמגבלותבדבר
כסף,שלבמונחיםמוגדרתאיננהקיבוץחברשלהכנסתוואולם,שוק.בכלכלתהבית
להחליטלכןחייבאינוהואמחירים;יחסישלמערכתבפניעומדאינוכצרכן,והוא,

ליחסישלוהסובייקטיבייםהתחלופהשעוריהתאמתעל-ידישלוהצריכהסל)רוב(על
שלהיטבמוגדרסלשלבצורהלוניתנתהריאלית)החומרית(ההכנסהורובמחירים,

בפניהעומדותהמגבלותבמכלולמחיריםכולליםשאיוזו,עובדהושירותים.מצרכים

ליישםאפשראילכןהתועלתי.אפשרויותיגבולשלההגדרהאתמונעתבקיבוץ,הצרכן

הכנסהחלוקתשללמנגנוןכהסברהחברתית׳הרווחה'פונקצייתשלברגסוןמודלאת

בקיבוץ.

מכסותאובכסףהכנסה

נניחהשלילה.בדרךלהסבירננסההכנסה,חלוקתמנגנוןשלהפנימיההגיוןאת
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הרכבאתרבהבמידהלקבועהסמכותאתלקולקטיבהמקנהכיום,הקייםהנוהגשבמקום
המוגדרתזהה,שנתיתהכנסהחברלכלניתנתשלפיואחר,נוהלמופעלהצריכה,סל

נתונה.מחיריםמערכתבפניעומדיםהחבריםוכלכסף,שלביחידות
שלהמצומצםבמובןשוטפתכהכנסהנגדירחברכלשלהשנתיההכנסהמענקאת

21,שרטפתלצריכההנועדהחלקאתבהכנסהנכלול-היינוהמושג,
חסכוןנכלולולא,

ושער)צל(שכרשגםכמובן,פירושם,עתידיתוהכנסהפנאישלהכללתואיופנאי.
לקייםכדילחברים.מגבלההמשמשיםהיחסייםהמחיריםבמערכתנכלליםאינםהריבית

צורךשישהיאהבעיהאךשווים.הכנסהמענקילחבריםיחולקוהשויוןעקרוןאת
אישי)ורב-גוניות(שונישלהמציאותוביןשויוןשלהאידיאולוגיהביןלהתאים

החברים.בין
כמודגםבלבד,חבריםמשניהמורכבקולקטיבשלמודלנציגהבעיה,אתלנתחכרי

מהכנסה,התועלת-האנכיהצירועלההכנסה,מוצגתהאופקיהצירעל.2.3בציור
)היינו,בטעמיםהזהיםהחבריםששניעתההנחכלשהי.ביחידהלמדודניתןשאותה

הכנסהמקבליםבצרכיהם(

24

25
1
תוצאותכמובןנותנתשוויםטעמיםבדברההנחה.0

רווחהמבטיחהההכנסהשלשווהחלוקה-הקיבוץשלהראותמנקודתאופטימליות
0ב-התועלתלעקוםהמשיקשלשיפועהחברים.שניבןלקולקטיבמירבית

המודדז,
יששלפיולכללהדיאגרמטיהביטויכמובןהואהכנסה,שלהשוליתהתועלתאת

הכנסהיחידתלכלרהכורשדליתחברתיתתרעלתשתבטיחבצררהההכנסהאתלחלק
26החברתיתהרווחהאתלמכסימוםלהביארוציםאם-החבריםביןהמוקצה

תוצאה.
להניחניתןאםרקכלשהוחבריםמספרבעלקולקטיבלגביכמובןתופסתזו

זהות.התועלת()פונקציותשלהםההעדפהשמערכות
העקומההיאאחדחברשלהתועלתשעקומת-היינוכזאת,זהותשאיןעתהנניח

ההכנסהשלשווהחלוקהבטעמים,שוניהמשקףזה,במקרה£.העקומההשניושל§,
1

+
1 שוניםהכנסהמענקיחברתית;רווחהשלאופטימוםתבטיחלא)־-^-([]נניח

2

1כמובגודלם, התואמותשבנקודותכיוןמירבית,חברתיתרווחהיבטיחו,1ו-!0
שווה.היאהכנסהשלהשוליתהתועלתו-£§העקומותעלהאלהההכנסהרמותאת

השיתופיהמושבשלהיצרניהסקטורזה.עקרוןלפיפועלאכןהשיתופיהמושב24
המשפחה,על-ידימתנהלהביתמשקאולםכולה.הקהילהעל-ידיבקיבוץ,כמומופעל,
המשפחה.לגודלבהתאםהנקבעכסףשלבמונחיםמענקהמקבלת

ניתןזהה,טעםבעליוהםהמחיריםאותםבפניעומדיםהפרטיםששניכיון25
ישמצרפי.מצרךשליחידותהןהאופקיהצירלאורךהנמדדותשהיחידותלומר שווים.טעמיםשלבמקרהרקזהההמצרפיהמוצרשלשהרכבולציין

כפיחברתיתרווחהשללמכסימיזציההפורמליהתנאיעלפרפרזהכמובןזאת26
,5311111615,1966חס)ראהופיגופישרויקסל,בעקבותסמואלסוןעל-ידישנוסח (.1083עמי
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2.3ציור

שמאלהמ-^שתנועההיא,פוחתתשוליתתועלתבדברההנחהמשמעותאחרות,במלים

1ומ-
0

27החברתיתהרווחהאתתקטיוימינה
.

קיימתכאשרמירבית,חברתיתרווחהעםאחדבקנהעוליםשוויםהכנסהמענקי

-בטעמיםושונישוויםהכנסהמענקישלהצירוףאולםהחברים.שלבטעמיהםזהות

חברתיתרווחהעםאחדבקנהעולהאינו-גדלשהקיבוץככליותרגדולשיהיה

מירבהבטחתזה,ובמקרהלמציאות,יותרקרובהבטעמים,שונישלההנחהמירבית.

בגודלם.שוניםהכנסהמענקישהראינו,כפימחייבת,החברתיתהרווחה
שמאמיןמיהראשונים.מימיובפניהעומדשהקיבוץהדילמהאתממחישזהמודל

שלהכללבתחושותיהם,דומיםהאדםשבנישמניחמיהיינופשטנית,בצורהבשויון

שחשבוהתנועה,שלמייסדיהאפילואךהדרישות.כלעלעונהשוויםהכנסהמענקי

אידיאו¬וקשריםדומהחברתירקעבעליחברים,50מ-יותרלאשלקבוצותהקמתעל
28טעמיםשלבהומוגניותהאמינולאהדוקים,לוגיים

שהצרכיםהאמינוהםלהיפר,.

הראשונה,)האינפיניטיסימלית(ההכנסהמיחידתפוחתתהשוליתהתועלתאם27
זולחצותיכולותאינןהתועלתשעקומותהיא,בטעמיםשינותבדברההנחהמשמעות

מנקודהרקפוחתתהשוליתשהתועלתמניחיםאםאולםהצירים.בראשיתאלאזואת
המודלועםבטעמיםשוניבדברההנחהעםאחדבקנההעולההנחה-ואילךמסוימת
עשויותוהן£,התועלתלעקומתמעלהמקריםבכלאינה£התועלתעקומת-בכלל
היחסישמיקומןלצייןראויהצירים.ראשיתזולתאחרותבנקודותזואתזולחתוך

אםרקברורהבצורהמוגדר,2.3בציורשהותווכפיבמישור,העקומותשתישל
מיקומןאורדינלית,תועלתטליותרהכלליבמקרהקרדינלית.תועלתעקומתמניחים
לשוניבהתאםטונהלהיותועשויחד-משמעיכללאינוו-§כ-£עקומותשלהיחסי
השיפוע,כמובן,היא,החטיבותבעלתהתכונהזה,נהקשראולםהמדידה.ביחידת
בשוליים.התועלתאתהמודד

שמספרקולקטיבייםיישוביםלהקיםשניסואלהשלהמתגלההעדיפותאת20
רבדמיוןלקייםכנסיוןלפרטניתןשלושים,היותרלכלאוכעשריםהואחבריהם
הגודלעלהויכוחהחברים.שלההעדפהמערכותביןהיינו,-הערכיםבמערכת

ושהיהוהשלושים,העשריםבשנותבשיאושהיהוהקיבוץ,הקבוצהשלהאופטימלי
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ובגללבריאותכגוןאכסוגניות,מגבלותבגללשוניםלהיותעשוייםחבריםשל
להשיגרוציםאםהיסודייםהצרכיםאתלספקשישהדגישו,הםלכואישיים.גורמים

)ומאושרים(מוכריםהללוהאישייםהצרכים.,צרכיולפיאחד'לכלשלבמובןוושוי
סיפוקיבטיחובגודלםשוניםהכנסהמענקיורקכולה,הקיבוציתהקהילהעל-ידי
29שוויםשאינםאישייםצרכים

שללסיפוקםבמישריזלדאוגהקיבוץעללחילופיו,;

תקציבישללגישהמוליכהזאתטענההחברה.על-ידיככאלההמוכריםיהודייםצרכים
במונחיםההכנסהעיקרחלוקת־בעיןלחלוקההיינוצריכה,סוגילפימפורטיםצריכה

אתשהביאההיאבטעמיםניכרשונישקייםההנחהדווקאושירותים.לכןמוצריםשל
חופשאתהמגבילההכנסהחלוקתשיטתליישוםהראשונים,בימיהםעודהקיבוצים,

דווקאגיסא,מאידךשוק.בכלכלתשמקובללמהבהשוואההצרכנים,שלהבחירה
גידולםבגללהיתר)ביןהזמןעםוגדלההולךבטעמים,ניכרשוניבדברההשערה

ששיטהלטעון,תקציב־כוללהנהגתשלבמדיניותהתומכיםאתהביאההקיבוצים(של

לומר,מתכווניםבוודאיהםבזאת.שויווהבטחתתוךהיעילותאתתגדילזאת
מבלימהחבריםחלקלפחותשלהתועלתרמתאתיגדילכסף()שלשוותהקצבותשמתו
בסולםיותרגבוההלרמהתעבורכולההקיבוציתשהקהילהכךאחרים,שלבזאתלפגוע

התקציב-חסידישלטיעוניהםעללגשרניתןוכיצד,האם-השאלהנשאלתהרווחה.
עקרוןביןהעקביותבהבטחתוהמהותיהמושגיהקושיכאשרמתנגדיהם,ושלהכולל
שתוארבמודלביותרברורהבצורהביטויועלבאהצרכןחופששלוהעקרוןהשויון
נקטנובהשוטפתהכנסהשלההגדרהלאור.2.3בציורתמציתיתבצורהוהמוצגלעיל
לכלשוויםשנתייםכסףמענקיבצורתשתינתןההכנסהשכלהאומרתהדיון,לצורך
תקציב-כוללשלהתפיסהאתלמעשהמשקףהזההמודלשוטפת,לצריכהותוצאחבר

הכנסהמענקיהקצאתשלשהמשמעותלעיל,ייןצוכברואכן,המילה.מובןבמלוא
או1)כגוןשוויםשנתיים

;
אם,׳ההנאה׳שלבמובןגםשויוןלהבטיחעשויה(1

.2.3בציור8או£הןהיינו,זהות,הןהפרטיםשלהתועלתעקומותאם,ורק

אתתשיגלאהחבריםלכלשוויםשנתיתהכנסהמענקיהקצאתזהות,אינןאםאולם
שויוןהיינו,-הרלבנטיתהמשמעותבעלשהואבמובןשויוןהבטחת-המטרה
בקולקטיב.החבריםשלהתחושהשלבמובן

הכנסהשלבעיןחלוקהשלמהשיטהבמעברהטמוניםהמושגייםהקשייםאת

עלזה.לנושאישירותקשורהיההתנועה,טלהארגונילמבנהרבהמשמעותבעל
)בדפוס(.831*31ראהזאת
בגודלם,שוניםהכנסהמענקישלמדיניותזאתלמטרהמפעיליםשאםלציין,ראוי29 סטטית,היאבקיבוץהאוכלוסייהאםאפילוולתמידאחתלהיקבעיכוליםהםאיןהללו, 531טת6150ז1ראהלפעם(.מפעם)המשתניםיחסייםמחיריםשלפונקציהשהםכיון
.1083-86עמי(,1966)
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כסףמענקיהקצאתשללשיטההקיבוצית(התנועההקמתמאז)המופעלתריאלית
הצרכן.תורתשלהמקובליםהניתוחכליבאמצעותלהבהיראפשרשווים,)שנתיים(

(.2.4)ציורדו-מוצרימודלבעזרתהבעיהאתנציג
ועומדיםבכסף,נקוביםשווויםשנתייםמענקיםמקבלים,8ו-מצרכנים,שני

תקציבקוהיא2.4ציורשלבמונחיםהאלהההנחותמשמעותשווים.מחיריםבפני
המייצגותשונות,אדישותמפותעל-ידילבטאניתןבטעמיםהשוניאתץ.ץזהה,
לכןחוצותמהמפותאחתכלעלהנמנותהאדישותעקומות;8ושלמשלהטעמיםאת
שנימהמפות(.אחתמכלאחתאדישותעקומתרקמראיםהננו)בציורזואתזו

^בנקודותהנתוניםוהמחיריםההכנסהבתנאיבאופטימום,הם3ו-מהצרכנים
30שונההרכבבעליצריכהסליהמשקפות,מו-

אותהישהצרכניםשלשניכיון.
הצרכנים.משניאחדלכל)אפשרית(מכסימליתרווחהרמתמשקפותאלהנקודותהכנסה,
קיומואתמבטאהזהההתקציבקואולםשונה,אמנםהצרכניםשנישלהסליםהרכב

הרווחהמירבלכאורהמשקף8ו-אבנקודותשיווי-המשקלולכןהשויון,כללשל
.השויוןעקרוןעלשמירהתוךהחברתית

מענקגודלקביעתכימניחיםשאנוזמןכלרק,תופסתזאתמסקנהאולם
שוטפת'ליהכנסההדיוןאתהגבלנוכאשרשהנחנוכפיאכסוגנית,היאההכנסה
הבעיהאיננהנתונההכנסהלהקצותכיצדהשאלהאךלעיל(.שהוגדרה)כפי

שהןנוספותאלטרנטיבותביןלבחורעליהםקיבוץ.חבריבפניהעומדתהיחידה
לצריכההמוצריםסלהרכבאתרקלאלקבועחייביםהםלרווחה:רבהמשמעותבעלות
)חסכון(.בעתידוצריכהשוטפתצריכהוביולעבודהפנאיביןלבחורגםאלאשוטפת
המקובליםבמונחיםהצריכה׳)׳תקציבהשוטפתההכנסהגודלאתגםמכתיבהזובחירה
קובעמצידוהואאשרההכנסה,מענקשלגודלואתגםולכןהקיבוצית(בתנועה

.8ו-^האופטימלייםהסליםאתולפיכך,2.4בציורהתקציבקושלר,מיקוםאת
הקיים,ההוןמלאיבהתאמה.ופנאיהכנסהמשקפים2.4בציורxו-ש-ץעתההנח

החיתוךנקודתאתלקבועמאפשריםבייצור,המיושמיםהיעילותוכלליהטכנולוגיה
בפנאיבוחרהיההעבודהכוחאילוהמירביתההכנסהאתהיינוהאנכי,הצירעלץ0

הקייםהייצורמפוטנציאללהפיקשניתןההכנסהסר-כלבדברהמידעאפם.בגודל
הכנסה-שלבמישור^ץהתקציבקוהתווייתאתמאפשרהצלשכרשיעורובדבר
ולכןועבודה,פנאילגביבטעמיםשונילהניחישזהבמקרהגם.2.4שבציורפנאי
הסלבהרכבם;שוניםופנאי,מהכנסהעכשיוהמורכבים,8ו-0האופטימלייםהסלים

ידיעלשנבחר,8סלמאשרלהכנסהיותרגבוהההערכהמבטא,01החברבוחראותו
שהסלב<,החברופנאי.עבודהלגביגםבחירהחופשנותןשהקיבוץעתההנח.8החבר

משקפיםהסלים,הרכבאתהקובעיםהמשתניםביןשהםהיחסיים,המחירים30 לו.אכסוגניתהנקבעמחיריםמבנהו/אועצמובקיבוץבייצורתחלופהשיעורי
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שהסל,6החברמאשרופנאיהכנסהביויותרגבוהיחםלכןבוחרשלוהאופטימלי
הם8ו-הצריכהשסליקודם,הגענואליההתוצאה.8הואשלוהאופטימלי

ראינואבלשוטפת.הכנסהשלשיוהמענקשלההנחהעלמבוססתהיתר■אופטימליים,
אחדבקנהעולהאינוהחברים,לכלשוטפת׳׳הכנסהשלשווהמענקשמתןעתה,זה

אחרות,במליםהרחב.במובןהמוגדרתהכנסהשלהסלבחירתלגביהבחירהחופשמתןעם
מתךאחתובעונהובעתלוהנראהופנאיהכנסהשלבצירוףלבחורחברכלשלהזכות

בסולםמעלה,כלפי8החברואתלמטה,0.החבראתתסיטשווים,שוטפתהכנסהמענקי
ועבודהפנאילגביהןבחירה,זכותמתןשללמעשההמשמעותמהם.אחדכלשלהעדיפות

היאשווים,הכנסהמענקינותניםלחבריםכאשרשוטפת,צריכהמוצרילגביוהן
מזאתגבוההחומריתהכנסהלאחרוןלאפשרבכדי8מ-עבודהשעותיותריעבודש-ג<

אחרות,במליםלפנאי.להקציבהחליטשהואהזמןשלבמונחיםלרצויהחשבשהוא
שלמדיניותקיוםתוךלו,הרצויהעבודהיוםאורךבדברחברלכלהבחירהזכותמתו

רמתבהכרחמבטיחיםאינם8ו-^הצריכהשסליאומר,שווים)שנתית(הכנסהמענקי

מירבית.חברתיתרווחה
2.4ציורשלהאנכיהצירלאורךוחסכון.צריכהשביוהברירהאתעתהנבחו

האופקיהצירולאורךהמושג(,שלהמקובל)במובןנוכחיתוצריכההכנסהנמדוד
האחריםהייצורגורמישלוהמלאיםהישןההוןשמלאיכיוןבעתיד.וצריכההכנסה

אתלהציגניתןנתונים,התמריציםומערכתהטכנולוגיההקיבוץ,לרשותהעומדים
ס.הנקודהידיעלמהחבריםאחדכלשלוהעתידיתהנוכחיתההכנסהשלהשילוב

כמותקציבקולהתוותניתןאכסוגני,שהואנתון,רביתבשער
0

.2.4בציורץ,0.<נ

שטעמיהם,8ו-ג<החבריםשלעתידיתוצריכהנוכחיתצריכהשלהאופטימלייםהסלים
בהתאמה.8ו-^שוביהיושונים,חסכוןלגבי

יש,8ו-גהסליםביוהכמותישלהפרשהיאהתקציבקועלסשלמיקומומשמעות

זה,בתחוםגםקיבוץחברלכלאישיבחירהחופשהיהניתןאילואיכותית.משמעות
חופשמתןלמרותואםשלילי.היה8ההברשלהחסכוןואילוחוסרהיהמהחבר

המחייב׳התקציב-הכולל׳,עקרוןאתמפעילהקיבוץהיהחסכון,לגביהאישיההחלטה
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שוטפתצריכהעבורהכנסההעברתהיתההדברמשמעותחבר.לכלשוויםהכנסהמענקי
אלה,בתנאיםקטנה.לחסכוןשנטייתםלחבריםגדולה,לחסכוןשלהםשהנטייהמחברים
מענקישלהקצאהאחתובעונהובעתחסכוןממדילגביבחירהחופשישכאשרהיינו

חברתיתרווחהמבטיחיםאינם8ו-גכמו)נוכחית(צריכהסלישווים,שוטפתהכנסה

מירבית.
וחסכוןצריכהלגביבחירהחופששווים,טעמיםשלבמקרהגםכילצייןראוי

בעלות-הקיבוץשלהבסיסייםהעיקריםמביןהראשוןאתשיערערמצבליצורעשוי
תידרשחסכון,עלאישיתלהחליטהזכותלחבריםניתנתאםשהרירכוש.עלמשותפת

31פרטירוכששלזכויותלצבורהזכותגם
העקרוןלאו,אםוביןרצויזהאםבין.

בדברהביצוע()וכמובןשההחלטותמחייבת,הייצורגורמישלמשותפתבעלותשל

שלמציאותיכךכלהלאבמקרהאפילוהקולקטיב,שלאחריותובתחוםהןחסכון
טעמיםהניחולאהתנועהשלבראשיתהשגםנאמרכברמקום,מכלשווים.טעמים
ויותר.יותרנבדליםונעשוהטעמיםהלכובממדיהם,הקיבוציםשגדלווככלזהים;

הבעלותיהיוהקולקטיבביריכיקובעים,הקיבוץשלהבסיסייםהעקרונות
הקשראתומנתקיםהעבודה,כוחשל(וההקצאה)הממדיםעלוהשליטההנכסיםעל

צריכה.שלבמונחיםמקבלשהואהתמורהוביולייצורפרטטלהתרומהביןהישיר
פנאי,-הפרטרווחתאתמכרעתבמידההקובעיםגורמיםבדברהחלטותכאשרלכן,

מוצרישלנעיזחלוקההקיבוצית,הקהילהבסמכותהן-עבודהומקוםמשלח-יר,
הוצאותרמתבדברשהחלטהכיוןזה.בתחוםההגיוניתהמקבילההיאצריכהושירותי
למסורלנוהגהוליךהדבריםשלהגיונםכולו,הקיבוץבסמכותהיאגםלצריכה

הקיבוציתלקהילההצריכה,סלשלהעיקרייםהמרכיביםעללהחלטה,הסמכותאת
ושלהמקובל(במינוח)תקציב,מכסותשלשיטותהפעלתמחייבכמובןוזהכולה.

חופשיים.מצרכים
רביתושערשכרבפניאיפוא,עומדים,הקיבוץחבריאיןכצרכניםבתפקודם

הצריכה,מצרכילמכלולהמתייחסת)יחסיים(מחיריםמערכתבפניולאנתונים,
52תועלתאפשרויותעקומתלגזורניתןלאולכן

שלשההעדפותאומרתזאתאין.

נושאיםאינםאם)אלאעצמובקיבוץמושקעיםהחסכונותאםגםתופסתהטענה
ואג״ח.מניותפיסיים,נכסיםשלרכישהלגביכמובןתופסתשהיאכפירבית(

כלביןהאפקטיבייםהתחלופהשיעורישויוןבדברהתנאיהואהחסרהיסוד32
)שהואזהיסודלזהותאי-אפשרהקיבוץ.עלהנמנהחברכלעבורמצרכיםשלזוג
(,2.2בציור11ה-עקומתעלנקודהכלשלהמיקוםאתהקובעיםהמשתניםאחד שלהםהצריכההוצאותרובאתלהקצותהצוררבפניעומדיםאינםשהחבריםכיון
מחירים.יחסישלבסיסעל
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הקיבוץבאסיפתאלאבשווקים,מתבטאותאינןהואךחשיבות,חסרותהןהחברים
33שווהזכות-דעהחברלכלישבה

.

המורחבהביהמשקשלמורל

מגבלתעםאחדבקנהלעלותחייבתהיתרשביוחברתית,רווחהשלשמכסימוםברור
אישיים׳׳צרכיםבוחןשלבקיומוהצורךאולםהקיבוץ.שלמטרההיאהשויון
הכנסהשלמהסוגהצריכהבתחוםאוניברסלייםתפעולכללילהפעילאפשרשאיאומר
אתלבחוןהמחייבתמשיטהלהמנעאפשראילכו,הצרכן.שלהבחירהוחופששווה

ריאליתהכנסהשלחשוביםשמרכיביםפיעלאףהחברים,שלהאישייםהצרכים
כולם.לגביהתופסיםברוריםכלליםלפימוקצים

ביותרהטובהשהדרךלמסקנהמוליךזהלאו,אםוביןמזאתמרוציםאםבין
כאללקולקטיבלהתייחסהיאבקיבוץ,הכנסהחלוקתשלהמושגיתהמערכתלהבנת

המשפחהשלהדםקשרבמקוםסוציאליסטית,ציוניתאידיאולוגיהרחב.ביתמשק
ההנחההיאביותרטובהעבודההנחתכיחידה.אותוהמקייםהמנגנוןהואהמקובלת
והמרכיביםחסכוןפנאי,עללהחליטשזכותהלקהילה,מתייחסתהתקציבשמגבלת

בדומההדרך.כללאורךתופסאיננושזהלהודות,ישהצריכה.סלשלהעיקריים
התווייתשיאפשרובחניםלהגדירקשההמקובל,המשפחתיהביתמשקשללמציאות

ואלההקולקטיבלהחלטתהנתוניםהצריכהתקציבשלמרכיביםאותםביןקו
הלא-במערכתגם(.1083-85עמי,8,1966חב<1ס0150ת)ראההפרטלהחלטותהניתנים

שירותיםלמתןהאחריותאתמקצהציבורייםמצרכיםשלהגישהסוציאליסטית,
איננהכמובןזאתאבלקיבוצים,לגביגםתופסתזאתגישהכולה.לקהילהכחינוך
הולדתומיוםהפרטשללרווחהכולההחברהשלהאחריותשללגישההיחידההסיבה
שהוליךהואצרכיו׳לפיאחדוילכלבהזדמנותהשויוןשלהעקרוןמותו.ועד
הכנסה.חלוקתשלזושיטהלהפעלתהקיבוציםאת

מחבריו,אחדכלעלהקולקטיב,עצמועלשמקבלהכוללתלאחריותבמקביל
אידיאולוגיה,עלוגםהחבריםשלהרצוןעלהמבוססתליחברה׳,המשמעתבאה

בקיבוץשהחברותלעובדהלייחסאפשרכהעדבכךההצלחהאתלמשמעת-שוק.כתחליף
שלהסמכותאתעצמועללקבלהאפשרותאתמראששדוחהמימרצון.חברותהיא

בסיסעלבנקלמוסברתהתקציב-הכוללבגישתהתומכיםשלהמושגיתהחולשה3 וכןוחסכון,שוטפתצריכהלפנאי,עבודהביןשהבחירהחושביםהםשלעיל.הטיעון המזון(ורובבילדיםטיפול)דיור,השוטפתהצריכהסלשלעיקרייםמרכיבים הםשגםמכאן,הפרט.שלבסמכותוולאהקיבוציתהקהילהבסמכותלהיותצריכים בהעדפהלהסתפקנאלציםוהםחברתית,רווחהפונקצייתשלמודלמקבליםאינם שלהם.השנייה
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לעמודיכולשאיננוונוכחלקיבוץ,שמצטרףומילקיבוץ;מצטרףאינוהקולקטיב

עוזב.בזאת,
-נוספתמגבלהשלחשיבותהעלמצביעהצריכהסקטורשלהביתמשקמודל

רביםאלפיםנניחהמקיפותמאד,גדולותקולקטיביותבקהילותהקיבוץ.שלגודלו

בענייניםדיוןשלוהנוהלהנוהגאתלהפעילהנראהכפיאפשראיחברים,של
היאשוק,לתמריציתחליףהמשמשתהלא-פורמלית,הבקרהואילוחבר,כלשלהאישיים

אמנםהכחישההמציאותכה.עדהמקובליםבגדליםבקיבוציםמאשריעילהפחותהרבה

התנועהשללקיומהוהשניהראשוןבעשוררביםעלמקובלתשהיתהההשערהאת
המשקיםיעיל.תפעולהמאפשרהמירביהגודלהיאחברים50בתשקבוצההקיבוצית,

שהיאואוכלוסייהחברים,900-800כ-כיוםמוניםביותרהגדוליםהקיבוציים

שחריגהקיבוץלגודלהעליוןהגבולהואזההאםברורלאמזאת.כפלייםכמעט

המוטלת'משמעת'שליישומהללאצריכהסקטורשלתפעולמאפשרתאיננהממנו

שוק.מנגנוןבאמצעות



בפרק

ייצורגורמיוהקצאתייצור

טלמכירההלא-קיביצי.לסקטורושירותיםמוצריםממכירתנובעתקיבוץשלההכנסה
כלשלבראשיתוהכנסהשלעיקרימקורמהווה-חוץעבודתהיינו,-עבודהשירותי
לתעסוקההקיבוץ,שבבעלותאחריםייצורגורמיגםולעתיםעבודה,הקצאתקיבוץ.
בהתחשבלהלן(,26הערה)ראהשונים,בחניםעל-פינעשיתלא-קיבוצית,במסגרת
איפוא,נתחיל,זהבנושאדיוננואתוהשירותים.הייצורענפישלהתפעולבשיטות
להקצאתהבחניםובזיהויהייצורמערךטלהשוניםהמרכיביםלתפעולהכלליםבהבהרת
מצדבחוץועבודהאחדמצדוהשירותיםהייצורענפיביןאחריםייצורוגורמיעבודה
שני'.

למשל,משאבים.עלביניהםמתחריםוהשירותיםהייצורבמגזריהשוניםהענפים
ששניכשםהתעשייתי,המפעלשלבזומתחרהגידולי-שדהבענףמשאביםלתוספתהדרישה
קיבוצי,משקשליעילניהולהאוכל.וחדרהמטבחשלהצרכיםעםמתחריםאלהענפים
ייצורגורמילהקצאתכלליםמחייבורב־מוצרית,רב-ענפיתכפירמהלראותושאפשר
ק(.£01-1-61ת3ת06)׳ביצוע׳להערכתכלליםוגם

ענפיישולבוהשניובשלבהייצור,ענפיניתוחהואבדיוןהראשוןהשלב

הלאומית.ההכנסהשלבהגדרהכמובןתלוישירותיםוענפיייצורלענפיהמיון אובשוקפעילותשאיננהלפעילותלפחות()להלכהמתיייחסתאינההמקובלתההגדרה משקבמסגרתאישייםשירותיםשלהייצורולכןשוק,שלמידהבאמותלהימדדניתנת ההבחנהאתהמבטלתיותר,רחבההגדרההלאומית.ההכנסהבהגדרתכלולאיננוהבית המיוןאולםליישום.קשהאבלעדיפה,כמובןהיאובשוקהביתבמשקפעילותבין שתשומתכיוןההכנסה,מושגטליותררחבההגדרהליישם,מאפשרהקיבוץפעילותשל מוכרת,לחבריוהקולקטיבעל-ידיהניתניםהביתמשקשירותישלרחבלמגווןהעבודה להלן(5פרק)ראהאחרתפעילותבכלהמבוצעתלזאתהזההכעבודהנרשמת,גםוכמובן להלן,יוצגועליהושהנתוניםלעיל,התייחסנואליהאישיים׳,'שירותיםהקטגוריה הקיבוץעל-ידיהניתניםחינוךשירותיעלבנוסףהללו,השירותיםאתהכוללתהיא שירותימאידך,הלא-קיבוצית.במערכתגםהלאומיתההכנסהבאומדניוהנכללים )כגוןהקיבוץ,עלנמניםשאינםלצרכניםמייצריםאותםשירותיםאוביניים, הייצור.ענפיבהגדרתזהלצורךנכלליםהבראה(,בתישירותי
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הארוךולטווחהקצרלטווחביצועובחניתפעולכללינגזורמכןלאחרהשירותים.

תוךהכנסהוחלוקתייצורשלהמשולבתהמערכתעללעמודנסיוןייעשהולבסוף,

לפנאי.עבודהוביןלחסכוךצריכהביולבחירההתייחסות

הבסיסיותהמגבלות

עםפרמטריםשלמכלולבפניהעומדרב-ענפיכמפעלהייצורמיגזראתלתאראפשר

בפניעומדהקיבוץמתאימים.החלטהלמשתניהמתייחסיםתפקודייםקשריםמערכת
הוא-הדיןהשווקים.לגודליחסיתקטנהשתפוקתומאחרלמוצריו,נתוניםמחירים
הטכנולוגיההייצור.גורמישלבשווקיםקיבוציםרוכשיםאותךתשומותמחירילגבי
עומד,הייצורמיגזרהזמן.במשךמשתנההיאכיאםנתונה,היאגםהייצורשל

השירותיםענףתחרותי.בשוקהפועלתפירמהשללזהדומהנתוניםמערךבפנילפיכר,
מהשירותיםחלקלפחותבשוקלרכוששאפשרמאחראולםלשוק,אמנםמייצראינוהאישיים

והיאכאן;גםבעקיפיןתופשתהשוקשלהמחיריםשמגבלתלומרניתןמייצר,שהוא
שללייצורםומשמשיםבשוקהנרכשיםהייצורגורמילגביבמישרין,תופשת,בוודאי

האישיים.השירותים
בהיצעהואבקיבוץהייצורמיגזרוביןבתחרותפירמהביןהיסודיההבדל

מחיריבפנירקולא-נתוניםשכרשיעוריבפניגםעומדתבתחרותפירמההעבודה:
יוצרעצמיתעבודהשלהעקרוןהקיבוץ.לגביכןשאיומה-נתוניםייצורגורמי
בשוקהשכרשיעוריכלומר,הקיבוץ.שלהייצורמערכתוביןהעבודהשוקביןחיץ
קיבוצים.בפניהעומדיםהעבודההיצעתנאיאתכלל,בררךמשקפים,אינם

שאליוהזמןבטווחמכרעתבמידהתלויותהעבודההיצעפונקצייתשלהתכונות
נתון.גודלהואשההיצעלהניחניתןשנתיים(או)שנההקצרבטווחמתייחסים.

במבנההשינויכמודמוגרפייםממשתניםההיצעמושפעהארוךבטווחזאת,לעומת
לעבודה,פנאיביןבשולייםהבחירהעלהמשפיעיםומגורמיםפריוןשיעוריהגילים,

לכןאפשרהקצרבטווחומשפחותיהם.חבריםשלועזיבותמהצטרפויותמושפעהואוכן
משתנהזהוהארוךבטווחאולםאכסוגני,משתנהכאלבקיבוץהעבודהלהיצעלהתייחס

ולעיתיםקרקע,רכישתמונעיםאינםהקיבוץעקרונות-הקרקעלהיצעבאשראנדוגני.
בעיקרונקבעת,קיבוציםלרשותהעומדתהקרקעכמותאולםקרקע.קוניםאכןקיבוצים

2אכסוגניתהנקבעגודלהיאהיינו,המיישבות,הרשויותעל-ידידבר,של

**

..

ההתיישבות,תקציבעמדבלבדשלרשותההיהודית,הסוכנותשלההתיישבותמחלקת2
התיישבותלצורכימשאביםמוזרמיםהקמתהמאזהמדינה.הקמתלפניהמיישבתהרשותהיתה
החקלאות.בנקכמוהמדינה,שבבעלותמימוןוממוסדותלחקלאותהפיתוחמתקציביגם
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הקצרהעלוה

הקצרכעולהדו-ענפלצ7מל

מודלבאמצעותהייצורמיגזרשלתפעולוואופןמבנהואתתחילהנציגראשוןכקירוב
משנימורכבהייצורמיגזר)א(הבאות:בהנחותהקצר,לטווחהמתייחםדו-ענפי
עבודהתשומות:שלושמפעיליםבייצור)ב(תפוקתם;לפיהמוגדריםענפים,

לענפיענודהשלהמוצעתהכמות)ג(;3וציור)הומוגנית(,קרקע)הומוגנית(,
מחירי)ד(פיםיות.ביחידותהנמדדתקרקעלגביהדברהואנתונה.-הייצור
נתונים.שלהם,בשווקיםהנקבעיםוהציור,המוצרים

טכניותהנחותהןתשומותושלושומוצרים(ענפיםשנישללמבנההמודלהגבלת
שלההנחההמסקנות.שלהכלליתתקפותןאתמצמצמותאינןאבלהניתוחאתהמפשטות

הקצר.לטווחרקלמעשהתופסתהייצורענפילרשותהעומדתנתונהעבורהכמות
ושלעבודהשלהומוגניותבדברההנחההבאים.בקירוביםתבוטלזאת)טכנית(הנחה
שלבתיאוריהגםאמנםמיושמתהיאמרחיק-לכת.פישוטהיאאחריםייצורגורמי

ההבדלבגללבקיבוץ,מרחיקת-לכתיותרהרבהלהיותעשויהמשמעותהאולםהפירמה,
4שכרלגביוקיבוץפירמהביןהעקרוני

יותר.מאוחרבשלבנבטלזוהנחהגם.
שהיההדומיננטיהמעמדאתכמובןמשקפתנפרדייצורכגורםקרקעשלההצגה

קרקעבהווה.זהענףשלעדייו)מאד(הרבהחשיבותוואתבקיבוץלחקלאותבעבר
התשומותומכלולזה.בהקשררבהחשיבותלכךאיןאךבמציאות,הומוגניתאיננה

הטרוגנייותר,אףואוליפחות,לאלמעשההוא׳ציוד׳המושגעל-ידיהמיוצגות
נקניםשכולם-זומבחינהכהומוגנייםהשוניםהציודסוגיאתנראהאולםמעבודה.

5נתוניםבמחיריםבשוק
.

שוקמגבלותייצור,פונקציותשתיבאמצעותלפיכךמתוארהדו-ענפיהמודל
ולבסוף'ציודי,-בשוקהנרכשתהאחתהתשומהושלהתפוקותשתישלהמחיריםבמונחי

עבודה.שלהמוצעתוהכמותהקרקעמכסת-כמויותשלבמונחיםהמוגדרותמגבלותשתי
מאפשרתלעיל,שהוצגההפורמליתהמערכתאתהמשלימהמטרהפונקצייתשלניסוחה
אחדכלשלתפעולםאתהמכוונתהמטרהאתהייצור.לסקטורתפעולכלליגזירת

כדלהלן:לנסחניתןמהענפים

קרקע.להוציאעבודה,תשומותשאינןהתשומותכלאתכאןמייצגציוד3
מהותיתתופעההיאבקיבוץ,כמובןקיימתשאינהשכר,הפרשיותשלהתופעה4
הסובייטי.המשקכמובמשקיםוהןשוקבמשקיבפירמותהן
משנהאינהוקרקעציודלגביההומוגניותהנחתשלשביטולהבנקל,להראותאפשר5

הייצור.סקטורשלתפעולודרךברברמהמודלהנגזרותמהמסקנותאחתאף
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כדיהדרושייצורגורמישלהרכבלבחורובהתאמהתפוקה,ממדילקבועיש
האלטרנטיביתוהעלותהתפוקהממכירתהפריוןביןהפרששלמכסימוםלהבטיח

להפקתה.המשמשיםהייצורגורמישל
כמוההענפים,שנישללתפעולםהאחראיםלשאוףצריכיםאליההמטרהשלזאתהגדרה
6כולהלמערכתחומריתהכנסהשלמכסימוםהבטחתשלמטרהכהגדרת

השגתשלהמטרה.

המחסור.ממגבלתנגזרתהייצורמיגזרבתפעוללשאוףישאליהכמטרהמירביתהכנסה
גבוההתשואהלהשיגינסוכלכליותשיחידותמחייבת,רציונליתכלכליתהתנהגות
סותרתאינההייצורפעילותשלכמטרהמירביתהכנסההבטחתמוגבלים.ממשאביםביותר

שלפעולתםבאופןגםמתגלהוהיא(,1פרק)ראההקיבוץשלהבסיסייםהעקרונותאת
האידיאולוגית,ההנהגהאתלהזכירשלאהקיבוץ,במחקרמהעוסקיםחלקהענפים.מרכזי
של׳רוחו׳עםעקביאינובייצורמנחהכקומכסימוםשלבמושגשהשימושטוענים

(.1966)הקיבוץעלבספרו1<£1ת0ע51<1אצללמצואניתןכזאתלגישהדוגמההקולקטיב.של
האוניברסליכיגורםרווחישלהימכסימיזציהאתהמציגסטיגלר,לדבריבהתייחסו
-זאתשמטרהקנובסקיטועןיזמים׳,שלהתנהגותםאתהקובעביותרוהעקיב

(:31)עמיכותבהואהקיבוץ;לגביתופשתאינה-רווחשלמכסימיזציה
מפורטועיוןהקולקטיב,טלהאידיאולוגיההקיבוצית,התנועהמלההסטוריה
]היינואלההנחרתעלהמבוססמניתוחבךעלמצניעיםהכלכלית,בפעילותה

הקיבוץלגביתופמתאינההתנהגות[בכללרווחמלמכסימוםבדברההשערה
הכנסהוחלוקתהפרטיהתניןביטולמלנו[.]ההדגמהייצורכיחידת

ערכיו'לפיאחדולכליכולתולפיאחד'מכלהסוציאליסטיהכלללפי
רווחים.שלמבסימיזציהמלהגישהאתמניה-וביהסותרים

אומר:הוא(,87)עמיאחרבפרקלנושאומתייחסחוזרקנובסקיכאשר

העיקריםאחדהקיבוץ,שלהמטרהאיננורווחשלממכסימוסהעובדהלמרות
לרווחשהשאיפהובמידהעצמו;אתהמקייםמשקלהיותהואשלוהראשונים

ודרכיםאמצעיםחיפשוהקיבוציםשלו,האידיאולוגיהעםבקנה-אתרעולהאינה
הקיבוציםנאלצונהםהכספייםהקשייםשלהם...הרווחיותאתלהגדילנכדי
ח.ב.[־להגיע]לנסיוןחזקתמריץהוומלהסההיסטוריהרובבמשךלעמוד

רווחים.שללמכסימום

הלאומיים,בחשבונותהנהוגהלזאתדומהבקיבוץכיוםהמקובלתהכנסההמושגהגדרת6 חבריעל-ידיונצרכיםהמיוצריםהאישייםהשירותיםערךאתכידועכוללתואיננה
המכירותערראתהכוללתחומרית,הכנסהבמונהלעילהתייחסנוזולהגדרההקיבוץ.
חלקאותובתוספתהתפוקה,ייצורלצורךבשוקשנרכשוהתשומותערךבניכוילשוק,

לצריכה.שיועדהייצורענפישלהנקייהמהתפוקה
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המופעליםהכלליםביוהבחיןלאהמחברברורה.הללוהפסקאותשתיביןהסתירה
התוצרממדיעלהמשפיעיםייצור,לגביהמופעליםהכלליםוביןהכנסהחלוקתלצורך

הבחיןלאהסוציאליסטית,המסורתברכיעלשחונכווטוביםרביםכמווההכנסה.
-ליעילותכבוחןמירבילרווחהתנאישלהטכניתהמשמעותביןבהבדלקנובסקי
ובין-הנתונותבמגבלותהאפשריתהתפוקהמירבאתמבטיחשיישומוכבוחןהיינו,

הפעילותאתהמתניעכמנגנוןהזמןבמשךרכששהמושגוהמדיניתהחברתיתהמשמעות
7קפיטליסטיבמשקהכלכלית

.

סימולטניתקביעהמחייבופתרונוכללי,שווי-משקלשלמודלהואשלנוהמודל
לגביהמחסורשמגבלתמאחרהתפוקה.הרכבושלהייצורגורמיביןאופטימלייחםשל

שונההמודלשלהפורמליהניסוחמקובלים,שוקבמונחימוגדרתאינהוקרקעעבודה
גורמיכלשלהאלטרנטיביותהעלויותהפירמה,תיאורייתשלהמקובלבמודלמהמקובל:
המחסורכמגבלותמשמשותמחירים,במונחיהמוגדרותהיזם(שירותי)להוציאהייצור
האלטרנטיביתהעלות-הקיבוץשלבמקרהוקרקעעבודהלגביתופסאיננוזהשלהם.

שווי-פתרוןשווי-משקל.מפתרוןאותהלגזורוישנתונה,אינהקרקעושלעבודהשל
תפוקותושלתשומותשלאופטימליותכמויות)היינו,כמויותרקלאלכןקובעמשקל

8קרקעושלעבודהשלהעלמחיראתגםאלאבתחרות(הפירמהשלכבמקרה
.

כאןמוצגיםשווי-משקל,פתרוןשלואופיוהמודל,שלהעיקרייםהיסודות
מיקודהעבודה.מימד-ראותנומנקודתביותרהחשובשהואהמימדשלבמונחים
חד-תיאורניתןשבאמצעותהדיאגרמטית,הצגהמאפשרבלבדהעבודהבמימדהדיון
שווי-תכונותאתמלאביטוילידימביאאינוכיאםהעיקריות,הבעיותשלמשמעי
העבודהמימדאת3.1בציורמציגיםהננולכןבהתאםהפתרון.שלהכלליהמשקל
במלואה.הבעיהלהצגתהדרושהרב-ממדימהמרחבחלקרקהמהווהבלבד

העבודההיצעאתהענפים,משניאחדבכללעבודההביקושאתמציגהציור
השוליתהתפוקהערךעקומותהבין־ענפית.ההקצאהואתהייצור,מיגזרלרשותהעומד
ו-ץ\המוצריםאתהמייצריםהענפיםבשני-לעבודההביקושעקומות-הפוחתת
עםמשתנהבמישוראלהעקומותשלמיקומןהציור.שלבובחלקאבחלקמוצגות
מוצרים;במחיריהשינויועםזה(בהקשרוציוד)קרקעהאחרותהתשומותבממדיהשינוי
נגזרותשהןכפיאלה,משתניםשלשווי-משקלכמויותעבורהעקומותמותוותלפיכך

ובמחיריםקרקעשלנתונהבכמותקצרלטווחהמודלשלכללישווי-משקלשלמהפתרון
משתמשיםהננוזה,בהקשררווחי'מכסימוםבמושגהכרוךהסמנטימהפחלהימנעכדי7 מהמערכתהנרכשותהתשומותעלותוביןפדיוןביןההפרשעברחומריתהכנסהבמושג הלא-קיבוצית.
שלהמיוחדתצורתהבי.בנספחמוצגקצרלטווחהמורלשלהפורמליהניסוח8 במשוואותמנוסחתהעבודהמגבלתטלהמיוחדתהתכונהאתהמשקפתהמטרה,פונקציית
בהן.הדןובטכסט(7ו-)(6)
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למחיריםמעליםווחקוו-<ו\מעלהכוכביםבאמצעותבציורביטוילידיבאזהנתונים.
מתארתהפוחתתהשוליתהתפוקהעקומותעלנקודהכלהעקומות.שלהאלגבריבתיאור

עררהאופקי.הצירעלהנמדדתעבודהכמותאותהשלהשוליתהתפוקהערךאתלפיכך
יחידתתוספתשלהאחרלענףהאלטרנטיביתהעלותכמובןהואהשוליתהתפוקהשלזה

אתלכןמבטאתהעקומהעלנקודהשלהאבסיסההצל.שכראתמשקףולפיכךעבודה,

העקומותשלאופקיחיבורעל-ידישונות.שכרברמותנתוןלענףהמבוקשתהעבודהכמות
0^[(+1)המכונהג,בחלקהעקומהמתקבלתהציורשלו-באבחלקיםהמותוות

ז.
תפוקהבמחיריהייצור,מיגזרשללעבודההכוללהביקושאתמבטאתזועקומה

וציוד(.)קרקעהאחריםהייצורגורמישנישלשווי-המשקלובכמויות
לזמןהעבודההיצעעקומתולכןנתונה,עבודהכמותעומדתהייצורענפילרשות

נקבעשבהבנקודההביקושעקומתאתוחוצהאנכיתהיאהציור,שלגבחלק,1קצר,
5

הענפיםמשניאחדכלשללהחלטותכבוחןמשמשזהצלמחירא.שווי-משקלשלהצלשכר
ש-כיוןהעבודה.תשומתממדיבדבר

0
מיגזרראותמנקודתהעבודהעלותאתמשקףש

התעסוקהממדיענף.לכלעבודהשלהאלטרנטיביתהעלותלמעשההיאזאתהייצור,
*לפיכךהיאהענפיםמשניאחדבכלהאופטימליים

ו-ץxהמייצריםבענפים1ו-*1
אחדכלשלבייצורהעבודהשלהשוליתהתפוקהערךשבההנקודההיינו,בהתאמה;

הכמותשלמלאניצוללכןיבטיחזהכללטלעקיביישוםא.הואהמוצריםמשני
0

התפוקהממדיאתיקבעאחתובעונהובעתהביו-ענפית,הקצאתהאתעבודה,שלהמוצעת
הענפים.משניאחדכלשל

השלםוהמודלהאישייםהשירלתיסמיגזל־

הצל,שכרשיעורשלקביעתו
ייצורהרכבבדברהכללאתליישםבכדיהדרושא,0

הענפיםלרשותהעומדתהעבודהבכמותמכרעתבמידהתלויההייצור,בענפיאופטימלי

עבודההשערתספקללאהיאעבודהשלנתוןהיצעבדברההנחה(.3.1בציור1,)
היצעשתנאילהניחסבירפחותהרבהאולםכלשהו.קיבוצימשקלגבילמציאותקרובה
)כמעט(שאיומניחזהשהרי-הייצורענפישלהמכלוללגביגםתופסיםכאלהעבודה
כזהעובדיםמעברבמציאות,ואילוהשירותים,לענפיהייצורמענפיעובדיםמעבר
הקצרבטווחבקיבוץהייצורמערךתפעולשלכוללתראייהיום.שבכלמעשההוא

במודל.השירותיםענףשלשילובלכןמחייבתהארוך(בטווחוכמהכמהאחת)ועל
לעבודההביקושצירוףעל-ידילעיל,שהוצגהפורמליהמבנהבמסגרתלביצועניתןזה

הייצור.ענפישללעבודהלביקושהאישייםהשירותיםבסקטור
לעבודהביקושפונקצייתלנסחצורךשישלקבועיותרקלדבר,שללאמיתו

ואמפירייםמושגייםהםבכךהכרוכיםהקשייםבפועל.זאתלבצעמאשרבשירותים
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ייצור)ולגורמילעבודהביקושעקומתגזירתבקיבוץ.כשמדובררקולאכאהד,
הטכנולוגייםהקשריםעלומידעהמוצרמחירעלמידעכמובןמחייבתאחרים(
ענפילגביזהמושגשלהמובןהייצור.פונקצייתעלמידעהיינו,-בייצורו
סעודות,שלתפוקהזרמיעללחשובניתןמושגית:ראותמנקודתאמנםברורהשירותים

הדרושיםגלם()וחומרימבניםציוד,עבודה,כגוןתשומותועלוכיו״ב,השכלה

ענפישלמתפוקתםחלקשלשוקמחירעללחשובבלתי-אפשריכמעטאולםלייצורם.
יותר,קשיםאפילוהדבריםובמציאות,וחינוך.בילדיםהביתטיפולכגוןהשירותים,

אפשרהייצור.פונקצייתשלגםאלאמחירים,שלהבעיהרקלאכאןשקיימתכיון

לתפוקהכמותיביטוילתתנסיוןאבלחינוך,כגוןתפוקהעלמושגיבאופןלדבר

ברורלתפוקה,אובייקטיבימודדלקבועאפשראיואםלגמרי.אחרעניוהואכזאת
אפשרותשאיןנובע,מזאתאמידה.לצרכיייצורבפונקצייתלהשתמשאפשרותכלשאיו

)ולגורמילעבודה-ביקושעקומתהיינו-השוליתהתפוקהערךשלעקומהלגזור
זאתטכניקהשליישומהמונעהיהלאשוקמחירישלהיעדרםאםגםאחרים(,ייצור

מלכתחילה.
בוהייצורשלתהליךאחד,ענףרקכוללהאישייםהשירותיםשמיגזרלכן,נניח,

בתכונותיההזהההומוגניתועבודהציודאחרים,ומבניםדירותכגוןתשומותדרושות
שכר)היינו,עבודהשלהמחירהקצר,שבטווחגםנניחהייצור.בענפיהמועסקתלזאת

כמותהאישיים.השירותיםענףעל-ידיהמבוקשתהעבודהכמותעלמשפיעאינוהצל(
9אוכלוסייהלנפשתקןלפינקבעתזאת

שירותיםותקניאוכלוסייהנתוניסמרעל.
עובדיםשלהמבוקשתהכמותאתלחשבניתןעבודה(שלתשומהמקדמיהם)שלמעשהלנפש

)היינו,במחירתלוייםלנפשהתקניםאיןהקצרשבטווחההנחההשירותים.במיגזר
.3.2ציורשלבבחלקא(^0)לחלוטין,הקשיחההביקושבעקומתמתבטאתהשכר(בשיעור

לנפש.והתקןהאוכלוסייהגודלעל-ידיאכסוגניתנקבעתזאתעקומהשלהאבסיסה
)המזוהיםשווי-משקלשלהגדליםהייצור,מיגזרלגבישנאמרלמהבניגודזה,במקרה

זהות.והמבוקשתהמוצעתהכמותבומצבמתאריםכוכבים(באמצעות
(,3.2ציורשלב)חלקהשירותיםבמיגזרהתופסיםהתנאיםשלהפורמליתההצגהמן
0(1^+1)הכינויאתהנושאתהעקומהכולה.המערכתשלדיאגרמטילתיאורעתהנעבור

ז

מדינקבעהדרושהעובדיםמספרשלהתקןלמציאות.טובקירובספקללאזהו9
והאיכותהשירותיםשלוהכמותהאיכותבדרישותובהתחשבהנסיוןלאורבפעםפעם
הקבוע,ההוןבמלאינכלליםוציודשמבניםכיוןוציוד.מבניםכגוןהעזרמתקנישל

קרובההנחההיאהשירותים,בענףבמיוחדהקצר,בטווחנתוןגודלשהםההנחה
כלכלייםמשתניםעל-ידיכמובןמושפעתשירותיםשלוהאיכותהכמותקביעתלמציאות.
בזמןמשתניםאכןהתקניםאחרות,במליםגיל.כמבנהדמוגרפייםומשתניםכהכנסה
להשתמשלכןניתןהקצרבטווחהדיוןבמסגרתהפרק.בהמשךיידוןזהונושאהארוך,
למודל.אכסוגנייםהםהקרובבעברשנקבעושהתקניםבהנחה
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המוצגתהייצורענפישלהכוללתהביקושעקומתשלהעברההינה3.2ציורשלאבחלק
בייצורלעבודההביקושעקומותשלאופקיסיכוםעל-ידי.3.1ציורשלגבחלק

כולוהקיבוץשללעבודההביקושעקומת3.2ציורשלגבחלקמתקבלתובשירותים
.1״•נניח,של,בכמותנתון,עבודהשלקצרלטווחההיצעס.1ך/1,+1+1ו " 0X^2

בחלקהמותוותהקיבוץ,שללעבודההכוללתהביקושועקומתההיצעעקומתהעקומות,שתי

,3.2ציורשלג
שווי־של)הצל(שכרהמערכת,שלהיחידהגלויהמשתנהאת׳קובעות׳

ענפיביןעבודהשלהאופטימליתההקצאהאתהקובעהואשבישלזהשיעורא.משקל
עצמםלביובינםהייצורובענפי(,3.2הציוריםמכלול)לפיהשירותיםוענףהייצור

1*ר׳והאחרוניםבשניעבודהשלשווי-משקלכמויות(.3.1הציוריםמכלול)לפי

7השכרעל-ידיהמזוהיתהנקודה,לפיהנקבעותבהתאמה,,1ו-/ הביקושעקומותשעלי,0

10הללו
.

הענפיםשלהתפעולכללאתומבהירההפתרוןשלאופיואתממחישהזותוצאה
כללהייצור.ענפישלתפעולםבדברבסיסיכללגםנובעמהפתרוןמהמודל.לגזורשניתן

דלהלן:לניסוחניתןזה

תפוקתהשעררזוהיאלהשתמשענףצריךבההעבודהכמות

קרקעשלכמויותבאותןלהשתמשהענףעלהצל;לשכרשווההשולית

רנטהשלהצללשיעורשווההשוליתהתפוקהערךבהןציודושל

11בהתאמההציוד,ולמחיר
.

=-1)*.שאריתהיאהייצורלסקטורהמוצעתהעבודהכמות10
*

ההנחהלאור(1
שירותיםשלתקניםבדברוההנחהאכסוגני,הואהקצרבזמןלקיבוץהעבודהשהיצע
*אכסוגנית.נקבעיםהםשגםלנפש,

גבחלק1.ל-זהה3.2ציורשלאבחלק1
.3.1ציורשל

5

17שווי-משקלשכררק11 במפורשמוצגיםהענפיםביועבודהשלהתואמתוההקצאה0
הסימולטניהפתרוןאתהמתארהכוללהניסוחמובאב'בנספח.3.1ו-3.2בציורים

המשתנים.כלעבור
אולםבקיבוצים.ענףלרווחיותאינדיקטורבעברשימשהעבודהליוםההכנסה

בלבד,לעבודההתוצרכלאתבסמוי,מייחס,שחישובוממוצע,שלמושגהינוזהמושג
מזאתוקרקע.הוןעתיריענפיםטללרווחיותםגבוהדירוגמעניקבושימוטולכן
ניתןאיננוהדברלמעשהיותר.גדולעובדיםמספרלהםלהקצותשישלכאורה,נובע

המשקלניהולמהאחראיםורביםההון,ומלאיהקרקעהיצעעלהמגבלותבגלללביצוע,
העבודה''יוםהיינוזהבוחןעללהתבסםשאי-אפשרהעובדה,עלעמדובקיבוצים

סמךעלזהבוחןביישוםשצידדוהיושני,מצדענפי.הרכבעלבהחלטהבלבד
שלונוחיותהעבודה,ערךתורתשלהגישהעלהמבוססיםאידיאולוגיים,שיקולים
בגללמהרהעדהצטמצםעבודהלהקצאתזהבבוחןהשימושעל-כל-פנים,ספרים.ניהול
כפתהשהמציאותלומרוניתןשבמחסור,האחריםהגורמיםעל-ידיהנקבעותמגבלות

היינוענפי,והרכבייצורגורמילהקצאתהמקובלבבוחןהשימושאתהקיבוציםעל
לאחרונה.רק'היתר'לכרניתןהקיבוץשלההלכהראותמנקודתבטקסט.שנוסחבבוחן
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הרב-עגפיהמודל-המסגרתהרחבת

אםביותר,פשטניכמובוהואבשירותיםוהחד-ענפיהייצורבמיגזרהדו-ענפיהמודל
הנגזרותהתוצאותאתהנושא.שלהעיקרייםהיסודותאתבגלוילהציגמאפשרהואכי

שלכלשהוממספרהמורכבתיותר,כוללניתלמערכתרבקושיללאלהכלילניתןממנו
ושירותים.ייצורענפי

ובהםת!,הואהכוללהענפיםשמספרעתהנניח
1

ו-ייצורענפיח!
2

ענפיחז
-שוליתתפוקהערךשלעקומותלגזורמושגיקושיכלאיו.ת!(=!תז+תז2)שירותים
על-ידיהמתוארותלעקומותבמשמעותוהזהותהייצור,בענפי-לעבודהביקושעקומות
הוא-הדיו.3.1בציורו-באבחלקיםק*(א0נ6(11ו-)*()**,£¥
.3.2בציור1א(^,0)לעקומי׳במשמעותוהזהותהשירותיםבענפילעבודהביקושעקומותלגבי

במשמעותההזההלעבודהכלליתביקושעקומתיתןהענפיםת!עבוראלהעקומותסיכום
ההיצעעקומתעםזאתעקומהשלהחיתוךנקודת.3.2בציור:<1(^1,,1,1)לעקומה 0*ץ2 והשימוששווי-משקל,של)צל(שכרשיעורתקבע,3.2שב-העקומהכגוןאפם,שגמישותה

והרכבאחרים(ייצור)וגורמיעבודהשלאופטימליתהקצאהיבטיחכבוחןזהבשכר
שלושהבןמהמודלשנגזרוהתפעולוכלליהתוצאותאחרות,במליםענפי(.)הרכבתפוקה
יותרוהמציאותיהכללילמקרהנוסףסיוגללאתופסיםהקודם,בסעיףשנוסחוענפים,

12כלשהוענפיםמספרשל
.

מוצריםעבורמקובלתצורהבעלותהיצעעקומותהיאשמשמעותואלה,תוצאות
13איציריתפירמהשלמהמודלהנגזרותמאלהשונותהקיבוץ,שלהייצורבענפיהמיוצרים

שביןאופטימליתפעולכללילגבילהבדליםהעיקריתהסיבהעובדיה.בידיהמנוהלת
שהפירמהבעודעבודה.עלהמגבלותלגבימהשונינובעהאילירית׳ו׳הפירמההקיבוץ

העבודהכמותמפעילה,היאאותןהעבודהיחידותמספראתלהקטיןגםרשאיתהאילירית
אמנםמחייבתהקיבוץשלהמטרהפונקצייתנתונה.היאבקיבוץקצר(לטווח)במודל

המוצהרתהמטרהכידועוזאתלעובד,מירביתהכנסההבטחתסמויות,כיאםהיא,גם
שהמבחןבעודהקצר.הטווחלגביאפילושונותהתוצאותאולםהאילירית.הפירמהשל

גםמבטליםהננובוהרב-ענפי,למודלהמעברשלפורמליניתוחמוצגב'בנספח12 הקצר.לזמןבמודלהמוצגתהייצור,גורמימספרהגבלתאת
אילירית,פירמההשם13

פותחממאמרונלקח,11171־1,317011371•א13ת3§6ג<?1תע1 11שלהאופקים
11ראהיצרניים,קואופרטיביםטלהתכונותעל1\ז3־נ

(.1958),11/31־ באהמאמרשם(.1967)^31(־1ב-שהופיעהבמקצתשונהלנוסחההיאכאןההתייחסות 11שלכוונתואתלבטא
בידיניהולטלהיוגוסלביהנסיוןאתיבטאשהמודל,11/31־ זהמאמרטלהראשוןבחלק(;1966)ס01ת31•שלהחשובהתרומתואתגםראהעובדים. למעשהמציגהואיצרני,קואופרטיבשלהטהורהמודלמכנהס0וז131ש-־למההמתייחם 11של)המושגית(המערכתאת

שלומודליםהקיבוץעליותרמפורטמשווהדיון.11/31־ בי.בנספחמצוייצרנייםקואופרטיביים
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גםהם)וכאלההנתוןהעבודהלכוחמתייחםהקיבוץמודלשלהאופטימלילתפעול
עשויתפוקההיקףלגביהאיליריתלפירמההאופטימליהפתרוןבמציאות(,הדברים
בנויהקיבוץשלהעבודהשכוחהעובדה,אחרות,במליםהעבודה.כוחהקטנתלחייב

שתגובתלכך,הגורמתהיאלפטר(,אפשראיכידוע)וחבריםחברותשלבסיםעל
זההתהיהשוקבמחירישינוייםעלתפוקה-היצע(ממדישל)במונחיםהייצורמיגזר
הטווחלגביגםכמובןתופסזהתחרותיים.בשווקיםהפועלותפירמותשללזאת

אינםהקיבוץשעקרונותכיוןקבוע,איננובקיבוץהעבודההיצעשבוהארוך,
השוק.בתנאישינוייםעלבתגובההחבריםמספרהקטנתמאפשרים

הארוךהטווח

הניחהקודם,בסעיףשהוצגקצר,לטווחבמודלייצורגורמיוהקצאתייצורעלהדיון
עדשנהשללתקופהמתייחסיםכאשרמציאותיתדיהנחהזאתעבודה.שלקבועהכמות

תפעולואופןעללדיוןמכרעתחשיבותבעלהואהארוךשהטווחכיוןאולםשנתיים,
שלכמשתנההעבודהכוחאתולראותהארוך,לטווחהמודלאתלהתאיםישהקיבוץ,של

וכוחוזמניים,)חבריםמתושביםמורכבהקיבוץשלהעבודהשכוחמאחרהמערכת.
כוחממדישלביותרקובעגורםכמובןהםהאוכלוסייהממדיהילדים(,שלהעבודה
להתקדםלכן,רצוי,עבודהשלההיצעפונקצייתקביעתלשםהתעסוקה.ושלהעבודה
השניובשלבהאוכלוסיה,היצעשללקביעהלהגיעישהראשוןבשלב,שלבים,בשני

משתניםוביועבודהשלהמוצעתהכמותביןהקשראתלמצואכדיזובקביעהנשתמש
ים.רלבנטי

האדפלוסלירממדיאמהקובעיסגדרמלס

כיאףהאוכלוסייה,ממדיאתהקובעיםהעיקרייםמהגורמיםהםגילומבנהפריון
חשיבותם,עלתההארבעיםבשנותוהשלושים.העשריםבשנותמשניתחשיבותבעליהיוהם

שנותשללזאתבהשוואהקטנהעדייוהיתההקיבוץאוכלוסייתלגבימשמעותםאולם
היוועזיבותהצטרפות(.5ו-4פרקים)ראהוהשבעיםהששיםשנותובמיוחדהחמשים,
ממדיאתקבעו-לפחותשניםעשרותשלוש-ארוכהתקופהשבמשךהמכריעיםהגורמים

האוכלוסייה.
פנאילגביהצפוייםוהנוהליםהתקניםהצפויה,)החומרית(החייםרמת
המשפיעיםגורמיםהםולימודים,מקצועיתהכשרהכגוןעבודה,שאינןופעילויות

יחסיתגבוההחומריתלהכנסהשסיכוילצפות,ניתןבקיבוץ.האוכלוסייהגודלעל
שתנאיםכשםלקיבוץ,הצטרפותלעודדעשוייםנדיבים)ולימודים(פנאיותנאי
הגורמיםהםופנאיהכנסהשנתוניאומרתזאתאיןעזיבה.לדרבןעשוייםנחותים
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14הקיבוציתהאוכלוסייהגודלאתהקובעיםהמכריעים,אוהבלעדיים,
ספקכלאיו.

אתוהבטיחוהראשוניהדחףאתלתנועהשנתנווסוציאליסטיים,ציונייםשאידיאלים
חייםשלהנסיוןאלהנמשכיםהאנשיםמספרבקביעתחשוביםועדייוהיוהמשכיותה,
באופןמכרעתבמידהנקבעתהללו,הגורמיםכלשלההשפעהעצמתאולםבקולקטיב.
מובהקתדוגמההםהימיםששתמלחמתשלהי-מדיניתמתיחותשלבתקופותאכסוגני.

מספרקטןמסורתיים,ציונייםערכיםעםהזדהותשלגליםיוצרותשכרגיל-לזאת
בשניםלמשלשקרהכפי-אמונהאבדןשלתקופההמצטרפים.מספרוגדלהעזיבות
-החמשיםשנותשלהשלישיברבעהקומוניסטית,המפלגהשלהעשריםהקונגרסשלאחר
מנוגד.בכווןפועלת

להתמודדכמובןישאוכלוסייהבדברההשערהשלמשמעותילניסוחלהגיעכדי
לביטויכמובןניתנת-התלויהמשתנה-אוכלוסייההכמותי:הביטויבעייתעם

מסוימותובתקופותחשוב,גורםהיאהערכתנומיטבשלפיאידיאולוגיה,אולםכמותי,
כמובן,מדידהואהריאליתההכנסהגורםלמדידה.כמובןניתנתאינהמכריע,גורם
מייצגלכאורההוארלבנטישכרשיעורזה.לצורריותרמדויקתהגדרהמחייבאולם
הגבוההריאליתהכנסה׳מייצר׳כפירמה,הקיבוץאולםריאלית,הכנסהשלטוב

יותרהרבהמייצגהקיבוץשלבמקרההיאלנפש,צפויההכנסהולכןלעבודה,מהתמורה
שהאלטרנטיבהלהדגיש,ישזהעםיחדצפויה.חייםרמתלגביהשכר,מאשרטוב

חומריגורםזה.בהקשרהחשובההיאקיבוץשלוחברימ-בפוטנציהחבריםבפניהעומדת
הכנסהאינועזיבה,אוהצטרפותעללהחליטבבואםפרטים,שלהבחירהעלהמשפיע
מתאימה.לאלטרנטיבהבהשוואהבקיבוץזאתהכנסהאלאכשלעצמה,הצפויהלנפש

בו.חבריםיהיולאאםלקבלעשוייםבקיבוץשחבריםההכנסההיאכזאתאלטרנטיבה כשכירים,עבודההיאהקיבוציםחברישלרובםבפניהעומדתשהאלטרנטיבהכיון
15שלהםהאלטרנטיביתלהכנסהטובכמייצגלשמשיכולמתאיםשכרשיעור

משתנהאת.
חייםברמתהתחשבותשתאפשרבצורהלהגדירישהאוכלוסייהבפונקצייתההכנסה

כיחסההכנסהמשתנהקביעתעל-ידילהיעשותיכולזהלקיבוץ.מחוץאלטרנטיבית
אוכלוסייהבדברההשערהאתמייצג.שכרושיעורבקיבוץלנפשצפויההכנסהשביו
כדלהלן:לנסחלכן,ניתן,

לנפשצפויההכנסהביוהיחסשלעולהפונקציההיאהקיבוץאוכלוסיית
ולפעילויותלפנאיהמוקדשהזמןשביןהיחסטלבמשק;)רלבנטי(שכרלשיעור

.4בפרקמתוארתפריוןעלהכנסהטלההשפעה14
במיומנות,הגווניםריבויכולם.לגבילאאולםהחבריםרובלגביתופסזה15 לצפותיכוליםבקיבוץהחבריםכלשלאפירושו,ויזמהניהולובכיטוריידע, השפעתועצמתמבחינתגםשוניםהחבריםכלומר,בחוץ.זהותאלטרנטיביותלהכנסות בו.להישאראולקיבוץלהצטרףהחלטתםעלהאידיאולוגיהגורםשל
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שלהשאיפותעםההזדהותמידתושללעבודה;המוקדשלזמןעבודהשאינן

,6סוציאליסטייםערכיםועםהציונות
.

דהרהעבהיצע

הצפויההאוכלוסייהבממדיישירותתלויים)והקצר(הארוךבטווחהעבודהכוחממדי
בלעדיבאופןלאאךהקיימת(,)והאוכלוסייה

16

17
לעבודה,המוקדשתהזמןכמות.

המשפיעההקיבוץ,שלהחלטהמשתנההיאופנאי,עבודהביןבאלטרנטיבהבהתחשב

השפעהנתונה.מאוכלוסייהלהפיקשניתןהשנתייםהעבודהשירותיכמותעלכמובן

הגילבקבוצותאוכלוסייהשלגבוהשיעורהגילים:במבנהלשינוייםגםישכזאת
להיפך.וכןגבוהים,השתתפותלשיעורימביא,50-18הבינוניות,
מאשרהקיבוץשלולהחלטהלבקרהיותרהרבהנתונהלפנאיעבודהביןהברירה

אולםלהלן.יידונוזהבנושאהחלטותעלהמשפיעיםהשוניםהגורמיםהגילים.מבנה
המוקדשהזמןשלהגדלהאו)בשוליים(הקטנהשלהכלכליתשהמשמעותלהדגישראוי

המוקצבהזמןשיעור-זאתבחירהשלההתפתחותכווןאתלחזותקלרבה.היאלעבודה
זהבנושאקיבוץשלהחלטותמידה.באיזוברורלאאךבעתיד;לרדתימשיךלעבודה

גםאלאבפרט,אחריםובקיבוציםבכלל,הישראליבמשקשקורהממהרקלאמושפעות
הדמוגרפיים.מהשינויים

שלילית.כאמורהיאמוצעתעבודהכמותעלהפנאיממדישלהישירהההשפעה
חיוביתמשפיעהצפויהפנאיורמתחיובי,הואעבודהוכוחאוכלוסייהביןהקשראולם
היאמוצעתעבודהכמותעלפנאישלהעקיפהההשפעה-כלומרהאוכלוסייה,גודלעל

סביראךההשפעות,שתישלהכוללתהתוצאהאתבוודאותלקבועאפשראיחיובית.
החיובית.העקיפה,ההשפעהמעצמתגדולההשלילית,הישירה,ההשפעהשעצמתלהניח,

אוכלוסייהממדיביןחיוביקשרמניחיםאנוהאחרים,הגורמיםלשניאשר
הוא)עצמית(עבודהשלההיצע-כלומרואידיאולוגיה,אוכלוסייהביןוכןוהכנסה
עבודהשלארוךלזמןההיצעעקומתשלהתכונותאתאלה.משתניםשלעולהפונקציה

כדלהלן:לתארלפיכך,אפשר,

ערלהפונקציההואלכןחיובי,היאואוכלוסייהעבודההיצעביןהקשר

וההכנסהבקיבוץ)צפויה(לנפשהכנסהביןהיחסהבאים:המשתניםשל

רקהיאקיבוץעומרבפניההאוכלוסייהעלשההתחרותבסמוי,מניח,זהניסוה16
אוכלוסייהעלבהתחרותגםלמעשהעומדקיבוץכלהלא-קיבוצית.הסביבהשלהתחרות

הלא-הסביבהלעומתהקיבוץעלהואזהבהקשרהניתוחמוקדאולםאחרים.קיבוציםעם
הכנסהעםאוכלוסייההמקשרתהאוכלוסייהפונקצייתשלפורמליניסוחקיבוצית.

.8.15במשוואהבמיוחדב'בנספחמובאואידיאולוגיה,צפויפנאיצפויה,יחסית
העבודה.היצעשבתוךהעצמית'היעבודהמרכיבלגביגםאמוריםוהדברים17
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משקלהאידיאולוגיה;עצמתכולו;הישראליבמשקהצפויהלנפשהממוצעת

כווןעלהפנאיהשפעתבאוכלוסייה.העבודהכוחעלהנמניתהגילקבוצת
18מוגדרתאינהמוצעתעבודהבכמותהשינוי

19

.

חוןוהיצעההתיישבות()תקצלבראשונינכסיםמענק
גודלהיאהקרקעשכמותוהונחנפרד,ייצורכגורםקרקענכללההקצרלזמןבמודל
,כימענקלקיבוץניתנתהקרקעהארוך?הטווחשלבמודלבקרקעלטפלניתןכיצדנתון.

באיכותהההטרוגניותבקיבוץ.הצפויהלאוכלוסייהבהתאםלנפש,מיכסהלפי
בלבדגודלבמונחיהמוגדרתקרקעשלמיכסהשיחידתפירושה,קרקעשלובמיקומה

שווההתחלתימצבקיבוציםלשנילהבטיחבכדיבפועל.אחידתקןמבטיחהאינה
לשנימאשרקרקעיותרמהםלאחדלהעניקשישבהחלטיתכןכלכלית,ראותמנקודת
שיווקממרכזיריחוקועללו,שניתןהשטחשליחסיתירודהאיכותעללפצותובכדי

במינוחההתיישבותיניתקציבהראשוניההוןמענקאתלהתאיםהיאאחרתדרךוכיו״ב.
בשעתבמציאות.שקורהמהזהואכן,הקרקע.בתנאיההבדלעללפצותבכדיהמקובל(
ישוביםכמוקיבוצים,מקבליםמכן,לאחרמסוימתתקופהובמשךלהתיישבות,העלייה
הקרקעחוזר.להוןהמשמשמימוןושלהוןנכסישלקרקע,שלמענקאחרים,חקלאיים
לזמןכאשראימוגדריםההוןמענקישנה(;99-להלכהלמעשה,)נצחיתבחכירהניתנת
ההון׳מענקשליליים.ריביתבשעריולרובנמוכיםריביתבשערי)מאד(ארוך

לכןהישובים.בכלשווהטיפוללהבטיחמיועדלאיאנושיים,משאביםשלהראשוני׳
גודלשלבסיםעליהיההפיסי,הרכבולאכיאםזה,שלשערכולהבטיחמשתדלים

ההון׳מענקשלשממדיופיעלאףלכן,היישובים.כלביןושויוןהאוכלוסייה
עםהמקבל.לקיבוץאכסוגנייםספקללאהםמראש,החלטיתמוגדריםאינםהראשוני׳

לימענקתוספתהיישוביםמקבליםנוספים,משאביםישהמיישבותלרשויותכאשרהזמן,
עלמשפיעיםזאתובדרךוהון־עבודה,הון־קרקעיחסיאתכמובןהמשנההראשוני׳,

׳המענקשלההיצעתנאיאתהייצור.גורמיופריוןהתשומות,הרכבהייצור,כושר
כדלהלן:לקבועלכןניתןהראשוני׳

ולמתןלייצורהמשמשים)ציוד(הוןנכסיקרקע,כוללהראשוני'׳המענק
והואאכסוגניתנקבעזהמענקחוזר.להוןומימוןלצריכה,שירותים
.ג9זמןשלעולהפונקציה

ההנחותמןעבודהשלההיצעפונקצייתגזירתשלפורמליניסוחמוצגב'בנספח18
.3',15,16משוואותבמיוחדראההבסיסיות.

הזמןטלהשפעתואתזה.קטרטלפורמליניסוחמוצגב'בנספח4במשוואה19 ז.הזמן,טלכפונקציהשלכתיבהעל-ידימנסחים4ב-'
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התייחסותעל־ידילהשליםניתןארוךלטווחהמודלשלההיצעצדתיאוראת
מחירנתוניעלמבוססותהשוניםבענפיםהייצורשיטתעלהחלטותהון.שללהיצע

לפיכךהםאלהמוצריםשלהיצעמחיריומלאי.ציודמבנים,כגוןפריטיםשל
הפעילותתכנוןשלבמסגרתאולםהענפים.עומדיםבפניהםהאופרטיבייםהפרמטרים

לפנייותר.רחבאפשרויותלמכלוללהתייחםחייבותההחלטותהארוך,בטווח
לעבודהכתחליףלנצלםאםלהחליטישמסוימים,הוןנכסילקנותאםשמחליטים

הדיור(.תנאיאתלשפר)למשל,לצריכהההוןשירותיאתבעזרתםלהגדילאו
הריבית,שעראתבחשבוןלקחתישלייצור,כתשומהבהוןשימושעללהחליטכדי

שערעל)כמעט(להשפיעיכולאינוהבודדהקיבוץזה.לעניוהרלבנטיהמחירשהוא
לחלוטיןגמישההיצעעקומתבפניעומדיםקיבוצים-כלומרבפניו,העומדהריבית

כלהלן:אפוא,תנוסח,הארורבזמןההוןהיצעפונקצייתהון.של
גידולעםבמקצתלעלותועשויאכסוגניתנקבעהוןשלההיצעמחיר
20המשקשלהחוב

.

-והוןהראשוניהמענקעבודה,-משאביםשלארוךלטווחההיצע־לסיכום
21לעילשנוסחוהיצעפונקציותעל-ידימוגדרהקיבוץלרשות

שלההיצעפונקציית.

הראשוני'׳המענקהמערכת.שלאנדוגנייםבמשתניםהאחרותמןיותרתלויהעבודה
ביישוביםאבלאכסוגנית.נקבעיםבשוק,לרכושניתןאותו׳הון׳שלההיצעומחיר

ביישוביםהוןהיצעחסכון.עלמשפיעיםאשראישלהשוקומחירההכנסההוותיקים
בחלקוהוא,גםלכןנקבעוהשבעים,הששיםבשנותבמהירותוהלךגדלשמספרםאלה,

אנדוגנית.לפחות,

בפעולהדלהמד

מנקודתביותרהרבההמשמעותבעלשהואהעבודה,מימדעלהדיוןאתעתהנמקד
לזמןהתאמהתוך,3.2ו-3.1כגוןציוריםבעזרתזאתלעשותניתןראותנו.
22הארוך

.

מוצגתבו,3.2ציורשלגבחלקלעיוןנחזורהארוך.לטווחההיצעעקומה
5ב-ומיקומההעקומהצורתאפם.שגמישותהקצר,לטווחעבודההיצעעקומת

מוכתבותע
0 כמותאתהקובעיםהמשתניםוכןהקיבוץ,שלהעבודהכוחשממדיההנחה,על-ידי

כמובןתופסתאיננהזאתהנחהקצר.לזמןנתוניםממנו,המופקיםהעבודהשירותי

התייחסותישבהבנספח,21הערהגםראהבי.בנספחמצויפורמליניסוח20
העקומה.שלהחיוביהשיפועשללמשמעות

בי.בנספח5',4',3'משוואותגםראה21
בי.בנספחמצויארוךלטווחהמודלשלהרב-ממדיתבבעיהמלאפורמלידיון22
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עלבתגובההזמןבמשךמשתניםשירותיווכמותהעבודהכוחממדי-הארוךבטווח מניחיםאנואיןהארוךבטווחגםאולםואכסוגניים.אנדוגנייםבגורמיםשינויים
בפונ-הארגומנטיםאחדאיננוהשכרששיעורכיוןבשכר.תלוייםהעבודהכוחשממדי הדיאגרמטיהביטוילעיל,עמדנותכונותיהשעלארוך,לטווחעבודהשלההיצעקציית
)כגוןאפםגמישותבעלותהיצעעקומותשלמכלולהואארוךלטווחעבודהלהיצע
ההיצעעקומתשלימינההתזוזה.3.2בציור(1ו-^1״,קצרלטווחההיצעעקומות
בפניהםההיצעבתנאיהשינוייםאתמשקפת,1ל-^1מ-^התזוזהכגוןקצר,לטווח
גורמיםשלהשפעתםאתלהמחישלנומאפשרתזאתגישההארוך.בזמןהקיבוץעומד

פניעלשלוהשינוימתכונתשלולפיכךהעבודה,היצעשלואנדוגנייםאכסוגניים
המודל.שלאחריםאסטרטגייםמשתניםעלהשפעתםאתלכךובהתאםזמן,

הציור.שלגבחלק,1/הקצר,לטווחההיצעלעקומתלהתייחםישראשית להנחה)בהתאםמסוימתזמןבנקודתעבודהשלהנתונההכמותעל-ידינקבעמיקומה פונקצייהאינםהעבודהכוחשממדיהעובדהאתמשקףהגמישותוחוסרלעיל(,ג'
הארוךבטווחההיצענתוניאתכמשקפתזאתעקומהלראותגםאפשראולםהשכר.של

הכנסה/שכריחםעבורמותוויתהיאלכך,בהתאםז.הזמןבנקודת
]^/)א/ץ([,0 הפנאיתקו

8הגיליםמבנהאתהמשקףומדדהאידיאולוגיהמדדע,0 כפי,0
זאתעקומהתוסטהללוהמשתניםבאחדשינויבעקבות.3.2בציורמזוההשהוא

ימינה.אותהיסיט]ץ/)א/ץ([הכנסה/שכרביחסגידוללמשל,הראשוני.ממיקומה בתגובה-ושמאלההאידיאולוגיה,במדד׳גידול׳עלבתגובהגםימינהתוסטהיא
5שלהתנועהוממדילמעשה,הכווןהגילים.מבנהאתהמשקףמ,0במדדירידהעל

ת
שלוהעוצמההכווןשלהתוצאהלפיכךהואנתונה,בתקופההאופקיהצירלאורך אחת.ובעונהבעתהעבודההיצעעלהמשפיעיםהמשתנים,בכלהשינויים היצעעקומותשלכקבוצהבציורלכןמתוארתהארוךלטווחההיצעפונקציית
15כגון)ושמאלה(ימינההנעותאפםגמישותבעלות

1ו-'
3

3העקומהשלמיקומה.
1 10

1 שהגורמיםהעובדה,אתהיינוההיסטורית,המציאותאתלבטאבאע0העקומהשללימינה
חזקיםהקיבוציםבכלהעבודהכוחממדיהגדלתשלבכווןהארוךבטווחשהשפיעו המנוגד.ככווןשפעלומאלהיותר

,3.2ו-3.1בציוריםלעבודה,הביקושבעקומותהארור.לטווחהביקושעקומה בוממודלנגזרושהללוכיוןאבלהקצר.הטווחשללנתוניםביטויכהעדראינו והימענקיםמחיריםשלבמונחיםהמבוטאותשוקמגבלותייצור,פונקציותמופיעות
האנליטיתמשמעותןארוך,טווחשלמשתניםשהםהון,נכסיומלאיקרקעשלהראשוניים׳

בהתאםמשקפות,3.1בציורהייצורבענפילעבודההביקושעקומותדומה.הארוךלטווח
גורמישלשווי-משקלכמויותעבורומותוותענף,בכלהשוליתהתפוקהערךאתלזאת, אלהעקומותשלהארוךהטווחתכונותהראשוני.והמענקהון-האחריםהייצור
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הפריוןעקומותשל.ז1ו-):ז((^1)הטכנולוגיהמקדמיבאמצעותביטוילידיבאות

בחלקלעבודה,הכוללתהביקושעקומתשל(1)הפריוןמקדםעל-ידיובהתאמה)השולי(,

-ובסיכומוענף,לכלהקצרהזמןשלהשוליתהתפוקהעקומותאת.3.2ציורשלא

1)המקדמיםעל-ידי]המזוהה3.1בציורלעבודההכוללתהביקושעקומת 0)4,(1 א1(0

1ו- הארוך,לזמןביקושוכעקומותשוליתתפוקהכעקומותלראותאפשרבהתאמה[,0
על-ידיהמזוהההזמןבתקופתהטכנולוגיהאתהמייצגות

בטכנולוגיההשיפוריםעםז.0
ומעלה.ימינהמוסטותבשוליים,פריוןהמשקפותאלה,עקומותהזמן,במשךהחלים

ציורשלאבחלקוכפילתה,3.2ציורשלגבחלקלעבודה,הכוללתהביקושעקומת
(.ז.1,'/1,'/1)*.על-ידיכאמורהמסומללמיקוםבהתאמהמוסטות,3.2

1 X / 2

גמישהבלתיאישייםלשירותיםביקושעקומתהותוותה3.2ציורשלבבחלק

אולםזה.בסקטורעבודהתשומתשל)לנפש(תקניםבדברהנחהעלהמבוססתהקצר,לזמן

ברורהארוך.בטווחתקפהאינהבשירותיםעבודהתשומתשלקבועתקןבדברההנחה

)ולכןהטכנולוגיהעלמחליטיםכאשרבחשבוןנלקחתשכר-הצל,של)הצפויה(שהרמה
ספקללאתוליךיותרגבוהה)צל(שכררמתהשירותים.בענפישתיושםההשקעות(על

ובדבראישייםשירותיםבאספקתשתופעלוהטכניקההציורסוגיבדברמחדשלהערכה

האישייםהשירותיםמכלולבמיוחדהיינו,בקיבוץ,המיוצריםהמוצריםשלהסלהרכב

23במציאותשקורהמהאכןזהעצמו.במשקהמיוצרים
.

על-השירותיםבענפיהנדרשתהעבודהתשומתשלבמונחים-התגובהכיואם

בהםלעבודהשהביקושלומראיןהייצור,שבענפימזאתקטנההיאצלבשכרשינויים

לעקומותבדומהבשירותים,לעבודההביקושלעקומתבשכר.שינוייםעםמשתנהאינו

שלמזאתקטנהגמישותהכיאםשלילי,שיפועלכןישהייצור,בענפילעבודההביקוש

0הצלשכרסביביחסיתצרבתחוםהייצור.ענפישלהביקושעקומות
את)המשקףזיי

שיפועהאתניסויידיעללקבועניתןלקיבוץ(,עבודהשלהאלטרנטיביתהעלות

זו.עקומהשלהמקורב
למהבדומהבשירותים,לעבודההביקושעקומתאתכמובןיסיטובפריוןשינויים

העקומהאתתסיטבשירותיםעבודהשלגדלהיעילותאולםהייצור.בענפישקורה

בכלשירותיםייצורבמקוםלשוקפנייהשלמדיניותמופעלתאםהדברוהואשמאלה,

וכווןהשני,לכווןהעקומהאתמסיטבאוכלוסייהגידולעצמו.בפניקיבוצימשק
מנוגדים.בכווניםהפועליםהללו,המשתניםבעוצמתתלויבפועלהשינוי

מתקניםהשירותיםבענפילשימושמוכנסיםשבוהרצףהואלזאתמובהקתדוגמה23
להחליףהמגמהאוטומטי.וציודמודרנייםומתקניםמבניםבמיוחד-עבודהחוסכי
דוגמההיאבחוץהנרכשיםובשירותיםבמוצריםבביתהמופקיםמהשירותיםחלק

1950ו-1920ביוקיבוץכלטלנוף'מהיחלקהיוומאפייהסנרלריהלכך.נוספת
בשנותובמיוחדהמאוחרותהחמשיםשנותמאזבבית.נתפרמהבגדיםמאדניכרוחלק
במהירות.ונעלמועבודה,עתיריכידועשהםאלה,שירותיםהלכווהשבעיםהששים
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שלהחיתוךנקודתעל-ידינקבעארוךלטווחשווי-משקלנתיבהמערכת.שלשווי-משקל

(,3.2)ציורא0צלבשכרקצר,לטווחשווי-המשקלהביקוש.ועקומותההיצעעקומות
הארוך.לטווחשווי-המשקלנתיבעלאחתנקודההוא

כלפיבתנועהמתבטאזההייצור.מענפיאחדשלבפריוןגידולשחלעתהנניח
לעבודה,הכוללתהביקושעקומתושללעבודההשוליהפריוןעקומתשלוימינהמעלה
שאינםבגורמיםשינוייםג(.וחלקבחלק,3.1)ציור1על-ידיהמסומנתלרמה

,3.2)ציורלשירותיםהביקושעקומתאתדומהבצורההסיטובציורבמפורשמופיעים
שלג׳בחלק1,בעקומהמתבטאיםהעקומותשלבמיקומןהללוהשינוייםכלבי(.חלק
אלהתזוזותל-^.ההיצעעקומתאתבהתאמההסיטהעבודהבהיצעהגידולזה.ציור

ובתקניםוהשירותיםהייצורבענפיהעבודהבפריוןשינוייםהמשקפותהעקומות,של
שווי-לשכרבמציאות,הביאוואכןמביאות,העבודה,ובהיצעלנפש,השירותיםשל

יותר,גבוהמשקל
ובעונהבעתאולםעבודה,בתשומתבגידולכאמורכרוךזהכלא.ג

6ענףשלהמשקלהענפים.שלושתביןעובדיםשלבהקצאהבשינויגםמתבטאהואאחת
בפריוןבגידולשלהםהיחסיהפיגורבגללקטן,בפועלבתעסוקההשירותיםענףושל

(.3.1)ציורנתונהשכרברמתלעובדיםבביקוש-ובעטיוהעבודה,
הערכיםעל-ידימוגדרשווי-המשקלשמערךמלמד,3.2בציורעיון

א0־ו1ס^
*העבודהותשומותצל(,ושכר)תעסוקה

)בשירותים(,1ו-*<הייצור()בענף1ו-*1
טכנולוגיהעל-ידיהמזוההבתקופה

בקנה-אחדעוליםאלהערכיםשרקמאחרזאתז.0
בעתואשרהייצור,בסקטורלהפקההניתנתביותרהגבוהה)החומרית(ההכנסהעם

2הנדרש**בתקןאישייםשירותיםרמתמאפשרתאחתובעונה
המזוההבתקופהשווי-משקל.

*לעבודהההיצעעקומתשלהחיתוךעל-יריבדומה,מוגדר,הטכנולוגיהעל-ידי
1

עלנקודהמבטאיםמשקלשווישלותעסוקהששכרכיוןב-!׳".התואמתהביקושועקומת
עולותאלהתוצאותקצר(,לזמןההיצעעקומת)ועלארוךלזמןההיצעפונקציית
הקיבוץ.שלפנאי-עבודהההעדפותמערכתעםבקנה-אחד
בממדיםעבודהתשומתמחייבלעיל,שנוסחהייצור,ענפיתפעולשלהכלל

לקביעתגםכמובןמשמשהצלשכרהצל.לשכרשווהענףבכלהשוליתהתפוקהערךשבהם
זאתבדרךהאישיים.השירותיםבסקטורהמופעליםהייצורגורמישלהאופטימליההרכב

שלו,ההעדפותמערכתבסיםעלמירביתתהיההקיבוץשלהרווחהשרמתמבטיחים
שווי-מערךכיצרמראים3.2ו-3.1שציוריםלציין,גםראויאכסוגנית.הנתונה
העלייהעבודה.שלובהיצעבביקוששינוייםעלבתגובהזמןעל-פנימשתנההמשקל
מ-)הצל(בשכר

0
ביחסעלייההמציאות.אתמשקפתאכן,3.2בציורכמתוארל-^ז,א

שרקכללי,שווי-משקלשלבמערכתאלהתוצאותשלהמשמעותנידונהב'בנספח .3.2ו-3.1ציוריםעל-ידימיוצגמממדיואחד
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שלוהולךגדלודחףהניהול,כושרשיפורהשוק,לצורכיהמוצריםהתאמתהוו/עבודה,

פרקים]ראההריאליהשכרבשיעורהמרשימההעלייהאתיצרויחדיואלהכל-יזמה

־[(1974),11ו־10

השכירההעבודהבעיית-בקיבוץלעבודההביקוש

והמוצגיםהקיבוץ,שלמהמודלשנגזרוהקצר,ולטווחהארוךלטווחשווי-משקלתנאי
מועסקהקיבוץשלהעבודהשכוחהסמויה,ההנחהעלמבוססים,3.2ו-3.1בציורים

25שלווהשירותיםהייצורביחידותכולו
-חוץעבודתגםהתקיימהתמידאולם.

שלתופעהקיימתאחתובעונהבעתלקיבוץ.מחוץגםעבדוהקיבוץמןאנשיםהיינו,

האלטרנטיבותאתלבחוןיששניסחנו,במערכתאלהתופעותלשלבכדישכירה.עבודה

בשווקים.הרלבנטייםהשכרבשיעוריביטוילידיבאותשהןכפיהעבודה,שוקשל
ביחידותהקיבוץחבריעבודתהיינו,-חוץעבודתשלהנושאאתראשיתנבחן

הואבשוקהמקורישווי-המשקלששכרנניחלקיבוץ.מחוץושירותיםייצור
0

השווהא,

שלהחיתוךעל-ידינקבעשהואכפיבקיבוץ,ארוךלזמןבשווי-משקלהצללשכר

בשולייםהתמורהזה,במצב(.3.2)ציורס3ההיצעועקומתהביקושעקומת
0ט

שווהשלוובשירותיםהייצורבענפיוהמופעלתהקיבוץלרשותהעומדתעבודהליחידת
עבודהיחידתשללהקצאהכלכליתהצדקהאיןלכן,בשוק.עבורהלקבלשניתןלחמורה

אופטימלילפיכךהואבציורהמתוארשווי-המשקלפתרוןחוץ.לעבודתהקיבוץשל
כולו.והמשקהקיבוץראותמנקודת

בתקופההשוקשלשהשכרעתהנניח
0

הואז
0

/י
תפעולשלהכלליישום.1־*>1

3.2)ציורבלבד**עשלבהיקףתעסוקהמחייבוהשירותים,הייצורענפישלאופטימלי
3מ-קטןעבודהיחידותמספרהפעלתהיינו,בבית.ובשירותיםהמשקבענפיג(חלק

0
ס

הכמותשהיא,1עלהעולהכמותשהעסקתברורהקיבוץ.לרשותהעומדותהיחידות

שלשההכנסהלכךתגרוםזוז,גשל)צל(בשכרהייצורענפישניעל-ידיהמבוקשת

העסקתשללקיבוץשהעלותכיוןשלו,הפוטנציאליתמההכנסהקטנהתהיההקיבוץ

היאבענפיםנוספתעבודהיחידת
1

העסקתהעקבעליהלוותרשישההכנסההיינו/ז,

ג(,חלק3.2)ציור1**עלהעולהעבודהיחידותמספרהעסקתבחוץ.זאתיחידהשל
תקטיןא(,חלק3.2)ציורהייצורבענפיעובדים1מאשריותרמהעסקתכמתחייב

קטןהנוספותהיחידותשלהשוליתהתפוקהשערךכיוןהקיבוץ,שלהרווחהרמתאת
כולו.הישראליהמשקראותמנקודתאופטימליתגםתהיהלאכזאתמדיניותמ-,'.*!.

בענפיהשוליתהתפוקהעקומותסכוםאתמייצגתלעבודההכוללתהביקושעקומת
ההיצעעקומתואילוהאישיים,השירותיםבענפילעבודההביקושועקומותהייצור
הקיבוצי.העבודהכוחשלההיצעאתמשקפת
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הלאומיתההכנסהאתתגדילחוץעבודתמ,אכןהואבשוקהשכראםאחרות,במלים
כאחר.הקיבוץשלההכנסהואת

הלא-)והתמורה(העלותאתגםבחשבוןקיבוציםלקחובהםשיקוליםשלבסיםעל
המחייבאופטימליפתרוןשלהכלליםלפינהגותמידהםחוץ,עבודתשלחומרית
שללאמיתוהקיבוץ.שלהבסיסייםהעיקריםעםאחדבקנההעולהפתרוןחוץ,עבודת
שהתנאילומרניתןדבר,

0
כאשרכה,עדקיבוץכלשלבהתפתחותושלבמשקף>א

זהבשלבלרשותו.העומדהעבודהכוחאתתואםאיננועדייןשלוהייצורפוטנציאל
שלמאדניכרחלקמפעיליםקיבוציםהראשונות,קיומםלשנותהאופייניבהתפתחותם,

26חוץבעבודותשלהםהעבודהכוח
.

העבודהיחידותמספרכאשר^ו,הטכנולוגיהעל-ידיהמסומלתשבתקופהעתהנניח
,1^הואבבית,מועסקותושכולןעצמו,הקיבוץשלהעבודהמכוחלהפיקניתןאותן

הואבשוקוהשכר
0

שכדאיהעבודהיחידותשמספרכמובןאומרזהמ-^ץ.הנמוך,1׳\
הואהשוקשלבשכרבקיבוץ,והשירותיםענפי-הייצורבמערךלהעסיק

היינו,ע.ן(
גדולשכרשלזאתברמהוהשירותיםהייצורלענפיהדרושותהעבודהיחידותמספר
ברמתלעבודהזהביקושעודףהקיבוץ.שלהעבודהכוחעל-ידיהמוצעתהכמות,1מ-*
על-ידיהקיבוץחברישללנפשהחומריתההכנסהאתלהגדילשניתןאומר,וי(0שכר

.3.2בציורמעיוןלראותשניתןכפילד,(-,ע(,שלבהיקףשכירים,פועליםהעסקת 111 אתגםולפיכךבקיבוץ,הקייםהייצורמכושרהמופקהתוצראתתגדילכזאתמדיניות
כולה.החברהשלהרווחהרמתואתהלאומיהתוצר

שלהייצורבענפיהשוליתהתפוקהערךביןשויוןלהבטיחניתןאםואולם,
יכולשהקיבוץהדברפירוששכירים,עובדיםהעסקתעל-ידירקבשוקוהשכרקיבוץ
עקרוןעלויתורשלבמחיררקחבריושלהחומריתההכנסהאתלמכסימוםלהביאאמנם

הקיבוץשללקיומותנאיהואהעצמיתהעבודהעקרוןקיוםואםהעצמית.העבודה
חומרית׳,ילאלהכנסהמקורספקללאהיאזהבעקרוןהתחשבות-סוציאליסטיכקולקטיב

פתרוןלהיותעטוילמכסימוםהחומריתההכנסהאתמביאיםאיןשבומצבגםלכן,
;ז<1י\ארוךלזמןמשקלבשוויכאשר,3.2בציורהמתוארמצבוזהואופטימלי,

ע.5<1״הםהתעסוקהוממדי
1)1

האידיאו¬עלותלכנותניתןהעצמיתהעבודהמעקרוןהנובעההכנסההפסדאת
שנותמאזוגדלהולךאידיאולוגיהוביןהחומריתההכנסהרמתביןהניגודלוגיה;

ענפייהיולאשלרשותםקיבוציםעללחשובניתןשעקרוניתכמובן,אומרזה26 אישיים,בשירותיםהמועסקיםאלהלהוציאשלהם,העבודהכוחשכלהיינו,כלל,ייצור עיקריעםספקללאהעקביתזאת,תיאורטיתאפשרותאולםחוץ.בעבודותיועסקו בקיבוץהרואההאידיאולוגיתהתפיסהעםאחדבקנהעולהאינהכקולקטיב,הקיבוץ
תפקידהאתממלאתובזאתיצרני,משקומפעילההמקימההתיישבותיתמסגרתגם הציוני.
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27החמשים
שבמהפרהשוק,ושכרבקיבוץהצלשכרביו0!ןי->0)החיוביהפער.

היהכברבהםמהמשקיםאחדבכללגדולהמשיךהארבעים,בשנותהופיעכברמשקים

לתופעההפךהששיםשבשנותעדמשקים,ויותריותרפניעלוהתפשטוהלךבנמצא,
העבודהשוקביוהאידיאולוגיהחיץלפריצתוהולךגדללחץיצרזהמצבכללית.
העובדיםומספרהקיבוציים,במשקיםהקיימותהתעסוקהואפשרויותישראלשלהכללי

למרותאולם(.5.4לוח,5פרק)ראההחמשיםבשנותניכרתבמידהגדלהשכירים
סכריםמפריצתהקיבוציםנמנעובמשקים,שכיריםעובדיםוהופעתהחיץהתרופפות
ניתן3.2ציורשלבמונחיםחופשית.בצורהשכיריםעובדיםשכרוולאמוחלטת,

ביואי-שםהמצויהנקודהבאמצעותלמעשהשקרהמהאתלתאר
ת
כללובדרךל-^יז,1*

ו-ביואי-שםצללשכרגםובהתאמההאחרונה,לזאתיותרקרובה
0
"28

מקום,מכל•
הקיבוץ,חייעלרישומהאתבהכרחהמשאירהבזאת,הכרוךוכלשכירה,עבודהשלקיומה
מדי.גבוהרביםלקיבוציםנראההעצמיתהעבודהעקרוןשלמלאקיוםשלשהעלותמעידה
החבריםשרוב)כפיוזמניתחלקיתלכן,הוקרבהקיבוציתהאידיאולוגיהשלזהעקרון
החומרית.החייםרמתהעלאתמזבחעלומקווים(,קיוו

התתריציסונעליתהעברדהכרתשלגניותההטרר

שלוהפעילויותהקשריםמערכתאתמבהיראכןוהקצאהייצורשלהרב-ממדיהמודל

מרחיקת־הנחהוזאת-העבודהכוחהומוגניותשלההנחהעלהושתתהואאולםהקיבוץ.

כוחשלההטרוגניותהתנועה,שלבראשיתהלמציאותטובקירובהיתההיאאםגםלכת.
שהתוצאותלהראותניתןזאתעםהחמישים.שנותמאזבמהירותוגדלההלכההעבודה

העבודהכוחשלההומוגניותמגבלתשבהפורמליתבמערכתגםלמעשהתופסותשקיבלנו,
בוטלה.

בעובדיהחל-עובדיםשלשוניםסוגיםדרושיםוהשירותיםהייצורלענפיאם
בעליבעובדיםוכלהביותר,מיומניםטכנייםלעובדיםעבורלא־מיומנת,כפייםעבודת

הצגתעל-ידיהדיאגרמטיהתיאוראתלהשליםעלינו-ויזמייםמינהלייםכישורים
הביקושעקומותאתעבודה.סוגלכלאחד-3.2ו־3.1מסוגציוריםשלסידרה

סוגיכמההייצורבפונקצייתיופיעובהדומה,ממערכתלגזורישלעבודה)הרבות(

שמתחתהשטחביןההפרשבקירוב,הוא,-האידיאולוגיה'יעלות-בהכנסהההפסד
והמלבן,3.2בציור1^-1^במרווחלעבודההביקושלעקומת

1א)״
1

המייצג(5־
קירובזהושכירה.עבודהשלמועסקותיחידותמספרתמורתלשלםשישהשכרעלותאת

שאחתהמודלשלכללימשקלשווישלשפתרוןכיוןהאידיאולוגיה',ליעלותבלבד
כפיאחרת,ביקושעקומתלקביעתיביאהכמות,מגבלתבמקוםמ,=א0היאממגבלותיו

נקודהעליותרמפורטדיון.3.2בציורהמוצגתמזאתבמקצת,יותרגבוהההנראה
י.בבנספחמצויזאת
להלן.11ו-10בפרקיםונדוניםמוצגיםהאמפירייםהנתונים28
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לאלהזהיםאופטימוםתנאיינוסחוושעבורההאחרים,הייצורגורמיעלנוסףעבודה
על-ייקבעהעבודהמסוגיאחרלכלהצלשכרולבסוף,.הומוגנית.עבודהשלהמודלשל
הזה.)המיוחד(מהסוגעבודהשלההיצעעקומתעםהביקושעקומתהפגשתידי

הייצורענפילהפעלתהדרושיםומיומנותעבודהשסוגיהאפשרותכמובןקיימת
הארוך,בזמןמוצעיםיהיולאואףהקצרבזמןמצוייםאינםקיבוץשלוהשירותים

סבירה,אפשרותקיימתגיסאמאידךביותר.הגדוליםהקיבוצייםביישוביםלאואפילו
אושלהם,למקצועאשרעובדיםמצוייםיהיומסויםקיבוץשלאדםכוחשבמכלול
29בקיבוץביקושאיןשלהם,המיוחדתלמיומנות

30**

שבכללעובדיםכלקודםנתייחס.
שכרברמתאףביותרקטןביקושלושישאולשירותיהם,ביקושלקיבוץאיןשכררמת

הייצורבענפילאפםשואף)צל(ביקושמחירלכןיהיהכזהעבודהלסוגנמוכה;
גבוההכללי,בשוקלוהביקושמחיראתהמשקףבשוק,השכרזהבמצבוהשירותים.

עבודהשלהמקרהעלדוברכאשרלעיל,שנידוןלמצבדומהזהבקיבוץ.)הצל(ממחיר
בענפיו,ורקאךיופעלוהקיבוץשלהעבודהיחידותכלאםכינקבע,שםהומוגנית.

שלנו,במקרהגםשם,לפתרוןובדומההקיבוץ.של)הצל(משכרגבוההשוקשכריהיה
מירביתרווחהתובטחוכךחוץ,לעבודותיופנההמסויםהעבודהכוחשלההיצעעודף

כאחד.כולוולמשקלקיבוץ
למרוחחוץ,עבודתהעובדיםקיבוץחברישלהידועה,התופעהמוסברתזובדרך
חילופיתדרךשכירים.פועליםבהםמועסקיםואףבעובדיםמחסוריששבקיבוציהם

ידעבעליחבריםלהעסיקשיוכלומיוחדיםענפיםהקמתהיתהבבעיהלטיפולשננקטה
36מיוחדיםויזמה

.

מסויםסוגלספקיכוליםאינםהקיבוץחברישבוההפוך,המקרהאתעתהנבחן
3.1בציוריםההיצעעקומתזהבמקרההקיבוץ.שלהביקושלמילויעבודהשירותישל
מקצועותומורים,מהנדסיםרופאים,הןלכךדוגמאותהאנכי.הצירעםמתלכדת3.2ו-

האחרות.בתקופותביקושועורףהתנועה,שלהראשוניםבימיהכללימחסורהיהשבהם
לקטיף)עובדיםלא-מיומניםועובדיםכפייםבעובדיהמחסוראתגםלהזכירישכאן

מכרעתלתופעהמאזוהפךהחמשים,בשנותלראשונהשנוצרוכדומה(,ירקותולאיסוף
זה.בתחום

קיבוציםנאלצוגבוהה,מיומנותרמתבעליבעובדיםהמחסורעללהתגברכדי
עובדיםשלקטנהבקבוצהאזהיההמדוברהעשרים.בשנותאפילוכאלהעובדיםלשכור

במטוסיםלטייסיםביקושגםשישלצייןישאולםלכך.דוגמאהםניסויטייסי29 האויר.מןולריסוסלדישוןהמשמשיםקלים
ובראשיתהעשריםשנותבסוףשהוקםהתמרדקלימטעהיאלכךמאלפתדוגמא30

הקיבוץ,מותיקיקולרש.אחד,חברשלולהתמסרותוליזמתותודותהשלושים,שנות
מקיבוצו.זאתביזמתובלבדפושרתתמיכהקבילשלראשונה
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שעה.באותההקיבוץחברישלמזאתבהרבהגבוההחייםרמתלהםשאיפשרשכרשקיבלו

31המושגשלהשליליבמובן׳ניצול׳,עלשמדובראלהבמקריםלסעווהיהשקשהכמובן
.

לבשההבעיהמשמעות.בעלתנחשבהלאהעצמיתהעבודהבעקרוןזאתפירצה
המועסקיםכפייםבעובדיהמחסורכאשרהחמשים,שנותמאזלגמריאחריםממדים

מאחרובמיוחדהגדולים,המספריםבגללהאמיתית.לבעיההפרלא-מיומניםכעובדים

חייםרמתלהםמאפשראלהלעובדיםהניתןממנו(למעלהקצת)ואוליהשוקששכר
שלמרכזיתלבעיההפכההעצמיתהעבודהבעקרוןהפירצהשבקיבוץ,מזאתנמוכה

התנועה.
להפעילהיתה,השכירההעבודהבעייתשלהממדיםשניעלארוךלזמןהתגובה

השאר,ביןמחייב,זהלחבריהם.גבוההוהשכלהמקצועיתהכשרההקנייתשלמדיניות

גבוהה.השכלהולמוסדותמקצועיתלהכשרהלקורסיםחבריםשלוהולךגדלמספרלשלוח
השכלהלרכושבקיבוץהשניהדורבנישלהשאיפהאתכללבדרךתואמתזאתמדיניות

היתר.ואפייהסנדלרותכמובמקצועותמקצועבבעלימחסורעלהתגובהאולםגבוהה.
ופנייהאלה,פעילויותשלחיסול,כדיעדבהקטנה,התבטאההיאלגמרי.שונהבנתיב
בדומהעובדים.שלזהסוגעל-ידיהמיוצריםוהסחורותהשירותיםקנייתלשםלשוק
הירקות,ענףכגוןולא-מקצועית,מקצועיתעבודהעתיריייצורענפיחוסלולכר

בעבודה.הוןשלנרחבתתחלופהבוצעהבמטעים,כגוןאחרים,בענפיםואילו
למציאות,הקיבוץשלהמודלאתלהתאיםמנתשעלכך,עלמצביעלעילהדיון

ישחוץ,עבודתשלהאפשרותואתהעבודהכוחשלההטרוגניותאתבחשבוןולהביא
כלהלן:ייצורוגורמיעבודההקצאתבדברהכללאתלהתאים

והשירותים,הייצורבענפילהעסיקישאותהעבודהשלסוגכלשלהכמות
לקיבוץהאלטרנטיביתהעלותעל-ידינקבעתחוץ,לעבודתלהקצותהשישאו
הצלשכראוהיא-להתחשביששבההאלטרנטיביתהעלותסוג.אותושל

סוגעבורבשוקהשכראוהמשקבענפיעבודהשלהשוליהפריוןאתהמשקף
הנרכשתהייצורגורמיכמותהשניים.מביוהגבוה-המסויםהעבודה

בענפישלהםהשוליתשהתפוקההתנאיעל-ידיתיקבעציוד,כגוןבשווקים,
ממנו.גבוההאושלהםהשוקלמחירשווהתהיההמשק

מסוגלאותןסוגיהן,לפיהעבודהשיחידותמבטיחה,זהתפעולכללשלהחלתו
והשירותיםהייצורלענפייוקצונתונה,בתקופהלספקהקיבוץשלהעבודהכוח

העצמית.העבודהעקרוןקיוםתוךמירביתחומריתהכנסההמבטיחהבצורהחוץולעבודה
מירבית.רווחהלקיבוץמבטיחזהכללשלהיישוםאחרות,במלים
החברים.שלבמאמץמותניםהרווחהורמתהחומריתההכנסהשרמתלציין,מיותר

3 כזאת.לטענהאחיזהכמובןישהעבודהעררתורתשלהראותשמנקודתלצייןיש1
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-שלוהצריכהרמתוביןלייצורהברשלתרומתוביוהישירהקשרניתוקאולם
בתמריציםהשימושאתמונע-(1פרק)ראההבסיסייםהעיקריםעל-ידיהמוכתב
צוין,כברבלבד.לא-חומרייםתמריציםומתירויזמה,מאמץלהבטיחכדיחומריים
וגםהקיבוץחברישלרבהפשטהכושרמחייבתכתמריץלעבודה׳׳היחסעלשהסתמכות

התרומהאילוגםנכוןזההלא-פורמלי.במובנהחברתית׳׳בקרהשלרבהמידה
העבודה,כוחשלההטרוגניותשווה.היתהלייצורמהחבריםאחדכלשלהפוטנציאלית

שלשוניםסוגיםמסובכים.ליותראףהדבריםאתעושההחיים,עובדתכמובןשהיא

הלא-קיבוציתבמסגרתשכר.-תמורהשלשונותרמותכידועונושאיםמחייביםעבודה
מכאן,לא-מיומנת.לעבודהמהתמורהגבוההלמשל,מינהליים,כישוריםעבורהתמורה

שלבמקרהקיבוץחבריבפניבחוץהעומדותהכנסה,שלבמונחיםשהאלטרנטיבות,

עבודהשלההיצעפונקצייתשלבמונחיםביותר.שונותולעתיםשונות,הןעזיבה,
מהחבריםאחדכלשללעבודהההיצעבפונקצייתההכנסהמשתנהשלשהערכיםלומר,ניתן

האלטרנטיביהשכר-המכנהאולםשווה,הוא-בקיבוץלנפשהכנסה-)המונהשוניםהם
ביןשהואהאידיאולוגיה,מרכיבשעצמתנובע,מזאתפרט(.לכלשונההוא-בחוץ

הנמניםהפרטיםביושונההואגםבקיבוץ,חברותבדברההחלטהאתהקובעיםהגורמים
מהנדסנניח,של,לעזיבתושכןלקולקטיב,רבהחשיבותכמובןישזאתלתופעהעליו.

-כלכליתמשמעותישגבוהיםכישוריםבעלמנהלשלאוביותרמיומןאלקטרוניקה
32אחרחברשללעזיבתומאשריותרגדולה-חברתיתגםלהניחויש

.

אונוחותלאשעותמהממוצע,גדולפיסימאמץהמחייביםועבודותתפקידיםאיוש
לפצותאפשרותכמובןקיימתדומה.בעיהיוצריםשלילית)לא-חומרית(תועלתבעלות
העבודהשעותמספרהקטנתעל-ידילמשל,-מיוחדנפשיאופיסימאמץעלחלקית

פנאייחידותשלבמונחיםהפרשיותבהפעלתהחופשדרגותאולםמסוימים.בתפקודים
השוויון.כללעל-ידירבהבמידהכידועמוגבלותחומריתתמורהשלבמונחיםאו

קשייםלכןיוצרתשנרכשו,וידעמיומנותאוטבעייםלכישוריםהודותהטרוגניות
המבוססקולקטיב,שלהייצורבמערכתיעילותלהבטיחהחייבהמנגנוןבהפעלתנוספים

מרצון.חברותעלדברשלבסופו

(.1978)831-101ראההקיבוץעתידעלהויכוחועלהדבריםשלזהצדעלדיון 32
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הגיאוגרפיתהתפרלסת

ויישוביםעבודהפלוגות

יישוביהם,אתהקימושכברהקיבוציםאתהקיבוציתהתנועהכללההמדינהקוםלפני
מושבןשמקום-להתיישבותעלולאשעדייוקיבוציםהיינו,-העבודהפלוגותאתוכן
גרעינים,מספראואחד,גרעיןעל־ידיבדרר-כללהוקמוהעבודהפלוגותזמני.היה
בדרך־כללמוקמוהןםוציאליסטיות.הציוניותהחלוציותהנוערתנועותיוצאישל

1עירשלבפרבריהאףולעתיםמושבה,בפאתי
ייצורואמצעיקרקעלרשותםעמדוולא,

כמהובמשךההתיישבותי,ליתורהפלוגהנכנסההראשוןוגיבושההקמתהלאחראחרים.
שלפרנסתההקרקע.עללעלייהציפייהכדיתוךוהרצההכנהתקופתעברההיאשנים

הענפיםלאחדשהפךובבניו,המושבותבמטעיחבריהעבודתעלהיתההעבודהפלוגת
חבריםמספרוהשלושים.העשריםבשנותהמנדטוריתבארץ־ישראלוהמוליכיםהגדולים
חקלאותבענפיעצמםאתלהכשירבכדילהתיישבותכברשעלולקיבוציםשנהמדינשלחו

כדיתוךהשתלמותשלזאת,טכניקהבנין.עבודתובניהולבמסגרותציוד,ובתחזוקת
כאשרחשיבותהאתהוכיחהפרטיים,וקבלניםחקלאיםואצלהוותיקיםבקיבוציםעבודה
קשותשניםשהיואלה,והכשרההכנהשנותלהתיישבות.סוףסוףהגיעההעבודהפלוגת
שלובמיוחדהחבריםכלשלולנסיוןלידערבותתרמוכאחד,הקיבוציולגוףלחברים

האישייםהשירותיםלמערכתהרצהתקופתאיפשרוגםהןהקיבוץ.שלהמנהיגההקבוצה
וכוי.מכבסה,הילדים,בתיהמטבח,-זהבשלבכברעצמההפלוגהעל-ידישהופעלה

קטנותקבוצותמספרועודשומריה,קיבוץטרומפלדור,יוסףעל-שםהעבודהגדוד1 העשריםשנותבראשיתהמנדטממשלתשסללההראשוניםהכבישיםלאורךוהופיעושצצו ,1920בקיץשהוקםהעבודהגדודהעבודה.פלוגותשלהמחנה׳לפני'החלוציםהיו שבחרואלהלכלוהמוקדהמרכזתקופהבאותההיהתל-חי,מאורעותלאחרשנהחצי
חיים.שלכדרךהקומונהאתלנסות
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הקמתלפנילהתיישבותשעלוהקיבוציםכלעברואותוהעבודה,פלוגתשלהשלב

הציונית,התנועהשלהמתוחהתקציבעצמם.הקיבוציםרצוןשלתולדההיהלאהמדינה,
הואאיטי,ההתיישבותקצבקבעולפיכךההתיישבותלתקציבביותרצריםשולייםשקבע
ההכנהתקופתזאת,עםלהתיישבות׳,יתורשלוהמוסרהעבודהפלוגתשלבאתשכפה

חשובהואהזמןשממדמשוםחברתית,ראותמנקודתרבהחשיבותבעלתהיתהוההכשרה
התהוותהפרטים.שללאוסףולאמתפקדתליחידההחברהליכודשלבתהליךביותר
האוגניזםשלהיעיללתפעולוהכרחיתנאיהיאכזאתמלוכדתחברתיתיחידהשלוקיומה
-הקיבוץ.המסובךוהכלכליהחברתי

רגרדלסמספרם-ריישוביס

הראשונהדגניה,הקיבוציים.היישוביםמספרהואהתנועהשלהצמיחהממדדיאחד

בלבד.ספוריםקיבוציםאליההצטרפו1918ועדומאז,1909ב-נוסדהבקבוצות,
לארץ-ישראלהיהודיתהעלייהשלהראשון•הגלעםבאקיבוציםהקמתשלהראשוןהגל

הקיבוצייםהיישוביםמספראתהביאזהגל-השלישיתהעלייההיאהמנדטורית,
שהיתההרביעית,העלייהבעתהיהקיבוצייםישוביםהקמתשלהשניהגל.11ל-

באותה.24ל-הקיבוצייםהיישוביםמספרהגיע,1927ב-ובסיומו,המונית,עלייה
בנותקטנות;היוהןאולם(,4.1)לוח60ל-העבודהפלוגותמספרהגיעשנה

שחדלואלוומביןלמחצית,מספרןירדשנים4תוךיציבות:ובלתיחברים,30-25
קיימים.קיבוצייםליישוביםהצטרףחלקרקלהתקיים,

בעלמאמץהחמישית.העלייהגלשלההאצהעם,1931לאחרמידהשתנההמצב

ובעשורהקיבוציים,היישוביםבמספרמהירגידולאיפשרההתיישבותבתחוםרבהעצמה
שלהעתודהגםשלושה.פיהיישוביםמספרגדלהשנייההעולםמלחמתבפרוץשהסתיים

היואלהפלוגות.1940ב-פלוגות50ל-והגיעהעשור,באותוגדלהעבורהפלוגות
ההתיישבותתנופת.80ל-עלהבהןהחבריםשלהממוצעוהמספרמקודמותיהן,יציבות

השנייההעולםמלחמתבמשךהואטההיהודית,ההתיישבותלתנופתבדומההקיבוצית,
11הקמתשראשיתהלנגב,החדירהעם1946ב-וחורשה,4.1מלוחללמודשניתןכפי

תנופתקיבוציים.יישובים10ובהםתש״ז,הכפוריםיוםבמוצאיחדשיםישובים
46הוקמוכאשרהעצמאות,מלחמתלאחרשמידבתקופהלשיאההגיעהההתיישבות

קיבוציים.יישובים200היוכבר1954ב-:1949שנת-אחתבשנהקיבוצים
הקיבוציים.היישוביםבמספרייצובחל,1954לאחרובמיוחד,1951לאחר

90בהקמתשהתבטאה,1951ו-1947ביןקיבוצייםיישוביםבהקמתהגדולההתנופה

,1951ב-מוצתהזאתעתודההעבודה;פלוגותשלהעתודהבזכותהתאפשרהיישובים,

להתיישבות.ותקציבמקוםלהקצאתהמחכותעבודהפלוגותהיולאכברמכןולאחר
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1977•-1921 העבודהופלוגותאזורים()לפי היישוביםמספר 4.1לוח

פלוגות
העבודה

אםיבו שיו )

דרום
המרכז,
ירושליםחיפה

ותל-אביב

הצפון
ו¬ם

עמקהכל
יזרעאל גליל

— — 1 1 3 6 11 1921

60 — 2 6 10 6 24 1927

28 — 2 10 12 6 30 1931

33 1 2 18 15 12 48 1936

52 2 3 24 17 32 78 1940

37 9 3 31 18 40 101 1945

— 40 8 52 31 72 203 1951

— 44 8 57 33 73 215 1954

— 49 8 58 33 74 222 1958

— 49 8 58 33 74 222 1965

-- 50 9 58 33 74 224 1967

ג13 51 10 58 33 75 ב244 1977

היוטעבורםאלהאתרקכולל1.1לוחיישובים.שלהכוללהמספראתמציגזהלוחא האוכלוסייה.עלנתונים
הירדן■.בבקעת5ו-הגולןברמתקיבוצים12כוללב
נח״ל.היאחזויותג

רקעכשיושכללההקיבוצית,התנועהשלבמבנהלכתמרחיקשינויבזאתלראותיש
בהתיישבות.קיבוצים

האופיאתממחישיםהחברים,ומספרהאוכלוסייהממוצעעל4.2בלוחהנתונים
וכך,1,500לכ-מגיעהבלבדספוריםקיבוציםשלהאוכלוסייהקיבוצים.שלהכפרי

מהיישוביםאחוזים3ו-אחוזים5כ-רק.100מ-קטןחבריהםשמספריישוביםלגביגם
בהתאמה.מאד,וקטנהמאדגדולהאוכלוסייהבעלתקבוצהעלנמניםהקיבוציים
השבעיםבשנות450וכ-המוקדמותהשבעיםבשנות420כ-היתההממוצעתהאוכלוסייה
באוכלוסייהושיעורםיותר,קטןבוגרים,רקהכוללהחברים,מספרהמאוחרות.

חבריםביןהיחסהיהוהארבעיםהשלושיםבשנות.1945מאזשנשמריחם-כמחציתהוא
הגילים.בהרכבניכרשינוימשקףזהביחסוהשינויבהרבה,גבוהלאוכלוסייה
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התופעותאחתהיהקיבוץבכלהחבריםמספרושלהאוכלוסייהשלהגידול

לערך90מ-שנה40תוךגדלההממוצעהקיבוץאוכלוסייתבהתפתחותם.החשובות

שהגידוללמרות.220ל-70מ-תקופהבאותהגדלהממוצעהחבריםומספר,420ל-
בה,1936שנתניכרת.במידההשתנוהגידולשיעוריהתקופה,כללאורךהתרחש

הירידההגידול.בשיעורהשיאשנתהיאאחוזים,10ב-והחבריםהאוכלוסייהגדלו

המואצתההתיישבותתנופתגורמים:שנישלתוצאההיאהבאבעשורהגידולבקצב
הממוצע,החבריםובמספרהממוצעתבאוכלוסייההגידולאתהאטה1940-1936בשנים

מכו,לאחרזאת.בתקופהמאדמהרגדלוחבריםאוכלוסייהשלהכוללשהמספראף
גדלמכךוכתוצאהלתנועה,המצטרפיםמספרגםועימר.העלייהפחתההמלחמה,בשנות

האוכלוסייהאולם,1940ל-1936ביומאשריותרמהירבקצבהממוצעהחבריםמספר
יותר.איטיבקצבגדלההממוצעת

שהגדילההשנייה,העולםמלחמתשלאחרבעשוריישוביםבהקמתהעצומהההאצה

ביציבותיותר,אופחותמלווה,היתה,1954ל-1945ביושנייםפימספרםאת

1977-1927היישובים:גודל4.2לוח

מספר
חברים
ממוצע

אוכלוסייה
סטיית

תקו
אוכלוסייה

ממוצעת

74 . . 94 1927

63 86 1931

162 153 86- 715 225 1936

163 . • 62-1185 276 1940

170 219 85-1209 333 1945

157 224 59-1617 338 1951

163 236 55-1641 357 1954

182 21-1681 379 1958

206 221 35-1535 386 1965

218 47-1498 409 1967

223 . • 20-1668 419 1969

227 52-1672 428 1971

249 35-1687 461 1977

וחישוביו.1.1לוחמקור:
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בסוףהמסתיימותהבאותהשנים15ב-הממוצע.החבריםובמספרהממוצעתבאוכלוסייה
אוכלוסייהשלגידולתהליךטובהתחילרבים,יישוביםהוקמולאכאשרהששים,שנות

אחוזבין-איטיהיההגידולכיאםהממוצע,החבריםמספרשלובהתאמהממוצעת
מכאן,זאת.תקופהבמשךקטנהקיבוציםשלבממדיהםהשונותלשנה.אחוזים2.5ו-אחד

השפעההיתהקטנים,ליישוביםאדםכוחבהקצאתעדיפותמתןשלהמכוונת,שלמדיניות
הקיבוצים.שלהדמוגרפיהמבנהעלמסוימת

הייטוניסשלהגיאוגרפיתבתפרוסתמגמות

מוצגהשניםבמשךבושחלווהשינוייםקיבוצייםיישוביםשלהגיאוגרפיהפיזור
אך,1945ב-בדרוםממוקמיםהיוהקיבוצייםמהיישוביםמעשיריתפחות.4.1בלוח
העיקריהמרכיבשהואעצמו,הנגבעלנתוניםלחמישית.זהשיעורגדלשניםעשרתוך
זהשינוישלהבבואהיותר.עודגדוליםשינוייםעלמצביעיםהיוהדרום,מחוזשל

היישוביםכמחציתהיוהעשריםשנותשבאמצעהיא,הגיאוגרפיהפיזורבמתכונת
היישוביםשלמשקלםירדהששיםבשנותויזרעאל.עכובמחוזותממוקמיםהקיבוציים

אלהבמחוזותהקיבוציםשלהמוחלטשמספרםלמרותבלבד,אחוז15לכדיזהבאזור
ניכרת.במידהגדל

התנועהשלההתיישבותמדיניותשלתולדההםהגיאוגרפיהפיזורשלאלהמגמות
טלרצףהוקםבויזרעאל,עמקהיה1920ב-ההתיישבותמאמץשלהמוקדהציונית.
שיקוליםעל־יריההתישבותמדיניותהוכתבההשלושיםבשנותיהודיים.יישובים
והמדיניותישראל,ארץשלהפוליטיהעתידבדברהמתמשךהויכוח-מיידייםפוליטיים

יישובשלמדיניותהכתיבוהמנדט,ממשלתשלהגלויה()וגםהסמויההאנטי-ציונית
שלמעשהזאת,מדיניותישראל.ארץשלוהצפונייםהמזרחייםהגבולאיזורישלמהיר
50מ-יותרבהקמתהפועלאלהוצאהובצפון־מזרח,בצפוןישראלשלהגבולותאתקבעה שלובדרומוהירדן,בעמקבגליל,ממוקמיםמהםשלישיםשניכאשרחדשים,קיבוצים
2שאןביתעמק

ארץשלהגבולותלאורךיהודייםיישוביםשלרשתיצרואלהקיבוצים.
במזרח.עבר-הירדןועםובצפון־מזרח,בצפוןוסוריהלבנוןעםישראל

הגיאוגרפי,בדגשלכתמרחיקשינויחלהחמישיםשנותובראשיתהארבעיםבשנות
הראשונההגדולההפריצהישראל.ארץשלבדרומההצחיחהאיזורלנגב,עדיפותמתןעם
מרחיקצעדגםהיהזההתיישבותימעשה(.1946)אוקטוברתש״זבתשריבוצעההנגבאל
ותפקודם,1948לאחרלנגבשניתנההמוחלטתהעדיפותאסטרטגית.ראותמנקודתלכת
.4.1בלוחבבירורמתבטאותזאת,התיישבותיתמדיניותשלבביצועההקיבוציםשל

-אחדיוםתוך-הקמתםומהירותשמיקומםומגדל","חומהיישוביהםאלו2 ישראל.בארץהיהודיתההתיישבותושלהתקופהשללסמלה
הפכו
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אינומחוזותלפיקיבוציםשלהגיאוגרפיהפיזורבדברשהנתוניםלהדגיש,יש
שלישהקיבוצית.התנועהשלהגבולישל׳האידיאולוגיההמושגמלואאתמבטא

לאורךמצוייםמהםרביםאולםהמרכז,באיזוראמנםממוקםהקיבוצייםמהיישובים
בסיםעלהואגםנקבעאחריםרביםקיבוציםשלהמיקום.1949שלהנשקשביתתקו
כלכליים.שיקוליםשלבסיסעלמאשריותרבטחוושיקולישל

לחבריםאוכצלסייה

הקיבוץחיישלמהותימרכיבוהינו,היה,ובאוכלוסייההחבריםבמספררצוףגידול
גדלהחלוציםמאותכמהבתאוכלוסייההתנועה.שלהשניםעשרותלששקרובבמשך

שנותבמחצית100מססס,למעלהשלואוכלוסייהחברים50,000מ־למעלהשללתנועה
השבעים.

ולאוכלוסייהלחבריםאחוזים8מ-למעלהשלממוצעיםשנתייםגידולשיעורי
3ניכריםשיעוריםהם,1971ו-1927שביןשנים45כ-שלתקופהיבו

מהירגידול.

הכפריתהאוכלוסייהדלדולשללתהליךגמורניגודמהווהאוכלוסייהשלכזה
שלהגידולתהליךכאשרהששים,בשנותואפילותעשייתיות.למדינותהאופייני

מגמתרקעעלבולטעדייוזהגידוליותר,הרבהאיטיהיההקיבוציתהאוכלוסייה
ישראל.שלהכוללתהכפריתבאוכלוסייהעתבאותההירידה

ישהשלושיםשנותבראשיתהשנים.פניעלאחידה,היתהלאהכלליתהמגמה
אחוזים1.5שלשנתימשיעור-החבריםמספרשלהגידולבשיעורגדולהקפיצה
.1936ו-1931שביוהשניםבחמשאחוז40שלשנתילשיעורהמאוחרות,העשריםבשנות

בממוצעאחוז25־מתוןיותרכיאםדומה,גידולעלמצביעיםהאוכלוסייהנתוני
השינויהיהודית.באוכלוסייההגידולמשיעורבהרבהגבוהזהגידולשיעורלשנה.

קצבאתוהאטהעלייהזרםאתהקטין1936ב-המנדטממשלתשלהעלייהבמדיניות
האוכלוסייהאתשהגדילוהניכרים,הצמיחהממדיהתנועה.אוכלוסייתשלהגידול

שנותשלהשנייהבמחציתןנשמרולא,1936-1931בתקופהשלושהפיהקיבוצית
גדלהזאתבכלהיא,1940ו-1936ביןהאוכלוסייהבגידולההאטהלמרותהשלושים.
מלחמת(.4.3)לוחבראשיתהמאשרשנייםפיהיותקופהאותהשלשבסופהלממדים

טפטוף,לכדיהעלייהממדיאתהאטוהלבןהספרשלהעלייהומדיניותהשנייההעולם

המידעטובה.באיכותאוכלוסייהנתוניישעליההראשונההשנההיא31927
מראההואאולםפחותה,באיכותהוא(1.1)לוחהמוקדמותהעשריםלשנותהדמוגרפי
הגידולשיעור.1927ב-מאשרבהרבהקטנההיתר,השניםבאותןשהאוכלוסייהבבירור
הגידולמשיעורבהרבהגבוהלפיכךהיהשנהחמשיםשללתקופההממוצעהשנתי

ואילך.1927עבורהממוצע
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אחוזים.7שלממוצעשנתיבשיעורלגדולזאתבכלהמשיכהבקיבוציםהאוכלוסייהאר
המסתיימותהשנים25במשךהאוכלוסייהשלגידולהנקצבוהירידותהעליותכלעם

אחוז.13שלממוצעשנתיבשיעורהקיבוציתהתנועהגדלההשחרור,במלחמת
לאחדוהגידולהצמיחהתהליךאתעשוופוליטייםאידיאולוגייםשיקולים

מהרהעדהפךהשלושיםשנותשלהמיוחדהגידולשיעורהתנועה.שלהאמונהמעיקרי

יישמרלאשמאחשששהתעורראימתכלבסכנהנתונהעצמהאתחשהוהתנועהלתקן,
לדברשלא־היהודיתלאוכלוסייהיחסיתלגדולהתנועהתצליחלאשמאאוזהתקן
העלייההתחילהכאשרואכן,מוחלטים.במונחיםלגדולתצליחשלאהאפשרותעל

כיאםירד,התנועהשלהיחסיגודלההמדינה,להקמתהראשונותבשניםההמונית
לגדול.הקיבוציתהתנועהשלהחבריםומספרהאוכלוסייההמשיכומוחלטיםבמונחים

בעוד,1951ו-1948ביוגדולהבקפיצהכידועגדלההיהודיתהאוכלוסייה
קצבכאשרוגםבלבד.מתונהבצורהגדלובקיבוציםהחבריםומספרשהאוכלוסייה

בהרבה,הנמוךהגידולבשיעור,1951לאחרהתייצבהיהודיתהדמוגרפיתהצמיחה
שלהגידולשיעורעלבמידהעלהעדייוזהשיעורבממוצע,לשנהאחוזים3.4של

שהיההשבעים,שנותוראשיתהעצמאותמלחמתשביובתקופההקיבוציתהאוכלוסייה

בלבד.אחוזים2.3
הקיבוציתהאוכלוסייהביןהיחסעלכמובןהשפיעוהגידולבקצביאלההבדלים

שלחלקהגדלהעשריםשנותבראשיתזניחמגודל(.1.1)לוחהאוכלוסייהוכל
אחוזים6מ-יותרשללשיעורהיהודיתהאוכלוסייהבכללהקיבוציתהאוכלוסייה

לקבוצהמתייחםשהואהעובדהלאורניכרתמשמעותבעלשיאשיעורזהו.1945ב-
אידיאולוגיים.שיקוליםעל-ידיוהמונעתביותרגבוההעצמיתלמשמעתהנתונהחברתית

היחסיהדמוגרפיבמעמדהמהירהירידהבעקבותיהגררהההמוניתהעלייהכאמור,
התנועהעלבישראלהיהודיתמהאוכלוסייהאחוזים5רקנמנו1951ב-כברהתנועה.של

הששיםשנותובאמצע,החמשיםשנותבמשךנמשךהיחסיבמעמדהזהסחףהקיבוצית;

חזרההקיבוציתהאוכלוסייההיינו,כן,לפנישנה30היהבולגודלהיחסחזר
טלהדמוגרפיעתידההיהודית.מהאוכלוסייהאחוזים4מ-הנמוךלשיעורוהגיעה
שלה.היוםסדרלראשלכןועלוחזרוזה,עתידההקובעיםוהגורמיםהתנועה,

ועזיבההצטרפותהקובעיםגורמים

גורמיםכמהשלתולדההיתהומורדותיה,עליותיהעלהניכרת,הדמוגרפיתהצמיחה
העולהובמהירותמדהיםבקצבהשלושיםבשנותגדלהחבריםמספרמשתנה.בעצמהשפעלו
אוכלוסייהשלהגידולקצבהואטהארבעיםבשנותהאוכלוסייה.שלזאתעלבהרבה

שנותבאמצעהאוכלוסייה.מאשריותראיטיבקצבגדלהאחרוניםשלומספרםוחברים,
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בשיעוריםכיאםהאוכלוסייה,שלזהעלהחבריםשלהגידולקצבגברשובהחמשים
גדליםהששיםשנותראשיתמאזלשנה.אחוזים3-מהקודמיםבהרבהקטניםשנתיים

לערך.דומהבקצבהחבריםומספרהאוכלוסייה
המשקלבשווישינוייםמשקפיםהגידולשיעורישניביןביחסאלהשינויים

עתבכללתנועההמצטרפיםמספרהדמוגרפיות.ההתפתחויותאתהקובעיםהכוחותשל
מגורמיםהושפעועזיבותואילו)אכסוגניים(,חיצונייםמגורמיםבעיקרהושפע

אחר.אוזהגורםשלחשיבותומשתנהפעםמדיכאשרכאחד,וחיצונייםפנימיים
השפעותיהם.ואתהשוניםהגורמיםאתעתהנסקור

העלייההטפעת

מכרעתבמידהנקבענפש,26,000ל-4,000מ-השלושים,בשנותהאוכלוסייהשלגידולה
היהודיהיישובלאוכןהרבה,לכךלתרוםיכללאהטבעיהריבויהעלייה.על-ידי
המניעהכוחשהיתההיאהעלייהלפיכך,העשור.בראשיתאיש200,000שמנההכללי,
ממדיכאשרלמעשהנפסקהגידולאלה.בשניםהקיבוציתהתנועהשלהדמוגרפילגידול
השלושיםבשנותוהואץוחזרהעשרים,שנותשלהשנייהבמחציתמאדקטנוהעלייה

,המונית*עלייהשלהשניהגלשלהגדלההתאוצהעםהמוקדמות
.

כארבעבמשךגדלוהקיבוציתהתנועהשלוהאוכלוסייההיהודיתהאוכלוסייה
העלייהזרםכאשרשונה.היההגידולאולםהנתונים,מתייחסיםאליהןהשניםעשרות
פחותה.במידהאךהקיבוצית,לתנועההמצטרפיםזרםגםעימונחלש,1936לאחרנחלש
המצטרפיםמספרעלהשחרורמלחמתשלאחרההמוניתהעלייהגלהשפעתגיסא,מאידך
יחסית.קטנההיתהלקיבוץ

אתמשקפתקיבוציתואוכלוסייהעלייהביןהחיוביהקשרבעוצמתאלההבדלים
העולים.סוגיכלעלשווה)יחסית(במידהמקובלאינוהקיבוץשרעיוןהעובדה,

השפעתהשעצמתודומההקיבוץ,שלהמשיכהבכוחחשובמרכיבתמידהיתהאידיאולוגיה
ששיעורספקאיןהעולים.שלהמוצאוארץההשכלהרמתהגיל,עםמשתנהזאתשל

מאשרבהרבהגבוה,30-18הצעירות,הגילבקבוצותהעוליםמביןלקיבוץהמצטרפים
הגבוהותהגילבקבוצותשיעורם

4

5
שליותרהגדולבכוחההנראהכפיקשורזה.

הקשריםלניתוקגםצעירים.אנשיםשלוגישותיהםהתנהגותםעללהשפיעאידיאולוגיה
השפעהפחותלבטחישבכלל(,)והגירהעלייהשלהכרחיתתולדהשהםהמשפחתיים,

ארגוןצורותשיחפשוטבעיפניםכלועלמשפחות,הקימושטרםצעיריםעלמרתיעה
באוכלוסייה.נפש1,000לכללשנהעולים100טלכזרםמוגדרתהמוניתעלייה4
אולםלקיבוצים,המצטרפיםקבוצתושלעוליםשלהגילמבנהעלנתוניםאין5 ושללקיבוציםהמצטרפיםשלוההתפלגותהממוצעהגילביןניכרהבדלשקייםברור יותר(.צעירים)המצטרפיםעולים
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העולים,מביןאחריםהמשפחה.שלהמסורתייםלתפקידיםמתאיםתחליףהמציעותחברתי
אתבקיבוץהנראהכפימצאוהזרה,בסביבהנתקלובהםלקשייםציפולאשאולי

הקיבוץשלותפעולותפקידוארגונו,ואכן,נתקלו.בהםלבעיותביותרהסובהפתרוו
הסמוייםהביטוחלשירותיכתחליףהחדשים,לעוליםוכלכליחברתיבטחוןמעניקים

המשפחה.של
אלשנוצרביחסחשוביםגורמיםכןגםהיוהעוליםשלהתרבותיוהרקעהערכים

יותר,גדולההיתהבגולהיהודיתבקהילהלאומייםערכיםשלשהשפעתםככלהקיבוץ.
גברכןיותר,חזקהיהבההאירופיהדמוקרטיהסוציאליזםשלהמשיכהשכוחוככל

פתרוןעםבשילובלאומיתתחייההציעהזותנועההקיבוצית.התנועהשלהמשיכהכוח
הקלסי.והקפיטליזםהאירופיתהבורגנותלחוליירדיקלי

מניחהעשה,למצוותהפיכתםובמיוחדכאלה,מופשטיםמושגיםשלהתפישהאולם

העולםמלחמותשתיביןמתאימות.ארגוןוצורותיחסיתגבוההאינטלקטואליתרמה
החינוךרמתאירופה.שלובמרכזהבמזרחההיהודיותבקהילותהללוהתנאיםנתקיימו
רביםיהודיםבמזרחה.מאשראירופהבמרכזיותרגבוהה-גבוהההיתההממוצעת

זההיהלשלטוןהנאציםעלותשלפניבתקופהכיאםלאומיות,שאיפותעםהזדהו

תנועותהיבשת.במרכזהחייםליהודיםמאשראירופהמזרחליהודייותראופייני
והמוטיבציה,החינוךגבוהתזואוכלוסייהמקרבבאושחבריהןהיהודיות,הנוער
קטנהובמידההעולם,מלחמותשתיביןהקיבוציתהתנועהשלהעיקריתהעתודההיו

וחינוךמוצא,ארץגיל,שלבמונחיםהעלייהלמבנההמדינה.הקמתעדגםמזאת
ראשוןכנסיוןלקיבוץלהצטרףהמחליטיםהעוליםשיעורבקביעתגדולהחשיבותהיתר■

החדשה.בחברהלהשתלבות

הואהעוליםבקרב30-18הגילקבוצתשלמשקלההמונית,הגירהשלבתקופות
חשובגורםהיאשאידיאולוגיהלקבוצהיחסיתקטןמשקלהדברופירושיחסית,קטן

6שלהבמוטיבציה
הראשוןהגלשהיתר.(,1925-1924)הרביעיתהעלייהאתשאפייןמהזה.

המוניתעלייהשלהשניבגלהיהגםכךארץ־ישראל;לחופישהגיעהמוניתעלייהשל
שלאחרההמוניתהעלייהגלאתאפייןשהואולית-מאן־דפליג,1936ב-לסיומושהגיע

אוכלוסייתשלשמשקלהשלמרותהיא,עובדה.1951בשנתשנסתייםהמדינההקמת
זהבמשקלהניכרתהקפיצה,1932מאזלעלותהחלהיהודיתבאוכלוסייההקיבוץ

מלחמתבשנותלסיומו.הגיעכברההמוניתהעלייהשלהגלכאשר,1936לאחרהתרחשה

אתולהגדיללהמשיךהקיבוציםהצליחושנפסקה,כמעטהעלייהכאשרהשנייה,העולם

עלנמנהתקופהבאותההעוליםמביןיחסיתגדולששיעורמאחרבאוכלוסייה,חלקם

שלהסדרהמןאולם,1948לפניגילקבוצותלפיעוליםמספריעלנתוניםאין6
בתקופותהרב-שנתימהממוצעבהרבהנמוך30-18בנישלהקבוצהשמשקלנראה,סיקרון

.2לוח,43עמי(,1957)סיקרוןראההמונית.הגירהשל
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היוואידיאולוגיהגילבהן-המלחמהשנות-שניםבאותן.30-18הגילקבוצת
הקיבוציםהצליחוהארץ,לחופיוהגיעשחתרהעולהשלהטיפוסבקביעתמתמידחשובים
אליהם.העוליםמביןמהמקובלגדולחלקלמשוך־במאמץ

הכלכליוהגורסהפוליטיהממד

חשיבותוישראל,בארץהיהודיהיישובשלוהיחסייםהמוחלטיםממדיושגדלוככל
היהודיתהאוכלוסייה׳■גידולעםוגדלה.הלכההקיבוציתלתנועהאדםלכוחכמקור
הששיםבשנותמיליוןלשניהיהודיתהאוכלוסייהאתשהביאהעצמאות,מלחמתלאחר

לעתודהזאתאוכלוסייההפכההשבעים,שנותבאמצעמיליון3מ-וליותרהמוקדמות
הקיבוצית.לתנועהאדםכוחשלהעיקריתהפוטנציאלית
חיישלהמציאותעליותררבידעכמובןישובישראלישראלבארץשגדללנוער

חשוביםהםלקיבוץאנדוגנייםשגורמיםלהעריךישלכןעולה.לנוערמאשרהקיבוץ
שגורמיםספקאיןזאת,עםיחדלתנועה.הצטרפותבדברההחלטהבתהליךלגביויותר

ממדיבקביעתחשובים)והינם(היווהכלכלי,הפוליטיבממדיםלקיבוץ,אכסוגניים
שלו.האוכלוסייה
בתחוםהציוניהמעשהושלהמדיניותשלהחניתחודהיתההקיבוציתהתנועה
מעמדלההיהוככזאתהפוליטיתבפעילותהחלוץחילעלגםנמנתהלכןההתיישבות;

איןכיאםהמדינה,הקמתמאזאמנםנחלשזהמעמדההיהודי.ביישובבמעלהראשון
והעליתהפוליטיתההנהגהובעיניחבריהאצלמזוהה,עדייוכולהשהתנועהספק

הרגישיםהגבולותעלוהגנההספריישובשלהתפקידעםהמדינהשלהחברתית
המודעותאתמגדילהובטחוןחוץבתחומיהמתיחותהתגברותהמדינה.שלוהחיוניים
התנועה,שלהאידיאולוגיהמשיכהכוחאתמחזקתהקיבוץ,שלהלאומייםלתפקידים
העזיבה.אתומקטינה

אוכלוסייתעלחיוביבכווןהכל,בסרפועלת,היאגםהכלכליתבפעילותמיתון
7הקיבוץ

השלושים,שנותבסוףהעשרים,שנותשלהשנייהבמחציתהשפלבתקופות.
׳הצטרפושלמפעליםההסתדרותאירגנה,1966-67שלבמיתוןשנהכשלושיםולאחר

משמעותית.היתההקיבוץאלזרימהשלבמונחיםהתגובהמובטלים.ביןלקיבוץ׳
בחוץ,ומשתפריםטוביםכלכלייםתנאיםהמבטיחותגיאות,שלתקופותזאת,לעומת
מנוגד.בכווןהכלבסךפועלות

שלממדגםלהשישהקיבוץ,למסגרתמחוץולפעילותלחייםהאפשרויותמגוון
הציבורי,השירותהבטחון,מערכתמצדהביקושהמדינה.הקמתלאחרמאדגדל׳שליחות׳,
אידיאולוגית,מוטיבציהבעלמאומןאדםלכוחוההסתדרותהממשלהשלהעסקיוהסקטור

זאת.בהשערהחזקהבצורהתומכיםאחר,מידעוכן,7.4בלוחהנתונים
7
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הנמנההאדםכוחשלהגבוההאיכותולוותיקים.אדםכוחשלבלתי-נדלהכמעטשוקיצר

האישייםוהקשריםהמינהליים,וכישוריוההנהגהיכולתהקיבוצית,התנועהעל

התנועהלאנשיאפשרויותויותריותרפתחוישראל,שלהפוליטיתההנהגהעםההדוקים

בדרךהמבטיחותאלה,תעסוקהאפשרויותהקיבוצית.התנועהשלרקעלושהיהמיולכל

שליחות,שלתחושהוגםכלכלי,בטחוןבקיבוץ,הקיימתמזאתגבוההקצתחייםרמתכלל

יותרקצתגדוללכךשהתמריץדומהאולםהחברים.לכללעזיבהתמריץאתמגדילות

8מהממוצעגדולהואשלהםהיזמיוהדחףהמינהליתשהיכולתהחבריםמביןלאלה
אלא.

גדולהמשמעותבעלתכמובןהיאקיבוץלעזובההחלטהאחר,לקיבוץבמעברמדובראם

לגמרי.שונהחייםלאורחמעברפירושהעבודה;ושלמגוריםשלמיקוםלשנותמההחלטה

הואוהארבעיםהשלושיםהעשרים,בשנותהמצטרפיםמספרועלעזיבותעלהמידע

9בלבדחלקי
גםלהיותנוטותנכנסיםשלניכרזרםישבהןשתקופותמרמזהואאך,

המשתניםשניביןמסויםפיגורקייםכיאםעוזבים,שלגדולמספרישבהןתקופות

10הללו
גיאותגדולה,עלייהשלבתקופותביותרגדוליםלכןהםהעזיבהשיעורי.

המדינה.ושלהציוניתהתנועהשלהחוץ׳בייחסייחסיושקטכלכלית

ועזיבההצטרפותטבעי,ריבוי

שנותמאזהאוכלוסייהגידולאתהקובעכגורםהטבעיהריבוישלהגדולההחטיבות

בלבדגסיםאומדניםמצוייםבידינו.4.3לוחעל-ידיהיטבמומחשתואילךהחמשים

אולםהשלושים,ובשנותהארבעיםבשנותכחבריםקיבוציםילדיוקבלתטבעיריבויעל

תקופהבאותהאוכלוסייהלגידול)הפנימי(הדמוגרפישהפוטנציאלרומזהחלקיהמידע

לשנה,מכמאתייםיותרהיהלא18לגילשהגיעוהקיבוציתהתנועהילדימספרקטן.היה

המאוחרות,הארבעיםבשנותלשנהממאהיותרהיהלאהואהמוקדמות;החמשיםבשנות

נסיוןנעשהבהםב',ובנספחלעיל3בפרקהאוכלוסייהפונקצייתעלדיוןראה0
ממדיה,אתהקובעיםהעיקרייםוהגורמיםאוכלוסייהביןהפורמליהקשראתלנסח
היחסיתההכנסהרמתעלדיוןגםראהזה.בסעיףהמוזכראמפירימידעבסיםעל

.8בפרקבההשינוייםוקצב
לתופעההמיוחסנייטרלימונחאיננוהקיבוציתבתנועההמקובל'עזיבה׳המונח9

גישהשלמונחאלאעבודה,ומקוםמגוריםמיקוםשינוישלהרגילההדמוגרפית
ערכית.

קיבוצים:שללעזיבהבנטייההבדליםשלבמונחיםלהסברניתנתזותופעה10
ניתוחותיקים.שלמזובהרבהגבוההחדשיםחבריםושלמועמדיםשללעזיבההנטייה
22ש-מראה,1938-1935השניםארבעשללתקופההמאוחדהקיבוץשלהעזיבהנתוני

מביןאחוז78פחות,אוחודשים3בקיבוץהיותקופהבאותהמהעוזביםאחוז
תקופהבאותהמהעוזביםאחוזים10כ-רקפחות.אואחתשנהבקיבוץהיוהעוזבים

מתייחסיםהנתונים(.24-23עמיתאריך,)ללאאידלסוןראהויותר.שנתייםבקיבוץהיו
אחוז60כ-שניםבאותןהיוזאתבתנועהכילזכורישאולםהמאוחד,לקיבוץרקאמנם

הקיבוצית.בתנועהמהחברים
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11מעשרהיותרהרנההיהלאהמאוחרותהשלושיםובשנות
שהמקורותלומר,ניתךלכן.

הראשונותהשניםבארבעיםזניחגורלבעליהיואובלוסייהלגידולהפנימיים
אתשקבעוהבלעדייםהגורמיםכןאםהיוועזיבותהצטרפויותהתנועה.שללהיסטוריה

שניהשלושים.בשנותגםולמעשההעשריםבשנותהחבריםמספרואתהאוכלוסייהממדי
המאוחרות.הארבעיםבשנותבחשיבותםהמכריעיםהגורמיםעדייוהיואלהגורמים
אוכלוסייתשלגידולהועצםבפריון,הניכרהגידולהמצטרפים,במספרהירידהאולם

לגידולתרומתםואתחיצונייםגורמיםשלהיחסיתהחשיבותאתבהרבההקטינוהקיבוץ,
מייצג(4.4)לוח1936ב-החבריםולמספרלאוכלוסייהנפש1,600שלהתוספתהקיבוץ.

זהואלה,בשניםהתנועהשלהמוחלטיםלממדיםמתייחסיםאםהשלושים.שנותאתהיטב
משתמעוממנוהבאות,השניםלשלושיםהאופיינילזהדומההגודלסדר-גדולמספר
באותןהיההטבעילריבוי(.4.4)לוחאחוז25כ-שלמאררבשנתיגידולשיעור
זרםהיאזהבעשורהבולטתוהתופעהקודם,נאמרשכברכפיזניחה,השפעההשנים

3,200כ-שלממוצענכנסיםמספרעלרומזמוסמך,אולםחלקי,מידעהמצטרפים.
-השוואהולשם.1938ל-1933שביןהשניםבחמשאוכלוסייה(עבוריותר)קצתחברים
מספרהיהשבהן-1968ו-1967-שניםשתירקהיוכןשאחריהשניםשלושיםבמשך

הקיבוציתהתנועהאוכלוסייתהיתהאלהשניםשבשתילזכורוישמזה.גדולהנכנסים
השלושים.שנותבאמצעמאוכלוסייתהשבעהפיגדולה

בשנותשנתיבממוצעבאוכלוסייה(-מכךיותר)וקצתחברים1,600כ-שלהעזיבה
חזרהעוזבים,שלכזהלמספריחסית.גדוליםממדיםבעלתהיאהמוקדמותהשלושים
בשנותהמצטרפיםומספרהעוזביםמספרביןהיחסהששים.בשנותרקהתנועהוהגיעה
מאשרגבוהלאהנראהוכפי(,4.4לוח)ראההששיםבשנותמאשרנמוךהיההשלושים

החבריםואוכלוסייתהעוזביםמספרביןהיחסאולםוהחמשים.הארבעיםשנותברוב
בשניםהיותרלכלאחוזים4ל-בהשוואהאחוז16-14-גבוההיההשלושיםבשנות
בשנותבלבדאחוזים2-1.5ולעומתהחמשיםשנותלגבימקבילמידעישעבורו
הששים

11

12
שלבהרבההגבוההמשקל,1950מאזלהסביר.כאמורניתןהזהההבדלאת.

30ר.-בשנותבקיבוציםהטבעיהריבויכשיעורלאלף17שלשיעורנזקוףאפילו11 של(8)בטורלרשוםהיהצריךאותםטבעיריבוישלהמוחלטיםהנתונים,40וה- 700ו-250,500מ-פחותלהיותצריכיםהיו1945ו-1936,1940לשנים4.3לוח
והמוצגבקיעל-ידישחושב,1942ל-הגולמיהתחלופהששיעורלהדגישישבהתאמה. לייחסשניתןהטבעיהריבוילשיעורהעליוןהגבולהואלאלף17ש-רומז,4.7בלוח והארבעים.השלושיםבשנותלקיבוצים

נתוניםעלבעיקרומבוסםהשלושיםבשנותוהעוזביםהנכנסיםמספרעלהדיון12
בעובדההמתחשבקירובהואאחוזים,16-14המוזכר,השיעורהמאוחד.הקיבוץשל קיבוציותבתנועותמאשרמסויימתבמידהגבוהיםהיוהמאוחדבקיבוץהעזיבהששיעורי

,1939)המאוחדהקיבוץ(,1937)זקעלמבוססיםלהםוההתייחסותהנתוניםאחרות. (.24-23עמיתאריך,)ללאאידלסוןועל(52-51עמי
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1969-1936אוכלוסייה:שינוישלאינדיקטורים4.4לוח

היחס
ביו

מצטרפים
7ועוזבים

(9)

)אחוזים(חברים )אחוזים( אוכלוסייה
קבלת
7ילדים

(8)

7עוזבים

(7)

מצטר¬
7פים

(6)

ו¬ס
הכל

א(5)

גידול
7טבעי

(4)

7עוזבים

(3)

מצטר¬
7פים

(2)

סך-
הכל

א(1)

23 25 1936
13.3 18.4 1940
3.4 6.8 1945
7.0 2.7 9.8 1951
4.6 2.5 5.5 1954
3.6 2.0 1.0 1958
2.5 1.8 0.2 1961

0.5 3.6 2.1 1.1 2.6 2.0 2.2 1.3 1.0 1965
3.2 3.5 1.6 5.1 6.6 1.9 1.9 1.4 1.3 1966
3.2 2.9 1.3 4.1 4.9 2.1 1.5 4.9 5.3 1967
1.4 3.2 2.2 3.2 3.7 2.2 2.4 5.0 4.6 1968
0.7 3.1 1.8 1.3 2.2 2.3 2.2 2.2 1.9 1969

האמורות.השניםביןגיאומטרייםממוצעיםשנתייםשינוישיעורי:1954-1936
)חברים(.1933-36ו-)אוכלוסייה(1931-36לשניםהם1936לשנתהנתונים

.4בטורמחולק9וטור,1בטורמחולק5טור-4.3מלוחמחוטב:1969-1958

9ובטור)אוכלוסייה(4.3ובלוח1בטורמחולקים4.3בלוחהמתאימיםהטוריםב

)חברים(.
ג

חושבלאכאןהמוצגהטבעיהגידולששיעורמפני(,1)טור*(2)+(4)-(3)

למ״ם.ממקורותישירותנלקחאלא,4.3מלוח
.11בטורמחולק10טור:4.3מלוחמחושב7

וחישוביו.4.3לוחמקור:
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לביןהעוזביםמספרביוהיחסעלספקללאהשפיעבקיבוץוחונכושנולדוילדים
שהצטרפואלהשלהממוצעהחברותמשךגםלזאת,בנוסףוהאוכלוסייה.החבריםמספר

הששיםבשנותוהחבריםהאוכלוסייהשלרובהרובעדייו)שהיוכבוגריםלתנועה
בשנותמאשרארוךיותרהרבההיהואילךהחמשיםבשנותהשבעים[שנותובאמצע
2.5ל-1.5שביובתחוםנעלאוכלוסייההעוזביםמספרשלהיחסולפני-כן.הארבעים
13הששיםבשנותאחוזים

הםבוהמקוםאתלבכראנשיםשלשהנטייהמאליו,מובן.
בההחברתית-כלכליתבמערכתמרחיק-לכתשינוימחייבתניידותאםבמיוחדנמצאים,

אתהזמןבמשךשהקטינההיאבקיבוץ,עזיבהשלבמקרהכמדוברופועלים,חייםהם
14העזיבהשיעורי

.

נסיווהיהחבריםשלבלבדקטנהלקבוצהכאשרהעשרים,בשנותהעזיבהשיעורי
עבוררצופהנתוניםסדרתכצפוי.גבוהיםהיוכקולקטיב,חייםשלממושךיותרקצת

כאותםהעבודהפלוגותשלהדמוגרפיתהיציבותחוסראולםמצויה,איננהזאתתקופה
עזיבהשיעורידבר.לשםהיה-מהתנועהמאדניכרחלקשניםבאותוהיווהן-ימים

15עשורבאותוהעבודהבפלוגותדופןיוצאותהיולאאחוז40-35שלשנתיים

*

אי-.
מקובלתתחמושתהיתההעזיבה,בנתוניביטויהעלשבאההזאת,הדמוגרפיתהיציבות

התנועה.שלהקיוםזכותעלבוויכוחיםלקיבוץהמתנגדיםבפי

דמוגרפיותתכונות

העדתיהמבנה

היאהמדינההקמתמאזהשניםבשלושיםהיהודיביישובביותרהחשובותהתופעותאחת
אזוריםמאותםבאו1948לפניארצהשהגיעוהעוליםרובהעדתי.במבנההשינוי
והכלכלייםהחברתייםהכוחותלהשפעתאחרתאוזאתבמידהנתוניםשהיואירופהבמזרח
שבהןהמערבממדינותבאאחרגדולוחלקהתעשייתית,המהפכהעל-ידישנוצרו

ביןהרבההניידותהיאהששיםלשנותהאופייניתהמעניינותהתופעותאחת1 העוזביםמןאחוז,40אףהזרמיםובאחדאחוז,20מ-יותרותנועות.קיבוצים שלוהקמתםנישואיםבגיןככולםרובםאחרים,לקיבוציםעברוקיבוצים1965ב- הקיבוצית.התנועהשלעזיבותכמובן,אינן,כאלהעזיבותחדשים.משקים
מבוססתופעילותםחייהםמקוםאתלבכרפרטיםשלהנטייהאתהמסבירהההשערה14 החברתיותתכונותיולאורוכלכליות.פסיכולוגיותעלויותיששלניידותהעובדה,על המעברשללפרטוהכלכליתהפסיכולוגיתהעלותהקיבוץ,שלהייחודיותוהכלכליות )כולללמקוםממקוםמעברשלמזוגדולהלהיותצריכהלא-קיבוציתלסביבהמהקיבוץ הלא-קיבוצית.במערכתעבודה(מקוםהחלפת
שלמהסדרהלגזורניתןשאותםהעבודה,בגדודהעזיבהשיעוריהםלכךדוגמה15 במיוחד.גבוהיםהיואלהשיעוריםאולם(.1.1ללוחגהערה)ראההחבריםמספר
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חלקםדרמטיתבצורתגדל1948לאחראולםשורש.היכתר.כברהתעשייתיתהציביליזציה

התרבותיתהמושגיתוהמערכתהערכים,הכלכלית,המשמעתבהמסביבהשהגיעוהעוליםשל

בנמצא.)כמעט(היולאתעשייתיתלחברההאופייניים
ממוצאיהודיםכיהמראים4.5לוחבנתונימומחשתזורבת-משמעותהתפתחות

אחוז53שלוהשיעורי1948ב-היהודיתבאוכלוסייהאחוז53שלרובהיוואירופי

המנדט:בתקופתהיהודיתבקהילההאירופיהיסודשלמשקלושלאומדו-חסרלמעשההוא

צאצאיםהיורובםארץ־ישראל,כילידימוגדריםבלוחהמיוןשלפיהאחוז35מבין

ארה״בילידיהיתרביוכוללת׳אחרים׳הקבוצהכן,עליתראירופי.ממוצאלהורים

אירופי.ממוצאיהודיםככולםרובםהםשגםודרום־אפריקה,ודרום-אמריקה,
מהאוכלוסייהכרבעהעדתי.במבנהלכתמרחיקשינוימשקפים1961ל-נתונים

אסיה-מארצותעלה(1948ב-אחוזים7לכ-)בהשוואהשנהבאותהבישראלהיהודית

ארצותיוצאיהעוליםביןמהממוצעבהרבההגבוהיםהילודהשיעוריבגללאפריקה.

בקבוצהאסיה-אפריקהמארצותעלושהוריהםילדיםשלהיחסימספרםאסיה-אפריקה,
שלהעדתישההרכבמכאן,.1948ב-מאשרבהרבהגבוה1961ב-היהישראלי׳ילידי

ויאירופה׳יאםיה-אפריקהיבטוריםשמוצגממהיותרהרבההשתנההיהודיתהאוכלוסייה
שויוןכברהיההשבעיםשנותובראשיתהששיםשנותשבסוףלומר,ניתן.4.5בלוח

16היהודיתבאוכלוסייההעיקרייםהעדתייםהמרכיביםשנישלבממדים
.

לרשותנוהעומרהמידעהקיבוץ.אוכלוסייתשלהעדתיההרכבאתעתהנבחן

לקיבוץרקמתייחםהחברים,שלהמוצאארצותבדברהמדינה,הקמתשלפנילתקופה
17ו-1937ולשניםהמאוחד באירופה,מוצאארצות8לפיממוייניםהנתונים.1938
הקטגוריהאחרות׳.׳מדינותשלושאריתישראל,ארץוהדרומית(,)הצפוניתאמריקה
כיוןאבלבאירופה,שאינןממדינותעוליםכנראהכוללתזהבמיוןאחרות׳׳מדינות

ויוגוסלביה,הונגריהצרפת,אנגליה,כגוןממדינותעוליםעבורנפרדיםנתוניםשאין
שנמנוהאחוזיםשלושהמתורכן,אםבאירופה.מארצותעוליםגםכוללתשהיאלשעריש

הקיבוציםמחבריאחוזים2-1.5שרקהיאההערכהאחרות׳,׳מדינותבקטגוריה1938ב-
לפניהקיבוציתהתנועהאוכלוסייתאחרות,במליםבאסיה-אפריקה.מוצאמארצותהיו

האשכנזית.מהעדהכולהכמעטהיתה1948
ביןהעדתיההרכבבמגמותהניגודעלמצביעים4.5בלוח1961ל-הנתונים

אסיה-יוצאישלשמשקלםבעודהכללית.היהודיתוהאוכלוסייההקיבוץאוכלוסיית
(,16הערה)ראהאחוז40מ-גדולהיהשנהבאותההיהודיתבאוכלוסייהאפריקה

שלשיעורםהאב,שלהלידהארץלפיישראלי'ילידיהקבוצהאתממייניםאם16
(,1968)וקלינוב-מלולהלויראה(.1965)ב-אחוז46הואאסיר,-אפריקהיוצאי
.11לוח,47עמי

(.57עמי,1939)המאוחדהקיבוץ17
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ים(. )אחוז1961ו- 1948לידה: יבשתלפי יהודית אוכלוסייה4.5לוח

גאחר באירופה ה¬יאס
קר.יאפר

ב ישראל סי
הכל

א1948

4.8 52.7 7.1 35.4 100.0 סו-הכל
5.4 59.3 2.2 33. 1 100.0 קיבוצים
3.2 52.2 4.7 39.9 100.0 מושבים

א1961

4.5 32.8 24.9 37.8 100.0 סך־הכל
9.1 33.5 6. 1 51.3 100.0 קיבוצים
4.8 22.0 30.9 42.3 100.0 מושבים

בלויבוציםהיוהיהודיתמהאוכלוסייהאחוזים4.2ו-1948,7.6ב-
בהתאמה.אחוזים,6.4ו-4.0הם1961ל-הנתוניםבהתאמה.ובמושבים,

עיקריות.לידהארצותב
עיקריות,בארצותנכללושלאובאירופהבאסיה-אפרקיהארצותכוללג

לא-ידועה.לידהויבשתואוקיאניה,אמריקה
לוח,84עמי;15לוח,36עמי;14לוח,34עמי,1962)למ״סמקור:

(.14לוח,25עמי,1956)וסיקרוןגיל(;41לוח,122125עמי;34

כן,עליתרהקיבוצית.התנועהשלמהאוכלוסייהאחוזים6רקהיוותהזאתקבוצה
בשורהישראלי׳ילידישלהקבוצהשכלאומרים1938ו-1937ל-המאוחדהקיבוץנתוני

יוצאיקבוצתעללמעשהנמנית(1948ב-שכןכל)ולא1961ב-לקיבוץהמתייחסת
שינוייםחלוהשבעיםשנותולראשיתהששיםלשנותחלקימידעלפיאירופה-אמריקה.

בוודאיזהיהיהקטנים.היוהםאולםמוצא,ארצותלפיהקיבוציםאוכלוסייתבהרכב
אתבזאתמוניםכאשראסיה-אפריקה,קבוצתיוצאישלשמשקלהנאמראםאומדן־יתר

בקיבוצים,האוכלוסייהמכללאחוזים9או8לכ-עלההארץ,ילידיהשניהדורבני
השבעים.שנותובראשיתהששיםשנותבסוף

הקיבוץשלהעדתיבהרכבהרצףאתמדגיש4.5בלוחהמוצגהכמותיהמידע
כמואופיקוויאותם-ולרעלסוב-היוהמוקדמותהשבעיםבשנותהעדתילמבנהו
מורכבתהקיבוץאוכלוסייתהיתההשבעיםשנותבסוףגםאחרות,במלים.1948לפני
התנועהשלשתכונותיהלומרניתןגםלכואירופי.ממוצאיהודיםככולהרובה

מהעל-ידימאופיינותבישראל,אחרתחברתיתקבוצהכלשלמאשריותרהקיבוצית,
ומסייעיםשסייעווהגורמיםהתנאיםלפיכך,תעשייתית׳.׳חברהלקרואשמקובל
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רבהמשמעותבעליעדייו,ספקללאוהםהיו,התעשייתיותהחברותבכללצמיחה

התנועה.טלולהישגיההביצועלרמתהכלכלי,לפוטנציאל

הגילמבגר׳

בהכרחשונהיהיהחבריהשלהחייםשנותבמשךשנתהוותהקהילהשלהגיליםמבנה

לגביכלקודםכמובןתופשזהיחסית.ארוכההיסטוריהלהשישקהילהשלמהמתכונת
מהגירהניכרתבמידהשהושפעואוהגירה,תנועותשלתולדהשהןחברתיותקבוצות

פירמידתאנשים.שלגדוליםמספריםטליציאהעל-ידיוביןכניסהעל-ידיבין
במספרןקטנותחברתיותבקבוצותבולטתתופעהלהיותעטויהחסרת-רציפותגילים

18יחסיתויחדשות׳
.

הגיליםמבנהמוצגבו,4.6בלוחביטוייואתמוצאותאלהדמוגרפיותתכונות
הראשונות,לשניםהנתוניםאיכות.1927מאזנבחרותבשניםהקיבוציתהתנועהשל

אתמבטאיםשהםדומהאבלהששים.שנותלנתוניבהשוואהמאדירודה,1927במיוחד

במבנהביותרהגדולהההומוגניותעלמצביעים1927נתוניביותר.החשובותהתכונות

יותרצרספקללאהיהתקופהבאותהקיבוציםחבריגילנעשבוהתחוםהגילים:
מעלהיההקיבוציתהתנועהבכלחבריםקומץהלוח.בנוישלפיו44-19שלמהתחום

.30לגילמעלהיורביםולאהמוקדמות,השלושיםבשנות40גיל

עלכמובןהשפיעוהעוזביםושללתנועההנכנסיםשליחסיתהגדוליםהמספרים
עלוהעזיבההכניסהזרמישלההשפעהופחתההלכההזמןבמשךאולםהגילים.מבנה

בטורמעיוןבנקלכךעללעמודניתןהפריון.שלחשיבותווגדלההגילים,מבנה
הנמוכההגילאיםקבוצתשלבמשקלהניכרתקפיצהמראההוא.4.6לוחשלהראשון
הואמכןולאחר,1936ב-אחוז15ל-1927ב-מהאוכלוסייהאחוזים5מכ-ביותר,
40כ-היוותה18-0הגילקבוצתנורמלי.גיליםמבנהלקראתרציפהתנועהמראה

רגילות.אוכלוסיותשלגיליםלמבנהקרובכברוזההששים,בשנותאחוז
שובמכןולאחר1940ו-1936ביןובפריוןבנישואיוהניכרהגידוללמרות

השתנהלאבאוכלוסייהביותרהנמוכההגילקבוצתשלמשקלה,1951ו-1945בין
תורםזהזרםגדול.היהלתנועההנקיהנכנסיםזרםאלהבתקופותניכרת.במידה
בתקופותלתנועה.המצטרפיםרובנמניםעליה,44-19הגיללקבוצתיותרהרבהכמובן

שנותראשיתומאזהשנייההעולםמלחמתבימי)כגוןקטן,נקינכנסיםזרםשל
שמשקלםכיוןהגילים.הרכבאתהקובעלגורםשנעשההואהטבעיהריבויהחמשים(,

כוון.באותופועלכשלעצמוהזמןגדול,תמידהיההמועמדיםביןרווקיםשל

היסטוריהלהישאםאףקטנהבקהילהבדרו-כללרציפהאיננההגיליםקשת10
ארוכה.



,ב א)אחוזים(1975-1927 -בקיבוץהגיליםהתפלגות4.6לוח

+65 64-45 ג44-19 ג18-0

קיבוציםא.
— — 95-90 10-5 1927

0.4 0.3 84.0 15.3 1936

0.7 2.1 80.0 17.2 1940

1.2 5.1 67.3 26.4 1945

1.6 6.4 62.6 29.4 1951

2.5 12.9 37.7 46.9 1961

3.3 18.6 39.5 38.6 1967

5.8 16.2 — — 1975

יהודית( )אוכלוסייהישראלב.
5.3 20.0 32.1 42.6 1961

6.7 19.8 31.7 41.8 1967

מסן־-כלשני-שלישים)המכסה1931ב-המאוחדהקיבוץממיפקדמחויץ1927ל-הנתון לתושביםחושב18-0לגיליםהנתון,1951-1936בשניםהקיבוצית(.האוכלוסייה מכך,כתוצאהמטה,כלפיההטיההנוער(.חברותנכללולא)כלומר,בלבדקבועים
1945וב-1940ב-קטניםהיוהנוערחברותבנישלשמספריהםמכיוןרצינית,אינה 64-45לקבוצותחולקה+45הגילבקבוצתהאוכלוסייה.1951וב-1936ב-וזניחים החבריםהוריומספרקודמות,בשנים44-20בגיליםהאוכלוסייהבסיםעל+,65ו-

שולית.היא44-19קבוצתבמקור.שדווחו
1967ו-1961לשניםנוספיםאינדיקטוריםישנם

1975 1967 1961

ישראל קיבוצים ישראל קיבוצים ישראל קיבוצים

29.8 28.3 31.0 25.6 34.7 34.8 14-0גיל

43.3 49.7 42.5 52.6 40.0 50.1 44-15גיל

30.4 29.8 29.8 28.6 28.8 24.8 ממוצעגיל

25.7 24.7 — 25.6 21.1 חציוניגיל
50.4 52.5 50.7 52.8 הגבריםאחוז

.19-0,44-20היאהחלוקה,1967ו-1961לשניםג

מם',1968ו-)(12לוח,47-46עמי,13מם',1962)סטטיסטישנתון-ישראלמקור:
עמי,1932)המאוחדהקיבוץ,1927-קיבוצים(.12ב/לוח,34עמי,14

שנתייםדו״חותעלהמבוססים)שלי(עצמייםאומדנים:1951-1936(.323-322
(.1969)1967:085(.2לוח,1963)למ״ס:1961הקיבוצים.של
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במשךביותרהנמוכההגיליםקבוצתשלבמשקלההניכריםהשינוייםמקום,מכל

זרםעצמתשלהגדולההחשיבותאתמדגישיםהחמשים,שנותומאזהעולםמלחמת

,1967וב-1961ב-הגיליםהרכבהשוואתהגילים.פירמידתעלוהיוצאיםהנכנסים

שלנקיר׳לזרםכימראהשוב,ירדביותרהנמוכההגיליםקבוצתשלמשקלהכאשר

-נכנסיםשלהנקיבזרםהגידולזה.דמוגרפיפומטרעלמיידיתהשפעהישנכנסים

קטןבגידולמשתקף-הימיםששתמלחמתבעקבותגבראבל1965ב-כבראמנםשהתחיל

הנמוכההגילקבוצתשלבמשקלההניכרתהירידה.44-19בנישלהקבוצהבמשקלאמנם
בזרםהגידולשלתולדהאכןהיתה(4.6ללוחאהערהראה,14-0)1967ו-1961ביו

הקיבוציתבתנועההגיליםבמבנההפערשלתוצאהגםהיאאבלנכנסים,שלהנקי
החמשים.שנותבראשיתניכרתבמידה)הממוצע(הפריוןאתשהקטינה

גדולהיהלאכבר44-19הגילבקבוצתהאנשיםמספר1961בשנתלעבר,בניגוד
שבגילהקבוצהמשקלהיהשניםעשרות4כ-שבמשךלציין,ישזהעםיחדיחסית.מאד

שיעוריעלברורההשפעהכמובןלכךהיתהביותר.גדולהקיבוציתבתנועההפריון
טבעי.ריבוישיעוריועלילודה

גבוהבאוכלוסייהכלכליתפעילותהפעילההקבוצהשלמשקלהגםהיהבמקביל
44-19הגילבקבוצתהיוהקיבוץמאוכלוסייתאחוז60מ-יותרזאת.בתקופהביותר

65בניקבוצתשלמשקלהבלבד.אחוזים5כ-נמנו65-45הגילקבוצתועל,1951ב-

כמובןהיתהעבודהבכוחהגדוליםההשתתפותלשיעוריתקופה.באותהזניחהיהומעלה
הללוהדבריםאתלנסחניתןהחיים.רמתעלגםולכןלנפשההכנסהעלחיוביתהשפעה

פעילהשאיננההאוכלוסייהקבוצתשלהקטןמשקלהדהיינו:אלטרנטיבית,בצורהגם

נתוןהיהשניםשבאותוהקיבוצי,המשקעלהנטלאתהקלהראשוניםבעשוריםכלכלית
19שלוהכלכליהחייםכושראתלהוכיחכדיונאבקרבלמתח

.

1961ב-הגיליםמבנהביןמאשריותרגדולניגודייתכןלאכילומרניתן

בשנותוכמהכמהאחתועל,1951ב-הגיליםמבנהוביווהשבעים(הששיםשנות)ובמשך

שונה.יגיל'בניליישוביםהמתייחסיםממוצעיםכמובןהםהמובאיםהנתונים19
המתקבלתהתמונהכיאםיישוב,בכלהגיליםבמבנההשינוייםאתלהסתירעשוייםהם

עד85כ-יישוב,שללקיומוהראשונותבשניםדומה:היאהבודדיםהיישוביםלגבי
שלמשקלה(.30-19)למעשה44-19הגילקבוצתעלנמניםמהאוכלוסייהאחוז95

לערך.שנים20כעבוררקאחוז40ל-מתקרבאולםהשנים,במשךיורדזאתקבוצה
שלגיליםפערהיווצרותהיאהבוררהיישובעלהחלהאחרתחשובהתופעה

הואהפערהיישובהקמתלאחרהשניםעשרילדיהם.וביןהחבריםביןשנה30-20
הלאה.וכן,40-20הגילבקבוצתהואהפערשנהעשריםלאחר,30-10הגילבקבוצת

ביישובים,וחברתיותכלכליותבעיותיוצרותהגיליםבפירמידתאלהאי-רציפויות
שלהשלמותקבלתשלברורהדמוגרפיתמדיניותבאמצעותעליהןלהתגברמנסיםוהם

עתהשזההשלמהלקלוטאולהתאחדלפיכךמנסהלערך10בןקיבוץצעירים.גופים
הןהאלהההשלמותחדש.קיבוצייישובבהקמתלהשתתףגםוביכולתהלפרקההגיעה
הגיל.בפירמידתפערלסגירתהאמצעי
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לשני-שלישיםמקרוב44-19הגילקבוצתשלבמשקלההירידהוהארבעים.השלושים
ישרצוף.כמוכןהיה1961ב-האוכלוסייהמשלישלמעלהלקצת195כ-גמהאוכלוסייה

במידהמאפיל4.6בלוחהגיליםקבוצותמוגדרותעבורוהתחוםשלשגודלוגםלציין
1967שנתוניואף־על-פיהגבוהות.הגילקבוצותשלהיחסיגידולומידתעלמסוימת
שהמגמהלומרניתןהגילים,התפלגותשלהכלליתבמגמהקלכווןשינויעלמצביעים
הלכווהשבעים,הששיםשנותובמשךהחמשים,שנותראשיתמאזברורה:היאהכללית

שללפחות(הקצר)לטווחהמשמעותבעלהכלכליהיתרוןאתואיבדוהקיבוצים
העבודה.בגילאנשיםשליחסית,מאד,גדולהקבוצהלהשישאוכלוסייה

ללמודשניתןכפיוהששים,החמשיםבשנותמהרהזדקנהאכןהקיבוץאוכלוסיית
בולטיהיהההזדקנותתהליך.65ל-ומעל65-45הגיליםקבוצותשלהמהירמהגידול

ללוחבבהערה1967ו-1961ל-החציוניהגילנתוניעל-ידיהמתבטאמזהיותראף
השבעיםשנותשלהשנייהבמחציתהקיבוציתלתנועההנקיהכניסהזרםאםאלא,4.6
במיוחד.גדוליהיה

שלהיחסישבמעמדהעובדה,עלמצביע4.6לוחשלנלהערההמצורףבלוחעיון
אוכלוסייתהיתה1950שלפניבעודניכר.שינויחלדמוגרפיתראותמנקודתהקיבוץ
4.6בלוחהמשוויםהנתוניםהיהודית,האוכלוסייהמאשרצעירההקיבוציתהתנועה
בדברהנתוניםלעתיד.שכןכלולאלהווה,ולאלעבראופייניתתופעהשזאתמציינים
מלמדים1967ב-היהודיתובאוכלוסייההקיבוציתבאוכלוסייה18-0קבוצתמשקלי

היההאוכלוסייהלכלבהשוואההקיבוץאוכלוסייתשלמעמדההשבעיםשנותשבאמצע
הימים.ששתבמלחמתהמסתיימתבתקופהמאשרטובפחות

ופריוןטבעיריבוי

בשיעוריביטוילידילבואצריכיםזמןעל-פניבווהשינוייםבקיבוץהגיליםמבנה
.1951שלפנילתקופהמצויהאינהפריוןשלזהגולמימודדשלרציפהסדרההילודה;

לחישובהניתןמודדלחבר,אולבוגרהילדיםמספר-תחליפילמודדנזקקיםאנולכן
ואילך1951מ-ותמותהילודהושיעוריאלהשיעוריםיחסית.ארוכהתקופהעבור

.4.7בלוחמוצגים

נמוכים1931ב-היולחבר,הילדיםומספרלבוגרהילדיםמספרהשיעורים,שני
20לערך0.2-ביותר

יחסית.נמוךהיההפריוןהעשריםבשנותשגםכמובןנובעמזה.
.1931ל-נתוניםעלהמבוססתזאת,בהתרשמותתומךבידינוהמצויאיכותימידע

שללזהדומהעדייו1940שלהשיעור-הארבעיםבשנותרבהבמידההשתנוהדברים

כפוליםהשיעוריםשניהיו1945ב-כבראולם(,1931שלהשיעורעםהזהה)1936

הדברים.אתהיטבמייצגספקללאהואאבלבלבדהמאוחדלקיבוץהואהאומדן 2 0
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נוספים.אחוז30-15ב-גדלוהם1951ל-1945שביןהתקופהובמשך,1940שלמאלה
הואלאלף35.9שלהילודהשיעור.1951מאזמצוייםותמותהילודהשיעורי

אתהביאוזאתלתקופההמיוחדיםגורמיםכמהשהוא.תקןכללפיביותרגבוה
המוטההגיליםמבנהספקללאהיהביותרהחשובהגורםזה.שיאלשיעורהילודה

)לוחאחוז62היההוצןישיםשנותבראשיתהפריוןבגילהאוכלוסייהמשקל-מאד
שהיהלתנועההגדולהמצטרפיםזרםבגללגידולשללתהליךנתוןעדייווהיה(,4.6

הנוערתנועותוחבריצעיריםמעוליםמורכבוהיההעצמאותמלחמתלאחרמידבשיאו
שרובגםלזכור)ישובילודהבנישואיםלדחייהגםגרמההמלחמההישראליות.
במשךהילודההקטנתשלבכווןלהשפיעהיהשעשוימהבחזית,ממשהיוהקיבוצים

לתופעהביטוילכןהוא1951-המוגברהילודהשיעורלאחריה(.ומידהמלחמה
הילודהשיעור-ירידהחלהשאחריו,(1>31ץנ)תזססג(הילודה׳■גיאותשלהידועה

והגיעולרדתהשיעוריםהמשיכוהמוקדמותהששיםבשנותבלבד.לאלף25היה1956ב-
שלהמגמההשבעים.בשנותלאלף24כ-שללשיעורועלווחזרולאלף,21לסביבות
הסדרהכיאםכולה,היהודיתשבאוכלוסייהלזאתדומהבקיבוציםהילודהשיעורי

מגמהשינתהאףוהיאהכללית,הסדרהמאשרלשנהמשנהיותרהרבההשתנתהלקיבוצים
לייחסניתןבקיבוציםהילודהשיעוריסדרתשלאי-הסדירותאת.21לערך1963ב-

לעיל.התייחסנואליההגיליםפירמידתשללאי-הסדירות
במשךעלואולםהשנים,עשרותששבמשךנמוכיםהיובקיבוציםהתמותהשיעורי

בשיעוריהזעירההירידההגילים.במבנההשינויממגמתלצפותשניתןכפיהזמן,
הלא-רצוףהגיליםלמבנהנוסףביטויכמובןהיאהמוקדמותהששיםבשנותהתמותה
בתנועה.

האוכלוסייה,שלהגיליםממבנהמתעלמיםממוצעיםותמותהילודהששיעורימאחר
במיוחדנכוןזהדמוגרפיות.מגמותלניתוחלמדיגסיםניתוחכליכידועמשמשיםהם

לקיומם,הראשונותהשניםבעשרותדוקאבמיוחד,וקיבוציםבכללקטנותקהילותלגבי
משוכללבמורדשימוששלהם.הגיליםבמבנההגדולותואי-הסדירויותאי-הרציפותבגלל
הואהגולמי,התחלופהשיעורהקרוב,תחליפואוהנקי,התחלופהשיעורכגוןיותר,
לבטחהואטווח.ארוכותדמוגרפיותמגמותחיזוישללמטרותיעיליותרספקללא
הקיבוציתהתנועהשלהאוכלוסייהאםהשאלהעלתשובהמתןלצורךבמיוחדיעיל

הדמוגרפיותרמגמותעםמשווהניתוחולצורךדמוגרפיים,במונחיםעצמהאתמקיימת
הישראלית.האוכלוסייהשל

הגילקבוצתבמשקלאמנם,הקלהגידול,עםאחדבקנהעולהלפחותאומוכח,זה21 .1967ב-אחוז39.5ל-1961ב-אחוז37.7מ-44-19 שנתונישל6ג-בלוחותמוצגיםוהשבעיםהששיםלשנותבקיבוציםילודהנתוני
בסיםעלילודהשיעורישלטוביםאומדניםומאפשריםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה הקיבוציים.הזרמיםובשנתונישנתוניםבאותםהמתפרסמיםבקיבוצים,אוכלוסייהנתוני
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שאיןפיעלאףגבוה.ספקללאהוא,4.7בלוחהמוצגהגולמי,התחלופהשיעור

הניכרהגידול,1965שלאחרלתקופהבקיבוציםתחלופהשיעוריעבורנתוניםלנו
התנועהשלהתחלופהששיעוריייתכןשלארומז,1971ו-1961ביןהילודהבשיעורי

שהתנועההדברפירוש.1.4מ-בהרבהנמוכיםהיוהמוקדמותהשבעיםבשנותהקיבוצית

בקרובלגדולעומדתשהיאאלאדמוגרפית,מבחינהעצמהאתמקיימתרקלאהקיבוצית

קרוביהיהלעוזביםמצטרפיםביןההפרשאםגםוהשמונים,השבעיםבשנותאחוז40ל-

לאפם.
,1942ל-רקלצערנומצוימוקדמותלתקופותהגולמיהתחלופהשיעורשלאומדן

ביןיחסיםשלעתיתוסדרה,1951מ-מצוייםותמותהילודהשיעורישלנתוניםכיאם
שיעורי.1931מאזתקופהעבורחושבהוהחבריםהילדיםומספרוהבוגריםהילדיםמספר

מכן,שלאחרהשנים25ב-מאשרבהרבהגבוהיםהיוהמוקדמותהחמשיםבשנותהילודה
טענהזאתאולםיחסית;גבוההיהשניםבאותןהתחלופהשיעורשגםלרמוזעשויוזה

המוקדמותהחמשיםשבשנותכיוןבלבד,ילודהשיעוריבדברמידעסמךעללכתמרחיקת

הנשים.שלהפריוןגילהיינו-44-19בגיללאוכלוסייהבמיוחדגבוהמשקלהיה

המוקדמותהחמישיםשנותמאזקיבוציםשלהפנימיהדמוגרפישהפוטנציאללכן,דומה

.1965ול-1961ל-גולמייםתחלופהשיעורישלמאומדניםלמשתמעבעצמתודומההיה

ניתןוהעשרים.השלושיםהארבעים,בשנותהפריוןלגביהדבריםהיוכרלא

שיעוריעלהנתוניםלרשותנו:העומדים-מאדחלקייםאמנם-מהנתוניםזאתללמוד

לנתוניםבסתירהעומדיםאינםלאלף(35-25)המוקדמותהחמשיםלשנותהילודה

בשנותלבוגרילדים0.36-0.26שלהמספריםלכןלבוגר,ילדים0.42-0.51של

נמוכיםילודהשיעוריעלספקללארומזיםהשלושיםבשנות0.20-0.19ו-הארבעים,

שעצמתמראההשניםבאותן)ולחבר(לבוגרהילדיםמספרואכן,תקופה.באותה

החמשיםשנותשלמזאתבהרבהקטנההיתהתקופהבאותההפנימיהדמוגרפיהפוטנציאל

ילדים0.7עםעקביהואהששיםבשנות1.4שלגולמיתחלופהשיעוראםוהששים.

והארבעיםהשלושיםבשנותיותרהנמוךהממוצעשהגילהדעתעלמתקבלזהאיןלחבר,

שיעורעלבקישלהאומדןלבוגר.הילדיםמספרשלהנמוךלשיעורהיחידההסברהוא

פירושו,זהגולמיתחלופהשיעורזאת.הערכהמחזק1945ל-0.83שלהגולמיהתחלופה

ארוךהדמוגרפיקיומהאתהקיבוציתהאוכלוסייההבטיחהלאהארבעיםשנותאמצעשעד

נכוןזהמשפטוהמבוגרים,הילדיםמספרביןהיחסשלנתוניםבסיםעלהטווח.
העשרים.לשנותוכמהכמהאחתועלהשלושיםלשנותגםכנראה

השפיעהשלושיםשנותובראשיתהעשריםשנותבסוףבקיבוציםהקשההכלכליהמצב

החברה׳,ןיוישושללעקרוןילדים.הולדתקצבבדברהמשפחותהחלטותעלגםכמובן
ישולבסוףבנדון.השפעהגםכנראההיתהמציאות,גםאלאסיסמארקלאשהיה

בכלמקובלתשהיתר!-שנייםאואחדילדבתהקטנההמשפחהאפנתאתבמיוחדלהדגיש
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שלבכווןבקיבוץגםכמובןוהשפיעההשנים,באותןבעולם,התעשייתיותהמדינות
וו.הפריהקטנת

האוכלוסייהוביןהקיבוץביוההשוואה-נוסףלמימדלהתייחםישזהבהקשר
המיוחדיםהפריוןעלהמשפיעיםהגותייםאתלאתרלנסותברצוננואולםהיהודית.
ששיעוריהיהודית,האוכלוסייהכלאיננההרלבנטיתההתייחסותקבוצתלקיבוצים.
אסיה-מארצותהעוליםשלהתחלופהמשיעוריניכרתבמידהמושפעיםשלההתחלופה
ממשקלהבהרבהנמוךהקיבוציתבאוכלוסייהזוקבוצהשלשמשקלהכיוןאפריקה.

הפריוןניתוחלצורךלהשוואהיותרהמתאימותהקבוצותכולה,היהודיתבאוכלוסייה
היהודית.באוכלוסייהישראלוילידיאירופה-אמריקהילידישלהקבוצותהןבקיבוץ
אירופה-אמריקהילידיקבוצתשלהתחלופהששיעורילמדים,הננו4.7בלוחמעיון

שלהתחלופהשיעורישלמאלהנמוכיםהיו1965-1961בשניםהיהודיתבאוכלוסייה
היהודית,באוכלוסייהישראלילידישלהתחלופהשיעוריבקיבוצים.האוכלוסייה

לאלהשוויםהיואסיה-אפריקה,יוצאילהוריםילדיםשלניכרמרכיבבהשישקבוצה
שלהחברתיהמבנהשאםמכךנובעהמוקדמות.הששיםבשנותהקיבוציתהאוכלוסייהשל

זאתשהשפעהמלמדותוהשבעיםהששיםלשנותהתצפיותהפריון,עלמשפיעאכןהקיבוץ
ולאהפריוןלהגדלתמביאזהחברתי-כלכלישמבנההיינו,שלילית,ולאחיוביתהיא

ובעונהבעתקרתההקיבוציתבתנועהבפריוןהנצפיתשהעלייהלצייןישלהקטנתו.
להישהמקובלשלפילנפש,בהכנסהמאד,ניכרתלומרוניתןניכרת,עלייהעםאחת

22תעשייתיותבחברותפריוןעלשליליתהשפעה

*

בקיבוץשהמשפחותלזכורישזהבהקשר.
מאשרילדיםיותרלהםשיהיוהאפשרותלכןקיימתישירה.תקציבלמגבלתנתונותאינן

זה.בנושאהערכיתובתפישתןבגישתןשונותושאינובקיבוץחיותשאינןלמשפחות

דמוגרפיותמגמות

ניתןשבאמצעותההטכניקהאכןהיאהיהודיתהאוכלוסייהשלתת-קבוצותעםהשוואה
בקיבוץ.הפריוןעלהמשפיעיםהמיוחדיםהגורמיםהשפעתאתיותרטובהבצורהלהבין
הרלבנטיתההתייחסותקבוצתהיאכולההיהודיתשהאוכלוסייהברור,זהעםיחד

להסיק,אפשרהששיםשנותשלהתחלופהמשיעוריהפריון.הפרשישלהמשמעותלניתוח
שלהגידולשיעוריאםיקטןהיהודיתוהאוכלוסייההקיבוץאוכלוסייתביןשהיחס

שהפריוןהעובדהלמרות־בלבדפריוןעל־ידיבעתידייקבעוהאוכלוסיותשתי
בעיקרהזוהיאירופה-אמריקה.עולילקבוצתהאופיינילפריוןבהשוואהגבוהבקיבוץ
הירידההיהודית.והאוכלוסייההקיבוציתהתנועהביןהעדתיבמבנהההבדלשלתולדה

ראהאינטנסיבית.בצורהעתההנחקרנושאהואופריוןהכנסהביןהקשר22
(.1974)86?-ת01•£1611גםוראהשם,המצורפתוהביבליוגרפיה(1973)86?-ת0תע611
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למעשר.היאהיהודיתוהאוכלוסייההקיבוציתהתנועהאוכלוסייתביןביחסהצפויה

שלבכווןבישראל,היהודיתהאוכלוסייהשלהדמוגרפיבמבנהלשינוינוסףביטוי

23אירופה-אמריקהיוצאישלמשקלםוירידתאסיה-אפריקהיוצאישלמשקלםהגדלת
.

לכןתלויהיהודיתוהאוכלוסייההקיבוציתהתנועהאוכלוסייתביןבעתידהיחס
וחניכיהישראלילידיושלהקיבוציםשלוילודהלפריוןהגישהבגיבושרבהבמידה
24השחרורמלחמתלאחרלארץשהגיעומאסיה-אפריקההעוליםבני

.

יחסיתגבוההסבירותבעלחיזוימאפשריםעזיבותעלוהנתוניםהפריוןנתוני
שיעורשפירושו,1.4שלתחלופהשיעורהקיבוצית.התנועהשלהדמוגרפיהעתידשל

העזיבהשיעוריעלגםלגבוריכוללשנה,אחוזים1.4שלאוכלוסייהשלשנתיגידול

בשיעוריקלהירידהואףפריון,בשיעורינוסףאפשריגידולנניחאםהקיימים.
מכאחוזיותרשלבקיבוץהאוכלוסייהשלשנתיגידוללשיעורילצפותאיןהעזיבה,

בפריון,מאדניכרגידולצופיםאיןאםאחרות,במליםהשמונים.בשנותלשנהאחד
הגידולשיעוראםשיכריעהואחבריםשלההצטרפותקצבאתלהגבירהקיבוץשלכושרו

אוכלוסייתומשקלירידתאתלמנועבכדימספיקגדוליהיההתנועהאוכלוסייתשל
החוץמןבגורמיםמכרעתבמידהכאמור,תלוי,זהאולםהיהודית.באוכלוסייה
החברהשלהערכיםבמערכתושינוייםהפוליטי,המצבהעלייה,ממדי-)אכסוגניים(

התעשייתיותבמדינותבחברותכמובן)המדובראחרותחברותשלאףואוליהישראלית

במערב(.
בחברהביותרחיוניתשליחותכממלאתבעצמההקיבוציתהתנועהשלאמונתה
במונחיעצמתהעלחלקיבאופןמבוססשלההפוליטיובמערךבכלכלתההישראלית,
זובאמונתהלפגועלכןעשויהיחסיהדמוגרפיבמעמדהנוסףסחףאוכלוסייה.
הםאכסוגנייםגורמיםאםאולםטבעי.לישמורתלהפיכתההחששאתוליצורבשליחותה

להביןשניתןכפיבעתיד,התנועהשלהדמוגרפימעמדהבקביעתגדולהחשיבותבעלי
השפעתולהשפיע,יכולשהואאףבנידון,עצמההתנועהשלשהמעשהדומהזה,מניתוח
ביותר.מוגבלתתהיה

העובדה,אתמשקףהיהודיתבאוכלוסייהאלהקבוצותשתישלבפביוןהניכבההבדל23
שלוהכלכליתהחבבתיתלהשפעהפחותהכבהנתונההיתהאסיה-אפריקהילידישקבוצת
התעשייתית.החברה

שהפריוןלומר,ניתןלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלפורסמושלאנתוניםבסיםעל24
מצביעיםהנתוניםמשתנה.אכן1948לאחבאסיה-אפריקהעוליבניישראלילידיבקבוצת

ילידיאתרמאפייניםלנוהגיםזוקבוצהשלהילודהנוהגיהתאמתשלחזקהמגמהעל
הדוקיםהםהחברתייםהקשביםהקיבוציתבתנועהאיבופה-אמריקה.יוצאיבניישראל
גדולהבוודאיהיאהקבוצותשתישלהפריוןשיעוריביןההתאמהומידתיותר,הרבה
יותר.
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ותעסוקהעבודהכוח

ומעלה14מגילהאזרחיםכלהאזרחיהעבודהכוחעלנמניםהמקוכלתההגדרהלפי
חברתית,בסטטסטיקההמקובלתזו,הגדרהעבודה.ומחפשיםהמובטליםאוהמועסקים

לביןהביתבמשקעבודהביובהבחינההעבודה,בכוחעקרות-הביתאתכוללתאינה
ביןההבחנהחוסרהואהקיבוץשלהחשוביםהמאפייניםאחדואולם,בשוק.עבודה
-בשוקעבודהלביואישיים(שירותיםבמתןעבודה)היינו,הביתבמשקהעבודה
כוחהגדרתהייצור.בענפיעבודהשללזהזהההאישייםבשירותיםלעבודההיחס

כוללשהוא,עיסוקבכלהעובדיםכלאתלכלוללפיכך,חייבת,בקיבוץהעבודה
1אישייםשירותים

הבית.במשקעבודותנחשבותהיוחוץ־קיבוציותביחידותאשר,
לשווה-בקיבוץהתעסוקהנתונישלהתיקנוןהיאהמקובלתמההגדרהאחרתסטייה

חלקהיאחלקיתשעבודהמאחרבקיבוץבמיוחדרלבנטיזהתיקנוןערר־יום־עבודה-מלא.
זמניתאוכלוסייהמשקבכלמצויהכןכמוהנערים.שלהלימודיםמתכניתנפרדבלתי

בלבדחלקיתעבודההעובדת

1

2
.

ואילך14מגילבוהמתגורריםכלאתככולללכןמוגדרקיבוץשלהעבודהכוח
הקיבוץילדילחברות,ומועמדיםחבריםכלומרעבודתם,תמורתשכרמקבליםאינםאשר

כוללתהאחרונההקבוצהזמנית.ואוכלוסייהחברים,הורי,17-14בגיליםחוץוילדי
נחשבותהנוערחברותונח״ל.בצבא,השירותלפנינוערחברותמתנדבים,בעיקר

הקיבוציתבתנועהקבעתופעתהוכיאםנמצאות,הןבוהקיבוץשלזמניתאוכלוסייה
כוחשלזוהגדרההתנועה.שלהאדםכוחמעתודתחשובחלקוהןהשלושים,שנותמאז

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהאדםכוחסקרשלהנתוניםלגביגםנכוןזה1
גישתנו.אתהתואמתגישהעלמבוססיםזהשבמקרה

יוםשלמתמידקיצורבאמצעותהמתבצעהדרגתיתהליךהיאבקיבוץמעבודהפרישה2 בפרישהלסיומוזהתהליךמגיעלהלכהלגברים.55ו-לנשים47מגילהחלהעבודה,
נכוןהדבראפסי.הואכללעובדיםשאינםהזקניםמספרלמעשהאךמעבודה,מוחלטת הלשכהשלאדםכוחבסקריהעבודהלכוחשייכיםשאינםכמיהמסווגיםאלהלגביגם לסטטסטיקה.המרכזית
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קבוצותאתומכלילהבצבא,המשרתיםהקיבוץחבריאתמהכללמוציאהאינהאדם,
האדםכוח)ולאהקיבוץשלהכוללעבודהכוחמשמעוהעבודהכוחולכןהנח״ל,

אדם(.כוחסקרשלכבהגדרההאזרחי,

העבודהכוחטלגודלו

גדלהואבהןשנה,שלושיםבמשךהעבודהכוחשלהצמיחהמגמתמתוארת5.1בלוח
בתנועהבממוצעאחוזים6ו-ביישובים,לשנהבממוצעאחוזים7שלניכרבשיעור

1971עד1931מ-שנה,40במשךהעבודה(.פלוגותאתגם)הכוללתכולההקיבוצית

ביישוביםאחוזים10־יותרגבוההשנתיהגידולשיעורהיהללוח(,גהערה)ראה
המספרשלתולדהכמובןהואזהגבוהגידולשיעורכולה.בתנועהלערראחוזים8ו-

התנועה.שלהיסודלשנותהאופייניהעבודהבכוחמשתתפיםושלחבריםשלהזעיר
לביןהששיםבשנותלשנהאחוזים2שלהגידולשיעורביןהגדולהפערמקורזהו

1965-1936נבחרותשניםותעסוקה:עבודהכוח5.1לוח
)שנות-אדם(

עבודהכוח
אזרחי
)אומדני
למ״ס(

(6)

הקו0ע
נ

ת אעבודר.כוח

קבועיםא 7סר־הכל קבועים ־,סך־הכל

בשירותים
(5)

סר-הכל
(4) (3) (2) (1)

עבודהופלוגות ייעוביס
• • 3,613 סס 9,854 11,442 11,949 1936

. • 6,816 . . 18,858 18,967 23,229 1940

• • 8,204 19,281 20,315 23,684 29,781 1945

בלבד יישלניס
. . 2,838 . . 7,381 8,662 9,168 1936

. . 5,561 . . 14,951 14,603 18,490 1940

י.. 7,402 16,484 17,496 19,874 25,698 1945

. . 14,009 31,415 34,924 37,375 50,661 1951

׳ר51,100 16,033 35,072 38,425 43,329 57,853 1954

56 ,700 17,388 37,799 41,972 50,149 62,471 1958

50,700 17,509 140,748 43,697 55,329 66,388 1965
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'קבועים'בקבוצתבטכסט(.)ראה14גילמעלבאוכלוסייתמוגדרהעבודהכוחא
לוח)ראהמהילדיםאחוז27ו־חברים,הורילחברות,מועמדיםחברים,נכללים נוערקבוצותמתנדבים,בעיקרהזמנית,האוכלוסייהגםנכללתביסך־הכל';4.3 נח״ל.ויחידות

מחולקלשווה-ערו־עבודה-מלאה,מתוקנניםשנרשמו,העבודהימימספרשנות-אדם:ב המפורטיםהתעסוקהמנתונישחוטבממוצעהיאיום260שלעבודהשנת.260ב- שנותריםכךוחגים,שבתות63כ-ישאחתבשנההקיבוצים.טלבמאזניםהמופיעים אחרות,במליםלידה.וחופשתמחלהימייום(,14)כ-שנתיתלחופשהיום40כ-
בנידון.האחרהמידעעםעקביהואעבודהכשנתימים260שלהתקן

:1971ו-1931ב-העבודהכוחג

בלבדיישוביםעבודהופלוגותיישובים
19313,7301,800
197174,480
שנתישינוישיעור
7.89.8ממוצע

ומידע1.1בלוחהמופיעיםהאוכלוסייהנתוניבסיםעלנעשה1931שלהאומדן
הונחהאומדןלצוררלהלן(.מקור)ראההמאוחדהקיבוץאוכלוסייתעלמפורט
.14לגילמתחתהילדיםכלהיו1931שב-

בשירותים.הזמניתהאוכלוסייהתעסוקתאתכולללאי
1955ה

להוציאהקיבוצים(,כלמאזני)בעיקרשלנומקורותבסיםעלאומדניםמקור: עמי,11מם',1959/60שנתון,6טורמהמקורות:שנלקחוהבאיםהנתונים
הילדיםאחוז.3לוח,265עמי,21מסי,1970שנתון(;1958)6לוח,307
לגבי1961האוכלוסיןמיפקדנתוניבסיםעל(2ו-1)לטורים14גילמעל עמי(1932)המאוחדמהקיבוץהם1931לשנתגבהערההנתוניםקיבוצים.

הקיבוציות.התנועותשלהסטטיסטייםהדו״חותפיעל1971ולשנת,322-23

החמשיםשנותשלהשיעוריםביןהפערהשלושים.בשנותלשנהאחוז25שלשיעור
לפערבהשוואהאפסיהואהששיםלשנותהאופינייםהשיעוריםלביולשנה(אחוזים3)

פעםמדיאמנםמופסקתהגידולבשיעוריהירידהשלהכלליתשהמגמהלצייןישזה.
1951ל-1945ביןהגידולשיעוריהםלכךדוגמהקצרות.מחזוריותעליותידיעל

.1967שנתלאחרושוב

הזרםעצמתאתרבהבמידהמשקפיםבההמחזורייםוהשינוייםהכלליתהמגמה
הקיבוץבאוכלוסייתהגידולשלהשיאתקופתהקיבוצית.לאוכלוסייהמצטרפיםשל

אחריבעלייההמואץוהגידולהעבודה,בכוחגידולעימהגררההשלושיםבשנות
השניםשלהעבודהכוחבנתונימשתקףהשחרורמלחמתואחריהשנייההעולםמלחמת

אתשקבעהיחידהגורםאינםלקיבוץהמצטרפיםומספרהעלייהאולם.1951-1945
שלהגיליםמבנהאתשינהאשרלתהליךגםהעבודה.כוחשלההתפתחותממדי

צוייושכברכפיהעבודה,כוחגודלעלשליליתהשפעההיההקיבוציתהאוכלוסייה
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1967אחריהגידולבשיעורהעלייההיאזולהשפעהנוספתעדותהקודם.בפרק

בקיבוץ.הגיליםמבנהשלההתפתחותבכווןוקלזמנילשינוילייחסהשניתן
שכוחמראים,(1954ב-)שהחלו3לססססטיקההמרכזיתהלשכהשלאדםכוחסקרי

1בקיבוץ*העבודה

והםהמוקדמות,הששיםובשנותהמאוחרותהחמשיםבשנותגדללא

שלהעבודהמכוחיותרלאטגדלהקיבוץשלהעבודהשכוחהעובדהאתנכונהמשקפים

במשקהכוללהעבודהמכוחאחוזים5.5ו-8היווההקיבוץשלהעבודהכוחהמשק.

בקיבוץאישייםבשירותיםהעוסקיםאלהאתנוציאואםבהתאמה,,1965ו-1955ב-
בהתאמה,4ו-6ל-האחוזיירד

4

5
הקיבוץשלמשקלועלעולהעדייוזהשיעור.

בכללהקיבוץמשקלעלוכמהכמהאחתועלאלה,בשניםהיהודיתבאוכלוסייה
אדם.כוחמסקרינתוניםשללהשוואההרלבנטיהבסיסשהואהאוכלוסייה,
ימי260-240שללמגבלהלהתייחם,ישזמןפניעלהתעסוקהמגמותבניתוח

שלהעבודהכוחשללתעסוקהמתייחסים5.1בלוחהמוצגיםהנתוניםבשנה.עבודה

1965ב-המסתיימותהשנים30במשךשכירים.עובדיםכולליםאינםכלומרהקיבוץ,

בשנה,אחוזים6.3שלממוצעבשיעור,6פיבערךבקיבוציםהתעסוקהגדלה

5.3שליותראיטיבקצבהתעסוקהגדלהעבודה(פלוגות)כוללכולהובתנועה
סדרותשלהמקביליםהגידולמשיעורינמוךבתעסוקההגידולשיעורלשנה.אחוזים

פנאי-עבודהשאינםלעיסוקיםהמוקדשבזמןהגידולעקבכנראההעבודה,כוח

ובתחילתהחמשיםשנותבסוףבתעסוקההמזערילגידולהסיבהכנראהזוהיולימודים.

אחוזים.0.9ב-שגדלהעבודהלכוחבהשוואהבלבד,לשנהאחוזים0.6-הששיםשנות
1965שביןובתקופהובתעסוקה,העבודהבכוחהגידולהואץשובהששיםשנותבסוף

שיעורימצביעיםזאתלמרותאחוזים.1.2-1השנתייםהגידולשיעוריהיו1970ל-
הקיבוץ.חברישלהעבודההיצעשלבגידולהאטהעלהששיםשנותשלבעשורהגידול

בלוחהמוצגתבסדרהשמתבטאממהיותרמהירבקצבגדלהשהתעסוקהלוודאיקרוב
מופיעה)שאינההסמויההאבטלהבגלל,1940שלאחרבשניםבמיוחדנכוןוהדבר,5.1

לסטטםטיקההמרכזיתהלשכהשלאדםכוחבסקריהמרואיינותהקיבוציותהמשפחותמספר3
אינםבקיבוץהאדםכוחעלמוחלטיםבמספריםהנתוניםולכן,200-150עלעולהאינו

שלהענפיוההרכבההשתתפותשיעורילגבילמדיאמיניםהםכיאםבמיוחד,אמינים
התעסוקה.

שכלמאחרבר.נוקטיםשאנולהגדרהדומההאדםכוחסקרשלהעבודהכוחהגדרת4
סוטה)בכךהעבודה.כוחעלכנמניםמוגדריםאישיים,שירותיםבמתןהעוסקים

לפיהבמשק,האחריםהמגזריםלגבינקטהבהמההגדרהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
ביומבחיןאינושהסקרכיוןגיסאמאידךבכוח-העבודה(.נכללותאינןעקרות-בית

העבודהכוחסדרתביןהמוחלטיםבממדיםשוניישחלקית,עבודהלביןמלאהעבודה
מפורטיםתעסוקהנתוניבסיםעלידינועלשהוכנההעבודהכוחסדרתוביןהסקרשל

קיבוצים.שלהשנתייםבמאזניםהמופיעים
שונות.שניםסעטיסעי,שנהיזראה5



93 ותעסועהענודהכוח

)בשניםהשנייההעולםמלחמתופרוץ1936שביובתקופהנפוצההיתהאשרבנתונים(
המתחילהשבתקופהדבר,שלפירושובעובדים(.מחסורכללבדרךהיהמכןשלאחר

מהשיעורגדוללמעשההיהבתעסוקההגידולשיעור,1942וב-1941ב-ובמיוחד,1940ב-
תעסוקהשלהגידולשיעורביןהניגודהנתונים.מוריםעליואחוז19שלהשנתי
מזהיותרגדולאףלכןהואהששים,שנותשלהאיטיוהגידולהארבעיםבשנותלמעשה
כללבדרךהתעסוקההיתה1940מאזבסדרות.המופיעיםמהמספריםללמודניתןעליו
הייצור.כושרמלואאתלנצלכדיאדםבכוחמחסורוהיההקיבוצים,ברובממלאהיותר
נסגרהקיבוץעלהנמנההעבודהמכוחהעבודההיצעוביןלעבודההביקושביןהפער
6שכיריםבעובדיםוהולךגוברשימושעל-ידיבחלקו

.

העבודהבכוחהשתתפותשיעורי

ולכןהעבודה,כוחעלנמניםבקיבוץהמתגורריםהעבודהגילבניכלההגדרה,לפי
ביןישירהלהשוואהמשמעותואיןההגדרה,מעצםאחוז100הםההשתתפותשיעורי
בלוחבקיבוץ.ההשתתפותושיעוריהישראליהמשקשלהעבודהבכוחהשתתפותשיעורי

ההגדרהוביובקיבוץהעבודהכוחהגדרתביןהשוניעללהתגברנסיוןנעשה5.2
בקיבוץהאישייםהשירותיםשכלההנחהאימוץידיעלאדם,כוחבסקריהנקוטה
לפיהעבודהבכוחנכללים)ואינםהביתעקרותיריעלהניתניםלשירותיםמקבילים
כוחשלהאמיתימההיקףהממעיטהלכת,מרחיקתהנחהזוהיאדם(.כוחסקרהגדרת

עלהנמניםעובדיםעל-ידיניתניםהללוהאישייםמהשירותיםחלקשהריהעבודה,
ישווה-היחסיםסידרותאף־על-פי-כו,הסקר.הגדרתלפיגםהמשקשלהעבודהכוח

בקיבוץהמחושבההשתתפותששיעורמראות,זוהנחהלפישחושבוערר־עבודה-מלאה׳
שיעוריכולו.המשקעלנתוניםיששלגביהןשניםבאותןישראלשלמזהגבוה

מכךוגבוהיםוהששים,החמשיםבשנותאחוזלששיםקרוביםהיובקיבוץההשתתפות
בסביבותהםכולהלישראלהמקביליםשהנתוניםבעודוהארבעים,השלושיםבשנות

7אחוזים53
.

מספרלפיהתעסוקהממדיאתמתקנניםבהשווה-ערו-עבודה-מלאה,שלהסידרה

מקצועותבעליהיווהארבעיםהשלושיםבשנות)המעטים(השכיריםהעובדיםרוב היההקיבוציםעלהנמניםהחבריםביןשמספרםרופאים,אומוריםכגוןחופשיים
שנותבתחילתרקהתחילהמשמעותייםבמספריםלא-מיומניםעובדיםשלהעסקתםקטן. במחציתלוודאיקרובהיתהשכירהעבודהשלבממדיםהעיקריתהקפיצההחמשים.

לעיל(.5.4לוח)ראהזהעשורשלהראשונה
להשוואהביותרהרלבנטית)הקבוצההיהודיתהאוכלוסייהשלההשתתפותשיעורי7 כולה.ישראלשלמאלהמשמעותיבאופןשוניםאינםכזו(



העכורה:בכוחההשתתפותושיעורשווה-ערו-עבורה-מלאה5.2לוח
1965-1936נבחרותשנים

)אחוזים(

השתתפותלשיעור
כוח)כלל

•,העבודה(
(3)

שווה-ערר-עבודה-מלאהא

קבוע
(2)

סו-הכל
(1)

עבורהופלוגות ביסיעלי -קינוציס
63,3 .־ 82.5 1936

63.9 81.2 1940
59.6 81.4 68.2 1945

בלבד בלסיעלי ־קינועיס

61.5 80.5 1936

62.8 80.9 1940

57.7 82.9 68. 1 1945

59.9 84.1 68.9 1951

58.3 80.9 66.4 1954

58.6 75.4 67.2 1958

59.9 73.6 65.8 1965

ישראל
53.6 1955

53.2 1958
52 8 7 . . 1965

העבודה.מכוחכאחוז מתוקננות()שנות-ארם תעםוקהא

:(1965) כדלהלןהם מיןלפי ההבדליםב

נשים גברים ממוצע
1.02 0.98 1.00 קיבוצים
0.56 1.44 1.00 ישראל

המרכזיתהלשכהשלאדםכוחבסקריהמוצגיםההשתתפותשיעורילפי)מחושב
לסטטסטיקה(.

כוחלהוציאהעבודהכוחכללביןהיחסהןהקיבוציםעבורשחושבוהסדרותג
לפימחושבבשירותיםהעבודהכוחהעבודה.כוחכללוביןבשירותים,העבודה
ישראל.שלהעבודהכוחשלבשווה-ערר-עבודה-מלאהמחולקהבשירותיםהתעסוקה

של3.4לוח)לפי1965לגביגםחישובאולםישראל,עלמקביליםנתוניםאיןד
מתוקננותשנות-אדםשלשהיחסכר,עלמצביעמקור(ראה-7אדםכוחסקר

אחוז.80כ-הואהעבודה,כוחלמשתתפי

עלנתוניםמהבאים:חוץהלוח,מתבססשעליהםעבודהוניירות5.1לוחמקור:
הקיבוץעלנתונים:/יב2לוח,305-303עמי,24מם׳,1973שנתוןישראל,
.18לוח,59-57עמי(,1968)למ״סלפיהםנבהערה
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כפועל.העבודהתשומתלממדיביותדטובמדדספקללאהיאביום,עבודהשעות
למעלהשלהערךשווהבקיבוץ.האדםכוחשלהגבוההניצולתשיעוראחמפגיןהלוח
אולםהעבר,נחלתאמנםהואוהארבעיםהשלושיםלשנותהאופייניאחוז80מ-

העבודהבכוחאחוז65ושלהקבוע,העבודהכוחלגביאחוז80-75שלשיעורים
8בישראלהמקובללפיגבוהיםעדייוהםהכולל

הגבוהיםההשתתפותששיעורינראה.
שלשחלקוהעובדהאתגםאלאאישיים,לשירותיםביחסהגדרתישונירקלאמבטאים

הישראלי.במשקמהממוצעגדולבקיבוץהמנוצלהפוטנציאליהעבודהכוח
לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהבפרסומיהמופיעיםמיןלפיההשתתפותשיעורי

ישזהבהקשרזאת.לתופעההעיקריהגורםעלאורשופכים(5.2ללוחג)הערה
ההשתתפותששיעוריהעובדהלעצםגםאלאהשיעוריםשלהמוחלטלגודלםרקלאחשיבות

שויוןהפעלתמהם.גבוהיםאףולעתים-גבריםשללאלהדומיםבקיבוץנשיםשל
מאספקתניכרחלקהעברתחייבההיתרשביןלמעשההלכהנשיםשלהזכויות
להתהוותוהביאההקהילה,שלהמסגרתאלהמשפחהשלמהמסגרתהאישייםהשירותים

לתופעההעיקריההסברספקללאהיא-הנוכחימבנהועלמשותףחינוךשלהמוסד
הביתבמשקעבודהנטלשלניכרמחלקהנשיםאתמשחררתזהעקרוןקבלתזאת.

לכתהרחיקשהקיבוץההוכחההעבודה.לכוחלהצטרףלהןומאפשרתבילדים,והטיפול
גדולשהואשירותים,שאינהבעבודההעוסקותבקיבוץהנשיםשלבחלקומתבטאתבכך
9בישראלהנשיםאצלהממוצעמןוחצישנייםמפייותר

לשנותדומיםחישובים.
לחברהאופייניבקיבוץהמצביותר.אףגדולפערעלמצביעיםוהחמשיםהארבעים

וצרפת.כבריטניהשבמדינותמזהנמוךהארץלכללשהממוצעבעודתעשייתית,
גילהואבקיבוציםהעבודהכוחשלהניצולתשיעוראתהמגדילנוסףגורם

התנגדותוקיימתפורמלי,פרישהגילבקיבוץאיןכידועחברים.שלהגבוההפרישה
מבוגריםחבריםהוצאתשוללתהקיבוציתהמסגרתפרישה.גילשלהרעיוןלעצם

ואפילו,60גילמעלחברכלכמעטלכןהייצור.כוללמהתחומים,אחדבכלמהפעילות
אלה,בגילאיםחבריםוהולך.מתקצרשלועבורהיוםאורךכיאםעובד,,65מעל

והחברתיותהכלכליותהמוסכמותמחייבותבוכולובמשקמאשריותרלייצורתורמים
10שלהםהששיםשנותבאמצעלפרושהאנשיםאת

.

והמשקהקיבוציםביןמדויקתהשוואההמאפשריםמקביליםנתוניםכמובןאין8 ללאמחזקכאן,מובאשאיננוהמשק,לגבילנתוניםגםקירובאולםכולו,הישראלי הדברים.שלזוהערכהספק
שלהשתתפותושיעורימיןענף,לפי1965שלהתעסוקהנתוניעלמבוסםזהמשפט9 (.1968)לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשל)בישראל(,הנשיםשלהעבודהכוח

שמספרםמשוםהמוקדמות,הששיםשנותלפניחשובגורםהיהלאהפרישהעיתוי10
אולםהחמשים.בשנותקטןועדייווהארבעיםהשלושיםבשנותאפסיהיה+60גילאישל והולך.גדלזאתגילקבוצתשלמשקלה
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הניצולחשיעורישלהמגמהאתשקבעוהגורמיםלבחינתביותרהמתאימההסדרה

קבוצה(.2טור,5.2)לוחהקבועהלאוכלוסייההמתייחסתזאתהיאהעבודהכוחשל

קבוצותכוללתואינה,17-14בגילהקיבוץובנימועמדיםחברים,רקכוללתזו

כר,1936ב-מאדקטנותהיוהאחרונותהקבוצותשלושאחרים.וזמנייםנח״לנוער,

לשניםהנתוניםלפישנהשלושיםשלתקופהבמשךהמגמהאתלבחוןבהחלטשניתן

שווה-ערר-עבודהשלשהיחסלראותניתןבלוח".1בטורהמופיעים1940ו-1936

שללשיאומגיע,1945ו-1936ביואחוז82.9ל-אחוז80.5מבמקצתעולהמלאה

74מפחותעדמשמעותיובאופןבהתמדהיורדהואואילךזאתמשנה.1951ב-אחוז84

המואץשהתהליךברורהשבעים,שנותעלמלאמידעשאיןפיעלואף,1965ב-אחוז

הגבוהלשיעורהיחסשלעלייהלפחותמנעהעליונה,הגילקבוצתשלמשקלהעלייתשל

ואמצעהששיםשנותמחציתביןלרדתהמשיךאףשהיחסלוודאיקרוב.1965שלמזה

השבעים.שנות
הסמויהלאבטלהבניגודואילך,1941מ-נדירנעשה׳עבודה׳גורם־הייצורכאמור,

שווה-ערך־עבודה-מלאהשלביחסהעלייהאחהמאוחרות.השלושיםלשנותהאופיינית

בעיקרהחברים,במספרהמהירהלעלייהבעיקרלייחסניתן1951ו-1945השניםביו

שנתאחריביותר(.הגבוהיםההשתתפותשיעוריבעלתהגיל)קבוצת26-20בגילאי

מכריעיםלגורמיםהפכואנדוגנייחוגורמיםלהשפיע,זהאכסוגניגורםחדל1951

העבודה.כוחשלהניצולתשיעוריבקביעת
לנפש,בהכנסהגידולשלהכלכליוהגורםהגילמבנהשינוישלהדמוגרפיהגורם

העלייהשווה-ערו-עבודה-מלאה.וביחסהעבודהבכוחההשתתפותבשיעורלירידההביאו

בשיעורימהירידהחלקמסבירהחלקית(והעובדים+55ו-17-0הגילקבוצותשלבמשקלו

הביקושאתתגדיליותרגבוההשהכנסהלצפותגםניתןהעבודה.כוחשלהניצולת

בכווןגםמשפיעזהגורםעבורה.יוםוקיצוריותרארוכותחופשותבאמצעותלפנאי
כמובןמתבטאיםאלהכלולהשתלמויות.ללימודיםהמוקדשתהזמוכמותהגדלתשל

העתיותהסדרותשווה-ערר-עבודה-מלאה.שלביחסגםכךובשלהעבודה,שנתבאורך

ירדהעבודהיוםשלשאורכוידועאולםזאת,השערהשלכמותימבחןמאפשרותאינן

החופשהימימספרעלואחתובעונהובעתהאחרונות,השניםבעשריםניכרתבמידה

וללימודים.להשתלמויותהמוקדשוהזמן
העבודהבגילהאוכלוסייהשליחסיתהגדוללמשקלהכילומר,ניתןבסיכום

השנים50במשךבקיבוץלנפשההכנסהעלניכרתהשפעההיתה(4.6לוח)ראה

על¬חוזקהלנפשההכנסהעלהגיליםמבנהשלהחיוביתההשפעה.1970ב-המסתיימות

)לוחהסו-הכלושלקיבוציםשל'שווה-ערך־עבודה-מלאה'יחםביןהניכרההפרש"
עובדיםשהעסקתהעובדהאתמשקף,1945בשנתזמנייםגםהכולל(,1טור,5.2

השנייה.העולםמלחמתבתקופתהחלהגדולבקנה-מידהזמניים
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כוחשלגבוחהניצולתטלקיומר.המשךהעבודה.ניצולתשלהגבוההשיעורידי
הדמוגרפייםוהגורמיםהקיבוץ,שלהחברתיממבנהוהנובעיםמגורמיםיושפעהעבודה

הששיםבשנותהניצולתבשיעוראמנם,הקטנההירידה,כבעבר.לכריסייעולא
שלאינטנסיביניצולעל-ידילנפשגבוהה)חומרית(הכנסהשהבטחתכך,עלמצביעה

ליישוםוהולכתגוברתלפנייהלצפותישלכובעתיד.יותרקשהתהיהאדםכוח
האחריםהייצורבגורמייותריעילשימושעל-ידיהעבודהפריוןלהגדלתשיטות

הקיבוצים.לרשותהעומדים

העבודהברהשלאיכותו

רושםליצורעלולוהתעסוקההעבודהכוחשלבסטטיסטיקההעובדיםמספרעלהרגש
העבודה.באיכותמהבדליםמתעלםשהואמשוםלייצור,העבודהתרומתלגבימוטעה

במושגשימושידיעלהעבודהכוחבאיכותההבדליםאתלבטאנסיונותנעשולאחרונה
לרכישתה.החברתיתוהעלותהשכלהרמתעל-ידיכמותיתנמדדהואכאשראנושי׳,יהוו

מוצגים1961כ-היהודיתובאוכלוסייהבקיבוציםההשכלהרמתעלמשויםנתונים
וחציבשנתייםכמעטגבוהבקיבוץהגבריםשלהלימודשנותחציון.5.3בלוח

עםהנשים,אצליותראףגדולההבדלהיהודית.באוכלוסייההשנים8.9שלמהחציון
הקיבוץ.נשותשללחציוןשנים3-^3שליתרון

קטןאחריםכפרייםיישוביםעלהקיבוציהעבודהכוחשלבאיכותהיתרון
ההשכלהרמתברור.עדייוהואאולםכולה,היהודיתהאוכלוסייהעלמיתרונו
קטן.ביניהםהפעראולםהוותיקים,שבמושביםמזאתאמנםגבוההבקיבוציםהממוצעת
ביותרגדולחדשיםמושביםוביןחדשים,אוותיקיםקיבוצים,ביןהפערזאת,לעומת
שלגודלבסדרהואהחדשיםהמושביםעםבהשוואהקיבוציםשלההשכלהברמתהיתרון

ביןהגיליםקבוצותבכלשההפרשיםבעודלנשים,שנים6וכמעטלגבריםשנים4
היאהחדשיםהמושביםשאוכלוסייתכיוןאפם.הםותיקיםמושביםלביוקיבוצים
המושביםעלהוותיקיםוהמושביםהקיבוציםשליתרונםמאסיה-אפריקה,ברובה

הממוצעתההשכלהרמתבין)הפערהעדתי.ברקעהבדליםרבהבמידהמבטאהחדשים
מהבדליםבחלקוהואגםנובעהקיבוץאוכלוסייתוביוהיהודיתהאוכלוסייהכלל

12העדתי(בהרכבדומים
אירופהיוצאי(צאצאי)אויוצאיברובםהםהקיבוציםחברי.

58.7ש-לצייןישהשכלהלרמתבאשר.4.5בלוחמוצגקיבוציםשלהעדתיהרכבם12 בעליהיובהתאמה,אירופה-אמריקה,יוצאיויהודיםהארץמילידיאחוזים38.8ו-
עלמוריםאסיה-אפריקהיוצאילגביהמקביליםהמספרים;1967כ-לימודשנות12-9 ,1968סססיססישנתוןראה.1961ב-יותרגדולאףהיהההבדלבלבד.אחוז23.7 .35כ/לוח,551עמי,19מם'
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1961והגיל,היישובסוגלפיהלימודשנותחציון5.3לוח

מושבים*אקיבוציםאוכלוסייהאוכלוסייהגיל
---יהודיתיהודית

חדשיםותיקיםחדשיםותיקיםביישובים
יםכפרי

גברים

7.2 10.1 11.2 11.1 9.2 00דס +14סך־הכל

7 8 10.5 11.2 11.2 9.8 9.4 29-14

7.1 9.7 11.2 10.9 8.6 8.6 44-30

6.5 9.8 10.1 10.9 8. 7 8.6 64-45

5.3 9.1 נ 10. 1 6.6 7.4 65 +

נשים

5.5 9.5 11.3 10.7 8.0 7.9 +14סך־הכל

6.7 10.7 11.5 11.3 9.7 9.1 29-14

5.3 9.2 11.0 10.2 7.3 7.7 44-30

1.0 9.1 10.0 10.2 7.2 7.3 64-45

0.7 7.0 ג8.4 8.2 1.6 3.9 65 +

לפני-הקמתםלזמןבהתאםחדשיםאוכוותיקיםמסווגיםומושביםקיבוציםא
המדינה.קוםאחריאו

מדי.קטןהמוחלטהמספרב
קטנה.מובהקותג

.23לוח,110-15עמי(,1966)למ״סמקור:

קהילותביןוההשכלההחינוךברמתהבדליםלכן,משקפים,ההשכלהברמתוההבדלים
העדתישההרכבמאחראסיה-אפריקה.יוצאישלוקהילותמאירופהשמוצאןיהודיות

שללזהמאשרכולההיהודיתהאוכלוסייהשלהערתילהרכביותרדומההקיבוציםשל

יכולאינובלבדזהגורםאולםיותר.קטןההשכלהברמתהפערהחדשים,המושבים
הזה.ההפרשכלאתלהסביר

מיוצגותאינן-ממנההצפויההכלכליתהתועלתגםולכו-ההשכלהרכישתעלות
מבחינהאנושיהוןשלהגישההלימוד.שנותחציוןכמומודדעל-ידימספקתבמידה
השכלהרכישתשעלותכיוןהשכלה,רכישתשלהכלכליתהמשמעותלביוזהמודדביו

עולהההשכלהעלותאחרות,במליםאחריו.לבאאחדלימודיםשלבביומהרגדלה



,3לימודיםשלנוספתשנהכלעבורניכרבשיעור
אמורשהשוקדבר,שלפירושו.

שלמזהיותרגבוהבשיעורהשכלהתוספתשלהכלכליבערכההעלייהאתלהעריך
ההשוואותהלימוד.שנותמספרכמומודדשלבמונחיםנמדדשהואכפיבידעהעלייה
לימוד,שנותחציוןשלבמונחיםבהשכלההפרשיםמדדנוכאשרלעיל,שנעשוהפשוטות
העבודהכוחשלתרומתועלהשכלהברמתהפרשיםשלההשפעהחשיבותאתלכןממעיסות
ממנההצפויהלתרומהכמורדיםהשכלהרכישתשלהעלותבאומדנינשתמשאםלייצור.
פיכמעטגבוהבקיבוץהגבריםשלהממוצעהכלכליהפוטנציאלכינמצאלייצור,
מפייותראףגבוהבקיבוץהנשיםשלוזההישראליבמשקהגבריםשלמזהשניים
בישראל.הנשיםשלמזהוחצישלושה

מרדשבהלתקופהכלומר,המאוחרות,החמשיםלשנותמתייחסתזאתהשוואה
אתכברעברהחמשים,שנותשלהראשונהבמחציתשירדישראל,שלהאנושיההון

,1966)ברוך,שלו,השפלנקודת
ירידההיתהלאשבקיבוציםמאחר(.8לוח,36עמי

לאהיה1961ב-העבודהכוחבאיכותהישראליוהמשקהקיבוץביןהפערההשכלה,ברמת
החמשים.שנותשלמזהפחות

עלמידעבהיעדראפשרית,אינההמדינהקוםשלפניהתקופהלגבידומההשוואה
היחסישמשקלםידועאיכותי.במידעכתחליףלהשתמשועלינוועלותה,ההשכלהרמת
שלמשקלםולכןזאת,בתקופהבהרבהקטןהיההעוליםביואסיה-אפריקהיוצאישל

גיסא,מאידך.1948אחרימאשרבהרבהגדולהיההיהודיתבאוכלוסייהאירופהיוצאי
ביישובביותרהגבוההיהשלהםהלימודשנות)שחציוןגרמניהיוצאישלחלקם

יותרקטובוודאיהיההפערולכןכולו,בישובמחלקםקטןהיהבקיבוציםהיהודי(
ניתןפניםכלעלהששים.בשנותמאשרהשלושים,בשנותובוודאיהארבעים,בשנות
מאשריותרגבוההתמידהיתהבקיבוץהעבודהכוחשלההשכלהשרמתלומר,

הכללית.באוכלוסייה
לעמודניתןבקיבוץהעבודהכוחבאיכותהשינוימגמתשלמאפייניםכמהעל
קיבוציםביוהשכלהברמתקטןהבדלקייםראשית,.5.3בלוחהמוצגיםמהנתונים
זהמה.יתרוןהחדשיםלקיבוציםישבה,44-30הגילקבוצתלהוציאוחדשים,ותיקים
1951-1948בשניםאירופהעולישליחסיתהנמוכהההשכלהרמתאתכנראה,משקף,
הוותיקים.ביישוביםברובםשנקלטו

ברמתשינוישללתהליךהצצהגםמאפשרהגילולפיההשכלהרמתלפיהסיווג
,1961שלהאוכלוסיןמפקדמנתונילעמודניתןזאתעלהשלושים.שנותמאמצעההשכלה

עלנמנושנהבאותהבקיבוציםשהיו+65ו-64-45הגילשקבוצותלהניחשסבירמשום

נתוניהםברוךלאומדניהמקורות)נספח(.1לוח,37עמי(,1966)ברוךראה13 (.1961)ובן־פורתגרינפלד
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14לכןקודםשנה30עד20כברהקיבוץאוכלוסיית
שרמתלהעריךמקוםישכוכמו.

זאת.בתקופהמשמעותיבאופןהשתנתהלאאלהגיליםקבוצותשלהפורמליתההשכלה

15הנשאריםשלמזושונההיתהלאהקיבוץעוזבישלההשכלהרמתשהתפלגותנניחאם
,

האופייניתההשכלהרמתשלקירוב+45בנישלההשכלהרמתעלהנתוניםמהווים
עלמושגנותנים44-30גילאיעלוהנתוניםוהארבעים,השלושיםבשנותלקיבוצים

אלההנחותבסיםעלהחמשים.שנותאמצעעדהארבעיםשנותמאמצעהנידוןהמצב

גבוההבקיבוציםההשכלהרמתהיתהוהארבעיםהשלושיםבשנותשכברלומר,ניתן

החמשים,בשנותהיהודיתלאוכלוסייההאופייניתלזאתמעלמשמעותבעלתבמידה

הישראליהתקןלפיגבוההכברשהיתהבקיבוצים,ההשכלהשרמתואף־על-פי.16למשל

המקובליםהתקניםלפיוכמהכמהאחתועל-מתקדמותתעשייתיותמדינותשלוהתקנים

ביותרהגדולהההתקדמותהתקופה.כלבמשךלעלותהוסיפההיא-הכפרייםבאזורים

10.2ל-בהשוואה11.3היתה29-14בנותשלהפורמליתההשכלהרמת-נשיםשלהיא

יותר,גבוההמרמהשהתחילוהגברים,אצלהשיפור+.65ו-64-45בנותשל8.2ו-
יותר.קטןהיה

ביישוביםכמעטשווהונשים()גבריםגילקבוצתאותהשלההשכלהשרמתהעובדה
שלהעבודהלכוחהנכנסיםשלההשכלהשמאפייניאומרת,וחדשים,ותיקיםקיבוציים

האוכלוסייהעלנמניםהםאםוביןהקיבוץילידיהםאםביןשוויםהינםהקיבוץ

הגבוההההשכלהשעידןכך,עלגםמצביעים1961מפקדשלהנתוניםהמצטרפת.
שהיתר,באוניברסיטה,ללימודיםההתנגדותהששים.שנותלפניהתחיללאבקיבוצים

הששיםשנותתחילתומאזהאחרונות,בשניםונעלמההלכההחמשים,בשנותחזקהעדייו

ספקללאהגדילזהתהליךבאוניברסיטאות.הלומדיםהקיבוציםחברימספרבהתמדהגדל

.1961שללזהמעלההשכלהרמתממוצעאת

כפיבקיבוץ,העבודהכוחשלהגבוההאיכותואתהבטיחועיקרייםגורמיםשני

העבודהכוחשלואיכותוכשממדיווהארבעים,השלושיםבשנותבנתונים.התבטאשהדבר

השכלהבעלילגביבמיוחדחזקהיההקיבוץשלהמשיכהכוחהעלייה,על-ידיעוצבו

גדולשחלקמשוםהיהודית,האוכלוסייהכלללגבירומההנחהלהניחאפשראי
והארבעים.השלושיםבשנותבארץהיולא1961ב-אלהגילקבוצותעלמהנמנים

מחוץהתעסוקהאפשרויותכזה.הבדלשהיהא-פריורילהניחבסיםשוםאין15
אידיאו¬שיקוליםעלהשפעתםאולםיותר,למשכיליםיותרטובותכנראההןלקיבוץ
יותר.גבוהההשכלתהשרמתבקבוצהיותררבהההפוך(בכוון)הפועליםלוגיים

בערךאחוז8ב-גבוהההיתההיהודיתהאוכלוסייהשלהממוצעתההשכלהרמת16
,1966)ברוך,1960שבשנתמזו1950ב-

שבלוחהנתוניםבסיסעל(.2לוח,32עמי
שנות10מ-נמוךהיהבאוכלוסייההחציוןשלההשכלהשרמתדברשלפירושו,5.3

10החציוןשלההשכלהרמתהיתר,הארבעיםבשנותשבקיבוציםבעוד,1950ב-לימור
לגברים.שנים10מ-ויותרלנשים,בערךשנים
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הקיבוץ-המדינההקמתשלאחרהתקופהאתגםאפיינהזותופעהמהממוצע;למעלהשל
הגורםכאחד.הארץובניהעוליםמביןיותר,למשכיליםמשיכהגורםלהוותהמשיך
אימצהאותההחינוךמדיניותשלתוצאההואהעבודהכוחשלהגבוההלאיכותוהשני

המשותףהחינוךמסגרתהוקמהכאשרלקיומה.הראשוניםמהימיםהקיבוצית,התנועה
שיטהנקבעהלכךובהתאם,18בגילתסתייםבבית-הספרהלימודיםשתקופתנקבע,

4לאחרהתיכון,הספרביתגמרערהילדיםמגן-שנים14במשךלימודיםהמחייבת

17וגנוניםפעוטותבתיבבית-התינוקות,שנים
כמותיבמורדשימושכילציין,ויש.

בעיר,הממוצעלעומתבקיבוץההשכלהשלחסראומרןנותןלימודשנותמספרכמו
ההדרכהילדים(,15-10)בכיתותהקטןהילדיםמספרובעיקרגורמים,כמהבגלל

שלגדולמגווןהרשמית,הלימודיםתכניתעלנמניםשאינםבשטחיםוההשראה
בלימודים.הישגיםהמעוררתחברתיתוסביבהלימודיים,משתנים

והקצאתמאמץשנותלשלושיםביטוילמעשההםבקיבוץההשכלהרמתעלהנתונים
שלהחייםרמתשלבמיוחד-האלטרנטיבותשלבמונחיםיקרהשהיתהניכרת,משאבים
יותר.ענייההיתההתנועהכאשרוהארבעים,השלושיםבשנות-הבוגריםהחברים
שלהערכהכלהקיבוצים.שלהביצועברמתביטוימצאהזויקרההשקעהשלתנובתה

איכותואתבחשבוןלקחתלכן,צריכה,הקיבוציהמשקשלהביצועורמתהתפעולדרך
החשובים.הגורמיםכאחדהעבודהכוחשל

התעסוקה.מבנה

שלהתעסוקהסר-כלאתוכןהקיבוציתבתנועההתעסוקהסר-כלאתמציג5.4לוח
שתיביןוההבדל,5.1שבלוחמהסדרותיותרמקיפותאלהסדרותבתנועה.האדםכוח

(.6)בטורבנפרד5.2בלוחהמוצגתהשכירההעבודההואהנתוניםמערכות
ושיעור,1965ב-המסתיימותהשנים30במשךבמהירותגדלהתעסוקהסר-כל

שיעורשלהטווחארוכתבמגמהירידהישאחוזים.7היההממוצעהשנתיהגידול
על-ידיבחלקו)המוסבר,1940-1936בשניםאחוז20שלהגבוהוהשיעורהגידול,
התעסוקהשלהגידולשיעורהיההחמשיםבשנותשוב.הושגלאהנמוכה(המוצאנקודת
לולאכייצוייןבלבד.אחוזים2-1היההששיםבשנותוהממוצעאחוזים,5מ-נמוך

נמוךאףהיההחמשיםבשנותהגידולשיעורהשכירים,העובדיםבמספרהמהירהגידול
השכיריםהעובדיםשלהגואההגלבבלימת1958לאחרההצלחהשהושג.מזהבהרבה
-1965לשניםהנתוניםביותר.הנמוכהלרמתובתעסוקההגידולשיעוראתהורידה

1 .14עד5מגילשנים10שלהואבישראלחובהחינוך7
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זהשיעורכיאםאחוזים,2.5ל-הגידולבשיעורמחודשתעלייהעלמצביעים1970

10החמשיםשנותשלמהשיעוריםעדייורחוק

חרץעבודת

קיימתהיתההציבוריובסקטורהפרטיבסקטורכשכיריםהעובדיםחבריםשלזותופעה
5-3ל-השלושיםבשנותהתעסוקהמכללאחוז20מ-ירדהחשיבותהאולםהשנים,כלבמשך

כולליםאםיותרגבוההיחסהראשונהבתקופהוהששים.החמשיםבשנותבלבדאחוזים
חוץעבודתביוביחסהתלולההירידה(.5.4ללוח1הערה)ראההעבודהפלוגותאתגם

משקפתוהיאהעבודה,פלוגותשלבמשקלוהירידהעםבקנה-אחדעולההתעסוקהוכלל

שלקליטתואתאיפשראשרהקיבוצייםהיישוביםשלהייצורכושרשלהמואץגידולואת

האלטרנטיבי.השכרעלהעולהתמורההמבטיחהבעבודהבמהירותהגדלהעבודהכוח
אתלכאורהסותרתחוץ,עבודתקיימתולאחריהןהארבעיםבשנותשגםהעובדה,

שלבמהירותהגדלמספרםהארבעים.שנותמאזעבודהבכוחמחסוריששבקיבוציםהטענה

אינהראשוןשממבטזו,תופעהמדגישהמאוחרותהארבעיםבשנותהחלהשכיריםהעובדים
חוץועבודתעבודהבכוחמחסור-זובצדזואלהתופעותשתישללקיומןמובנת.

כלשלהמצרפייםהנתוניםאתמייצגתשהסדרהלזכור,ישכלקודםהסברים.כמהיש
אדם,בכוחמחסוריהיהוהמפותחיםהוותיקיםשביישוביםהאפשרותוקיימתהתנועה,
:1954-1940שלבנתוניםמתגלההדברהפוך.יהיההמצבהצעיריםבקיבוציםואילו

בהתקופה,1951עד1945מ-חוץבעבודתאחוז33שלתלולהבעלייהלהבחיןניתן

שבהן,1951-1945ו-1945-1940בשניםתלולותוירידותחדשים,יישוביםהרבהקמו

בלבד.מעטיםיישוביםהוקמו
חוץעבודתביןהיחסעלחדשיםיישוביםשלוההרצהההקמהתהליךשלההשפעה

יישוביםבהקמתהניכרתההאטהעם,1954לאחרבחשיבותהירדההתעסוקהכלוסך
בעבודותהמועסקיםבמספרגידולחלהששיםשנותובמשךהחמשיםשנותבסוףחדשים.
ביישוביםהעובדיםשלבמספרםמוחלטים,במונחיםהגידול,אתמשקףוהואחוץ,
המובהקתהדוגמההמקומיות.הרשויותאוהמדינהעל-ידיממומנתשהעסקתםעצמם
עובדישהםמשוםהחוץעובדישלזובקבוצהנכלליםמוריםהחינוך.מערכתהיא

המנוהליםובמוסדותבמשקעבודתםאתועושיםקיבוץ,חבריעצמםשהםעל-פיאףמדינה
קופתעל-ידיהמועסקיםואחיותרופאיםחלקית.על-ידםוממומניםהקיבוציםעל-ידי
החינוךושירותיהמוניציפלייםהשירותיםשלהמהירהגידולנוספת.דוגמההםחולים

מסביר,(17-0גילאיבאוכלוסייתבעיקרבאוכלוסייה,לגידול)במקבילוהבריאות

לפרסםהחלוהקיבוציותשהתנועותחרשהתעסוקהסדרתעלמבוסםזהאומדן16
הששים.שנותבאמצע
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אדם( )שנות
א1965 -1936 נבחרות,שנים התעםוקה: םך-כל5, .4לוח

אחוז
שירותים'

(3:)(2)
(7)

עובדים
שכירים

(6)

גסך-הכל

(3)+(4)

(5)

עבודת
נחוץ

(4)

סיכום
ביניים

(1)+(2)
(3)

שרותים
אישיים

(2)

ענפי
הייצור

(1)

48.0 7,381 1,474 5,907 2,838 3,069 1936

44.7 14,951 2,498 12,453 5,561 6,892 1940

46.4 17,496 1,547 15,949 17,402 8,548 1945

־דיס00 1,394 36,318 2,000 34,318 14,009 20,309 1951

40.0 3,138 41,563 1,250 40,313 16,033 24,280 1954

36.6 7,543 49,515 2,042 47,473 17,388 30,085 1958

34.4 11,163 61,998 3, 158 58,840 20,217 38,623 ׳י1970

מכללאחוז14ו-,25,21כ-תרמועבודהפלוגותעבודה.פלוגותכולללאא עצמךהעבודהבפלוגותבהתאמה.,19450ו,1936,1940בשניםבתנועההתעסוקה ,1936בשניםאחוז36ו-,47,42היההתעסוקהבכללהחוץעבודתשלמשקלה בהתאמה.,1945ו-1940
מכילהזוקבוצההקיבוץ.עלנמניםשאינםממעבידיםשכרהמקבליםקיבוץחברינ על-משולמתמשכורתםאךהקיבוציתהתנועהשלהספרבבתיהעובדיםמוריםגם הרשויות.ידי
גםהמופיעיםשכיריםעובדיםנכלליםשכאןמשום5.1לוחשל3בטורכמולאג .6בטורבנפרד

שירותיםביואותהלהקצותניתךשלאמשוםהחוץ,מעבודתהתעלמנוזהבחישובד נ(.הערהגם)ראהשירותיםלשאינם
המוצגים1965לנתוניהמיושמתחדשהסידרהלפי1970/1965השינוישיעורה .6ו-,1,2,4בטורים

מכללאחוזים5עלהעולהלשיעורחוץעבודתהעובדיםבמספרהעלייהאתרבה,במידה
התעסוקה.

כולו-למשקהאופייניהספקטרוםמלואאתהכוללבקיבוץ,האדםכוחשלהמיגוון
בפועליםוכלהאחריםמקצועובעלימהנדסיםבאוניברסיטאות,מרציםממשלה,בשריהחל

שתישליחדיוקיומןאתהמסבירהעיקריהגורםכמובןהואלא-מיומניםחקלאים
19שנימצדאדםבכוחומחסוראחדמצדחוץעבודתשלהתופעה-התופעות

הקיבוציהמשק.
העצמית'ה'עבודהלעקרוןבהקשראדם,בכוח,'מחסורשלהאנליטיתהמשמעותעל19 .232-7עמי,11ופרק,213-7עמי,10פרקגםראה;3.2וציור58-56עמי3פרקראה
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לאוכמהכמהאחתועלהזה,האדםכוחמיגווןכלאתלנצלמסוגלאינובכללו

אופטימליפתרוןלכןהיאקבועה,אףאוזמניתחוץ,עבודתהבודדים.היישובים
20כאחדוחברתיתכלכליתמבחינה

בתנועהמאדמקובלתשהיתהלאוטרקיההשאיפה.

חופשיתגישהעתהישהקיבוץולחבריעוד,מקובלתאינהוהשלושים,העשריםבשנות

מוחלטיםבמונחיםהחוץ,בעבודתנוסףלגידוללצפותישולכןגבוהה,השכלהלרכישת

כאחד.ויחסיים

שכירתעבודה

פתחלכאורהפותחתהקיבוציהמשקמבנהאתהמנחהכעקרוןאוטרקיהשלדחייתה

׳עבודהעקרוןעםבקנה-אחדעולהאינהשכירהעבודהשכירים.עובדיםלהעסקת

במלואוקוייםלאזהעקרוןאךהתנועה,שלהבסיסייםמהעיקריםאחדשהואעצמית׳,

נתוניםאיןהראשונה.העולםמלחמתבתקופתדגניהשללקיומההראשוןבעשורכבר

משקףהנתוניםוהיעדר(,6טור5.4)לוח1951שלפניבתקופהשכירהעבודהעל

היהוהשלושיםהעשריםבשנותהשכיריםהעובדיםמספר-המציאותאתרבהבמידה

הקיבוצי,במשקחשובלגורםשכירהעבודההפכה1949משנתרקכלל.כדרראפסי
ניכרמספרבסוגם.גםאלאהעובדיםבמספרירקלאהיההמדינההקמתלאחרוהשוני

היההמדינההקמתשלפניבתקופהבקיבוציםהשכיריםהעובדיםשלכנראה()הרוב

בעליעובדיםאומוריםמהנדסים,אחיות,רופאים,-חופשייםמקצועותבעלי

העבודהבכוחמצוייםהיושלארבהמיומנותהדורשיםבמקצועותכחולצווארון

עובדיםהםהמדינההקמתלאחרהשכיריםהעובדיםשלרובםזאת,לעומתהקיבוצי.
העובדיםמספרגדל,1965ו-1951השניםביןלמחצה.מיומניםאולא-מיומנים

בלבד.אחוז50ב-גדלהבסו-הכלשהתעסוקהבעוד,7פיהשכירים
הגידולשלוביטויתולדההיאהשכיריםהעובדיםגלבפניהזאתהסכריםפתיחת

מתוצאותיו.אחתשהואבעובדיםוהמחסורהקיבוץ,שלהייצורכושרשלהמהיר
שלחלקםהחמשים.שנותבסוףמהקיבוציםשלושה-רבעיםכברמאפיינתזותופעה

בשנותכמעטמאפסעלהוהשירותיםהייצורבענפיהעובדיםביןהשכיריםהעובדים

בשנות.1965ב-אחוז19ול-,1951ב-אחוזים4ל-לקרובהמוקדמות,הארבעים
המצב.לתיקוןשננקטהעקשניתלמדיניותהודותזהשיעורצומצםהמוקדמותהששים

לאחרמידהקיבוציתלתנועההמצטרפיםבזרםוהגידול1967-1965השניםשלהמיתון

21בתעסוקהחשובכגורםהשכירההעבודהאתלצמצםשבאלמאמץסייעוהימיםששתמלחמת

*

.

.3בפרקניתןחוץעבודתטלהכלכליההגיוןאתהמסבירהתיאורטיההיבטעלדיון20

התעסוקהסדרותעלמבוססים1970-1965לשניםההתייחסויותוכלזהמשפט21
.18בהערהכאמורהקיבוציים,הזרמיםעל-ידיופורסמושנאספו
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ביןחלקםירדוכך,1970-1965בשניםפסקההשכיריםהעובדיםבמספרהעלייה
.1970ב-ז1אח14ל-המועסקים

קטןבמספרמרוכזיםהםאולםהשירותים,ענפיברובמועסקיםשכיריםעובדים
מכלהיותרלכלאחוזים3-2כ-אפסי,היהבשירותיםהמועסקיםשלחלקםענפים.של

אחוזים10עלעלהלאאךיותר,גדולמשקלםהיהבחקלאותאלה.בענפיםהמועסקים
הואהשכיריםהעובדיםשלהגדולהריכוזהששים.שנותבסוףירדואףהעובדיםמכלל

התעשייהשלהמהירההצמיחההמועסקים.מכללאחוזים30עלחלקםעולהשםבתעשייה,
ואףקיבוצים,מספרשלמשותפיםבמפעליםבודדים,קיבוציםשלבמפעלים-בקיבוצים
ניתןזאת.תופעהשללהתחזקותההעיקריהגורםהיאקיבוציותתנועותשלבמפעלים
עםאחתובעונהבעתחלהשכירההעבודהשלביותרהרבשהגידולמהעובדהזאתללמוד
19552לאחרהיינוהקיבוצית,בתעשייההמואץהגידול 2

.

23אישייםשירותים

בהכרחהוליךהביתלמשקמחוץעבודהלביןהביתמשקביןההבחנהשללמעשההביטול
5.4בלוח7ו-2בטוריםהנתוניםאישיים.שירותיםלסיפוקלעובדיםלביקוש
ביוהיחסעבודה.תשומתשלבמונחיםעיסוקיםשלזאתקבוצהשלחשיבותר.אתמראים
אך,1965ב-אחוזים53ו-1936ב-אחוזים62היה,אחרתועבודהבשירותיםעבודה
לשיאהיחסעלההמאוחרותהשלושיםבשנותירידהלאחררציף:היהלאהירידהתהליך

והמחציתהחמשיםשנותבמשךירדמכןולאחרהשניה,העולםמלחמתבסוףאחוז73של
אחוז.60לכ-היחסחזרהשבעיםשנותבסוףהששים.שנותשלהראשונה
הואהביקושבצדאחדרלבנטימשתנהאחת.בעת-ובעונהכאןפעלוגורמיםכמה

שלמשקלםכשגדלולכןעבודה,עתיריהםלילדיםושירותיםחינוךהגילים:מבנה
נוסףגורםהיאההכנסהרמתאישיים.לשירותיםהביקושעולההנמוכים,הגילאים
אישייםלשירותיםגדללביקושלצפותניתן־אישייםלשירותיםבביקושלשינוי

24ההכנסהעלייתעםהצריכה(שלמרכיב)המהווים
.

עקרוןעובדים.שלהיחסיתבנדירותהשינויהיהההיצעבצדעיקריגורם
שלהצלמחירשללהעלאהמביאלקיבוץהעבודההיצעאתהמגבילהעצמית׳ה׳עבודה

.11בפרקהרחבהביתריידוןזהצד22

בילדיםטיפולתזונה,שירותיכוללתבקיבוץאישייםשירותיםשלההגדרה23 המסווגיםפריטיםכוללזהענףכלומר,רפואי.וטיפולבגדיםמחסןכביסה,וחינוך, ציבוריים.כשירותיםאדםכוחבסקר
נורמלי׳,'מוצרהםאישייםששירותיםהמקובלתההשערהעלמתבססזהמשפט24 חיובית.שלוההכנסהשגמישותכמוצרהמוגדר
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לאגלוי,שוקמנגנוןאיוהקיבוצישבמשקמאחר.25במשקהמקובללשכרמעלעבודה

עבודהשלנדירותהאולםשכר,שיעורישלבמונחיםהעבודהנדירותאתלבטאניתן

ומפעליםענפיםבחיסולביטוילידיבאיםואלובעבורה,לחיסכוןלמאמציםמוליכה

כציוד.עבודהשלובתחלופהביותר(עבודהעתיריהםאישיים)שירותיםעבודהעתירי
עובדיםשלוהולכתגדלהלהעסקהגםזהגורםהביאואילךהמוקדמותהחמשיםמשנות

העצמית.העבודהעקרוןהפרתתוךשכירים,
אמצעיהואהחמשים,בשנותשפשטהאוכל,בחדריחלקיעצמילשירותהמעבר

ומחסנימכבסותלמטבחים,עבודהחוסרציודהכנסתהןאחרותדוגמאותעבודה;החוסך

להזכיריש-לבסוףבחוץ.הנקנהוביגודמעובדמזוןבצריכתועלייההבגדים,
בעיקררבים,בקיבוציםובחינוךבטיפוליתרונותאיפשרהילדיםבמספרשהגידול

בשירותים.התעסוקהמשקללהקטנתסייעזאתובדרךשבהם,בצעירים
תעסוקהשלהגבוהלשיעורהסברמהווההשלושיםשנותבמחציתהסמויההאבטלה

אתוהגדילההארבעיםשנותראשיתמאזברציפותעלתהלנפשההכנסהבשירותים.

יותרבמשךבהםהמועסקיםשיעורהגדלתשלבכווןפעלהובכךלשירותים,הביקוש

התופעותאחתעבודה,שלהגוברתהנדירותשני,מצדהבאות.השניםעשרותמשלוש

העתיתמהסידרהאךההפוך.בכווןפעלה,1941מאזהקיבוציבמשקביותרהחשובות

בהשפעתם.המנוגדיםהגורמיםשנישלהנקייהההשפעהאתלגזוראפשראישבידינו

זוהי,.1945היתר.התעסוקהלסר-כלבשירותיםתעסוקהביןביחסהשיאשנת
בזמןבאוכלוסייה17-0גילאישלבחלקםהניכרתהעלייהשלתוצאהלוודאי,קרוב

התיכוןהמזרחביןהקשרשללמעשההניתוקכן,עליתרהשנייה.העולםמלחמת
חוסר-וציודמכונותשלהאפקטיבימחירםאתהעלהבמערבהתעשייתיותוהמדינות

במהירותהגוברהביקושבעבודה.ציורלהחליףהתמריץאתהגדילולכןאחר,עבודה

סיוםזו.למטרהעובדיםשליותרגדולהלהקצאהבהכרחהביאאלהבשניםלשירותים
החישבבנייה,לגיאותוהביאתעשייהמוצרישלהיבואחידושאתשאיפשרהמלחמה,

מודרנ׳ים.שירותיםמבנישלהקמתםואתבשירותיםהעבודהחוסכימתקניםהכנסתאת
תשואהשלהיתרוןאתלנצלשאיפשרבמשקיםמהגידולנוסףחיזוקקיבלזהתהליך

בשירותים.לגודלעולה
וגדלה,הלכההעבודהנדירותהמדינה.קוםלאחרגדלהההיצעגורמישלחשיבותם

הנמוכים,הריאלייםהריביתשעריבגללירדומתקניםציודשללמעשההמחירואילו

הילדיםאוכלוסייתשלהיחסיבמשקלהוהגידוללנפשבהכנסההמהירההעלייהשני,מצד

ביותרהגדילו-הנכנסיםבזרםהניכרתההפחתהבגללהיתרבין-האוכלוסייהבכלל

זאתבכלהיוההיצעגורמישלהמגבילותהשפעותיהםאולםלשירותים.הביקושאת

2 בי.ונספח56-53עמי3פרקראה5
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ירידהחלהבערך1958ב-שכברכךהביקוש,מצדהלחציםעללגבורכדימספיקחזקות
ההיצעגורמיהמאוחרות,החמשיםבשנותהתעסוקה.לסר-כלבשירותיםתעסוקהביוביחס
ביוהיחסאתלהקטיןכדיחזקיםמספיקהיו,17-0גילאיבמשקלהעלייההשפעתוכן

26אחוז53-העתיתבסדרהביותרהנמוךלשיעוראחרתלתעסוקהבשירותיםתעסוקה
.

התעסוקהבכללכשירותיםהתעסוקהשמשקלהיא,זהבהקשרביותרהחשובההעובדה
שינוישנים.25כ-שלבתקופה(,7טור5.4)לוחאחוזים40-35שביוהצרבתחוםנע

לנפשהחומריתההכנסהרמתלגבימשמעותבעללבטחהואזהבשיעוראחוזיםבכמה
הניכריםהשינוייםלמרותזה,יחםנעבוהצרהתחוםהואשקובעמהאולםבקיבוץ,

אלה.שניםעשרותבמשךשחלוהייצורענפישלובהרכבהגיליםבמבנההחיים,ברמת
ביותרהחשובהייצורגורםשלהתנהגותיפרמטרשלממדיועללמדיםאנומזאת

עבודה.-בקיבוץ

לעמודניסינולשירותיםביקושהקובעכגורםהגיליםמבנהשלחשיבותועל26 ביןהיחסשלרגרסיהחושבה.1961לשנתחתרנתוניעלהמבוסםאומדןבאמצעות וההכנסההגיליםמבנהוביןהתלויכמשתנהאחרת'ליעבודהבשירותים''עבודה כרבעמסבירמובהק,הואשלושהאומדןהגילמקדםגלתי-תלויים,כמשתניםלנפש. מהשונות.
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לשתימוינוהקיבוץשלהתוצרלהתקתהעבודהכוחידיעלהמופעליםהייצורגורמי
נפרדיצורכגורםלקרקעההתייחסותיציר.הוןונכסיקרקע-המקובלותהקטיגוריות

מרכיבהיאקרקעשבהםכפריים,כיישוביםהקיבוצייםהיישוביםשלאופייםאתמשקפת
לפוטנציאלהקרקעשלתרומתהבהערכתמפריזיםלעתיםהייצור.גורמימלאישלחשוב

כפיהמדינה.הקמתשלאחרלתקופהבמיוחדנכוןוזההקיבוצי,המשקשלהייצור
המדינה,הקמתמאזובמיוחדיותר,הרבהתרםההוןמלאישלגידולולהלן,שנראה
ובממדיו.הייצורבכושרלגידול

להשקיהקרקע

1965ב-הישראלית.בחקלאותמשקלםשלהמודדיםאחדהואהקיבוציםשלהקרקעמלאי
מהקרקעאחוז35כ-שהם(,6.1)לוחדונםמיליון1.4הקיבוציםבשליטתהיו

1אחוז30כ-בשליטתםהיוהמושקההשטחמתירבמרינה;המעובדת
.

לערך,עשרהפיהקיבוציםלרשותשעמדוהקרקעשטחיגדלו1940ו-1936ביו
הגברתעםשובוגדלחזרהואהשטח.במקצתהצטמצםמכושלאחרבעשוראך

שנותבאמצעהקיבוציםלרשותשעמדהשטחאולםהימים,ששתמלחמתלאחרההתיישבות
שלממוצעשנתיגידולשיעורהחמשים.שנותאמצעשלזהעלבהרבהעלהלאהשבעים

אחוזים6כ-שלאוהששים,שנותבאמצעהמסתיימותהשניםבשלושיםאחוזים8.5כ-
תקופתייםשינוייםשלתוצאההואהשבעים,שנותבאמצעהמסתיימותהשנים40ב-בלבד

ומגדל,חומהתקופתהיוהמעובדבשטחביותרמהירגידולשלהתקופותשונים.
מלחמתלאחרומסתיימתהשנייההעולםמלחמתבסוףהמתחילהוהתקופה,1940-1936

,313עמי,19מם',1968בשנתוןמצוייםבמדינההמעובדהשטחבדברנתונים1 .2ל/לוח
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א1965 -1936נבחרות,שנים יהון:ומלאיקרקע 6.1לוח

גולמיהוןמלאי
ל״י)אלפי

ל״י()אלפי קרקע

(1958במחירי בהשקיה ה״כ0

34,248 15 131 1936
81,831 33 229 1940
90,594 57 349 1945
222,581 93 1,370 1951
299,650 196 1,552 1954
507,379 327 1,470 1958
856,311 451 1,408 1965

אלבלבד,קיבוצייםליישוביםמתייחסיםלהלן,והלוחותזהלוחא
אחרת.נאמראםאלא

הקיבוציםשלהקרקעשטחיגדלותקופותבאותן.1951-1945השניםהיינוהעצמאות,
שיעוריהיו1951ב-המסתיימותהשניםובשלושלשנהבממוצעאחוז25שלבשיעורים
יותר.אףגבוהיםהגייול

שהועמדההקרקעשכמותמלמדותהקרקעמלאישלהגידולבשיעוריאלהתמורות

היאהקיבוציםשבידיהקרקעאכסוגניים.גורמיםידיעלנקבעהקיבוציםלרשות

הקמתלאחרישראלמקרקעינהל)ומילישראלהקיימתמהקרןבחכירהככולה()רובה

2המדינה(
החכירה.תקופתפגהבובמועדלחידושוניתנתשנה,49ל-היאהחכירה.

מפעליתעשייה,חקלאות,-מטרהלכללשמשיכוליםוהמקרקעיןנמוכים,החכירהדמי

3משנהלהחכרתזכותהחזקהלבעליאיןאולם־תיירות
הקרקעמלאיאחרות,במלים.

הקרקעמלאיעל-ידיהיינוההיצע,תנאיעל-ידילמעשהנקבעקיבוציםלרשותהעומד

המדינה,הקמתשלפניבתקופההציוניתהתנועהשלההתיישבותמחלקתלרשותשעמד

שהוקמה.לאחרישראלמדינתולרשות

בקונגרסהקמתהעםלישראלהקיימתהקרןעלשהוטלקרקעות,רכישתטלהתפקיד2
הנסיבות)לאורלגמריחוסללאכיאם-בעיקרובוטל,1901ב-החמישיהציוני
הבעלותגםהועברהשניםמספרשלתקופהלאחרהימים(.שטתמלחמתואחרהחדשות

ישראל.מקרקעילמינהללישראלהקיימתהקרןידיעלשהוחזקוהמקרקעיןכלעל
טלהמנהליםבמוסדותבטווהשווההציוניתוהתנועההמדינהמיוצגותהחוקלפי
נהל.המי

השלכותלוישאולםלקיבוציםמשמעותלמעשהאיןמישנההחכרתעללאיסור3
מושבים.במיוחדאחרות,התיישבותיותצורותשלההתנהגותלגבי
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מבטאהמאוחרותהשלושיםבשנותהקיבוציםשלרשותהקרקעבשטחהמואץהגידול
עמקהיהשמוקדהחומה-ומגדלתקופת,1940ו-1937ביןהגדולההתיישבותמבצעאת
הגליל,תכניתזאת,תכניתשלהאסטרטגיתמטרתההמזרחי.העליוןוהגלילשאןבית
בעמקבגליל,המנדטוריתארץ-ישראלשלהגבולותלאורךאחיזהנקודותלהקיםהיתה
שניםבאותןהלאומייםלמוסדותהתרומותכזרםרבגידולהירדן.ובעמקשאןבית

הקרקעות.שלהגדולהלרכישההמימוןאתהבטיח
וכךישראל,ממשלתשללבעלותהגדוליםקרקעשטחיעברוהשחרורמלחמתלאחר

.1951ל-1948שביןבתקופההקיבוציםשלהקרקעבמלאיהמהירהגידולנתאפשר

ערביםעל-ידיהמנדטבתקופתעובדוובדרומה,המדינהבמרכזרובםאלה,שטחים
שניםבאותןהוקצוהשטחיםהירוק.לקומעבראלהמלחמהכדיתוךברחושרובם
מרכזי,היהבהתיישבותשמעמדההקיבוציתוהתנועהחקלאית,התיישבותשללמטרות
הניתניםהשטחיםכלכמעטהוקצוכברהחמשיםשנותבאמצעמהם.ניכרחלקקיבלה
שמלאילכךהעיקריהגורםזהוהמדינה.שבבעלותהדונםמיליון20מתוךלעיבוד
4זהתאריךלאחרגדללאהקיבוציםלרשותהעומדהקרקע

שביןשבתקופהלצייןיש.
מהעלייהניכרחלקהופנהאליהםמושבים,להקמתגםעדיפותניתנה1954ל-1951

שניתןהקרקעכמותעלמגבלהכמובןיצרזהגורםהמדינה.הקמתשנותשלההמונית
קיבוצים.לרשותלהעמיד

אחוז28שלשנתילשיעורוהגיע,1950לאחרהואץהשלחיןבשטחהגידול
ואילךהששיםמשנותאךהעשור,שלהשנייהבמחציתאחוז11ול-,1954ל-1951בין

התהליךבגללבמהירות,והשתנההלךבעלושטחיהשלחיןשטחביןהיחסהקצב.הואט
,1954לפניפעם,אףהגיעלאהשלחיןשטחלשלחין.בעלשטחיהפיכתשלהרציף בלבדכעשיריתהיההואלמשל1951ב--הקיבוציםשלרשותהשטחמכללמששיתליותר
שנותובראשיתהשטח,מכללשלישכמעטהשלחיןשטחהיה1965ב־אולםהשטח.מכלל

מהירהיהבקיבוציםהשלחיןשטחישגידולגםלצייןישאחוז.40ל-הגיעהשבעים
במדינההשלחיןשטחימכללחמשיתרקכולה:ובמדינההיהודיתבחקלאותמאשריותר
התנועהבידיהיוהששיםשנותשבסוףבעוד,1951ב-הקיבוציתהתנועהבידיהיו

הירוקהקובגבולותלעיבורהניתןכשטחדונםמיליון3.6שלשטחבדבראומדן4 העומדיםוהרצועה,הגדהשלהדונםמיליוניששתיותר.אופחותמקובלאומרןהוא הדבריםפניאתשינולאהימים,ששתמלחמתמאזההתיישבותתכניתלרשות)לכאורה( כמובןניתןערבים.בידימעובדיםלעיבודהניתניםהשטחיםשרובמאחרמיסודם, שייצורםמותפלים,יםבמישימושעל-ידיזה,לגודלמעברהמעובדהשטחאתלהגדיל בגלילמסוימיםבאזוריםביותריקרהקרקעהכשרתעל-ידיבנגב,להשקיהביותר,יקר השטחיםמלאישלהתקרהאולםואפרים.יהודההרישלהמערבייםבשיפוליםאו מאמצעבערך.החמשיםשנותבאמצעהושגהסבירותבעלויותלהשקיהאולהכשרההניתנים 7.7ל-בהשוואהבלבדבממוצעלשנהאחוזים1.5ב-המעוברהשטחגדלהחמשיםשנות .2ל/לוח,313עמי,19מם',1968שנתוןראה.1954-1949בתקופהאחוזים
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השבעים.שנותבמשךכמעטהשתנהלאזהשיעורהמושקה.מהשטחלשלישקרוב

שטחילהגדלתחזקתמריץהיתהקיבוציםשלהקרקעמלאיעלהמוחשיתהמגבלה

המםובם־המיםשלהנמוךהמחירהםלשלחיןשטחיםלהעברתנוספיםתמריציםהשלחין.

צנרתשלהנמוכיםהמחיריםגםהאזוריים.המיםמפעליושלהארציהמובילשלדים

5כווןבאותופעלוהשקיהומתקני

6

שטחשהגדלתלעובדהגםלהתייחםישלבסוף.

היווהקיבוציםבפניהעומדההוןשמחירכךהוןהיווישלאחתצורההיאשלחין
שהיולחקלאות,אשראיעבורביותרהנמוכיםהריאלייםהריביתשעריחשוב:שיקול

השלחין.שטחילהרחבתתמריץלכןהיווהמדינה,הקמתמאזאופייניים

ההוןמלאי

היצירים:הקבועיםהנכסיםשלכמלאיהוןהוגדרלהלן,המוצגיםהאומדניםלצורך
נכסימלאיוכןומטעיםחייםבעליוציוד,מכונותמגורים(,מבני)כוללמבנים
ההשקעהערךאתכוללאךהקרקע,ערךאתכוללאינוהאומדןבני-קיימא.צריכה

קבוע,הוןמלאישלהואהאומדןמדרגות(.)בניןודירוגסיקולכגוןקרקע,בטיוב
בעלתאיננהזאתהשמטהאולםשוטפים,נכסיםמלאיעלטוביםנתוניםשאיןכיון

,האומדןימיושםשעבורוהמטרותלרוברבהמשמעות
.

השקעהנתוניעלהמבוססתהמתמידהמלאיבשיטתהוכנוההון,מלאיסידרות

7מרכיביושלחייםאורךנתוניועל)שנתיים(
.

עדלתקופההאומדניםהשלושים.שנותמאמצעהחלשנה,לשלושיםהואהאומדן

האומדניםאיכותהשנים.לכלרציפהסידרהבהיעדרבלבד,נבחרותלשניםהם1954

החליפיןמשערינבעבמיוחד,החמשיםבשנותהשקיה,ציודשלהנמוךהיחסיהמחיר5
בשערתלויהיהזה,אפקטיבישיעורהשקיה.ציודשלליבואוהנמוכיםהאפקטיביים

בארץ,המחיריםשינויעםבלבדרופףקשרהיהלשינויואשרפורמליחליפין
הביאבשלביםפיחותכאשרמכן,לאחר.1952ל-1949שביןבתקופההמצרפי,והביקוש
לציודהאפקטיבייםהחליפיןשעריהותאמוהחליפין,שערשליותרטובהלהתאמה
החדשים.הרשמייםלשעריםמסוים,בפגיורהשקיה

6
מלאילסך־כליחסיתגדול,אינושוטפיםנכסיםשלהמלאישערךהסמויהההנחה

ההוןומלאישוטפיםנכסיםמלאיביןהיחסבדברגעתוןשלבאומדנונתמכתההון,
אחוזים6-5כ-היה1966-1950בשניםהשוטפיםהנכסיםמלאיערךהישראלי.במשק
שלהיחסייםהממדים(.29א-לוחנספח226עמי,1971)געתון,הכולל.ההוןממלאי
תקופה,באותהזה,משיעורנמוכיםבוודאיהיוהקיבוציםשלהשוטפיםהנכסיםמלאי
סיטוני,ומסחרקמעונימסחרלנהלשתפקידןיחידותאיןהקיבוצייםשבמשקיםכיון
פירמותמחזיקותאותולמלאיומעברמעלכזה,מלאיכמעטמחזיקיםאינםולכן
על-ידיהמוחזקהמלאיהיינו-המסחריתהמערכתשלשהמלאיבעודבית,ומשקי

וגםמשקבכלשוטפיםנכסיםשלמהמלאיניכרחלקכידועהואוסיטונאיםקמעונאים
בישראל.
(.1969)ברקאיראההאומדןעלמפורטדיון 7
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אךשלאחריה,כתקופההאומדניםשלמזאתנחותה1954התואישנתשלפנילתקופה
השניםשלהאומדןשטעויותהואהמתמידהמלאיבשיטתאומדןשלמיתרונותיואחד

לאחרובמהירות,מאד,גדלהשההשקעהכיוןהזמן.עםונעלמותהולכותהמוקדמות
והיומהסידרה,מהרונעלמוהלכוהמוקדמותהשניםשלהאומדניםהטיות,1954

מתיייחסתההטייההמוקדמותהשניםלגבישאפילולומרגםניחן.1960לאחרזניחות
שלו.לסר-הכלולאההוןמלאילמרכיבבעיקר

ןההרמלאישלגלדללל

1965שלההוןמלאיביותר.ניכרתצמיחהעלמצביעה6.1בלוחההוןמלאיסדרת
לאחר.1945שלההוןממלאילערך9ופי1936שלההוןממלאי25פי.גדולהיה
המסתייםבעשורשולשוממדיוכיאםיותר,איטיבקצבההוןמלאיגדל1954
בסביבותהיתהקיבוצייםיישוביםבהקמתהשיאששנתהעובדהלמרותוזאת,1965ב-

12כ-היהההוןמלאישלהממוצעהשנתיהגידולששיעורמשמעםאלהמספרים.1950
השנים20ב-בממוצעאחוז13ו-,1965ב-המסתיימתהשנהשלושיםכתקופתאחוז

אחוזים9.6ל-הממוצעהגידולשיעורירדמכןשלאחרבעשור.1955ב-המסתיימות
סוףלקראתהמסתייםבעשורהגידולמשיעורגדולבוודאיהיהזהשיעורבממוצע.

0השבעיםשנות
.

היההשנייההעולםמלחמתובתקופתאחיד,בקצבהיהלאההוןמלאישלגידולו
המאוחרותהחמשיםבשנותלשנהאחוז7.8שלהגידולשיעורגםבמיוחדאיטיהגידול
ממדיהגיעוזאתשבתקופהמשוםבעיקרמהממוצע,נמוךהיההששיםשנותובראשית
לגריטה,אלהבשניםהגיעו20ה-בשנותשנבנומגוריםמבניניכרים.לממדיםהגריטה
ובשנותהמאוחרותהארבעיםבשנותלשימוששהוכנסוציודמיכוןלגביהדברוהוא

גולמיתלהשקעהגרטיחםשלבנתוניםמתבטאתבגריטהזוהאצההמוקדמות.החמשים ההון.מלאיולסו-כל
בשנותהישראליבמשקהוןויהיועלהחמורותההגבלותאתלהזכירישלבסוף

במשאביםביותרניכרצמצוםשחייבוהתשלומים,מאזןקשייבגללהמוקדמותהחמשים
הסוכנותשלההתיישבותלתקציבמימוןולהקצאתהציבוריהסקטורלרשותשהועמדו למשאביםהיחידהמקורהיואלהתקציביםשניהממשלה.שלהפיתוחולתקציבהיהודית

יתראומדןשלהאפשרותאתמקטיןההוןמלאיאומדןלצורך1958במחיריהשימוש שלהידועיםבמחקריוומוצגמובאוהכלכליהסטטיסטיההסברהגידול.שיעורישל לאומדנים(.061-51,1947ו6ת1תסמ<למשל)ראההסובייטיםהצמיחהשיעוריעלגרשנקרון שמדוברכיוןאבלמעלה,כלפיהטיהאמנםיש1958שלאחרלתקופההמתייחסים היוכזאת,להטיההגורםשהםיחסיים,במחיריםהניכריםהשינוייםקצרה,בתקופה הימים.ששתמלחמתשלאחרבעשורההוןמלאישלהגידולשיעורבדברההערכהקטנים. .1לוח(,1980)וטסקיוסדןטלאומדניםעלמבוססת
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כמעט,היחיד,המקורגםהיוהמוקדמותהחמשיםובשנותחדשים,ליישוביםהדרושים
כולו,במשקהוןלהיווימשאביםעליותרהגדולההמגבלהחקלאיים.יישוביםלמימון

אתמאדהקטינהעולים,מושבילהקמתשניםבאותןשניתנהיותרהגבוההוהעדיפות

9בשניםבקיבוציםההשקעהלמימון)הציבוריים(המשאבים שלההאטהאת.1954-1951

להסביראפשראיקיבוציםשלההוןמלאישלהגידולבשיעורהמוקדמותהששיםשנות

ובהתאמהניכרת,במידהגדלשניםבאותןלמשקההוןיבואדומים.גורמיםידיעל

יש,הזאתההאטהאתהון.להיווישהוקצבוציבוריפרטימימוןשלהזרםגםגדל

אכסוגניים.לגורמיםולאאנדוגנייםלגורמיםבעיקרלייחסלכן,

הרןלי1ך,י

בקצבגידולשלתוצאההוא6.1לוחשלבסדרותהמוצגההוןמלאישלהמהירהגידול
זאתעל30-25פיעלתההמוקדמותהששיםבשנותההשקעהההשקעה.שליותרעודמהיר

-אחוזים12.4שלממוצעשנתיגידולשיעורזהוהראשונות;השלושיםשנותשל
היובהשקעההגידולבשיעוריהשינויים(.6.2)לוחבסיםכללפיגבוהשיעור
ביותרהגדולוהזינוקההון,מלאישלהגידולבשיעורימהשינוייםיותרגדולים

גידוללקצבאחוז.37שלשנתיבשיעורגדלהההשקעהכאשר1951-1945בתקופההיה
10קיבוציםשלהייצורכושרעללכתמרחיקההשפעההיתהכזה

בשיעורהשיאלאחר.
1965-1952ובתקופהכך,שאחרבשניםירידהכמובןחלה,1951ב-ההשקעה,גידול
מהממוצעבהרבההנמוךשיעוראחוזים,4.4ההשקעהשלהממוצעהגידולשיעורהיה

השנייההעולםמלחמתשביןבתקופההשיאשיעוראתלהזכיר)שלאהשניםלשלושים
להעלותיכלהלאהימיםששתמלחמתלאחרההשקעההאצתגםהעצמאות(.מלחמתושלהי

שלהממוצעמעלשנייםעדאחדמאחוזביותרההשקעהשלהממוצעהגידולשיעוראת

הראשונות.הששיםושנותהחמשיםשנות
עלשהשפיעוגורמיםכמהשלתוצאההן1951לאחרהשקעהבממדיהתנודות

1954-1951בשניםבתנועההקשהוהחברתיהפוליטיהמשברהקיבוצי.במשקהמתרחש
עבודה.וכוחאוכלוסייה,ייצור,כושרשלהגידולבקצבלהאטהגםקשורהיה

החדשהולגיאותיותרהטובהלתחושהביטויהיא1954לאחרבהשקעההמחודשתהעלייה

לשיעוריםלאאולם,1958לאחראמנםירדההשקעהשלהגידולשיעורבמשקים.

.1954בסוף326ול-1950בסוף245ל-1948בסוף104מ-גדלהמושביםמספר9

,1954וב-1950ב-113ול-ססס,72,000ל-1948ב-30,000מ-גדלההמושביםאוכלוסיית
להקיםשובוהוחלההתיישבותתנועתחודשההימיםששתמלחמתלאחראולםבהתאמה.

חדשים.וקיבוציםמושביםיותרמהירבקצב
במשךבמשקההתפתחותאתבמלואםתואמיםבקיבוציםההשקעהבממדיהשינויים10

שלמהממדים15פיגדוליםהיוהחמשיםשנותבראשיתבישראלההשקעהממדיהתקופה.
בארץ־ישראל.השלושיםשנותבראשיתההוןויהיו
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(1958 במחיריל״י)אלפי
1965-1931 נבחרותשנים גולמית:השקעה 6.2לוח

השקעהנכסי נכסי
צריכהא

(2)

סך־הכל
(3)+(2)

(1)

שנח

תעשייה
(5)

חקלאות
(4)

נסך-הכל
(3)

52 1,807 2,011 763 2,774 1936

89 1,959 2,210 1, 164 3,374 1940

259 2,855 3,683 3, 118 6,801 1945

2,667 21,334 26,402 18,708 45,110 1951

1,622 28,477 132,337 16,713 49,050 1954

4,227 37,579 47,031 16,809 63,840 1958

9,036 31,695 49,870 32,605 82,475 1965

בני-קיימא.צריכהומוצרידירותציבור,מבניא
אחרים.ייצורענפיגםכוללב

גידולעלמצביעההמפורטתהעתיתהסידרההמוקדמות.החמשיםשנותשלמאדהנמוכים
מייצגיותרהנמוךהגידולשקצבמכךללמודניתן.1958מאזהוובהיווירציף
גורמיםחשיבותוהלכהעלתהכאשרהמדינה,ימישלהחדשהלמציאותהתאמתשלתהליך

הקיבוציתהתנועהשלוהכלכליתהדמוגרפיתההתפתחותתואיבקביעתאנדוגניים

*

11
.

שניתןוירידהעלייהשלהתנודותעם-ההשקעהשלהעולההכלליתהמגמה
לאהגולמיתההשקעהואכסוגניים.אנדוגנייםגורמיםשלתולדההיא-בהלהבחין
לרשותשעמדובמשאביםמקבילגידולללאשניםעשרותבשלוש30פילגדוליכלה
נותבוהמשקלרשותשהועמדומהמשאביםניכרשחלקהעובדהואילולאהישראלי,המשק

מתכונתעלוהשפעתםאלהגורמיםשנישלחשיבותםעלהציבורי.הסקטורבאמצעות
הקיבוציהמשקשלבהשקעההניכרתמההאטהללמודניתןהקיבוציהמשקשלההשקעה

נתונישלרציפהסידרהעלמבוססים1954לאחרגידולשיעוריבדברהנתונים11 (6.2ולוחאלהלתקופותהממוצעיםהמשנה.תקופותאתלקבועשאיפשרהשנתייםהשקעה 1954ו-1951שביןמאחרהשנתיים.בנתוניםלמעשההשינוייםאתלכןמסתיריםאינם זאת.תקופהעבורגםהנראהכפיתופסתזאתטענהבלבד,שניםשלוששלפעריש לשניםנתוניםבסיסעלחושבו,1951-1936לתקופההממוצעיםהגידולשיעורי שנתייםהשקעהבממדיחזקותתנודותלהסתירעשוייםהםלפיכך;1951ו-1936,1940 .1951שלפנילתקופהההוןמלאישלסדרותלגביגםתופסזהשלהם.לשינויבהשוואה השקעהנתוניעלהמבוססיםהארבעים,ולשנותהשלושיםלשנותההוןמלאיאומדני .1954שלאחרלתקופההאומדניםמאשרפחותהמאיכותלכןהםמחויצים,
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יותרנמוכהעדיפותניתנהוכאשרהואטלמשקההוןיבואכאשר,1954ו-1951ביו
שלהפיתוחומתקציבהסוכנותשלההתיישבותמתקציבמשאביםבהקצאתלקיבוצים

הממשלה.

שניתןגורמיםשלחשיבותםועלתההלכהוהשבעיםהששיםהחמשים,שנותבמשך

לדיור,ביקושיצרהאוכלוסייהגידולאנדוגניים.כגורמיםבוודאותלזהותם
המופעלהגדלהעבודהלכוחהדיור.תנאילשיפורביקושיצרוהעולותוההכנסות

חברים)עבודתעבודהשלהיחסיבמחירוהעלייהציוד,יותרדרושהיההייצורבענפי

ובדרךובציוד,במכונותעבודהשללתחלופהוהולכיםגדליםתמריציםיצרהבמיוחד(

ההשקעה.אתהגדילהזאת

ציודובמיוחדהשקעה,נכסימחירי-הבלתי-אחידההאיפנלציוניתהמגמה
התמריץאתהגדילה-הכלליתהמחיריםלרמתבהשוואהכללבררופיגרוחקלאי,

היהבקיבוציםלהשקעותהביקושממדיעלשהשפיענוסףגורםבייצור.הוןלעתירות

והשבעים,הששיםבשנותתעשייהולמוצריהחמשיםבשנותחקלאייםלמוצריםהרבהביקוש

לחידושהביקושאתלהזכירישלבסוף,המשק.שלהמהירההכלליתמהצמיחהכתוצאה

הששים.בשנותהגולמיתההשקעהשלחשובלמרכיבשהפךהייצור,בענפיבמיוחדציוד,

העיקרייםהגורמיםהיועבורהובכוחבאוכלוסייהשהגידוללומר,ניתןבסיכום

שחלהלאחרהחמשים,שנותמאזוהארבעים.השלושיםבשנותההוןהיוויקצבאתשקבעו

שלהיחסיים)הצל(מחיריהםהעיקרייםהגורמיםהאוכלוסייה,בגידולניכרתהאטה

המצרפיהביקוששלהמהירוהגידולהריאלית,בהכנסההמהירההעלייההייצור,גורמי

.12מוכריםשלשוקשיצר

ההשקעהושלתהוךמלאישלהענפיהמבנה

שלהסופייםהשימושיםבןההוןמלאיהקצאתאתכלליתבצורהמציג6.3לוח

בני-קיימא(צריכהומוצריוציבורדיור)מבניצריכהנכסישלמלאישירותיהם.
מזהגבוההיהלשנה,אחוז13.8-הממוצעהגידולשיעורמהסך־הכל.ניכרחלקהוא

אחוז36ל-1936ב-אחוז20מ-המלאיבסך־כלחלקוגדלוכךההון,מלאיסך־הכלשל
זהשיחםלומרניתן-חלקיאמנםשהוא-הקייםהמידעלאורהששים.שנותבמחצית

ההוןמלאיבהרכבהמתגלההשינויהשבעים.שנותבאמצעהמסתייםבעשורירדלא

אומדנינערכושבאמצעותהבשיטהודיוןהשקעהבדבריותרמפורטיםנתונים
בשווקים,בגידולבאוכלוסייה,תלויהשהשקעהההשערה,(.1969)ברקאיראההשקעה

התוצאותמקובלות.סטטיסטיותבשיטותנבדקההון,להיווילהקצותשניתןובמשאבים
ממתאםהנובעיםקשייםבגללבמיוחדלקויהבישראלשאיכותןעתיות,מסדרותשנגזרו
ההשערה.שלדחייתהאתמצדיקותאינןסדרתי,
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(1958של
1965

)במחירים
-1936נבחרותשנים ענף:לפי הגולמיההוןמלאי 6.3לוח

ייצור נכסי נכסי
אצריכה

(2)

סה״כ
(3)+(2)

(1)

שנה

תעשייה
(5)

חקלאות
(4)

נה״כ0

(3)

376 25,736 27,072 7,176 34,248 1936

1,85 7 46, 152 50,481 31,350 81,831 1940

1,782 52,668 56,430 34,164 90,594 1945

20,618 122,684 168,255 54,326 222,581 1951

22,579 135,873 176,144 123,506 299,650 1954

40,298 248,793 319,574 187,805 507,379 1958

102,050 393,872 548,814 307,497 856,311 1965

בני-קיימא.צריכהונכסידיורמבניציבור,מבניא
אחרים.ייצורענפישלהוןמלאיגםכוללב

13נקטנושבההמתמידהמלאימשיטתנובעאינו
כידוע,ניתנה,דיורולתנאילדיור.

בני-צריכהומוצרידיורמבנישלבמשקלהעלייההשלושים;בשנותנמוכהעדיפות
שהוליכובגישהמשינוייםנבעהבהשקעה,אחת-כמה-וכמהועלההון,במלאיקיימא

ולשיפורבכלל,לצריכהיותרגבוההעדיפותניתנהלפיהועקביתמוצהרתלמדיניות
צריכהובנכסילדיורכמבניםשהשקעהלבסוף,לצייןגםראויבמיוחד.הדיורתנאי

למעלהמשקלההיההארבעיםשנותמאז-מההשקעהניכרחלקתמידהיוותהבני-קיימא
קרובבמשרהמאוחרות:החמשיםשנותמאזההתפתחותבמיוחדמאלפתאחוז.30ם-

גידולהיההששים,שנותשלהשנייההמחציתשלהמיתוןבתקופתהמסתייםלעשור,
גדלהצריכהבנכסישההשקעהבעודלשנה(,אחוזים4מ-)פחותאיטיהכוללתההשקעה

היאהקיבוציםשלהחייםרמתלגביהדברמשמעותתקופה.באותהאחוזים10ב-
ברורה.

הייצור,ענפיבכלההוןמלאישללמשקלובדומהבחקלאות,ההוןמלאישלמשקלו
מלאיבמכלולבחקלאותההוןמלאישלמשקלוירידתהאחרונים.בעשוריםוירדהלך
אחוז70ל-ירדהוא1936ב-אחוז95מ--יותרעודבולטתהייצורענפישלההון
השבעים.שנותבאמצעאחוז60-55עלעלהלאומשקלו,1965ב-

האומדניםשלהבסיסשנתשלפנילתקופההמתייחסיםשהנתוניםהעובדהלמרותזאת13 מסוימת.במידההתמונה,אתמטשטשים(1954)
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במערכת.הפועליםהכוחותשלעצמתםמלואאתמגלים6.2בלוחההשקעהנתוני

בשנותשהחלוהקיבוציהמשקבמבנההשינוייםעלביותרמאלפתתמונהנותניםגםהם

14והשבעיםהששיםבשנותוהואצוהחמשים
מהמשאביםאחוז64שקלטההחקלאות,.

מעמדהאךביותר,החשובהענףנשארההששים,בשנותהייצורבענפילהשקעהשיועדו

ירדהבחקלאותהגולמיתההשקעהשבהסטוריה.עניוהואהקיבוציבמשקהמכריעכענף

ועלתה,חזרהאמנםמאז.1965ל-1958שביוהשניםבכלכמעטמוחלטיםבמונחים

שנים15כברשהושגהמזאתנמוכהברמההיתר.עדייוהשבעיםשנותבראשיתאולם

והירידה(1.8)פי1958ל-1951ביובחקלאותההשקעהשלהמהירגידולהלכן.קודם

ביותראובאחרלכתמרחיקשינויעלמצביעיםמכןלאחרבהשחלההמשמעותבעלת
בתקופהחקלאייםלמוצריםמוכרים׳שלמישוקהמעבררמתה.אתהקובעיםמהמשתנים

ללאהיהלייצור,סובסידיותבאמצעותהנתמךקונים׳שללישוק1957ב-המסתיימת

15זהכהקשרחשיבותבעלספק
.

שלהעולההמגמההיאבהשקעההחקלאותשלמשקלהלירידתהמשלימההתופעה

החמשיםבשנותביותר,רבהבמהירותגדלהבחקלאותההשקעהכאשרבתעשייה.ההשקעה

שהוקצומהמשאביםאחוזים5רקשמריה.עלבתעשייהההשקעהקפאההמוקדמות,

בקצבבתעשייהההשקעהגדלהמכולאחרבעשוראולםלתעשייה.הופנו1954ב-להשקעה

היתההיא,1964ב-הגיעהאליומהשיאנמוכיםהיוממדיהכאשר,1965ב-מואץ.

החמשים.שנותסוףשלמזאתשנייםופיכן,לפניאחדעשורמרמתהשלושהפיגדולה

השבעים,שנותובאמצע,1:3.5כברהיה1965ב-ובחקלאותבתעשייההשקעהביוהיחס

הרכב.1:1ו-1:2שביולתחוםזהיחםעלהמאד,מזורזתיעוששלעשורלאחר

הענפים.במבנהשינוייםלחיזויביותרהטובהמכשירספקללאהואהריאליתההשקעה
הששים,שנותשבסוףפירושו,ההשקעהבזרםהתעשייהשלבחלקההלכתמרחיקהגידול

התיעוש.בתהליךביותרניכרמרחקהקיבוציהמשקעברכברהמאוחר,לכל

ואוכלוסייהקרקעהון,

ביןהיחסהתפתחותעללעמודלנומאפשרותוהקרקעההוןומלאיהאוכלוסייהסדרות
מסדרותהנגזרותוהון/אוכלוסייהקרקע/אוכלוסייהיחסישלהסדרותאלה.משתנים

חיים.לרמתמודדהמשמשתלנפש,התפוקהשלהמגמהעלמלמדותאלה,

עמוד.באותו4-2והערותלהלן211עמיגםראה1
השפעתשלממושכתלדחייהגורםבחקלאות,ייצורנכסישלהממושךהחייםאורך15

במבנההקטןהשינויאתמסבירזהההון.מלאימבנהעלההשקעהבמבנההשינויים
,1969ברקאי)ראההששיםשנותלאמצעבנתוניםהמתבטאההון,מלאי

(.4לוח,38עמי



119 הוןומצאיקרקע

עלמצביע6.4ולוחביותר,הכוללניהמודדלכאורההואלנפשההוןמלאי
שביןהעשוריםבשלושתהשלושים.שנותאמצעמאזבושחלוהלכתמרחיקיהשינויים

בעשורלגדולהמשיךאוהו(,1)טורשלושהפילנפשההוןמלאיגדל1965ו-1936
מסדרהעליהללמודשניתןביותרהמעניינתהתופעההשבעים.שנותבאמצעהמסתיים

1936ביןהחמשים.שנותשלהשניהשלישמאזחלהגידולכלשכמעטהיא,זאת
(1958שלקבועים)במחיריםל״י3,000ל-מסביבלנפשההוןמלאינע1954ו-

באותהבאוכלוסייהביותרהמהירהגידולעקב1951ו-1945ביןבמקצתירדאףוהוא
אףועל,1954ל-1951ביןהאוכלוסייהגידולבקצבהניכרתהירידהעםתקופה.
ביןביחסגידולהשניםבאותןההשקעהממדיאיפשרוההון,בהיוויהניכרתההאטה
עםאחתובעונהבעתשבא,1954לאחרההוןבמלאיהרצוףהגידולואוכלוסייה.הון

ל״י4,000מ־לנפשההוןמלאישלהגידולאתאיפשרהאוכלוסייה,כגידולההאטה

1965-1936נבחרותשניםלנפש,ההוןמלאי6.4לוח
(1958במחיריל״י)אלפי

צריכה נכסימלאי המלאיסו-כל

ישראלי
(4)

בקיבוצים

(3)

אישראל

(2)

קיבוצים
(1)

. . 0.7 2.4 3.2 1936

1.5 2.9 3.8 1940

1.1 2.7 2.8 1945

1.0 0.8 2.3 3.5 1951

1.3 1.6 3.1 4.0 1954

1.7 2.3 4.0 6.1 1958

2.5 3.6 6.4 10.0 1965

.1945ו-1936,1940בארץ־ישראל היהודיהמשקא
בני-קיימא. צריכהומוצרימגורים, ציבור,מבניב

מגורים.ג

-הוןמלאי(;2)טור1.1לוח-אוכלוסייהקיבוצים:מקור:
-1945-1936ישראל:(.2ו-)(1)טורים6.3לוח

-1965-1951(;4טור,6לוח,86עמי,1968)שרשבסקי
לוח,241ועמי,29א-לוח,239עמי,1971)געתון

1958למחיריהותאמוהנתונים(.1וטור,31א-
-(7לוח,90עמי,1968)שרשבסקישלהמדדיםבאמצעות

.1958/1950-(10לוח,48עמי(,1959)וגעתון,1960-1936
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נמשך,לנפשההוןבמלאיזר.גידולאחד.עשורתוך(,1958)במחיריל״י10,000ל-

הגיעהואהשבעיםשנותשבאמצעבהחלטסבירהבא.בעשוריותר,איטיבקצבכיאם
לפחות.לנפשל״י12,000-13,000ל-

בקצבגדל-בני-קיימאצריכהומוצרידירות-צריכהנכסישללנפשהמלאי
באמצעביותר,הנמוךלנפש,הממוצעהמלאיהשנים.שלושיםבמשךיותראףמהיר

שלניכרחלקכאשרשנים,באותןהידועההמציאותאתמשקףהשלושיםשנות

פרצהוכאשרמזורז,בקצבלטובההשתנההמצבבאוהלים.גרהקיבוץאוכלוסיית

שניםחמשמאשרשנייםפיגדוללנפשדיורנכסימלאיהיההשנייההעולםמלחמת
ומלחמתבבריטיםהמאבקהעולם,מלחמתהמלחמה:עשור-הארבעיםבשנותלכן.קודם

והואצההלכההחמשיםשנותראשיתמאזאבלירידה,שובאמנםבוחלה-השחרור
שלושהפיגדולהיהכברהוא1965וב-צריכה,נכסישללנפשבמלאיהעלייה
הואטלאלנפשצריכהנכסיבמלאיגידולשלזהתהליךהשלושים.שנותבאמצעממדיו
לנפשהצריכהנכסישמלאילפקפקאיןלכןהשבעים,שנותבמחציתהמסתייםבעשור
היהודית.האוכלוסייהשלמהממוצענמוךאינוהקיבוציתלתנועהבממוצע

הון/היחסשלמזאתניכרתבמידהשונההיתהקרקע/אוכלוסייההיחסמגמת
העולםמלחמתבמשךבמקצתירדוהואלנפשדונם12זהיחםהיה1936ב-אוכלוסייה.

הביאההשחרורמלחמתהקיבוצי.המשקבאוכלוסייתשיאגידולבעקבותהשנייה,
מזורזגידולשלתקופההיאגם,1951-1945שהתקופהלמרותלכת.מרחיקלשינוי

.1951מאזלנפשדונם21ל-והגיעכמעטהוכפלקרקע/אוכלוסייההיחסבאוכלוסייה,

הון/יחסשללכווןהמנוגדבכווןהיינוזה,ביחסרצופהירידהחלהמאז
שנותובאמצעדונם,14כ-1970ב-לנפש,דונם16היה1965ב-היחסאוכלוסייה.

לכן.קודםשנים40הממוצעהיחסשהיהדונם,12עלבוודאיעלהלאהיחסהשבעים
בעשורזה.במשתנההתפתחותועלמושגנותנתלנפשההוןמלאישלהסדרה

לקייםבכדיאחוזים.8.5ההוןמלאישלהשנתיהגידולשיעורהיה1965ב-המסתיים
11בכ-לגדול1975ב-המסתייםבעשורההוןמלאיהיהצריךכזהגידולשיעור

לשנה.אחוזים2כ-היההקיבוציתהאוכלוסייהשלהממוצעהגידולשיעוראםאחוז,
ההון,בעתירותהגידולעקבהששים,שנותבאמצע6.5ל-ירדהשקעה/הוןשיחםמאחר
ממוצעתשנתיתבהשקעהגידולחייבלשנהאחוזים10מ-בלמעלההוןמלאישלגידול
מאד.גבוהצמיחהשיעורספקללאוזהלשנה,אחוז20עלהעולהבשיעור

השוואותמספר-ההוןעתירותשלהמשמעות

המשקעםלהשוותםהיאהוןעתירותבדברהנתוניםמשמעותלהערכתהדרכיםאחת

.6.4בלוחנעשתהכזאתהשוואהכולו.הישראלי
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שלמזהאחוזבחמשיםגבוה1965ב-היההקיבוציתבתנועהלנפשההוןמלאי
הנמוכהההוןעתירותבגללמטהכלפינמשו־ישראלשלשהממוצעספקאיןישראל,
בוודאיהואבישראלהיהודיוהמגזרהקיבוץביווהפערהערבי,המגזרשליותר
אינוזהגורםהמגזרים,שנישלהאוכלוסייהביוהיחסלאוראולםיותר.קטן
המוביל-תשתיתשלפריטיםשמספרלציין,גםישההפרש.מלואאתלהסביריכול
המשקשלבאומדןנכלליםואינםהישראלילמשקבאומדןכלולים-במיוחדהארצי

במליםהמוביל.שירותישלצריכהעתיריהםקיבוציםשדווקאבעודהקיבוצי,
שאינובוודאיהמשקוביןהקיבוציםביןאחוז50שלפערבדברהנתוןאחרות,
יתר.אומדן

היתר.השלושיםשנותבאמצעשכברמראה,6.4בלוח2ו-1בטוריםעיון
1940ב-הדיןוהואהיהודי,במגזרלממוצעמעלהקיבוציהמשקשלההוןעתירות

כולו,הישראלילמשקמתייחסיםהעצמאותמלחמתשלאחרלתקופההנתונים.1945וב-
הקיבוציבמשקההוןעתירותביןהגדלהפערשליתראומדןמהוויםהםולכן

בקצבהאטהשחלהמשוםבו,מסוייםצמצוםלהסתירעשוייםאףהםהיהודי.ובמגזר
הוו/אוכלוסייהיחסיביןוהפער1954ו-1951ביןהקיבוציהמשקשלהגידול
הקיבוצי,במשקניכרתבמידההעפילההוןהיוויקצבכאשר-1954לאחרצומצם.
והגדילהחזרה-למשקהאופיינימזהבהרבהאיטיבקצבגדלההאוכלוסייהואילו

.1951ל-האופיינתלרמהההוןבעתירותהפעראתהקיבוציתהתנועה

של!4ו-)(3)בטוריםמומחשתלנפשההוןבמלאיההפרשיםשלהתוצאותאחת

לממוצעמעלהיהבני-קיימאצריכהנכסיושללדיורהמשמשההוןשלהמלאיהלוח.
50ב-גבוההיה1965ב-(1958)במחיריל״י3,600שלמלאי.1954מאזהמשקשל

הלא-האוכלוסייהשליחסיתהגרועיםהדיורתנאילישראל.לממוצעמעלאחוז
אתלהסביריכוליםאינםתקופה(באותההאוכלוסייהמכללאחוז12)שהוותהיהודית

היוהקיבוציבמשקהדיורשתנאיהעובדהעלאלהמספריםמצביעיםולכןהפער,מלוא
בממוצע.היהודיתהאוכלוסייהשלמאשריותרטוביםאזכבר

שגרסוהמשקיםחברישלהתחושהעםבקנה-אחדלכאורהעולהאינוזהממצא
יחסית.נמוכיםשלהםהדיורשתנאיבוודאי

הישראליהתקןלפינמוכיםהששיםבשנותבקיבוציםהדיורשתנאיהתחושה
)סמויה(השוואהנערכהשלהדיורתנאישעםההתייחסותקבוצתמבחירתכנראהנובעת
לזהדומהוהתרבותיהחברתישרקעהאוכלוסייהשלקבוצהבאותהכמובןהמדוברזו.
המתגוררתאירופה-אמריקהיוצאישלהקבוצהכמובןזאתהקיבוצית.האוכלוסייהשל

בחברה,העיליתעמדותאתוהתופסתישראל,שלביותרהטוביםהעירונייםבאזוריה
שלהדיורשרמתספקאיןהעסקים.ובעולםהגבוה,החינוךבמוסדותהבטחון,במערכת

הדיורתנאישלהממוצעעלגםהנראהוכפיהמשק,שלהממוצעעלעולהזאתקבוצה
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האוכלוסייה-שלנוכבנתונים-היאההתייחסותקבוצתאםהקיבוצית.בתנועה
הרלבנטיתהקבוצהוזאתהיהודית(,האוכלוסייהרקאפילו)אוכולההישראלית
שלאחרותלמטרותטובהדווקאלאוהיאכיאםיחסית,הכנסהשלהמשמעותלניתוח

מאלפיםהםקיבוציםחברישלהיחסייםהדיורתנאיעלשלנוהממצאים-השוואה

ביותר.



7פרק

ופריוןחוצר

אמידהושיטותהגדרות

משקשירותיאתכוללותאינןהלאומיתוהתכנסההתוצרהמקובלות,ההגדרותלפי
כפיכיאות,בחשבוןמביאהשאינהמשוםלענייננובעייתיתהיאזוגישההבית.
שלוהחברתיתהכלכליתהמסגרתאתהמייחדותהתכונותאת,5בפרקצויןשכבר

אישייםששירותיםבגישההנוקטתהקיבוץשלהתפעולשיטתאתסותרתהיאהקיבוץ.
התוצראומדניהייצור.במערךנכלליםהקהילהעל-ידיהניתניםהבית(משק)שירותי

אחתהגדרהייצור.שלאלטרנטיביותהגדרותבשתילפיכך,הוכנו,חקיבוץשל
העניין(לפי-נקייהאו)גולמיתהתפוקהאתכוללתוהיאהמקובלת,ההגדרהאתתואמת

שלב׳מושג-)להלןציבורומבניהדיורשירותיערךשלוזקיפההייצורענפישל
המעשהואתההלכהאתיותרטובהבצורההמייצגתהשנייה,ההגדרהוהכנסה(.תוצר

שלהזקוףהעדףאתלוומוסיפהב׳במושגשנכללמהכלאתכוללתהקיבוץ,של
והכנסה(.תוצרשלא׳מושג-)להלןאישייםשירותים

המקובלות.בשיטותהוכנוהייצורענפישלוהנקיהגולמיהתוצראומדני
תשומותשלוקניותמכירותפדיון,עלנתוניםסמרעלנעשהענףבכלהתוצרחישוב

הערךההון.מלאיאומדןבסיסעלבלאינתוני-לצורךובהתאםעבודה(,)להוציא
עלנאמדאוכל(חדרי)כגוןהציבורייםהמבניםושירותידיורשירותישלהזקוף
בדברנתוניםשלבסים)עלבלאיכוללשנזקףוהסכוםההון,מלאיאומדניבסים
עלאחוזים,חמישהשלבשיעורריאלית,ותשואהרלבנטיים(נכסיםשלחייםאורך
שירותישלהערךבאומדןשנזקףלשיעורשווהזהתשואה)שיעורהגולמיההוןמלאי
משאביםשלהאלטרנטיביתהעלותאתמייצגוהואישראל,שלהלאומיתבחשבונאותדיור

האישייםהשירותיםערךבני-קיימא(.צריכהובנכסיציבור,במבניבדיור,המושקעים
שנותמספרשלמכפלהוהואלסיפוקם,שהוקצוהעבודהיחידותשלזקיפהעל-ידינאמד

שלהשכרהואשננקטהשכרשיעורמייצג.שכרשיעורכפוללשירותיםשהוקצוהעבודה
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שסוגהוזנחהעלבההתמך(,1965־1945)לתקופהבחקלאותמיומניםיהודייםפועלים

חקלאייםעובדיםבשוליים,הוא,בקיבוץבשירותיםלעבודההמוקציםהעובדים

לתקופהרקלהכינהשניתןהאישיים,השירותיםערךשלאלטרנטיביתסידרהמיומנים.

פונקצייתעלמהמחקריםשנגזרבקיבוץשכר-הצלבדברנתוניםלפינאמדה,1965-1954

.1הקיבוץשלהייצור

התפוקההרכב

תרמוהששיםבשנותהייצור.מערךעלראשונימידעמספקהתוצרשלהענפיההרכב

ענפיהגיעוזהלשיעור(.7.1)לוחאיהגדרהלפימהתוצראחוז75כ-הייצורענפי

שנותבאמצעאחוז65ל-1945וב־1936ב-אחוז40מכ־רצוףגידולאחריהייצור

לתקופההאלטרנטיביתהסידרהנתוניהששים.שנותבראשיתאחוז75ול-החמשים,

מראיםהון,ושירותיעבודהשירותיעבורהצלמחירייושמושבאומדנה,1965-1954

בשיעוריותראיטיוגידולהתוצר,לסךהייצורבענפיהתוצרביןיותרנמוךיחם

ביןההפרשיםהששים.שנותבאמצעאחוז65לכ-החמשיםשנותבאמצעאחוז60מ--זה
עררשלזקיפהלצוררהשוק,שלהשכרבשיעורישהשימושכר,עלמצביעיםהסדרותשתי

יחידותשלהכלכליתתרומתןעררשלחסרלאומרןמביאהאישייםבשירותיםהתוצר

2בקיבוץאישייםשירותיםבסיפוקהמופעלותהעבודה
מצביעותהסדרותשתימקום,מכל.

הקיבוצי.המשקשללתוצרהייצורענפישלהיחסיתבתרומתםגידולשלכלליתמגמהעל
א'תוצרשלמהסר-הכלאחוזים8כ-היתהציבורומבנידיורשירותיתרומת

גםהיתר.הסמויההאבטלהשבהשנה,1945ב-מהתוצראחוזים8.5ל-בהשוואה,1965ב-

לנתוניםבדומה,2טור,7.1בלוחשהנתוניםלצייןישאולםלאפם.קרובההיא
בגללאלה,שירותיםעררשלחסראומדןמהוויםהלאומיים,בחשבונותהמקבילים

נתוניהון.שלהנקייםהשירותיםערראתלחשבבכדישיושםהנמוךהתשואהשיעור
התפוקהעררבדברשלנואומדניםעלהמבוססת(בחלק7.1)לוחהאלטרנטיביתהסידרה

מבטאאינוהצלשכרבלבד.הייצורלענפימתייחסהייצורפונקצייתשלהמחקר1
אחוז,50-35כ-כאמור,מועסקים,שבהםהשירותים,בענפיהפעילותאתלכאורה
מחירי,3בפרקהקיבוץמודלעלמהדיוןלהביןשניתןכפיאולםהעבודה.מיחידות

המערכת.כללגביתופסיםהייצורגורמישלהצל
יביאלאעבודה,הקצאתבדברלהחלטותכבוחןהשוק,שלהשכרבשיעוריהשימוש2

למכסימום.הקיבוץשלהתוצראתלהביאהיאהמטרהאםאופטימליתלהקצאהאלהבתנאים
ההכנסהאתלהניאעשויהשהיתההעבודהכמותאתשכרולאשקיבוציםכמובןאומרזה

3בפרקוהניתוחהדיוןשלהאמפיריהדימויהםבלוחותהנתוניםלמכסימום.שלהם

בדברוהמגבלותהקיבוץשלתפעולואופןשלרווחה,שלראותמנקודתהמשמעות,על
בי.ונספח3פרקראהעוברים.העסקת
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(1958במחיריל״י)אלפי

. 1965-1936 נבחרות,שנים אבקיבוץ
: גולמיתוצר 7.1לוח

ענפי
כ-%ייצור
א'מתוצר

(5(:)1)
(6)

תוצר
א'

(4)+(3)

(5)

שירותים
אישיים

(4)

תוצר
ב'

(3)

שירותים
מלאישל

צריכה

(2)

ענפי
ייצור

(1)

השוקמחיר אומדןא.

35.5 6,308 3,549 2,759 517 2,242 1936

33.2 12,101 5,826 6,275 2,258 4,017 1940

41.4 29,618 14,836 14,782 2,528 12,254 1945

58.6 77,732 28,298 49,434 3,911 45,523 1951

66.9 119,509 30,938 88,571 8,645 79,926 1954

72.5 176,782 35,462 141,320 13,146 128,174 1958

76.6 265,423 40,292 225,131 21,833 203,298 1965

זקוףצל מחירב.

131,768 32,645 99,123 19,197 79,926 1954

203,326 47,317 156,009 27,835 128,174 1958

316,948 70,739 246,209 42,911 203,298 1965

זה.פרקתחילתראההגדרותא

ציבורומבנידיורשירותישלהזקוףלתוצרמייחסיםהייצור,בענפיהוןשלהשולית
התרומהבלבד(1965-1954עבור)שחושבהזוסידרהלפילערך.שנייםפיגדולערך
דומהולגודל,1965ב-בערךאחוז12.5ל-מגיעההגולמילתוצרדיורשירותישל

זו.בתקופהקודמותלשנים
היחסיתהחשיבותעלמושגנותנתנקיתוצרושלגולמיתוצרשלהסדרותהשוואת

הסידרהשהואגולמי,ותוצרנקיתוצרביןהיחסהתקופה.במשךהבלאיממדישל
ב׳גולמימתוצראחוז10כ-היווהשהבלאימראהזה,אומדןלצורךביותרהמתאימה
שיעוריםהיוווהארבעיםהשלושיםבשנותאולםהמאוחרות.והששיםהחמשיםבשנות

אבטלהזה)במקרהסמויהאבטלהעלכמובןמצביעזהמהתוצר!אחוז40כמעטאלה
אתמהרהגדילההשנייההעולםמלחמתשנותשלהגיאותאלה.בשניםהון(שלסמויה
מלחמתבתקופתהמשאביםעלהלחץאחוז.81ל-גולמיותוצרנקיתוצרביןהיחס

שניתןכפימשאבים,שלהניצולתשיעוראתהואגםהגדילההמוניתוהעלייההעצמאות
אחוז.83ל-כברשהגיע,1951ב-וגולמינקיתוצרביןמהיחסללמוד
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הייעורגידולשלהכלליתהמגמה

30ב-אחוז14שלממוצעשנתיבשיעורגדלוא'הנקייהוהתפוקההגולמיתהתפוקה

טוביםאףהיוהייצורענפישלביצועיהםהששים.שנותבאמצעהמסתיימותהשנים
17היהשלהםוהנקייההגולמיתהתפוקהשלהממוצעהשנתיהגידולשיעור-יותר

ההאטהלאורבמיוחדמרשים,הואזהבעשורגידולשיעורבהתאמה.אחוז19ו-

אתמספריםאינםהתקופהלכלהממוצעיםאולםהעבודה.וכוחהאוכלוסייהשלבגידולם

ארוכהתקופהבמשךבמגמההמשמעותייםהשינוייםאתמסתיריםהם-הסיפורמלוא

1965-1951התקופהובמשךהצמיחה,קצבהואטהמדינההקמתמאזדור.שנותשלזאת

הייצורענפישלהתוצראחוזים.9שלממוצעשנתיבשיעוראיהגולמיהתוצרגדל
)כאשראחוזים9ב-1965ב-המסתייםובעשוראחוז,11שלבשיעורתקופהבאותהגדל

בעשורגםבלבד(.אחוזים7שלגידולחל,1965-1958בשניםהזה,העשורמןבחלק
3יותררבגידולכנראההיהלאהשבעיםשנותבאמצעהמסתיים

שההאטהמעיד,זהוכל,

שנה.כעשריםזההנמשכתמובהקתתופעההיאהקיבוציהתוצרשלהצמיחהבקצב
הרצוףהצמיחהלתהליךהרקעאתשהווההייצור,גורמישלבממדיםהשינוי

מאזתשעהופיעשוריםשלושהשלתקופהבמשך40פיהקיבוץשלהתוצראתהגדילאשר

ההוןמלאי.7.2בלוחהמוצגותהתשומהבסידרותמודגשהמאוחרות,הארבעיםשנות
.1965ב־המסתיימותהשניםבשלושיםעשרה,פיהקרקעומלאיועבורהעשרים,פיגדל

ויותרשלושהפיוןההמלאיגדלהחמשים,שנותבמשךהואטבהםשהגידולולמרות
אחוז.בחמשיםהעבודהוכוח,1965ו-1950בין

היולאההיצעגורמירבה,חשיבותבעלגורםהיהבתשומותשהגידולאף
הנתוניםהארוך.בטווחוגםהקצרבטווחהדבריםפניאתשקבעוהבלעדייםהגורמים

השוטפת,הכלכליתמהמציאותספקללאהמושפעיםהשנתיים,הצמיחהשיעוריבדבר

בתקופהמהריותרהרבהגדלשהתוצרלראותניתן7.2מלוחבבירור.זאתעלמצביעים

,1954ב-המסתיימותהשנים15שלהתקופהואכן,שלפני-כן.בתקופהמאשר1945-1940

מוכריםשוקשלתקופההיאהעצמאות,מלחמתואתהשנייההעולםמלחמתאתוהכוללות
ביותר.הגבוההלרמתםהתוצרשלהגידולשיעוריהגיעוובמרוצתהמובהק,

בסידרותהעיתוישלבהשוואהמתגלהוהתוצרהייצורעלהשוקנתונישלהשפעתם

,1940-1936תקופות-המשנהלשתיהנתונים(.7.2)לוחהייצורבענפיותפוקהתשומה

הוכפלואלהתקופותשתימביובראשונההביקוש.השפעתאתהיטבממחישים1945-1940

הקיבוציתהתנועהשלהייצורבענפיהתוצרשלהגידולשיעורברברזוהערכה3
סדןשלמאומדנםתימוכיןמקבלתהשבעים,שנותואמצעהששיםשנותאמצעבין

(1980)שסקיןוא,סדןע.ראה:ותיקים.קיבוצייםבמשקיםהגידולבדברושסקיך
.1לוח
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אחוז80ב-גדלשחתוצרבעודאחוז,75ב-גדלהקרקעושטחההווומלאיהעבודהכוח
בעודשלושהפיהתוצרגדלהשנייה,העולםמלחמתתקופתהשנייה,בתקופהבלבד.
בהתאמה,אחוז,20ו-25ב-ההוןומלאיהעבודהוכוחאחוז50ב-גדלהקרקעששטח
שלבמונחיםלהסברניתןאינוהייצורשלהגידולבשיעוריזהמכריעהבדלבלבד.
מההפרשניכרשחלקספקאיןבלבד.תשומה-תפוקהביחסישינוייםשלאותשומה,
ותת-התעסוקההשפלתנאישלתולדההואהתקופותבשתיהייצורשלהגידולבשיעורי
הגיאותושלהמלחמה,שלפניבשניםהמנדטוריתארץ־ישראלשלהמשקאתשאפיינו

שלההבשלהתקופתאורךהיהאחרגורם.1940לאחרהמצרפיבביקושהאדירההמלחמתית
זהשלומימושוהייצורבכושרהגידולביופיגורשמשמעוהאנושי(,ההון)ושלהוו

נתונישללחשיבותםבהשוואהמשניתחשיבותבעלכוודאיהיהזהגורםאולם-בתוצר
השוק.

נתונישלחשיבותםעלהנתוניםרומזים1958-1954ו-1954-1951לתקופותגם
10ו-20ב-גדלווקרקעוהוואחוז75ב-גדלהתוצרהייצור.עלוהשפעתםהביקוש
בשיעורמאד,מהרגדלההוןמלאיהאלה.התקופותשתימביובראשונהבהתאמה(אחוז

לערך.אחוז24ב-מהריותרהואגםגדלהעבודהוכוחהשנייה,בתקופהאחוז,80של
תחלופההייצור.שלהשנתיהגידולבקצבכשליששלירידהחלהאחתובעונהבעתאבל

בעבודה,הוושלתחלופההתקופה,במשךלמעשהגדללאששטחהבקרקע,הוןשלמסוימת
הם-בחקלאותבמיוחדארוכהכידועשהיא-ההבשלהתקופתשלהטכנולוגיוהפיגור

שהמעברספקאיואולםזאת.בתקופהיחסיתהאיטיתלצמיחהמההסברחלקספקללא

(1958 = 100)

הייצור: בענפיותוצר
-1965

תשומהגורמי

1936נבחרות,

מדד
שנים

7.2לוח

קרקע הון עבודה תוצר

8.9 8.5 10.2 1.7 1936

15.6 15.8 22.9 3. 1 1940

23. 7 17.7 28.4 9.6 1945

93.2 52.6 67.5 35.5 1951

105.6 55.1 80.7 62.4 1954

100.0 100.0 100.0 100.0 1958

95.8 171.7 110.1 158.6 1965

.6.3ו־7.1,5.4,6.1לוחותמקור:
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קוניםשללשוק1954-1951בתקופהחקלאייםלמוצריםמוכריםשלביותרחזקמשוק
מעמדעדייוהיההחקלאותלענףכאשרהקיבוץ,שלהייצורסקטורעלמאדהשפיע

4מכריע
חקלאייםמוצריםשלהיחסייםהמחיריםאתהורידההביקושלחציהקטנת.

5לפוטנציאלמתחתאלהגידולקצבאתוהקטינה
.

פריון

אם־כיותוצר/הון.תוצר/עבודהיחסי-פריוןשלחלקייםמודדיםמוצגים7.3בלוח

אתמלהשביערחוקיםהםייצור,עלבדיוניםקרובותלעתיםאלהביחסיםמשתמשים

סמוי,באופןמיחסים,שהםמשוםפריון,שלכמורדיםמושגית,ראותמנקודתהרצון,

שהנתוניםהיחידיםהמודדיםהםאלואולםבלבד.אחדייצורלגורםכולוהתוצראת

סוףלקראתהמסתיימתשנהשלושיםשלהתקופהלכללחשב,איפשרולרשותנושעמדו

עלכלשהיכמותיתתחושהומספקיםאורשופכיםהםמגבלותיהם,כלעםהששים.שנות

הפריון.שלארוכת-הטווחהמגמה
הואהעבודה׳)'פריוןועבודהגולמיתתפוקהביןביחסשמונהפיגידול

ויחם-מרשיםהואשנה30תוךזה(למודדהעם׳,׳בפיהמקובלאבלהמטעה,המונח

הכפלתהיאפחותלאמרשימההשבעים.שנותבאמצעהמסתייםבעשורלגדולהמשירזה

-1951הקצרהבתקופהויותראחוז50שלוהגידול,1965ב-המסתייםבעשורזהיחם

שמומחשכפילייצור,עבודהשלתרומתהבאומדןכמובןמפריזיםאלהנתונים.1954

בענפי(,1)טורתוצר/הווהיחסעם(3)טורהוו/עבודההיחסהשווואתעל-ידי

1965ב-המסתיימותהשנים30ב-תוצר/הווביחסשנייםפישגידולספקאיןהייצור.

לכר,בדומהתקופה.באותהדומהבשיעורהוו/עבודההיחסגדללולאאפשריהיהלא

הגידוללזכותלזקוףניתן1965-1954בעשורתוצר/עבודהביחסשנייםפיהגידולאת

תקופה.באותהההוןבעתירותשנייםמפייותרשל

הייצורבענפיהגולמימהתוצראחוז84כ-היווהחקלאותטלהגולמיהתוצר4
הששים.שנותובראשיתהמאוחרותהחמשיםבשנות

שהיאכפיהכלליתהמחיריםרמתמאשריותרלאטעלוחקלאייםמוצריםמחירי5

הגולמי.התוצרשלהמשתמעהמדדועל-ידילצרכןהמחיריםמדדעל-ידינמדדת
מחירילמדדבהשוואה1961ו-1954ביןאחוז23ב-ירדוחקלאייםמוצריםמחירי

,1965התוצר)מונדלק
אתמפחיתהכשלעצמהבמחיריםזוירידה(.24לוח,50עמי

התוצראתובמיוחדכולו,המשקשלהכללילתוצריחסיתהחקלאיהתוצרשלגורלו
ניתןהתפוקהממדיעליחסיבמחירירידהשלהצפויהההשפעהאתהקיבוצים.של

שלבמונחיםהומחשהאכןהיאהבסיסת.המחיריםתורתשלשיקוליםבסיםעללחזות

ירקותוגידולחוסלו,חקלאייםייצורענפימספרהקיבוצית.בחקלאותייצורנתוני
עלהשפעהכמובןהיתהאחריםייצורלקווימשאביםשללהעברתםמובהקת.דוגמההוא
עצמה.ההעברהעלותבגללעלויות,ועלהתפוקהממדי
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הייצור:בענפיוהוו/עבודהןרתוצר/ו;תוצר/עבודה,יחסי7.3לוח
א1965-1936נבחרותשנים

יחם
הון/עבודה

לשנת)ל״י
אדם(

(3)

ל:גולמי תוצריחם

מלאי
הון
למיגו
(2)

עבודה
לשנת-)ל״י

אדם(
(1)

יחס

8,821 0.15 731 1936

7,325 0.13 583 1940

6,602 0.50 1,434 1945

8,285 0.45 2,242 1951

7,255 0.45 3,292 1954

10,622 0.40 4,260 1958

16,525 0.33 6,136 1965

(1958 = 1007מדד

81.7 37.5 17.2 1936

70.3 32.5 13.7 1940

59.7 125.0 33.7 1945

82.2 112.5 52.6 1951

71.3 112.5 77.3 1954

100.0 100.0 100.0 1958

157.7 82.5 144.0 1965

שוטפים.במחירים2טור;1958במחירי3ו-1טוריםא בעיקרהמחירים,מדדישלהסליםרבהבמידההשתנוהתקופהבמרוצת רמתלכר,בנוסףהקודמת;לתקופהבהשוואה1950שלאחרבשנים .1954ו-1940השניםביןקיצוניבאופןהשתנתהכשלעצמההמחירים כאן.השתמשנובהםניכוילמדדיבספקנותלהתייחםישלכן
,5.4לוחעבודה,;3טור,6.3לוחהון;1טור,7.1לוחתוצר,מקור: עבודה.וניירות1טור
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תוצר/עבודהביחסהניכרהגידול-נוספתחשובהתופעהעולהזאתמהשוואה

השתנהלאהוו/עבודהשהיתםבו-בזמן,1951ל-1936שביןבתקופהממוצעי()׳תוצר

לשינוייםשבנוסףמכאן,הזמן.במשךתנודותבוהיוכיאםמשמעות,בעלתבמידה
איןהייצורתורתלפיואכן,פריון.עלשהשפיעונוספיםגורמיםהיוההוןבעתירות
בפריוןהכולליםהשינוייםמדידתבלבד.אחתלתשומתמסויימתבשנהתפוקהלייחס
משתמשיםבהםהתשומותשלומשוקללמורכבומדדגולמיתוצרמדדשלאומדןמחייבת

אלה.מדדיםשניביןביחסלהגדרהאזניתןכוללפריוןשלהמושגהייצור.בתהליר

הכוללהתוצרמדדביןכהפרשהמוגדר-בטכנולוגיההשינוימדדדומה,פריוןמדד
הנוסחאותשתי.6סדרותאותןשלבסיםעללחישובניתן-הכוללתהתשומהמדדובין

כיחסאוכהפרשבפריון,לשינוייםלא-ישיר,כמותי,ביטוימתןכאמור,מאפשרות,

השינוייםאילומתממששהיהבתוצרחזוישינויוביובתוצרמדידשינויבין
הקובעים.הגורמיםהיוהם,ורקבתשומות,המדידים
הייצורשלכמודדהטבעיתהבחירהכמובןהואהייצורבענפיהגולמיהתוצרמדד
7הכוללהפריוןלניתוחבקיבוץ

שלהתוצרנתוניבסיםעלחושבהכוללהתוצרמדד.

למעשההיאכזאתסידרה-מסובךיותרהואכוללתתשומהמדדשלחישוב.7.1לוח

ובמשקליהן.המדידותהתשומותשלבכמויותהתלוימשוקללמדד
הןהרלבנטיותהתשומותמצרפיים,מחקריםכידועשהםכולל,פריוןבמחקרי

לערךמהגורמיםאחדכלשלהשירותיםערךביןביחסלהשתמשמקובלועבודה.הון

מתבססשקלולשלזאתשיטהיישוםהמדד.חישובלצורךכמשקליםהבסיסבשנתהתוצר

הייצור.גורמיובשוקיהמוצריםבשוקיתחרותוקיוםלגודלקבועהתשואהשלההנחותעל
עםבשווקים,לצפותניתןאותןהייצורלגורמיהתמורותשלזיהוימאפשרתחרותקיום

ביןהיחסיםשסכוםמבטיחההקבועההתשואההנחתואילושלהם,השוליותהתפוקותערכי
מוכפלמהגורמיםאחדכלשל)הכמותהייצורמגורמיאחדכלמצדלתוצרהתמורהסך

משקלמשמשהתוצרוביןהייצורלגורםהתמורהסךביןזהיחם.1יהיהבמחירו(

נמדדות)הןתשומותעלנתוניםמצוייםאםלכן,כוללת.תשומהמדדשלבחישוב
אחרת,אוזולתקופההייצור(מגורמיאחדלכלהתואמותהיחידותשלבמונחים

המונחאתהציע5010״.1<6ז1111-101<על-ידישהוגדרהביטויהואהכוללהפריוןמדד
־נ101<ראהפורמלית(.זההלאכי)אםדומהלמושגבטכנולוגיה'שינוישל'מדד

1(6ז1£1

ממודליםשלהםהפריוןמושגיאתגוזריםששניהםלמרות(.1957)5010-״ו(1956)
ואחריםקליימןמעשי.צורךלכלשוויםהללוהמודדיםששניהוכחבמקצת,שונים
זמן.שלקצריםבטווחיםהמודדיםשניביןרבלדמיוןלצפותטובותסיבותשישמראים
שימוש;1<6ת£11-10^שלהמודדעלמבוססלהלןהדיון(.1966(|,161תז3,ח.£?<0.1■)ראה
בדיוק.תוצאותאותןנושאכאן,הוצגלאאךשחושב,5010״שלבמודד

איתשומה,נתונישלבסיםעלזקוףאומדןהואהשירותיםענפישלשהתוצרכיון7
מניחהשהיאכיוןזהבענףהכוללהפריוןחישובשלהטכניקהאתליישםכמובןאפשר
ייצור.שלבלתי-תלויאומרן
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כולל.תשומר,מדדשלסידרהלחשבניתןהבסיס,בשנתייצור,גורמיומחירי
הרלבוטיההרכבקביעתכלקודםמחייבתבקיבוציםהייצורלענפיכזהמדדהכנת

ברובהייצורענפישלהכוללבתוצרהחקלאותענףשלהמכריעמשקלובשלתשומות.של
שלושתאחלפיכךכוללהכוללתהתשומהמדדהתשומות;כאחתהקרקעגםנכללההתקופה

אותםמלאיםימי-עבורהשלנתוןהואלעבודההמודדוהון.עבורהקרקע,המרכיבים
משקףשהואכיוןזאת,למטרהמושגיתמבחינהביותרהטובהמודדזה-למעשהעבדו
מניחיםהננווהקרקעההוןמלאישלהאומדניםבהכנתעבודה.שירותישלפיזיזרם
פרופור¬הואהייצורגורמישנישלהשירותיםשזרםכאלהבמחקריםהמקובלתההנחהאת פרופורציונלייםהםבזרםשהשינויים-היינומהםאחדכלשללמלאיציונלי

במלאי.לשינויים
הניתוחלצורךשיושמוהקיבוציםלגביהתשומהנתוניסוגביומלאהזהותיש

בכלאוהישראליבמשקכוללתשומהמדדחישובלצורךששימשונתוניםוביוהזה
זהבמקרהנגזרההחישובלצורךשיושמההמשקלותמערכתאולםאחר.דומהמחקר
ושיעורישכרשיעורילגמרי.שונהנתוניםסוגעלמבוססתוהיאשונה,בצורה
-הלא-קיבוציתבמערכתכוללתשומהמדדלהכנתחיונייםכאמורשהם-הוועלתשואה
משמעותאיובחוץתשואהושיעורישכרלשיעוריואילובקיבוצים,מדידיםאינם

עובדיםבעיקרפועלים,שוכריםאמנםקיבוציםבקיבוץ.)ישירה(אופרטיבית
הגידוללאחראףאולםלא-מיומנים.ופועליםבקיבוץמצוייםשאינםביותרמיומנים
מה;הכלמהסךקטןחלקהיווהםהחמשיםבשנותהשכיריםשלבמספריהםהניכר
שאכןקיבוציםהקיבוץ,בעקרונותהקשוריםהשיקוליםשבגללהוא,יותרעודשחשוב
להםהיהשכדאיעבורהיחידותשלכמויותאותומלשכורמאדרחוקיםהיופועליםשכרו
יכוליםאינםששולמוהשכרשיעורילכן,פרטו.תנאילקייםניסויאילולשכור
הדבריםהייצור.בענפיעבודהשלהשוליתהתפוקהערךעבורטוביםמייצגיםלהיות
האחרים.הייצורגורמישלהאלטרנטיבייםהמחיריםלגבימהרצוייותרעוררחוקים )בשוליים(התרומהאתלייצגכלליכוליםאינםששולמוהריביתשעריבדברהנתונים

שעריהמשקיםשילמולרשותםשהועמדוהמשאביםרובשעבורכיוןלייצור,הוושל
הניתןאשראיעלבשוקהריביתמשעריבהרבהנמוכיםריביתשעריאוסמלייםריבית
8דומים)ובטחון(פרעוןבתנאי

חכירהודמירנטהשתשלומילהזכיר,ישלבסוף,.
ולאהקרקעתרומתוביןביניהםואיןסמליים,הםישראל(מקרקעיולמינהללקק״ל
כלום.

שלהשוליתהתפוקהערכיעבורהמקובליםהמושגיםאתליישםניתןולאמאחר

חופשימשימושקיבוציםלהגבילבכדישיושםהעיקריהמכשירהיהאשראיקיצוב באשראי.
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עללרשותנושעמדונתוניםישירות.לאמדםנאלצנוהחישוב,לצוררהייצורגורמי
(1965-1954)שנים11שללתקופהקיבוצים200מכ-אחדבכלגולמיתותפוקהתשומה

זאת,פונקציההייצור.לענפיאגרגטיביתייצורפונקצייתשלאומדןאיפשרו
התוצרסראתמגדירהבלבד,זאתתקופהשלהייצורומבנהתנאיאתכמובןהמייצגת
שלהנאמדיםהפרמטריםוקרקע.הוןעבורה,שלכפונקציההייצורענפישלהגולמי

והםבהתאמה,הגורמיםמשלושתאחדכלשלהייצורגמישויותהםזאתפונקציה
הכולל.התשומהמדדלחישובהדרושיםכמשקליםמשמשים

ליישםניסינוהפונקציה.שללצורתהמתייחסתלאומדןהדרושההיחידהההנחה
לצורראבלהייצור.בגורמיהומוגניתכידועשהיאקוב-דגלם,שלהמקובלתהצורהאת
לגודלקבועהתשואההנחת-היינוהמקובלות,הפשטניותבהנחותצוררהיהלאזה

כללרלבנטיתאינההשנייהההנחההמחירים.עםהשוליתהתפוקהעררזהותוהנחת
כוונהאיןכאשרדרושהאיננהלגודלקבועהתשואהשלוההנחהלקיבוץ,בהקשר

קבועהתשואהשלהתכונהשולית.תפוקהערכישלכמייצגיםשוקבמחירילהשתמש
בסיסעלנקבעה,1965-1954כולה,התקופהאת׳המייצגת׳ייצורפונקציתשללגודל

9האומדנים
ניתןאותוהכולל,התשומהמדדשלאיכותועיונית,ראותמנקודת.

בדררהמחושביםכאלהמדדיםשלהאיכותעללפיכרעולהאלה,מנתוניםלגזור
המשותפתהקבועההתשואהתכונתשלמהיתרוןנהנההואאחתובעונהובעתהמקורית,

הכולל,התשומהמדדבסיסעלהנגזריםהכולל,הפריוןמדדשלהאומדניםלהם.
המקובלת.בדירהמחושביםלמדדיםבהשוואהזאתמושגיתמעדיפותלפיכר,נהנים,

לקרקעהרךעברדה,שלהיחסיתהתרדמה

,1965-1954לתקופהרקמצוייםרצופיםשנתייםחתרונתונירציפהעיתיתסידרה

שלושתשלהייצורגמישויותבלבד.זאתלתקופהלפיכרמתייחםזהבסעיףוהדיון
.7.4בלוחמוצגותהייצורגורמי

אומדןוהמהווה1965-1954התקופהלמלואהמתייחסתהשורהאתקודםנבחן
שלהחלקיותהייצורגמישויותהםבלוחהרישומיםהשנתיים.הנתוניםמכלמצטבר

עלכתגובהבתוצרהצפויהשינויאתלכן,משקפים,והםהייצור,גורמישלושת
פונקצייתשללגודלהקבועההתשואהתכונתתואמת.תשומהשלאחדבאחוזשינוי
הייצורשלהחלקיותהגמישויותשלשהסכוםבכרביטוייהעלבאההמייצגתהייצור

המלאהמכלולבסיםעלנאמדו7.4בלוחהמוצגיםהייצורפונקצייתטלהמקדמים
זאתפונקציה.1958-1954לתקופהותפוקותתשומותשלעתיתוסדרהחתרנתונישל
'ממוצע'וקיבוץ'נורמלית'שנהמייצגתשהיאכיון'מייצגת'פונקציהלפיכרהיא
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וקרקע: עבודההון,של ייצורגמישויות
א1954-1965

7.4לוח

סר-הכל קרקע עבודה היו
)׳ו( (3) )מ(

0.995 0.093 0.549 0.353 נ1954-65

0.596 0.044 0.442 0.110 1954-58

0.770 0. 115 0.391 0.264 1958-62

0.672 -0.027 0.417 0.282 1962-65

לתקופהץמערךחוץאחד,אחוזשלברמהמובהקיםו-ץ•3מ,ערכיכלא
1965-1962.

כולל.אומדןנםהי1965-1954ל-המספריםנ

10ליחידתיקרובהוא

11

התקופהכלעבורהמייצגתהפונקציהשלהייצורגמישויות.
בעודאחוז,55כ-היהבקיבוץלתוצרעבודהשלהתרומהשמשקלמציינות1965-1954

תפקידכן,אםמייחם,זהאומדןבהתאמה.אחוזים,9וכ-36כ-תרמווקרקעשהון
ותפקידלעבודה,-מהמקובלקטןאולם-גדולתפקידהון,לשירותיבייצורניכר
לקרקע.משני

הקטנההתרומההייצור,ענפישלבמכלולהחקלאותענףשלהמכריעמעמדולאור
החקלאותשענףסמויותמניחהזוטענהאולםקושיות.לעוררעשויהלקרקעהמיוחסת
ולא-כל-שכוהישראלית,שהחקלאותהיטבשידועבעודקרקע,עתירהואבקיבוץ
בקיבוציםהחקלאותענףדבר,שללאמיתוכזאת.מעודההיתהלאהקיבוץ,שלהחקלאות

ההוןעתירותהתנועה;שלהראשוניםבימיהכברההם(הימיםהוו)במושגיעתירהיה
הגבוהההתרומהוירדה.הלכההקרקעשעתירותבעתהזמן,במשךמהרוגדלההלכהאף

נוסףממקוראישורלפיכךמקבלתוקרקעלעבודהבהשוואהלייצורההוןטליחסית
בייצורהוןטלהגדולוהתפקידקרקעשלהקטןהתפקידבדברהממצאלרשותנו.העומד
המוצגיםייצורשלחלקיותגמישויותשלהאחריםמהאומדניםנוספתאסמכתאמקבל
1958-1954,1962-1958,11לתקופות-משנהוהמתייחסים,7.4בלוח 1965-1962.

נובעמזאת.1מ-רחוקהואמתקופות-המשנהאחתבכלהחלקיותהגמישויותסכום

סטטיסטית.מובהקאיננו1ו-(0.995)הגמישויותסכוםביוההפרש10
באורךרקהוא'המייצגת׳והפונקציההללומהפונקציותאחתכלביוההבדל11 עלשהצביעמבחןשלבסיסעלנעשתההתקופותבחירתמתייחסת.היאאליההתקופה הדברמשמעותמתת-התקופות.אחתכלביובטכנולוגיהניכריםשינוייםשלהאפשרות ביו־תקופתית.ליתנודה׳נתונההיתהשהפונקציההיאטכנייםבמונחים
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ענפיכללאתהמאפיינתהתכונהלגודל,קטנהתשואההיתההמשנהמתקופותאחתשבכל

תרומתו-ההוןנתונישלהמובהקתהמגמההואיותרהרבהחשובמימצאהייצור.

אחוז40ל-הראשונהבתקופת-המשנהאחוז20מ-מפחותגדלהלייצורההוןשלהיחסית

שלפניהאפשרותעלמצביעכמובןזהמיהמקובל׳,בהרבהגבוהשיעור-הששיםבשנות

על-ידיהמוגדרהתחוםשלהנמוךלגבולמתחתהיתהלייצורהוןשלהתרומה1954
אחוז.15בסביבותנניח,-7.4שבלוחהסידרה

גבוהההוןעתירותבעלכמיגזרלזהותלכןניתןקיבוציםשלהייצורענפיאת

לצייןישולכסוף,קרקע.שלוקטנהנמוכהעתירותאומרזהאחתובעונהבעתוגדלה.
במידהקטנהזותרומהלייצור,ביותרהגדולההתרומהאתתורמתשעבודהשלמרות

העבודהתרומתכיהמראיםייצור,עלהמיצרפייםהמחקריםבכלכמעטשמתקבלממהרבה

אחוז.70-65כ-שלבשיעורהיאלייצור

כדצלפרילז

עלחושב1965-1954לתקופהזמןעל-פניקבועיםמשקליםבעלכוללתתשומהמדד

אחדכלשלתשומהומדדי7.4לוחטלהראשונהבשורההמופיעיםהנתוניםבסים

בסיםעלמשתניםמשקליםבעלמדדחושבכן.7.2בלוחהמוצגיםהייצורמגורמי

המוצגותכמשקלים,המשמשותהייצורשלהחלקיותוהגמישויותתשומהמדדיאותם
.7.5בלוחמוצגיםהמדדיםשני.7.4לוחשלוהרביעיתהשלישיתהשנייה,בשורות

שיעורכיאםלאפס,קרובהיההששיםבשנותהעבודהתשומתבממדיהגידול
גדלההוןמלאיכולה.1965-1954לתקופהבממוצעלשנהאחוזים3היההגידול

שטחשבסופו.מזהגדולהעשורשלבראשיתוגידולוקצבכאשרמהר,יותרהרבה

12המוקדמותהחמשיםשנותמאזבכללגדללאכמעטזאת,לעומתהקרקע,
התשומה.

בשיעורההון(,במלאימהגידולאיטיבקצבבהכרחכי)אםמהירבקצבגדלההכוללת
אתלהכפילבכדיבלבדשנים15כ-דרושותשהיומכאןאחוזים.5שלממוצעשנתי

גידולבאמצעותבעיקרהושגוזההקיבוצי,במשקהייצורענפישלהייצורכושר
ההון.מלאישלביותרמזורז

הייצורסקטורשל׳הביצוע׳אתהמשקףהכולל,הפריוןשלהכלליתהמגמה
בלוחברורביטוילידיבאההכוללת,בתשומהוהגידולגולמיתוצרשלבמונחים

האטהתוךוהששים,החמשיםבשנותבפריוןמואץגידולמראיםהפריוןמדדי.7.5

מאדמתניכרתבמידהשונהייצורגורםהייצורראותמנקודתהיאשלחיןאדמת12

בחשבוןנלקחתוזאתהשקעה,שלתולדההיתרביןאמנםהואהשתייםביןההבדלבעל.
בעייתשלזהמימדשלחין.לאדמתשונהמשמעותישזאתבכלאךההון,מלאיבאומדני
.10בפרקהחקלאותענףשליותרהמפורטבניתוחאחרבהקשריידוןהתשומה
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בפריוןהממוצעהגידולשיעורשלהמשמעותהתקופה.סוףלקראתזהבגידולמסוימת
לקייםיכוליםקיבוציםשאםהיא,1965-1954בתקופהלשנהאחוזים4שהיההכולל,
תוךמוכפללהיותעשוישלהםהכוללהתוצראזכיבפריון,גידולשלזהשיעור
הכוללת.בתשומהגידוליחוללאאפילועשוריםשני

תוצר/גורם־ייצוריחסי-החלקייםבמורדיםמתבטאבפריוןהמוגברהגידול
המודדשלערוךלאיוהגדולההסדירותהכולל.הפריוןשלוהמודדים-7.3בלוח

ביןתחלופהשלהתופעהאתמבטאגםולפיכךכוללנימודדכידועשהואהאחרון,
6.2ו-4שלגידולשיעוריכזאת.בהשוואהחזקבאופןמתבטאתייצור,גורמי
משתנים,ובמשקליםקבועיםבמשקליםהמדדיםשלבסיסעללשנהבממוצעאחוזים
וירד,הלךבפריוןהגידולקצבאולםבפריון.מאדמרשיםגידולמשקפיםבהתאמה,

ייצור:לענפיהפריוןוסך־כלתשומהגורמיסר-כלשלמדדים7.5לוח
1965-1954(100=1958)

ןוהפרי גורמיסר-כל התשומהכל סו- תוצר
אגולמי

(1)

משקלות
םינמשת

(3)(:1)
(5)

משקלות
קבועים

(2(:)1)
(4)

משקלות
משתנים

(3)

משקלות
קבועים

(2)

69.4 82.2 83.3 70.3 57.8 1954

76. 1 86.8 86.5 75.8 65.8 1955

84.4 90.6 93.4 87.0 78.8 1956

91.8 95.0 96.3 93.1 88.4 1957

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1958

98.5 97.6 102.9 103.9 101.4 1959

107.9 106.0 105.5 107.4 113.8 1960

117. 1 113.8 108.8 112.0 127.4 1961

123.5 117.8 114.6 120. 1 141.5 1962

129. 1 122.7 116.8 122.9 150.8 1963

130.6 124.3 118.8 124.9 155.2 1964

134.5 127.4 120.2 126.9 161.7 1965

הנתונ׳.1 מסוימיםלענפים
.7.3עד

לייחסאפשרותאין
7.1בלוחותששימשו

אותםייצור
ניםמהנתו

בענפיפריטיםכולל
במקצתלכן,שונים,

לאא
כאן
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.1958-1954,1962-1958,1965-1962לתקופות-המשנהמר,אומדניםללמודשניתןכפי

המשתנים.המשקליםבעלהמדדשלבסיםעלבהתאמה,,2.9ו-,9.6,5.4היוהללו

שתקופות-המשנהכיוןדומה.מגמהעלמצביעההקבועיםהמשקליםבעלהמדדסידרת

ביטוילידיהבאותהייצור,פונקציותשלבתכונותשינוייםשלבסיםעלזוהו
המשקליםבעלשהמדדברור(,7.4)לוחו-ץ,,8״,במקדמיםהביו-תקופתיבשינוי

הפריון.מגמתאתלשקףיותרמיטיבהמשתנים
המבוסםהכוללהפריוןמדדשלבמגמההמתגלההפריון,גידולבשיעורהירידה

ולמידההתאמהשלהרצוףשהתהליךההשערהעםבקנה-אחדעולהמשתנים,משקליםעל

עלהמשפיעיםהחשוביםהגורמיםאחדהינוקיבוץשלוהכלכליתהחברתיתהמערכתשל

עולהוהואפירמה,כלשלההרצהבתהליךבמיוחדגבוהאינוהפריוןכידוע,פריון.
והמינהלההייצורבתחוםהבעיותאתלומדיםהעובדיםוסגלההנהלהכאשרהזמןעם

גםספקללאקייםזהלמידהתהליךעליהם.להתגברהדרכיםואתבפניהםהמופיעות

רגילה.פירמהמאשרוארגוניתכלכליתמבחינהיותרמורכבתיחידהשהואבקיבוץ,
,1965-1954לתקופהבקיבוץהחקלאותענףשלמחקרעל-ידיגםאושרהזאתהשערה

במשךקטנהשהשפעתולמידה,שללתהליךנתוןהיההחקלאישהייצורללמודניתןממנו

1<1633831(^131-1)ראההזמן
במיוחדהחמשים,בשנותלהלן(.11ופרק,831,1973־

הקיבוצייםהיישוביםבאוכלוסייתהצעיריםהקיבוציםשלמשקלםהיה,1958-1954בתקופה
בפריוןיותרמהירגידוללקצבלצפותניתןולכןהששים,שנותמאשריותרהרבהגבוה

עלהמבוססמהמדדהנגזריםבפריון,הגידולקצבעלהנתוניםהחמשים.שנותבראשית
׳למידה׳.בדברההשערהאתלפיכךמחזקיםמשתנים,משקלים
חקלאיייצורנוספים.מגורמיםהושפעובוהשינוייםוקצבשהפריוןלשעריש

׳סדירות׳,אינןכידועואלוהמשקעים,כמויותבמיוחדהאויר,מזגשללהשפעותנתון
.1961/62שנתלהוציאשחונותהשניםכלהיו1962/63-1958/59התקופהבמשךלדוגמה,

אי-בקיבוץ,הייצורשלביותרחשובמרכיבעדיין()והואהיהחקלאישייצורכיון
על-מומחשתזאתעובדהבפריון.הגידולמגמתאתלטשטשעשויההגשםבעונותסדירות

המדדים,שנילפיבפריון,הגידולשיעורבצורת,שנתשהיתה,1954שב-העובדהידי
שלבסידרהיותרלהיראותעשויהאכסוגנית,שהיאבצורת,השפעתאפם.למעשההיה

עצמה.הייצורבפונקצייתתנודותבחשבוןלוקחשאיננוהקבועיםהמשקליםבעלהמדד
על-ידינמדדשהואכפיהכולל,הפריוןשלהגידולששיעורהעובדה,-אחרותבמלים
גם)אםיורדמכןולאחרשניםארבעבמשךברציפותעולההקבועים,המשקליםמדד

ניתןזה.גורםשלהשפעתושלביטוילהיותעשויה(,7.5)לוח1959ב-קטן(בשיעור
המצביעיםהסימניםאתלגמרי,למחוקלאאולםלטשטש,כדימספיקחזקהיהשהואלומר

בפריון.גידולשלוהולךקטןקצבעל
6-4שלהגידולקצבעלבהשפעתוחשובגורםאכןהיההילמידה׳תהליךאם
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ממוצעקצבלקייםקשהיהיההקיבוציתשלתנועהלהעריךישבפריון,לשנהאחוזים
אםניכרת.במידהיגדללאצעיריםקיבוציםהקמתשלהקצבאםבמיוחדבעתיד,כזה
שהביצועדומהחדשים,קיבוציםשלההקמהקצבלהחשתאפשרותקיימתעקרוניתכי

שנותבאמצעביותרקטנהכברהיתר.אכןהלמידהתהליךהשפעתאםמפוקפק.הואלמעשה
-1958בתקופהלשנהאחוזים3.5כ-שלבפריוןהגידולששיעורלהעריךישהששים,

היאבפריוןכזהגידולקצבשלהמשמעותארוכת-הטווח.המגמהאתמשקףאכן1965
לאאפילו-שנים25כ--דורשנותתוךהייצורבענפיהקיבוץשלהתוצרהכפלת
כזהשקצבלהרגישישוקרקע.עבודההון,מלאי-המדידות,מהתשומותאחתאףתגדל

פריוןשלהגידולובשיעור׳הישראלי׳בתקןבהתחשבמרשיםהואבפריוןגידולשל
בעולם.המתקדמיםהמשקיםברוב

גםלעמודניתןהפריוןהגדלתבתחוםהקיבוציתהתנועהשלההצלחהעל
מחייבכזאתלהשוואהוונסיכלכולו.הישראליבמשקבפריוןחגידולעםבהשוואה
געתוןשלהמיוןקבוצותמביןבקיבוצים.הייצורלסקטורהדומהבמשקמיגזרהגדרת
כוללזהמגורים".ללאהפרטי"הסקטוראחהשוואהלשםבחרנוהלאומיהמשקעבור
למהביותרהטובהקירובהואאולםייצור,ענפישלרחביותרהרבהמגווןאמנם

13בקיבוץהייצורכענפיעל-ידינושמוגדר
4.6שלבפריוןהממוצעהגידולשיעור.

41בקיבוץהייצורענפישלזהעלעולהמגורים״ללאהפרטי״הסקטורשלאחוזים

עםתהיהההשוואהאםכןלאאךהקבועים,המשקליםבעלבמדדנשתמשאםאחוזים(
שניבסיסעלהמשתנים.המשקליםמדדמנתוניהנגזרלשנהאחוזים6.2שלהשיעור
שלמזהנמוךהיהלאהקיבוציתבתנועהבפריוןשהגידוללומר,ניתןכאחדהמדדים
שהישגיוביותרויתכןוהששים,החמשיםשנותבמשךמגורים(וללאהפרטיהסקטור
יותר.טוביםהיוזהבתחום

יותרגדולההתחשבותתוךגםלבחוןישקיבוציםשלהיחסייםההישגיםאת
הענףתקופהבאותהעדייוהיתר.חקלאותשלהם.הייצורסקטורשלהענפיבהרכב
אולםהכללי.המשקשלהייצורבסקטורבהרבהקטןומרכיבהקיבוציבמשקהמכריע
לחקלאותקשהעשורהיההששיםשנותואמצעהחמשיםשנותאמצעשביוהעשורדווקא
שלהתוצרכלומר,הענף.שלהסחרתנאיומהרעתבצורתושנותשחונותמשניםשסבלה
הלאומיהתוצרמאשריותרחקלאייםלמוצריםשוקומנתוניאקליםמבעיותסבלהקיבוץ
שלהמוצאנקודתהאדם.כוחאיכותהואזהבהקשרבולהתחשבשישנוסףגורםכולו.

מעלומיומנותטכניידעחינוך,רמת-אדםכוחשלגבוההאיכותהיתהקיבוצים
עבודהשכוחכיוןהאחרים,הגורמיםשלהפריוןלהעלאתתרםכמובןוזה-לממוצע

לישראלגםכוללפריוןנתונימצוייםשלגביה1965-1954לתקופהנעשתהההשוואה בנפרד.לקיבוציםוגםכולה
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כיוןאולםיותר.יעילהבצורהחדש,ציודבמיוחדבציוד,להשתמשמסוגלמעולה
המשק,יששלמזאתגבוהההיתההאדםכוחאיכותלגביקיבוציםשלהמוצאשנקודת

יותרגדולהיה1965-1954בתקופההישראליבמשקהעבודהכוחאיכותששיפורלהניח

בתנועהמאשריותרכולובמשקבפריוןהגידולעלהשפיעזהושיפורבקיבוצים,מאשר

בתקופההיו,הקיבוציםשלהפריוןבתחוםשההישגיםלטעוןמקוםישלכןהקיבוצית.

שלבמונחיםאפילוביותרטוביםכאלה,חישוביםלערוךיכוליםאנחנובהםהקצרה

בעולם.הגבוהיםמןכידועשהואהישראלי,התקן



8פרק

חייםורמתהכנסה

קיבוץהכנסת

הצרכניההוןממלאיהמופקיםוהשירותיםהייצורבענפיהמופקהנקיהתוצרםיכום
עםזההאיננוזהגודלהלאומיים.בחשבונותנקילאומיתוצרלמושגהמקבילהוא
העובדיםחבריםשמקבליםהשכראתעליולהוסיףישהקיבוץ:הכנסתשלהשנתיהזרם
לתחבורה,בקואופרטיביםמניותעבורתקבולים)כגוןמרכושההכנסהואתחוץעבודת
ואתשכיריםעובדיםשלהשכראתממנולהפחיתוישחובה(,מלוותעבורריבית
מוגדרת,-ב׳הכנסה-קיבוץשלהנקייהההכנסההחכירה.ודמיהריביתתשלומי
ייצורגורמישלשירותיםעבורנטותשלומיםלהוציאנקיכתוצרלכך,בהתאם

שלהמקובלתלהגדרהקרובהזוהגדרהלהלו(.8.1)לוחאחריםלסקטוריםהניתנים
הלאומיים.בחשבונותלאומיתהכנסה

בעלתאמנםשהיאאחתפעילותכולליםאינםנקיתוצרשלהמקובליםהאומדנים
המיוצריםצרכנייםשירותים-בנקללמדידהניתנתאינהאךמובהקתכלכליתמשמעות
שלמדידתםאתמאפשריםהקיבוץשלוהחשבונאותהרישוםנוהליזאת,לעומתבבית.

שירותיםבמתןהמושקעתהעבודהעבורזקיפההוספתעל-ידילכן,אלה.שירותים
מקבילוהואאי,הכנסההמכונההכנסה,שלאלטרנטיבימושגמגדיריםהננואישיים,
מושגיביןההפרשעםזההב׳והכנסהא׳הכנסהביןההפרשאי.נקיתוצרלמושג
1בפרקשהוגדרוהמקביליםהתוצר 7.

בתוצרכלולאישיים,שירותיםלייצורהמשמשהצרכני,ההוךמלאישלהשירותיםערך אליו(.המתייחסוהטקסט7.1לוח)ראהב'
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ההכנסההרכב

גדולהנקיהתוצרהיה1954מאזכימראות,8.1בלוחוההכנסההנקיהתוצרסדרות
המדינה.הקמתשלפניבתקופהדברשלוהיפוכוהנקייה,מההכנסהמשמעותיבאופו

כילקבוע,אפשרולכןהנקייה,מההכנסהבמקצתגבוההנקיהתוצרהיהכבר1951ב-
2ו־1948ביןכלשהובזמןחלתוצר-נקי/הכנסה-נקייההיחסהיפוך 1951.

בצורהששינהלתהליךביותרהטובהמודדהםחוצר/הכנסהביחסהשינויים
הקיבוציםלרשותשעמדוהקרקעההוןמלאיהקיבוץ.שלהכלכליהמבנהאתלכתמרחיקת
בשיעוריהקיבוץשלהעבודהכוחלמלואתעסוקהלהבטיחמכדיקטןהיה1948לפני
הייצורכושרהחלהמוקדמותהחמשיםבשנותחוץ.בעבודתלקבלםהיהשניתן)צל(שכר

שניתנוהקיבוציהעבודהכוחשירותימירבאתספגמהרהועדבמרירות,לגדול
עקרוןלפריצתהתמריץעצמתאתוהגבירהלךהעבודהבפריוןהמקבילהגידוללשימוש;
3העצמיתהעבודה

שכרי׳תשלומישהסעיףהוא,השכרנתוניבסדרותלכךהביטוי.

8ל-הגיעוהארבעים(,השלושיםבשנותהנקימהתוצראחדמאחוזפחות)שהיווה

המוקרמות.הששיםבשנותאחוז20כ-שללשיעורוגדלוהמשיך,1951ב-אחוזים
רבה,חשיבותלואיןאולםנקי/הכנסה,תוצרהיחסאתמגדילחכירהדמיתשלום

היאישראל(שלהחקלאיתהקרקערוב)כמוקיבוציםשבידיהחקלאיתהקרקעכלכי
הםריביתתשלומיזאתלעומתבלבד.סמליסכוםתמורתומוחכרתהלאוםבבעלות

-לשיכוןהלוואותעבורתשלומיםהכוללים-ריביתתשלומימאד.ניכריםבממדים
15כ-כברהיווהם1965וב-א׳,הנקימהתוצראחוז10ל-החמשיםשנותבאמצעהגיעו

ששילמוהריביתשעריהיואילויותרהרבהכבדהיההריביתתשלומינטלאחוז.

הנהוגיםהריביתלשערייותרקרוביםולציודלהשקעהאשראיעלקיבוצים)ומשלמים(
ושעריהציבורי,מהסקטוראשראיידיעלמומןההשקעהשלעיקרההחופשי.בשוק

משאביםשלהאלטרנטיביתהעלותאתמייצגיםאינםזהאשראיעבורששולמוהריבית

4הלאומילמשקאלה
שלההקצאהאת"נצלניים"ריביתלשערילייחסמקוםלכואין.

הגבוההלעתירותבלעדיתלייחסישהריביתנטלאתריבית.לתשלומימהתוצרניכרחלק
אתמשקףגםזהבקיבוצים.הנהוגיםהצרכניהציודולתקניהייצורבענפיהוןשל

מרכיבשהיוהעבודה,קבוצותאתכולליםאינםבלוחהמוצגיםוההכנסההתוצרנתוני2
אלהקבוצותשלהכנסתןגםנכללהאילוהמדינה.קוםעדהקיבוציתהתנועהשלחשוב

ליחסמיחידתיקטןמיחסהמעבראזכיהמדינה,הקמתשלפנילתקופההמתייחסיםבנתונים
יותר.אףגדולהיהמיחידתיהגדול
.6טור5.4לוח

אפסיים.מהזמןובחלקנמוכים,בדרו-כללהיוהממוצעיםהריאלייםהריביתשערי4
במיוחד.9.6ובלוחלהלן9בפרקמתואריםבוהציבוריהסקטורשלוחלקוההשקעהמימון
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מימוןעלהסתמכותשמחייבמהאפם,הואקיבוציםשלההתחלתיהעצמישההוןהעובדה
הון.נכסישלהראשוניהמלאיאתאףלצבורבכדימהחוץ

היווהשנתקבלשכר.8.1בלוחמומחשתלהכנסהכמקורעבודת-חוץשלחשיבותה
אחוז25עדייוהיווה1945וב-להלן(8.3)לוח1936ב-ב׳נקימתוצראחוז80כ-

5מהתוצר
באמצעאחוז10לכ-ירדוהואאחוז,18כ־יותר,נמוךהשיעורהיה1951ב-.

לאורעבודה.בכוחהגדללמחסורנוספתעדותהיאזורצופהירידההששים.שנוח
חבריהםשללעבודת-חוץבתמורהקיבוציםעל-ידישנתקבלנשכרוהניכרהרצוףהגידול

תמריץיצר)שכידועבעובדיםהמחסוראתלצמצםלכאורההיהניחןתקופה,אותהבמשך

עבודת-חוץ.העובדיחהחבריםמספרהקטנתידיעלשכלרים(פועליםשללהעסקתםגדול

הצפויהההכנסהשאםלמדים,הננו3בפרקהקיבוץשלהייצורמודלמניתוחאולם

האופטימליתהמדיניותהמשק,מענפיבאחדהצפויהמתרומתוגבוההחברשלמעבודת-חוץ

שהעלייההוא,העיקריההסבראךלעבודת-חוץ.זאתספציפיתעבודהיחידתלהקצותהיא

עבודת-שלובסוגהבטיבהשינוימשקפתהששיםובשנותהחמשיםבשנותהשכרבתקבולי

בעיקרםהיווהארבעיםהשלושיםבשנותהשכרתקבוליקיבוצים.חבריהועסקובההחוץ

החמשיםשנותמאזלקיבוצים.קשרכללהןשאיןוביחידותבמפעליםלעבודהתמורה

ועובדיםמוריםשכרשלבצורהשנתקבלהמעבודת-חוץההכנסהשלחלקהוגדלהלך
שנתקבלבשכרהגידולמוניציפלית.רשותשלתפקידיםומילאושירותיםשנתנואחרים

המקובלבמובןבעבודת-חוץגידוללכןמשקףאינו(1965ו-1951ביןשלושה)פי

והכנסה,(5.4)לוחעבודהשנותשלבמונחיםספקללאירדזאתשלהיקפההמושג;של
מוחלטיםבמונחיםמשמעותיתירידהעלהמצביע1954לשנתמהנתוןללמודשניתןכפי

(.1951בשנתלרמתהמעבודת־חוץההכנסהחזרה1956ב-ורק
החשובהמגמות.לשתיביטויבעיקרוהוא1954לאחרהשכרבתקבוליהגידול

עצמוהקיבוץעבורהקיבוציםחבריעל-ידיהמבוצעותפונקציותהעברתהיאמביניהן

המוניציפליתהמערכתשלולתקציבהלאחריותההקיבוץשלהכספיתמאחריותו
הקיבוציתהתנועהשלהספרבבתימהמוריםניכרחלקהפךזובדרךוהממשלתית.
השלטוןשלעל-יסודיות(בכתותמורים)לגביאוהממשלהשלשכיריםלעובדים

שהםשירותיםמתןהואשתפקודםנוספיםעובדיםלגביהדברוהואהמוניציפלי,

גידולעקבאלה,שירותיםשלבהיקפםהגידולהמקומיות.הרשויותשלבאחריותן
השירותיםתקניהעלאתועםזה,ממקורהשכרתקבוליאתהגדילהואגםהאוכלוסייה,

גדלהלכך(מובהקתדוגמההיאחובהחינוךשנותמספר!העלאתלאוכלוסייההניתנים

התקנים)שהריבקיבוציםזאתפעילותלמימוןהציבוריהסקטורשלהיחסיתתרומתו

והשלושים(.העשריםבשנותעודנקבעובקיבוציםהאלההשירותיםרמתאתהקובעים

בהרבה.גבוהיםהשיעוריםהיוהעבודה,פלוגותשלוהתוצרהשכרנתונינכללואילו 5
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בקיבוצים,התקףהתקןאחהעלתהלאבמדינההשירותיםתקניהעלאתאחרות,במלים
אחהעלתההיינו,-לסיפוקםהמוקציםלמשאביםהמדינהשלתרומתהאתהגדילהאולם

ביישוביהם.הללוהשירותיםאתסיפקוכןלפנישכברקיבוציםלחבריהשכרתשלומי
השכר.תקבולילהעלאתגםשתרםכגורםהריאליבשכרהגידולאתלהזכירישלבסוף,

מחוץמפעילותהמופקתהכנסהשלנוסףמקורהיארכושעללבעלותתמורה
עלעלהלאוריביתמדיבידנדותהתקבוליםששיעורהעובדה,אולםהקיבוצית.למסגרת

המשקהתפתחותשלזהמאוחרבשלבשאףמלמדת,1965ב-הנקימהתוצראחוז0.6
גודלהיועצמםבקיבוציםלפעילותמשמששאיננורכושמהחזקתהכנסותהקיבוצי,

המפעליםושל׳תנובה׳שלרווחיםמחלוקתתקבוליםבעיקרם,היוו,הםיחסית.מזערי
והמפעליםשיתנוכה׳מאחרהמאוחרות.החמשיםשנותמאזשהוקמוהרביםהאזוריים
הרווחיםזרםייצור,הוצאותשלבסיםעלשירותיותכיחידותמופעליםהאזוריים

דיבידנדהלתשלומיגםמתייחסתזאתטענהבחשיבותו.יעלהלאבעתידמהםהצפוי
אובבעלותםשאינםבמפעליםלהשקיעבדרר־כללנוטיםאינםשקיבוציםכיוןרגילה,
6אחריםקיבוציםעםמשותפתבבעלות

.

הכנסהססשלרהנטלהפנויהההכנסה

הכנסהשלהסידרההמקובלת:להגדרהבהתאםהואבושהשתמשנוהפנויהההכנסהמושג
לסידרתשנתקבלוהעברהתשלומיהוספתידיעלחושבה,8.2בלוחהמוצגתפנויה,
הלוחשל5בטורהנתוניםששולמו.ההכנסהומםהעברהתשלומיוהפחתתההכנסהנתוני

התקבוליםטורהלאומי.לביטוחוהתשלומיםחוליםלקופתבריאותביטוחתשלומיהם
בגיותשלומיםלידה,מענקיתאונות,לנפגעיפיצוייםתשלומיכוללההעברהבתשלומי
חשבוןעלתקבוליםמוצגים(2)טורנפרדבטורמחלה.ודמיאחרים,ביטוחסעיפי

7מגרמניהשילומים
אחדאחוזהיוהעברהמתשלומיהנקייםשהתקבוליםלצייןיש.

בוודאיוהארבעיםהשלושים)בשנותהששיםבשנותהנקייההפנויהמההכנסהבלבד
תשלומיםגםתקופה.באותהמגרמניההשילומיםשלהגודלסדרגםהיהוזהמכר(פחות

מפעלישלוהולוהגדלהמספרדיבידנדות:בצורתהכנסהטלאחרמקורלגביכןלא6
קיבוציםשלבבעלותבע״מכחברותאורגנוהששיםשנותראשיתשמאזקיבוצים,שלתעשייה שלכתוצרבאומדנינוחושבאלהבע״מחברותשלהתוצרקיבוצים.מספרשלאובודדים ריבידנ-נכללולאלזאתבהתאם.8.1לוחשל1בטורהנקיבתוצרונכללהייצור,ענפי

עשויגודלםאךזה,בלוח3בטוראלהמפעליםבעלישהםלקיבוצים'ששולמו'רות
'ששולם'השכרהלוחטל4בטורנכלללאלכך,בדומההאומדן.אתמאדמעטלשנות
הנקימהתוצרחלקכמובןהואזהשמרכיבכיוןאלה,במפעליםשעבדוקיבוציםלחברי .1בטורהמוצג

נכללוהםיחסיתהקטניםממדיהםבגללאולםחד-פעמיים,בחלקםהיואלהתקבולים7 שוטף.חשבוןעלהתשלוםבנתוניבחיטוב
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1965-1936
(1958במחיריל״י)אלפי

נבחרותשנים תשלומים:והעברותהכנסה8.2לוח

הכנסה
איהיופג

(3+)(2)+(1)
(-4־)(5)
(6)

תשלומים תקבולים הכנסה
א

(1)

בהעברות

(5)

מם
הכנסה

(4)

העברות
אאחרות

(3)

פיצויים
אישיים

(2)

6 030 — — 15 — 6,015 1936
11,438 — — 57 — 11,381 1940
28,686 — — 17 — 28,669 1945
66,450 272 224 142 — 66,804 1951
96,092 819 742 82 66 97,505 1954
123,449 1,303 2,104 2,788 2,005 123,063 1958
184,893 2,221 3,627 4,196 1,537 185,008 1965

וסעיפיםחוליםמקופת מחלהדמי כולללאומי; לביטוחמהמוסדתשלומים בעיקרא
ומתנות.שחרורמענקיכמו

לאומי.לביטוחולמוסרההסתדרותשלהחוליםלקופתתרומותבעיקרנ

שלי.ואומדנים8.1לוחמקור:

וההכנסההנקייהההכנסהולכןהששים,שנותאמצעעדזניחגודלהיוהכנסהלמס

בתנועהמדוברכאשר-זאת.1965ב-המסתיימותהשניםשלושיםבמשךדומותהיוהפנויה
ההכנסהביומשמעותיהפרשהיהשבהםמסוימיםקיבוציםלגביכןלאבכללה;הקיבוצית

המוקדמות.הששיםבשנותכברוהנקייההפנויה
.1965ב־אחוזיםלשניועלההחמשיםבשנותאחדאחוזהיהמס-הכנסה/הכנסההיחס

הפנויהההכנסהלגביביותרמשניתחשיבותבעלהיהההכנסהשמםלמדיםהננומזאת
מםתשלומיביןכיחסשנאמדהזאת,סידרההששים.שנותאמצעעדכולההתנועהשל

אחתלכלהמםחיובישלתת-אומדןמהווהשנה,אותהשלוההכנסהנתונהבשנהלמעשה

-לעצמאייםשומותבהכנתשניםמספרשלהפיגורהיאלזאתהסיבותאחתמהשנים.
בתהליכישיפוריםההכנסה.מםשלהארגוניבמערךקיבוציםנמניםעליההקבוצה

שינויהמאוחרות.הששיםבשנותהפיגוראתהקטינומקדמותתשלומיוהנהגתהשומה
2ל-מעלניכרבשיעורמם/הכנםההיחסאתהעלובהכנסותשחלהוהעלייהזהטכני

על-ידיששולםהכנסהמםעלמוקדםאומדןלפיהששים.שנותאמצעשלהאחוזים
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8אחוזים10ל-מעלכברהיהשנהבאותההיחס,1974/75המםבשנתקיבוצים
זאת,עם.

גםבוודאיתופשיחסית,נמוך,בממוצעהואקיבוציםעבורמס/הכנסהשהיחסהרושם

מכן.שלאחרלתקופה
עםלהשוותוישכלקודםמתאים.בהקשרלבחוןכמובן,יש,הזההשיעוראת

ביןהממוצעהיחסדומות.הכנסהבקבוצותהמקבילהשיעורעםובמיוחדלמשק,הממוצע
השבעים,שנותבאמצעאחוז17ל-14ביןהיהכולולמשקהלאומיתוההכנסההכנסהמס

החמשיםבשנותאחוזים9ל-6שביןובתחוםהששים,שנותבאמצעאחוזים9כ-

באמצעאחוזים9הםהשיעוריםחברות,מםתשלומיאתלכךמוסיפיםאםהמוקדמות.

9המוקדמותהחמשיםבשנותאחוז12ו-הששיםשנות
פירושםכולולמשקהממוצעים.

היהבולנפש,ההכנסההתפלגותשלהששיבעשירוןביתמשקישלהממוצעהמםשנטל
נמוךלהיותיכללאלהם,האופייניתלנפשלהכנסהבהתאםהקיבוציםשלמיקומם
הששים.בשנותאחוזים9ו-השבעיםבשנותאחוז15-14מאשרבהרבה

חישובייערךאםלך.כלפשוטהאיננהבקיבוץמשפחהעבורמםשומתעריכת
מסשיעורטלסביראומדןבו,חייכתבקיבוץממוצעתשמשפחההכנסהמסשלתיאורטי

ממוצעתעירוניתלמשפחהרומהשאומדןבעודאחוזים3כ-יהיהמכךהנובעההכנסה
10מההכנסהאחוזים10-9שלמםשיעוריראה

המם,בתשלוםבפיגורמתחשביםאם.

שלהיתרוןבגללכלכליתמשמעותבעלאמנםשהוא-ההכנסהקבלתעיתוילעומת
הששיםלשנותהנקובמזהגבוהבקיבוציםהמםששיעורלהעריךיש-תשלוםדחיית

קיבוציםעלהכנסהמםשנטלאפוא,לומר,ניתןאחד.אחוזנניח,של,בשיעור
ממוצעתישראליתמשפחהעלמהנטלאחוז,25עד20ב-הסתכםהששיםשנותבאמצע
סוףלקראתוהצטמצםהלךשהפערמצביעיםמורדיםמספרהמקבילה.ההכנסהבקבוצת
שנותבאמצעלגמרילהתחסליכללאבוודאיהואאולםהשבעים,ובשנותהששיםשנות

11השבעים
.

(.1977)אריאן,א.ראה8
להכנסההכנסהמםביןהיחסבית,ומשקפירמהאחתובעוגהבעתהואשקיבוץכיון9

מסביןהיחסמאשרהשוואהלצורכייותרטובמושגיתמבחינההואכולובמשקלאומית
הכנסהעלמהפרקהםלעיל,המוזכריםישראל,לגביהנתוניםפנויה.להכנסההכנסה
הסטטיסטי.השנתרךשלשונותשנתיותבמהדורותלאומיתוהוצאה

גודל,שלבמונחים-'מייצגת'קיבוציתמשפחההגדרתמחייבכזהתיאורטיחיטוב10
שלבמםהחייבתלהכנסההמםשיעוריויישום-חבריםהוריילדים,מספרנפשות,
תוךוכןמשפחה,גודללפיאלטרנטיבייםחישוביםמספרהוכנוהריוןלצורךהמשפחה.
האלטרנטיבייםהחישוביםאישיים.בשירותיםלעבודההתמורהאתבהכנסהואי-הכללההכללה
שנתקבלולתוצאותטובקירובהואבטכסטהנקובוהמספרלזו,זוקרובותתוצאותנתנו

השונים.בחישובים
ופורסמהנכתבהקיבוציםעלמםטלהיחסיהנטלבדברהמגמהשלזאתהערכה11

הקודמת.בהערהשהוזכראריאןטלמחקרופרסוםלפניעודהספרטלהאנגליתבמהדורה עלהמסנטלטלהמגמהבדברהזאתההערכהאתבמלואםמצדיקיםאכןאריאןאומדני
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נותןהכנסהמםחוקכיראשון,ממבטנראהכאןשהובאוומההשוואותמהנתונים
דברשללאמיתואולםהזמן(.במשךוהלכוקטנו)שאמנםמיוחדיםיתרונותלקיבוצים

מחקלאות,להכנסותומקילה,שונה,בצורהאמנםמתייחסהכנסהמםחוקהוא.כךלא

שמרכיבכיוןפיתוח.ובאזוריבספרועירונייםכפרייםליישוביםמיוחדתהקלהונותן

וכמהכמהאחתועלהשבעים,שנותבאמצעאפילו-היהקיבוציםשלההכנסהשלמכריע
באזוריאוהגבולותלאורךממוקמיםמאדרביםוקיבוציםחקלאות,-קודמיםבעשורים
להדגישישמשתיהן.אףולרובהללומההקלותמאחתנהנהקיבוץכלכמעטפיתוח,

וכלהחקלאיםכלעלחלההאחתההקלה-לקיבוציםמיוחדותאינןאלהמםשהקלות
כלעלחלקהשנייהוההקלהבעיר,גרהחקלאיהנכםבעלאםאפילומחקלאותההכנסות

חלקמסבירותפיתוח,אזוריתושבילגביההקלהובמיוחדאלההקלותבספר.שגרמי
אלהאוכלוסיותעלהמםבנטלמההפרשניכר

*

12
.

נטלאתהמקטיןבמםהחיובראותמנקודתנוסףיתרוןישלקיבוציםמקום,מכל

זהיתרוןפיתוח.באזוריומיקוםמחקלאותהכנסותבגיןלהקלותומעברמעל-המם

13בהבחרושהםהקולקטיביתהחייםצורתשלתולדההוא
כמובן,שוניםקיבוציםחברי.

לאאילולייצור.בתרומתםולפיכךשלהם,ובמיומנויותהטבעייםבכישוריהםמזהזה

הגבוהותההכנסותומקבלילזאת,בהתאםשונותהכנסותיהםהיובקיבוץ,חבריםהיו
הקיבוץאולםכמם.מהכנסתםיותרגבוהשיעורבתשלוםחייביםהיומביניהםיותר

שונה,היאלייצורחבריםשל)בשוליים(שהתרומהולמרותשויון,שלבסיםעלמתפקד
המם,תקנותעל-ידיהמוכרהכנסות,השוואתשלזהנוהלשררת.הריאליותהכנסותיהם

אחוז10כ-בקיבוץמשקיחידתשלהמסשיעורהיהאריאןשלממצאיולפיקיבוצים.
אחוז,12.6ול-13.2ל-עלהוהוא,1969ב-משקליחידתהממוצעתהחייבתמההכנסה
'הכנסההמושג(.36עמי,10לוחשם,)אריאן,1973ו-1972המםבשנותבהתאמה,
אריאןאומדניאצלנו.הנקוט'הכנסה'מהמושגקטןגודלהואאריאןמשתמשבוחייבתי

בשנותבקיבוץביתי׳משקעלהמםשנטלמשמעם1975המםלשנתמוקדמיםואומדנים
בקבוצתהביתמשקשלהמסמנטלשלישים,לכשניאףואוליאחוז,60לכ־הגיעהשבעים
בקירוב.הממוצעהביתמשקהיינובישראל,המקבילהההכנסה

1.4מ-הכנסהמםשלהתקבוליםבסךהקיבוציםבמשקלמהגידולחלקמייחםאריאן12
הניכוייםל״ביטול1975המםבשנתהתקבוליםמסךאחוזים2ל-1973המסבשנתאחוזים

שלאחרכיון(.14לוח,40עמישם,)אריאן,הכנסה׳במסהרפורמההנהגתעםהחקלאיים
הסברלשמשחדלותהללומחקלאות,הכנסותעבורממםהניכוייםבוטלו1975שלהרפורמה
מקבילהשומהויחידתבקיבוץביתמשקעלהמםנטלביןנשארשעדייןלפער)חלקי(
בגיןההקלהאתביטלהלא1975שלשהרפורמהלצייןישקיבוץ.עלנמניתשאיננה
פיתוח.ואיזורספרכאיזורמגורים

לשירותיכתמורה)המזוההקיום''הוצאותשלכסכוםמוגדרתהכנסהמםלצורךההכנסה13
הביתמשקימספרכאשרהבית,משקהיאמםהמשלמתהיחידהמםלפנינקיורווחעבודה(
)ילדים'התלויים׳מספראתמוסיפיםלזאתוהמועמדים.החבריםמספרכמחציתמוגדר

המסשיעורילפימחייביםזאתליחידההממוצעתההכנסהאתבית.למשקהממוצעוהורים(
לחשבוממשיכיםמחקלאות,להכנסותההקלותאתבשעתוחישבוזהבסיםועלהרגילים,

ספר.באזורימגוריםבגיןההקלהאת
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היסודשהיאהערכיתהגישהעםאחדבקנהעולההזההיתרוןהמם.סךאתמוריד
מם,לפניבהכנסותאי-השויוןאתלהקטיןשמטרתופרוגרסיבי,הכנסהמסשלהמושגי
הבית()משקהפרטמקבלאותהההכנסההחיים.ברמתהשויוןאחלהגדילזאתובדרך
למעשהמקבליםקיבוציםשחבריוכיוןהלאומית.להכנסהתרומתוולאהקובעת,היא

ההכנסהכללאתמחלקיםכאשרבדיעבדהמתבצע-ההכנסותמיצועדוקאשוות,הכנסות
לחישובהנכונההטכניקההוא-והמועמדים(החברים)אוהביתמשקילמספרקיבוץשל

11בקיבוצים*הכנסהמםשומת
.

בדיוקשווהלאכיאםדומה,בקצבגדלותלעילהמוגדרותההכנסהסידרותכל
הסדרותמביןלאחתהתייחסותתוךהכנסהשלזמןעל-פניהמגמהאתלנתחוניתן

שלושיםבמשךגדלהא׳הריאליתהפנויהההכנסה.8.3בלוחהמוצגותהאלטרנטיביות
.1936ב-מאשר30פיגבוהההיתר,1965וב-אחוז,12.5שלממוצעשנתיבשיעורשנים

אחוזים.7.5שלשנתילשיעורוהששיםהחמשיםבשנותירדבהכנסההגידולקצב
אתהתואםשיעורלשנה,אחוזים6א׳הכנסהשלהגידולשיעורהיה1954מאז

באמצעהמסתייםבעשורבהכנסההגידולשיעוראחרות,במליםבמשאבים.הגידולקצב
׳הרגיל׳הגידולשיעורהיההששים,שנותכלכמשךגםהנראהוכפיהששים,שנות

שיעורשללזהדומההיהא׳הנקייהההכנסהשלהגידולשיעורמלאה.תעסוקהשל
מחירילפיזקיפהעלהמבוססתבסידרהאיטייותרקצת-א׳פנויהבהכנסההגידול
שלהגידולשיעוריצל.במחיריזקיפהעלהמבוססתבסידרהמהיריותרוקצתשוק,
השנים20למשךלשנה,אחוזים7-6שלכתחוםהיוהאלטרנטיביותההכנסהסידרותכל

השבעים.שנותבאמצעהמסתיימות

הצריכההרכב

א׳צריכהנוסחים:בשניצריכהמושגיהוגדרווהכנסהתוצרשלהמושגיםלשניבמקביל

41

הכנסותמיצועשלהטכניקהשלותרומתהלקיבוצים,מיוחדשאינוהמרכיבשלגודלו14
מטפליםאנובההמצרפיתברמהלמדידהניתניםאינםהקיבוצים,עלהמםנטללהקטנת
טלמורכבמכלולוקיבוץ,קיבוץבכלנפרדטיפולמחייבתכזהאומדןהכנתבנושא. בהכנסותהמהירהגידוללייצור.קיבוץחברכלשלתרומתועלמפורטורישוםהנחות, הכנסה,מםמשלמישללקבוצהקיבוציםויותריותרהכניםהששיםשנותסוףשלקראתלנפט, ספקללאהביאבסולם,יותרגבוהיםלשלביםהמסמשלמיעלנמנושכבראלהאתוהעלתה היה1965שב-בישראלאחרביתמשקוביןבקיבוץביתמשקביןהמםבנטלבפערלהקטנה

קיבוציםשלהכנסהמםתשלומימשקלבדבראריאןנתונימעידיםזאתעלמשמעות.בעל
האוכלוסייהכאשר,1973ב-המסמסךאחוזים1.4היווהללוהכנסה.מםתשלומיבסר 2לכדישנתייםתוךעלווהםהכללית,מהאוכלוסייהאחוזים3.8כ-היתהבקיבוצים המשיךבאוכלוסייהושיעורםקיבוציםטלהמםשיעורביןהפערששולם.המםמסראחוזים השבעים.שנותטלהשנייהבמחציתגםלקטוןהנראהכפי
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1965-1936
(1958במחיריל״י:י

נבחרותשנים
)אלם

פנויה:והכנסה נקייההכנסהנקי,תוצר8.3 לוח

איחם ונ ביוסח נ

הכנסה הכנסה תוצר הכנסה הכנסה פנויהתוצר נהייה נקי פנויה נקייה נקי

קהשלמחיר יאלמדץ א.

6,030 6,015 5,104 2,481 2,466 1,555 1936
11,438 11,381 9,585 5,612 5,555 3,759 1940
28,686 28,669 26,779 13,850 13,833 11,943 1945
66,450 66,804 69,206 38,152 38,506 40,908 1951
96,092 97,505 110,267 65,154 66,567 79,329 1954
123,449 123,063 160,913 87,987 87,601 125,451 1958
184,893 185,008 239,425 144,601 144,716 199,133 1965

הצלמחיר זקיפות ב.
108,351 109,764 122,526 75,706 77,119 89,881 1954
149,993 149,607 187,457 102,676 102,290 140,140 1958
236,418 236,533 290,950 165,679 165,794 220,211 1965

כמודרך באותהנגזרוצל מחירוזקיפתבינוסח. 8.2ו-8.1 מלוחותא' נוסחמקור:
לגורמיוהתשלומים7.1 לוח הוכןשעל-פיהםהנקיהתוצרמנתוני אינוסח

! נתוני
.8.2ו-8. 1שבלוחות וההעברות ייצור
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(1958במחיריי ל")אלפי

*1965- 1936נבחרות שנים צריכה:8.4לוח

ביה כירצ זקיפת
שירותים
אישיים

!אצריכה

(1)
(11) (!)

קהעל מחיראומדןא.

— 5,183 3,549 8,732 1936

— 6,458 5,826 12,284 1940

־־ 15,939 14,836 30,775 1945

37,269 35,909 28,298 64,207 1951

57,981 56,281 30,938 87,219 1954

78,371 76,978 35,462 112,440 1958

114,109 105,117 40,292 145,409 1965

צל מחירזקיפתב.

67, 180 66,833 32,645 99,478 1954

91,046 91,667 47,317 138,984 1958

131,906 126,195 70,739 196,934 1965

)דיור,הצריכהמלאישירותישלהנזקףהערךועודאחזקההוצאותהוא(1)משתנהא
הנזקףהערךועודאחזקההוא(11)משתנהבני-קיימא(.ומוצריםקהילתייםמבנים

בני-קיימא.צריכהבמוצריהשקעהועודהצריכהמבנהשל
א.הערהראהצריכה.4טור,7.1מלוחאישייםשירותיםמקור:
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15ביוצריכה
ביותרהכלליתההגדרהבה.להתחשבשישמיוחדתתופעהישכאןאולם,

שלכסכוםצריכהמזההמושגית,ראותמנקודתביותרהמספקתגםשהיאצריכה,של

וזקיפההחשבונאיים,הרישומיםלפיבני-קיימאשאינםנכסיםעבורתחזוקההוצאות
חיובכוללתזוזקיפהבני-קיימא.צריכהונכסיציבורמבנידיור,שירותיעבור
המחושבהוונכסישלבלאיעבורוחיובמתאימיםתשואהבשיעוריהוןשירותיעבור

7כ-הואאלהשניעבורהחיובהנכסים.סוגישנישלהממוצעהחייםאורךעל-פי

שבההאלטרנטיביתהסידרהעבורמזהיותרואףריאליים,במונחיםלשנהאחוזים

הם(8.4בלוח1)זהנוסחשלהאומדניםהצל.מחירשלבמונחיםהזקיפהנערכת

16ההלכהשלהראותמנקודתביותרהטובכמודדלהציגשניתןלמהקירוב
זוהגדרה.

שלבמחקריםשיושמוצריכהשלוממושגיםהלאומייםבחשבונותהצריכהמהגדרתשונה

יותרהקרובצריכה,שלנוסףאומדןלכןערכנוהשוואות,לצורכימשפחות.תקציבי
הוצאותקיום,הוצאותשלכסכוםצריכההוגדרהלכרבהתאםהמקובלת.המושגיתלגישה
נוסחזהודיור.ושירותיבני-קיימאקהילתייםצריכהנכסיב-(השקעה)אולרכישת

.8.4בלוחא'

המבוססתהסידרהלפיהאישיים.השירותיםשלהגדולמשקלםאתמראה8.4לוח

היוודיורושירותיאחוז36האישייםהשירותיםזרםהיווהצלמחירילפיזקיפהעל
17בשנת(1)א׳מצריכהאחוזים9 השירותיםשלחלקםהתפתחותאחרלעקובכדי.1965

שוק,מחיריבסיםעלשירותיםזקיפתנערכהשבהבסידרהניעזרהצריכה,בזרםהאישיים
האישייםהשירותיםשלמשקלםשנה.שלושיםשללתקופהמתייחסתזוסידרהשרקכיון

בשנותמכריותרואף1951ב-אחוז44היהמשקלם-התקופהכלבמשרירדהצריכהבסר
היווהם-הזמןבמשרעלהדיורשירותישלמשקלםגיסא,מאיירהמוקדמות.הארבעים

הדיורתקניכאשרוהארבעים,השלושיםבשנותמכרפחותואף,1954ב-בלבדאחוז10
ביותר.נמוכיםהיולקיבוציםהאופיינייים

שלהזקוףהעררהואוהכנסה,תוצרלגבילעילכברשנאמרכפיביניהם,ההבדל15
אישיים.שירותיםבייצורהמופעליםענודהשירותי

כלולותהחברים,לדירותריהוטכגוןבני-קיימא,צריכהמנכסיחלקלרכישתהוצאות16
במלואהלכן,עקבית,אינהצריכההוצאותשל(1)סידרהקיום.הוצאותשלבאומדנים

במשרמשתמשיםבהםשירותיםשלבמונחיםצריכההמגדירההצרכן,תורתשלהדרישותעם
ולאריהוטשלהשירותיםערראתלכלוללפיכרצרירהצריכהבהוצאותנתונה.זמןתקופת

באומדןדווקאאבלכולובמשקהצריכהמדידתלגביגםכמובןתופסזההקנייה.ערראת
מקררים,כגוןהנכסיםערראתגםצריכהשלהנמדדותבהוצאותכולליםבוכולו,למשק

מביאמדידהשלזהנוהגשירותיהם.אתרקולאטלוויזיהמכשיריכביסה,מכונות
-אלהמנכסיםחלקבהםבקיבוצים,מאשרהשוטפתהצריכהשליותרגדולהיתרלהערכת
כלולותאינןרכישתםוהוצאותהקהילה,שלמתקניםהם-למשלוכביסהקרורמתקני
הקיבוץ.שלהשוטפותהקיוםבהוצאותלפיכר

במידהגבוהעדייןאבליותר,נמודכמובןהואלתוצרהשירותיםעררביןהיחס17
(.7.1לוח)ראהמשמעותבעלת
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לגודלעולהתשואההנראהכפימשקפתבתוצראישייםשירותיםשלבמשקלםהירידה
הוא1940וב-1936ב-השירותיםשלהגבוהמשקלםוהינוך.ילדיםבתיכמומהם,בחלק
תקופה.באותההקשההתעסוקהלמצבביטויאלאלהם,הביקושממדישלתולדהרקלאכנראה
אבטלה.עלחיפוילמעשההיתההאישייםהשירותיםלענפיעובריםשל)המופרזת(ההקצאה
שלתוצאהגםהםהעולםמלחמתשלפניהתקופהשלהגבוהיםהשיעוריםאחרות,במלים
למצבהשירותיםשלהגבוהמשקלםאתלייחסאיןגיסא,מאידךשנים.באותוסמויהאבטלה

לאעבודהבמקומותמחסור.1951ב-וכמהכמהאחתועל,1945ב-בקיבוציםהתעסוקה
מחסורנתהווהכברשניםבאותןאדרבא,שנים.באותוהקיבוציתהתנועהאתאיפייו
לאכיאם-כולההקיבוציתשהתנועהלומרוניתןמשקיםשלניכרבמספרבעובדיםרציני
משקלםאתמלאה.תעסוקהשלבמצבהמאוחר,לכל,1951ב-כברהיתה-הישראליהמשק
דווקאלכןלייחסישוהששים,המאוחרותהחמשיםלשנותיחסיתהשירותים,שלהגבוה
והמבוגרים.הילדיםמספרביןביחסהניכרתלעלייהתודותבביקוש,ניכרלגידול
האישייםהשירותיםמיגווןלגביהגישהבשינויפיגורגםמשקףשזהלהעריךיש

גישהובהספקתם.בייצורםחדשותשיטותוביישוםעצמוהקיבוץעל-ידילייצרםשיש
בענפילהעמקתושהאלטרנטיבותעבודהכוחכשלעצמו,ערךבאוטרקיהשראתהאידיאולוגית

יצרואלהכל-פרימיטיבייםתחבורהותנאיטובות,היולאבעבודות-חוץאוהייצור
כאשרצורכיהם.שלעצמילסיפוקתמריץוהשלושיםהעשריםשנותשלהקיבוציםאצל

ויותריותרקיבוציםפנוהחמשים,בשנותהחלבעובדיםמחסורונוצרהמציאותהשתנתה
חיסולעל-ידיבעבודה.לא-אנושייםייצורגורמישללתחלופהעקיפהכדרךחוץ',ליסחר

בשוקיאלהעל-ידישיוצרווהשירותיםהמוצריםורכישתבמשקעתירות-עבורהופעילויות
לעבודההביקושאתלהקטיןהקיבוציםהצליחוהישראלי,המשקשלוהשירותיםהמוצרים

היחסיתתרומתוגםירדהלפיכךהאישיים.השירותיםענף-ביותרהעבודהעתירבענף
ולצריכה.לתוצרזהשל

יםירמת-ת

30במשךאחוז10שלשנתיבשיעורגדלה(1)א׳צריכהבמהירות:היאגםגדלההצריכה
אףגדלהזה,בהקשריותרהגדולהמשמעותבעלהמשתנהשהיא(,1)ב׳וצריכהשנים,
במשךוגם,1965ב-המסתייםבעשוראולםבממוצע.לשנה,אחוז11כ--יותרגדולבקצב
בהתאםלשנהאחוזים6עד5ל-בצריכההגידולקצבהואטהששים,שנותשלהעשורכל
המושג.שלהאלטרנטיביותמההגדרותאחתלכל

התייחסותתוךלעמודניתןאלהגידולשיעורישלוהחברתיתהכלכליתהמשמעותעל
1965-1936בתקופהלשנהאחוזים7.5ב-גדלההקיבוץאוכלוסייתאוכלוסייה.לנתוני
הגידולושיעור,1965-1954בעשורבלבדאחוז1.1ב-גדלההאוכלוסייה(.1.1)לוח
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עלהעולהלשיעורועלהחזרהואכיאםיותר,נמירקצתאףהיההששיםשנותשלבעשור

היתההחייםברמתמהירהשעלייהכמובן,אומר,זההשבעים.שנותבמשךלשנהאחוזים2

לטווחהמגמותשלהשוואההמוקדמות.הארבעיםשנותמאזהקיבוציבמשקבולטתתופעה
ההתפתחותעלכלשהומושגמספקתואוכלוסייהצריכהפנויה,הכנסהשלקצרולטווחארור

החיים.ברמת
-1954בתקופההפנויה.בהכנסהעלייהשלרצופהמגמהעלמלמדות8.5בלוחהסדרות

בסידרהביותרקלהתפניתרקישרצופים,שנתייםנתוניםבידינויששעבורה,1965

הששים,שנותבאמצעהמסתיימתשנה,30שלהתקופהכללגביבהתמדה.רצופותהעולה

ישהשבעים,שנותרובאתגםהכוללתשניםארבעיםשלהתקופהלגבידבר,שלולאמיתו

שלהראשונותהשניםבחמשהמדוברהפנויה.ההכנסהגדלהלאבויחידארוךמרווחרק

גםשהיויתכן.1936ב-שראשיתוהשנייה,העולםמלחמתערבהמשברבשנותהתקופה,

1951ובין1951ו-1945בין,1945ו-1940שביןבשניםהעולהבמגמהקצרותהפוגות

וצריכה:לנפשפנויההכנסה-חייםרמת8.5לוח

(1958 )מחירי
1965-1936 נבחרותשנים

(1)צריכה פנויה הכנסה
בינוסח אינוסח בינוסח א׳נוסח

קהשדמחלד7אלסד א.
490 826 235 570 1936

299 570 260 5 30 1940
493 952 428 887 1945

556 995 591 1,030 1951

744 1,153 861 1,270 1954

926 1,353 1,059 1,486 1958

1,226 1,696 1,689 2,156 1965

צלמחירזקיפת ב.
883 1,315 1,001 1,432 1954

1,103 1,673 1,236 1,805 1958
1,472 2,297 1,932 2,757 1965

1.1מלוחבאוכלוסייהמסולק)לצריכה(8.4ולוחפנויה()להכנסה8.3לוחמקור:
.2טור
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שלהעולההמגמהכאלה,תפניותחלואכןאםרצופים.שנתייםנתוניםאיןעבורם1954ו-
14שב-היאהעובדהבלבד.קצרהולתקופהמזעריתבמידהמושפעתהיתההפנויהההכנסה
ו-ב׳,איהגדרותלפי3.5ו-2.5פילנפשהפנויהההכנסהגדלה1954ו-1940שביוהשנים

במגמתוארוכותניכרותהפסקותהיואכןאילומתאפשרהיהלאכזהוגידולבהתאמה,
הגידול.

אחוז100-70ביולנפשההכנסהגדלה1965ו-1954שביןשבעשורלציין,ישלבסוף
המוקדמותהששיםשנותביןהשנתיהגידולושיעורמדובר(,שבוההכנסהלמושג)בהתאם
מזאת.ניכרתבמידהנמוךהנראה,כפיהיה,לאהשבעיםשנותואמצע

שנתיגידולשיעורוזהושנים,30במשרששהפיגדלהב׳לנפשפנויההכנסה
אחוזים4.7שלממוצעשנתיבשיעורגדלהא׳לופשפנויההכנסהאחוזים;7שלממוצע
מרשיםהישגספקללאמהווההפוטנציאליתהחייםברמתזהרצוףגידולתקופה.באותה
הששיםשנותבמשךגםולמעשההחמשיםשנותבמשךבהתמדהנמשךשהואהעובדהלאורבמיוחד

לשנה,אחוזים6עד5ב-לנפשהפנויהההכנסהגדלהואילךהחמשיםשנותמאמצעוהשבעים.
משמעותישכאלהלהשוואותכולו.הישראלילמשקהאופיינילקצבבהשוואהמכובדשיעור
עללקיבוץמחוץהצפויהוההכנסהבקיבוץהצפויהההכנסהביוהיחסהשפעתבגלל

להצטרף(-חדשיםמועמדיםלגביואולהישארהחלטותיהםעלבמיוחדחברים,שלהתנהגות
18בקיבוץהעבודהוהיצעהאוכלוסייהממדיעלולפיכךלעזוב,או

.

שלאופיועלמלמדים-ב׳וצריכהא'צריכה-השוטפתהחייםרמתשלהמודדים
אחתכלבסיסעלמההכנסה,גבוהותהיולצריכהההוצאותוהכנסה.צריכהביוהקשר

והששים,החמשיםבשנותהארבעים.שנותאמצעועדהשלושים,העשרים,בשנותמההגדרות
נתונישלהכלליתהמגמהלחסכון.למדירחביםשולייםלצריכהההוצאותהשאירומאידך,
ירידהלאחר.1940אחרילנפשההכנסהנתונישללזאתכללבדרךדומהלנפשצריכה
ביןהקיבוצית,בתנועההאוכלוסייהשלהמהירוהגידולהמשברעקבלנפש,בהכנסהניכרת
חלקיים,נתוניםמכן.שלאחרהשנים25במשךרצופהלעלייהעדיםהננו,1940ו--1936

שנותכלאתגםמאפיינתכזושמגמהמראים1965שלאחרלתקופהכאן,מוצגיםשאינם
גדלה1940מאזשחלפודורשנותבמשךהשבעים.שנותשלהראשונהמחציתוואתהששים

ההכנסהמשתנישלהגידולמשיעורכשלושה-רבעיםשהואבשיעורבממוצע,הצריכה,
מאשרבהרבהנמוךבקצבהצריכהגדלההששיםבשנותובמיוחדהחמשיםבשנותהתואמים.
א׳שהכנסהבעוד,1965ו-1951ביואחוז70ב-גדלה(1)א׳לנפשהצריכהההכנסה.

בהתאמה.אחוזים,5.4ו-3.9היואלהשנישלהגידולשיעוריהיינו,שניים,פיגדלה

בנספחעבודהשלההיצעופונקצייתאוכלוסייהעלוהדיוןלעיל,3ו-2פרקיםראה18 ב'.
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והכנסהעריכה

בקיבוצים.גםתופסוהכנסהצריכהביוהמקובלהחיובישהקשרלכאורה,מלמד8.5לוח

להפריזעשויההמשתנים,שנישלבסדרותהתלולההעלייהמגמתסטטיסטיות,מסיבותאולם

צריכההוצאותבדברשההשערהגם,כאןלהזכירישהמשתנים.שניביןהקשרבעצמת

עשויים-הקיבוץהכנסתעלנוסף-אתריםגורמיםכיהיא,2בפרקשהוצגהבקיבוץ,

נתוניבמקוםחתרנתוניניתוחאולילהעדיףישאלהמסיבותהצריכה.רמתעללהשפיע

200בכ-והכנסהצריכהעלשניםכמהשלנתוניםלרשותנועמדוזהלצוררעיתיות.סדרות

במסגרתהצרכןי׳התנהגותעלהדיוןהתייחסשאליהםהמושגייםהשיקוליםלאורקיבוצים.

הנוגעתההחלטהכיחידהכולההקיבוציתהקהילהמזוההלפיהם-(2)פרקהקיבוצית

י.1965-19549מהשניםאחתבכלצריכהפונקציותאלהלנתוניםאמדנו-זהלעניו
פונקצייתשללזאתלפיכר,דומה,שנאמרוהצריכהפונקציותשלהמושגיתהמשמעות
הנצפות)היחידותצרכניםתקציבישלנתוניםבסיםעלאומדיםאותההמקובלתהצריכה

בית(.משקיבמקוםקיבוציםהםזהבמקרה
קשראמדנוהפונקציה,וצורתהמשתניםשלשונותהגדרותעםניסוייםמספרלאחר

כאשרהקודמת,בתקופהצריכהושלשוטפתהכנסהשלכפונקציהשוטפתצריכההמגדיר

כדלהלן:נוסחההפונקציהאחת.תקופההםצריכהלאחרהכנסהשלהפיגורממדי

=ס+(8.1)

הזמן.הואו-זלנפש,צריכהסלנפש,הכנסההואץכאשר
פרידמןשלהמודלשלהמצומצמתהצורההיאהמשתניםביןבפיגורקשרשלזוצורה

בעתיד.הצפויהההכנסהמזרםגםאלאהשוטפת,מההכנסהרקלאמושפעתהצריכהכיהמניח

^0
הכנסהשלשההשפעהההנחהסמךעלנגזרוהואעושר,המייצגתחליפימשתנההוא

גורםגיאומטרי.באופןמסויםבשיעורפוחתתשוטפתצריכהעלמרוחקותבתקופות

הפרמננטית.ההכנסהגורםאתאפוא,מייצג,במשוואההמופיע:(,בפיגור,הצריכה

אמורהוהיאפרידמןשלהפרמננטיתההכנסהמתורתסוטהמ,הקבוע,הגורםהכללתאולם

.2בפרקשתוארווטכניותמוסדיותמגבלותלייצר

השוליתהנטיההקצר.בטווחלצרוךהשוליתהנטייהאתמבטאבמשוואהההכנסהמקדם

6=3(1+)ג:(1+ג-)ץהיאהארוךבטווחלצרוך
1

)המקדםץ,6ב-תלויהוהיא,

-המצרפייםהנתוניםלאכיאם-הבודדיםלקיבוציםהמתייחסיםהנתוניםאיכות19
אילוהצריכהפונקצייתאומדנישלהמהימנותאתבספקמעמידה1954שלפנילתקופה
צריכהנתוניבידינוישעבורןהחמשים,וראשיתהארבעיםהשלושים,לשנותנערכו

והכנסה.
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שיעוריהמבטאג,,1מ-קטןאךחיובי,ומקדםהקודמת(,בתקופההצריכהמשתנהשל
בטווחמאשרגדולההארורבטווחלצריכההנטייהלכר,בהתאםצריכה.שלשנתייםשינוי
20הקצר

.

הנגזריםהארורבטווחלצריכההשוליתהנטייהונתוניבמשוואההפרמטריםאומדני
מאלפים.הם(8.5לוח-וצריכההכנסה)שלב׳נוסחעבור8.6בלוחהמוצגיםמהם,
וביןוהעושרהשוטפתההכנסהמשתניביומובהקחיוביקשרמראיםבלוח3ו-2טורים
המקדמיםאולםצריכה.פונקצייתשלאומדןנעררשעבודןהשנים11מ-אחתבכלהצריכה
מגיעקצר,בטווחלצרירהשוליתהנטייהאתהמייצג,6שלגודלוקטנים:הםשקיבלנו

שנערכוהאומדנים.0.17עלעולהאינומהשניםאחתובאףבלבד,0.014ל-השניםבאחת
שונותתוצאותנתנולא,8.6בלוחמוצגיםושאינםא',וצריכהא'הכנסהמשתניעבור
הואביותרהנמורהעררואילו,0.279הואשקיבלנו6שלביותרהגבוההערר-בהרבה
נמוכיםואפילוהקצר,בטווחלצרורשוליתנטייהשלנמוכיםמקדמיםהםאלה.0.024
שלחתרבמחקריכללבדירהמתקבליםלצרורשוליתנטייהשללמקדמיםבהשוואהמאד

אחרות.אוכלוסיות
8*שלהערראולםיותר,גבוההכמובןהיאהארורבטווחלצרורהשוליתהנטייה השניםיתרובכלהאומדנים,נערכועבורן(1956)השניםמעשרבאחתרק0.85ל-הגיע

שניםבשלושרקמשפחות.תקציבישלבמחקריםכרגילהמתקבלמהגודלמאדרחוקההיתה
האומדןאחרותשניםבשלושואילו,0.5מ-הגבוהעבוראומדןנתקבל(1956)כולל
כאן,מובאיםושאינםא׳,הכנסהנתוניעלהמבוססיםהאומדניםגם.0.2מ-נמיר

מהמקובלבהרבהקטנהבקיבוציםלצרורהשוליתשהנטייההיינו,דומות,תוצאותנותנים
אנגל.עקומתשלאמפירייםבמחקרים

משמעםכאחד,והארורהקצרבטווחלצרור,השוליתהנטייהשלהנמוכיםהערכים
במסגרותמאשרבקיבוציםצריכהממדיבקביעתפחותהרבהחשובגורםהיאשהכנסה
מסביריםוהסמוייםהגלוייםההכנסהשמשתניהמראים,5בטור82נתוניאחרות.חברתיות

הםדבר,שללאמיתוהדברים.שלזאתראייהמחזקיםמהשונות,אחוז77היותרלכל
ממנהאחוז50מ-יותרלאולעתיםהאומדנים,רובשלמהשונותאחוז66מ-פחותמסבירים

חלקיותבקבוצותשנערכוהאחריםהצריכהמחקריידיעלנתמכותשקיבלנוהתוצאות
השבעים.שנותאתואףהששיםשנותכלאתוהמכסיםהקיבוציים,המשקיםאוכלוסייתשל

אותולהציגניתןהמודל.שלאינטגרליחלקהואגאתהמגדירהפונקציונליהקשר20 בצורה:

(3)*ש=(1+^שנג עיתיות,סדרותנתונישדרושיםנובעומזאתהעיתיות,מהסדרותנגזרגעבורהאומדן במשוואה(3)הצגתעל-ידיצריכה.פונקצייתלאמודיהיהשאפשרכדיחתרלנתוניבנוסף בטכסט.המוצגארור,בזמןלצרירהשוליתהנטייהעבורהביטויאתגוזרים8.1
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ב1965-1956השנתית:הצריכהפונקצייתאמקדמי 8.6לוח

£2 3' ר 3 ג(

0.60 0.857 0.832 0.170 0.059 19560.057 0.037 0.045

0.56 0.382 0.665 0.134 0.218 19570.049 0.029 0.043

0.53 0.306 0.755 0.094 0.225 19580.056 0.031 0.054

0.69 0.524 0.839 0.112 0.126 19590.046 0.023 0־046

0.77 0.505 0.919 0.070 0.086 19600.043 0.018 0.043

0.67 0.212 0.867 0.039 0.298 19610.052 0.021 0.054

0.62 0.323 0.911 0.037 0. 173 19620.055 0.022 0־072

0.69 0.161 0.796 0.035 0.306 19630,041 0.020 0.060

0.73 0.156 0.916 0.016 0.187 19640.041 0.011 0.062

0.69 0.062 0.794 0.014 0.429 19650.040 0.014 0י560

היא ,6'הארורבטווח לצריכההנטייה .8.1אהממשו הריאליתהתקבלוץ,8.ס,המקדמיםא בצריכהלשנהמשנה השינויהואג כאשר3'=[3(1+([/])ג1+)ג -]ץ
התקן. סטיותנםהי בסוגרייםהמספרים לנפש.
. (!) ב'וצריכה1 ביפנויההכנסהעל מבוססנ

נתוניםעלהמבוסםבקיבוצים,צריכהעלשלובמחקרגןידיעלשנאמרוההכנסהמקדמי
מנתוניידיועלשנאמרוההכנסהמקדמידומות.מסקנותעלמצביעים,1972-1961לעשור
מימצאיואתמסכםגןשלנו.באומדניםשנגזרומאלהאףנמוכיםקיבוצים40שלמדגם

החשוביםהגורמיםאחדהיאהכנסהביותר,נמוכההיאלצריכההשולית"הנמייהכדלהלן:

טרופ,שלבחתךצריכהמחקרשלהממצאים(.21עמי,1975)גן,בקיבוץ"צריכהשלפחות
הםגםותיקים,קיבוצים33שלבקבוצה1960-1936השנים25ל-נתוניםעלהמבוסס

הנטייהשלהאומדןמהמקובל.קטנהבקיבוץהצריכהעלההכנסהשהשפעתכרעלמצביעים
גבוהוהוא(52-49עמי,1968)טרופ,,0.55היאזהבמחקרלצרוך)הממוצעת(השולית
'שלזהאומדןגםאבלידינו,ועלגןעל-ידישנאמרוהצריכהממקדמיאמנם

נמוך8
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שלמייצגמדגםאינםרופ1נשללמחקרוששימשושהנתוניםגם,לצייןישמהמקובל.
עדייןוהיו1936לפנישהוקמומשקים33ל-מתייחסיםשהםכיוןהקיבוציתהתנועה
2נ1960ב-קיימים

.

-1973)השבעיםלשנותהמתייחםצריכהבמחקרוקרולהלמןקיבלודומיםממצאים
האומדןוהקיבוצים.הקבוצותאיחודיישובי(85)כלאוכלוסייתעלוהמבוסס(1976
החוקריםשני(.1975)ב-0.088הואהקצרבטווחלצרוךהשוליתהנטייהשלביותרהגבוה
זאתאוכלוסייהעבורהחתךנתונילסידרותפרמננטיתהכנסהשלהמודלאתגםיישמו

הוא1976-1973לתקופההארוךבטווחלצרוךהשוליתהנטייהאומדןקיבוציים.משקיםשל
המחבריםקטן.הואהרגרסיהמשוואתשלההסברמקדםאולםמובהק,אמנםשהוא,0.070
-דומההממצאזהמשתנהלגביוגםצרכניות,להשקעותגםהניתוחתחוםאחהרחיבו
אלהתוצאותמאד.נמוכההיאכאחדוהארורהקצרבטווחצרכניתלהשקעההשוליתהנטייה
קשרכמעט"איןהשבעים,שנותשלהקיבוציתבתנועהשגםלמסקנההמחבריםאחהוליכו

ותצרוכת"הכנסהבין

21

22
.

צריכהביןמהמקובלחלשקשרעלמצביעיםלצרוךהשוליתהנטייהשאומדניההערכה
במשוואה.הקבועהגורםשהואמ,ערכיבדברהממצאיםשלהמשמעותלהבנתמסייעתוהכנסה
הצריכהמהוצאותחלקאותוכאמורמסבירזהגורםוגובהים.חיובייםהםהללוהערכים

מיגווןאתומייצגעצמו,הקיבוץשלההכנסהעל-ידינקבעיםשאינםקיבוציםשל
אתמדגישים01שלומובהקותוממדיו.2כפרקהתייחסנושאליהםהמוסדייםהגורמים
המוצעיםהצריכה׳׳תקניהנראהכפיהםביניהםשהחשוביםאלה,אילוציםשלחשיבותם
-אלהצריכהתקניכילמדים,אנוגןמאומדניהקיבוצית.התנועהבריתעל-ידי

בעלהגורםהם-זמןפניעלכולההתנועהשלהממוצעתההכנסהרמתאתהמשקפים
,1975)גן,קיבוץבכלהצריכהרמתבקביעתביותרהגדולההחשיבות

(.20עמי

נין-קינועיתבמסגרתשריון

גםלמדיםהננולעניונגיעתםועללצריכהההוצאותעלמוסדייםגורמיםשלהשפעתםעל
הקיבוץ,שלהבסיסייםהעיקריםאחדהואשויוןבין־קיבוצי.שויוןבדברמהממצאים

מציאות.גםאלאהלכהרקלאהואשויוןמהקיבוציםאחדכלשבתוךהראינו2ובפרק

שלוהאומדניםעתית,סידרהנתונישללניתוחבעיקרמוקדשתטרוםשלעבודתו21 )טרופ,0.85ו-0.7בין-גבוהיםהםאלהמנתוניםגוזרשהואלצריכההשוליתהנטייה
והתוצאותעתיתסידרהבסיסעלצריכהפונקצייתלאמודהנסיונות(.18עמי,1968 מסיררההנגזריםהכנסהמקדמישאיכותמלמדיםוטלי,טרופ,שלגן,טלהחתךממחקרי ,5311חה^וזהקקסז!גם)ראהחתךממחקריהנגזריםלאלהבהשוואהנחותההיאעתית במנגנוניםתלותהכלכליתראותשמנקודתמשקים,קבוצתאותהשזוהילומרניתן(.1973 ביותר.הקטנההיאהציבוריהסקטורושלהקיבוציתהתנועהשלהמרכזיים

(.1979)וקרולהלמןראה22
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מהחברים.אחדכלשלהחייםרמתאתמשקפתקיבוץשללנפשהממוצעתההכנסהלכך,בהתאם

כלכליתויחידהנפרדתקהילההואקיבוץכלקיבוצים.ביומשוויםכאשרהדברשונה
23ניכריםבממדיםביו-קיבוציאי־שויוןשללקיומואפשרותוישעצמאית,

למרותאולם.

החייםרמותביוניכרודמיוןמשותפות,תכונותלכולםישנפרדתקהילההואקיבוץשכל

לנפשפנויההכנסהשללורנץמדדיאמדנוזההיבטלחקורכדימהם.אחדספקללאהוא

צריכהשלבמיוחדחשובגורםשהיאהפנויה,ההכנסה.1965-1954בשניםצריכהושל
נתוניואילוהארוך;בטווחחייםלרמתביותרהטובהמייצגכנראההיאהארוך,בטווח
בזמןחייםכרמתמגדיריםשהננומהעבורביותרהטובהקירובהנראהכפיהםצריכה
הקצר.

מדדהאמורה.התקופהבמשךביותרקטןקיבוציביואי-שויוןעלמצביע8.7לוח

מהרגיל.גבוההמדדהיהשבה1954אתלהוציא,0.17ל-0.11ביןנעאיהפנויהההכנסה
ונעיםנמוכיםהםגםב׳פנויההכנסהשלהמדדיםבלבד.0.2ל-ערכוהגיעאזגםאולם
אי-)המייצגואחדמוחלט(וןיו)שאפםביןנעלורנץשמדדכיון.0.21ל-0.14בין

אינםגםהמרדיםקטן.היההארוךבטווחהביו-קיבוצישאי-השויוןמשמעמוחלט(,שויון
העשורשבמשךלומרניתןבסיםכשנתתיבחר1954שנתאםכלשהי:מגמהעלמצביעים

שלאחריה,בשנהבוחריםאםאולםהביו-קיבוצי,בשויוןגידולשלמגמהחלהמכושלאחר

הפוכה.היאהכלליתהמגמההבסיס,כשנת,1955
להם.המקביליםההכנסהממושגינמוכיםהצריכהמושגישנישללורנץמדדי
המקובלתבדיאגרמההצריכהשלאי-השויוןשעקומתלומר,ניתןגרפיתיאורשלבמונחים

הדברפירושהפנויה.בהכנסהאי-השויוןשלמהעקומהיותרלאלכסוןקרובהלורנץ,של

בדרךגםזאתלנסחניתןהצריכה.מהתפלגותשווהפחותהרבההיאהחסכוןשהתפלגות

בזמןחייםרמתשלבמונחיםיותרגדולהיההחייםברמתהבין־קיבוציהשויון־אחרת

ארוך.לטווחהפוטנציאליתחייםרמתשלבמונחיםמאשרהקצר
קטן.ההבדלכיאםב׳,צריכהממדדשיטתיבאופןנמוךא׳צריכהשמדדלצייןראוי

שירותיםשלהמוקצים(במשאבים)היינו,לצריכהבהוצאותשההבדליםלמדיםאנומזאת
קטנים.הם-יותרגדולהבקפדנותמיושמיםהתנועתייםהתקניםשלגביהם-אישיים
ההכנסהמושגישללורנץממדדינמוכיםהצריכהמושגישנישללורנץשמדדיהמימצא

גורמיםעל-ידימשמעותיתבמידהנקבעיםבקיבוציםצריכהשתקנירומז,להםהמקבילים
ילדיםחינוךחופשה,דמיביגוד,מזון,שלצריכהשתקניאומרת,זאתמוסריים.

למימוןמשמשוהואעליהן,הנמניםמהקיבוציםמסכמובןגובותהקיבוציותהתנועות23
הקיבוציםאתהתנועהממיינתזר,)לצורךפרוגרסיביהואהמםהתנועה.שלהפעילות
ביןהתחלופהכאשראדם,כוחושלכסףשלבמונחיםאותוומשלמיםקבוצות(לשלוש
הפנויהמההכנסהאחוזים1.5כ-המסשיעורהיההששיםבטנותאףאולםקטנה.השניים

בין־קיבוצישויוןעלכזהמםשלהשפעתוהחברים-שלהעבודהמימיאחוזים2וכ-
מינימלית.לכןהיא
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-הקיבוציםביןבהכנסהאי-שויון
לורינץ,מדד

א1954-1965

8.7לוח

(1) צריכה פנויההכנסה

ב א ב א

0.11 0. 10 0.25 0.20 1954

0.11 0.09 0. 14 0.11 1955

0.10 0.09 0. 15 0.11 1956

0.12 0. 10 0. 17 0. 13 1957

0. 11 0.09 0.17 0. 13 1958

0.10 0.09 0.18 0. 14 1959

0.11 0.09 0. 18 0. 14 1960

0.11 0.09 0.20 0.16 1961

0. 12 0.11 0.20 0.16 1962

0. 10 0.09 0.18 0. 15 1963

0.10 0.08 0.21 0.17 1964

0.10 0.08 0.20 0.16 1965

וקיבוץ.קיבוץבכללנפשהכנסהמנתונימחושבא
המרכזייםמהמוסדותגושפנקאוקיבלונוהג,על-ידיהשניםבמשךשנקבעוודיור,

24למעשההלכהרבהבמידהמופעליםהתנועה,של
שויוןשלקיומועובדתלאור.

מקיבוץבמעברהטמוןחיים,רמתשלבמונחיםהיתרוןכילומרניתןניכר,ביו-קיבוצי
חשובשיקולהיההחייםרמתששיפורלהעריךאיןאחרות,במליםגדול.היהלאלקיבוץ

הנובעתאחרתמסקנהלמשנהו.אחדמקיבוץלעבורקיבוציםחברישלבהחלטותמאד
המשקיםגםבדרו-כללשהםיותר,הענייםהמשקיםשלהחסכוןששיעורהיא,הללומנתונים
יותר.הגבוההלנפשההכנסהבעליהיישוביםשלמזהקטןיותר,הצעירים

הקיבוציםהפרמננטית.ההכנסהתיאורייתשלבמונחיםזאתתופעהלהסבירניתן
החלטותיהםאתמבססיםהםולפיכךבעתיד,מהרגדלהלהכנסהלצפותעשוייםהצעירים

מצאהלורנץ,במדדיההבדליםניתוחעל-ידילהגיעניתןאליהזאת,מסויגתמסקנה24 אתלמנותישממצאיוביןלעיל;שהוזכר(1975)גןשלהצריכהבמחקרחזקיםתימוכין
שאותןהצריכהבפונקציותהתנועתייםהצריכהתקניאתהמייצגהמשתנהשלהגבוההמקדם
1973)השבעיםשנותלגביזאתמסקנהומאשריםחוזריםוקרולהלמןשלממצאיהםאמד.
מאי-ניכרתבמידהוקטןקטן,הואבקיבוציםלנפשהצריכהשלהשויוןאי-(1976עד (.1979)וקרולהלמןראה:בהכנסה.השויון
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השוטפת.מההכנסהגבוההההשערהלפישהיאהפרמננטית,הכנסתםשלשוטפתצריכהבדבר
שללקיומוהראשונותבשניםנמוכיםחסכוןשיעורישלמדיניותלהפעלתזהתמריץ

אתלהקטיןהצורך-מיידיתהשפעהובעלגלוימשיקולנוסףחיזוקכמובןמקבלקיבוץ

25יותרועשיריםותיקיםלמשקיםלעבורחבריםשלהמשיכה
.

התקופהבמשךהיהעירונייםמועסקיםשביןמראים,21בערהשהובאוהמדדים

שהעובדהגם,לצייןישהבין־קיבוצי.במישורמאשריותרהרבהגדולאי-שויוןהנידונה

ומקבליהעצמאייםהכפרית,האוכלוסייהאתכללהלאבמשקההכנסותמקבלישהתפלגות

שלאי-השויוןמדדחושבאילו-לורנץמדדשלמטהכלפיהטיהיצרהמרכושהכנסה

שאי-לומר,לכןניתןיותר.גבוהספקללאהיההואבישראלהביתמשקיכלעבורלורנץ
בהכנסהמאי-השויוןקטן-השבעיםשנותעדלפחות-היהבהכנסההבין־קיבוציהשויון
כולה.הישראליתוהאוכלוסייההיהודיתהאוכלוסייהלגבי

ישראלשלורמת-החייסהקיבוץשלרסת-החייס

לנסותניתןהחייםרמתשלהראותמנקודתהישראליבמשקהקיבוציםשלהיחסימעמדםעל
העדיפיםשוטפים,מחיריםשלבמונחיםנעשיתזאתהשוואה.8.8לוחמנתוניולעמוד

זאת.למטרה
קרוביםהיוהששיםשנותבאמצעקיבוציםשלאיפנויהוהכנסהשהכנסהרומזהלוח

כוללתשאינהב׳הכנסההכנסה,שלהאלטרנטיביתההגדרהלפיכולו.המשקשללממוצע
מההכנסהאחוז75כ-היתהקיבוציםטללנפשההכנסההאישיים,השירותיםערךאת

והיאקבועה,לאוכלוסייההמתייחסתזאתהיאיותרהמתאימהההשוואהבמשק.הממוצעת

26האוכלוסייהלכלהמתייחסבלוח,המוצגמןהגבוההבקיבוץלנפשהכנסהמראהכמובן
.

ממצאילאורהשבעים,בשנותוכן-הששיםהחמשיםבשנותהבין־קיבוציאי-השויון
בהצגתעניוכמובןישלורנץ.ממדדיללמודשניתןכפיביותר,קטןהיה-הלמן־קרול האוכלוסייהלכללורנץמדדיכולו.במשקאי-השויוןלעומתהבין־קיבוציאי-השויון
אוכלוסייהשלהכנסהלחלוקתמתייחסיםהמצוייםהמדדיםמצויים.אינםהישראלית
אישית,הכנסהשלהםהעירוניתלאוכלוסייההאומדניםעירוניים.מועסקיםושלעירונית

,0.35ו-0.30היואלהלשניםלורנץמדדי.1957/58ו-1954לשניםרקמצוייםוהם
לתקופהמתייחסיםעירונייםמועסקיםעבוראישיתהכנסהשללורנץמרדיבהתאמה.

גדולשויוןעלמצביעיםהפנויהההכנסהמדדי.0.31ו-0.25ביוונעים,1963-1954
ישראלעבורלורנץמדריבהתאמה.,1957ו-1954,1956ל-0.27ו-0.23,0.22יותר:

,1961)וחנוך(13לוח,20עמי,1965)למ״סלפיהם
לוח,41ועמי,2לוח,37עמי

3).

דומותתוצאותנתן,1964-1957לתקופהנתוניםעלהמבוסםושמואלי,שמעונישלמחקר
לערךאחוז30ב-גבוהההיתהלנפשהצריכהרמתכיאם(,1976הלמן,אצל)מצוטט

בהשוואה1969ב-0.073הואלורנץמדדשלשלהםהאומדן,1957ל-בהשוואה1969ב-
המועסקיםעבור0.34שלמדדהנותן1968ל-אומדןעםלהשוותישזאת.1957ב-0.079ל-

(.1976)הלמןראה(,1971ושמאי,)רוטרבישראל
הקיבוצית.האוכלוסייהמכללבלבדאחוז87כ-מהווההקבועההאוכלוסייה26
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ולכןסיטונייסבמחיריםחושבחקלאייםמוצריםשלהעצמיתהצריכהשערךגםלהזכיריש
שניתןביותרהגדוליםהתיקוניםזאת,עםיחדוצריכה.הכנסהשלתת-אומדןמהווה

ליותרב׳לנפשהכנסהשלהאומדןאתיעלולאקיבוציםשלההכנסהבאומדןלעשותם
הששים.בשנותישראלשלמהממוצעאחוז80נניח,מאשר,

לנפשלהכנסהביותרסובקירובמשקפיםממוצע,כאמורשהםלנפש,ההכנסהנתוני
ישלכןבהרבה.גדולההיאכולולמשקההכנסותהתפלגותאולםקיבוץ,לכלהאופיינית

הפנויהההכנסהעל-ידיהנמדדתהששים,בשנותקיבוציםשלהחייםשרמתלהערכה,מקום

האוכלוסייה,התפלגותשלהששילעשירוןהאופייניתהחייםלרמתביותרדומההיתהלנפש,
שלבמיסדרהקיבוץ,אוכלוסייתשלשמיקומהכמובןאומרזהבישראל.הכנסות,לפי

יחסית.גבוההיהחיים,רמותלפיהממויןהאוכלוסייה
צריכה.נתונישלבמונחיםההשוואהנעשתהאילויותרעודטובבמצבהיוהקיבוצים

שתיעבור8.8בלוחמוצגתוהיאזאת,למטרההעדיףהמודדהגדרתהלפיהיא(11)צריכה

כולה,למדינהלממוצעמעל1965ב-היתה(11)א׳לנפשהצריכהו-בי.א'ההגדרות,
החייםשרמתמכאן,כולה.למדינהמהממוצעאחוז85כ-היתר.(11)ב׳לנפשוצריכה
ההתייחסותכאשרנחותבמקוםאותםמעמידהאינההששיםבשנותקיבוציםעל-ידישהושגה

במקצתקיבוציםפיגרו1954שמאזלהדגיש,ראויזהעםיחדהישראלית.החברהלכללהיא
העלייהשלכתולדהלהסברניתןזהאולםחייהם.רמתעלתהבובקצבכולוהמשקאחרי

שלבראשיתוניכרתבמידהכולולמשקהממוצעאתשהורידההחמשיםשנותבראשיתההמונית

מהירההיתההחמשים,שנותמאמצעובמיוחדמכן,לאחרהחייםברמתשהעלייהכךהעשור,

ההמונית.העלייהגליאליהםהגיעולאשכידועבקיבוצים,העלייהמאשריותרקצת
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וחרבנכסיםהשקעה,חסכון,

הה&קעה7למימיךרתסב

והוצאותפנויההכנסהשביוכהפרשהמקובלתבצורהלהלןמוגדרהקיבוץשלההסכון
ועצמאים,שכיריםביןהמבחיןהמינוחלפי׳עצמאית׳,קהילההואקיבוץלצריכה.
בקיבוץגםעצמאים,אצללמשמעותוובהתאםבית.וכמשקכעסקאחתובעונהבעתהמתפקדת 1בלאיועודהנקיהחסכווכסכוםהגולמיהחסכוןיוגדר

.

חסכוןשלהכללותהמגמה

שליליחסכוןהיהבכללההקיבוציתלתנועהכימראה9.1בלוחנקיחסכוןשלהסידרה
בתקופההשניםלכלאומדניםנערכולאאמנםהארבעים.שנותאמצעעדהשלושיםבשנות
שלמהירגידולאחתובעונהבעתארעוהמאוחרותהשלושיםשבשנותכיוןאולםזאת, היה1939ו-1937,1938שבשניםהדעתעלמתקבלזהאיןכלכלי,ושפלאוכלוסייה
חיובי.חסכון

עללא-כמותיומידעהשלושיםשנותנתוניאולםהעשרים,שנותעלנתוניםאין היההעשריםבשנותהשליליהחסכוןששיעורמרמזים,העשריםבשנותבקיבוציםהמציאות
בסוףאףאפסיהיהבכללההתנועהשלהנקישהחסכוןהיאההערכהיותר.גבוהאף

שלילינקיחסכוןעלהמצביע,1945לשנתאומדןעלמתבססתזוהערכההארבעים.שנות
וההכנסה,התוצרשלהגולמייםהנתוניםהיאהחסכוןמושגישניבאומדןהמוצאנקודת1 אומדןהבלאי.אומדןאתמפחיתיםהגולמיהחסכוןמאומדןהגולמי.החסכוןולפיכך אורךשלבאומדןלפיכךותלויהגולמי,ההוןמלאיאומדניבסיםעלהמחושבהבלאי, החסכוןאומרןנתוניאיכותהחסכון.לנתונייחסיתגדולהואנכסיםשלהממוצעהחיים ההכנסההתוצר,אומדניבסיםעלהנקי.החסכוןאומדנישלזועללכן,עולה,הגולמי להכנסהתואמיםחסכוןנתוניגםחושבוקורמים,בפרקיםשהוצגוהאלטרנטיבייםוהצריכה בשירותיםעבודהתשומתעבורזקיפהבהתאמה,כוללים,ואינםהכוללים,ו-ב׳א'וצריכה נתוניםמציגיםהננוזהבפרקאולם(.8פרק)ראה(11ו-)(1)וצריכה(,7פרק)ראה (.1)ב'צריכהבניכויב'פנויההכנסההיינו,(,1)ב'חסכוןעבוררק
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1965- 1936נבחרות שניםפנויה: והכנסהחסכון9. 1לוח

(1958במחירי ל״י)אלפי

חסכוו/הכנסה יחס (1) ב'חסכון ב'פנויה הכנסה

נקי גולמי נקי גולמי נקייה גולמית
(4) :(2) (3) : (1)
(6) (5) (4) (3) (2) (1)

-1.09 -0.41 -2,702 -1,498 2,481 3,685 1936
ס1 0.21 -846 1,670 5,612 8, 128 1940
0. 15 0.04 2,089 750 13,850 16,689 1945
0.06 0.23 2,243 10,769 38,152 46,678 1951
0. 14 0.24 8,873 18,115 65,154 74,396 1954
0.13 0.26 11,009 26,878 87,987 103,856 1958
0.27 0.38 39,484 65,482 144,601 170,599 1965

וניירות )צריכה(;8 .4לוח פנויה(;)הכנסה8.2לוח שלעבורהניירות מקור:
)פחת(.6 .1לוחשלעבודה

הריאליתוהעלותהשנייההעולםמלחמתלאחרהיישוביםבמספרהמהירהגידולועלניכר,

הסברהאתמאשריםהאומדניםאחרות,במליםהוותיקים.ליישוביםהשחרורמלחמתשל

השנים25במשך־שליליחסכוןשלבמובן-יגרעיןיתוךפעלההקיבוציתשהתנועה

2לקיומההראשונות
.

שלהצריכהשתקניהוא,הראשוניםבעשוריםשלילילחסכוןשהביאוהגורמיםאחד

ותיקים,יישוביםשליותרהגבוההההכנסהרמתעלרבהבמידההמבוססיםהתנועה,
נמוכים.עדייווהפריוןההכנסההייצור,שבהםחדשיםביישוביםגםמופעלים

יישוביםבהקמתהאתנחתא.1950בסביבותחלחיובילחסכוןשלילימחסכוןהמפנה
בכללה.התנועהשלהחסכוןממדילהגדלתהעיקריהגורםכנראה,היתה,חדשים,קיבוציים

קצבלהחשתסייעכןגםהמוקדמותהחמשיםבשנותחקלאותבמוצריהגואהשוק-המוכרים

יותרמהרלהגיעהצעיריםליישוביםאיפשרוהגבוהיםהמחירים-החסכוןשלהגידול

העתיותהסדרותבתנועה.׳מקובלת׳חייםרמתמימוןהמאפשרותהכנסותלרמתמבעבר

הצריכהעלהחתךמחקרישלובממצאים2בפרקשנוסחהבהשערהאפוא,תומכות,החסכוןשל

היהשלהםשהחסכוןקיבוציםספק,ללאהיו,כברהמאוחרותהשלושיםבשנותאולם
תקופהדרושהכרגילהארבעים.שנותבסוףיותרגדולבוודאיהיהומספרםחיובי,
להלן(.12פרק)ראהחיוביחסכוןלשיעורמגיעשקיבוץערלעשורהקרובה



16 5 וחובבבסיס,,ערקשהחסכון,

׳חלשי.אבלחיובי,אמנםהואוהכנסהחסכוןביןהקשרשלפיהם,8בפרקשהוצגו
השנים7שלקצרהובתקופה,1951ב-מהחסכון18פיגבוההיה1965בשנת'החסכון
גםאבליותר,איטיבקצבגדלוהגולמיהחסכוןממדישלושה.פיגדלהוא1965-1958

מאלהאמנםגדולותהחסכוןבסדרותהאומדןטעויותמרשימים.בשיעוריםצמחוהם
עם1965ל-החסכוןאומדניאתמשוויםאםאולםכשארית,נגזרותהןשמתוכןשבסדרות
המגמהשלבעצמה,ואפילובכוון,לפקפקאיןהארבעים,שנותלאמצעהמקביליםהנתונים
במיוחדמרשים,9.1בלוחלמדיםהננועליוהחסכון,בתחוםהרבהשיפורזמן.על-פני
אמצעשביןהעשורלגבי)החלקי(המידע.8בפרקשתוארבצריכההמהירהגידוללאור
שלבעצמתה(גידולעל)ואפילוהמגמההמשךעלמצביעהשבעיםשנותואמצעהששיםשנות
העיקרייםהגורמיםאחדבכללותה.הקיבוציתהתנועהלגביהכנסה/חסכוןביחסגידול
ומטה(שנים10של)בגילהצעיריםהמשקיםבמספרהיחסיתהירידהכמובןהואלכך,

3
.

המש?לכללבהשוואהבקיבוץהחסכוןשיעורי

אתרקלאהגדילהחיובי,חסכוןשלהסףאתלעבורשהצליחהלאחרהקיבוצית,התנועה
6מ-עלהוהכנסהנקיחסכוןכיןהיחסהחסכון.שיעוריאתגםאלאהחסכוןממדי

)לוח1965ב-אחוז27ל-המאוחרות,החמשיםבשנותאחוז14עד31ל-1951ב-אחוזים
.70ה-שנותבאמצעמזהגבוההיהשבוודאיולשיעור(,9.2

למשקחסכוןאומדניישראליים.במונחיםגבוהיםהםאלהבממדיםחסכוןשיעורי
החמשים,שנותבאמצעאחוז10כ-שלשיעורמראיםהלאומיים,החשבונותבסיםעלכולו,
שיעוריםעלמצביעיםביתמשקישלחסכוןאומדניהששים.שנותבאמצעאחוז15ל-שגדל

כולליםאינםאלהשיעוריםאולם.1964ו-1954לשניםבהתאמה,אחוזים,6ו-4של
אלהנכסיםרכישתעלבהוצאותרואיםואםבני-קיימא,צריכהנכסילרכישתהוצאות
אחוז12.5ול-11ל-מגיעיםחסכון,שיעורישלבאומדניםאליהםגםומתייחסיםחסכון,

החמשיםבשנותקיבוציםשלהחסכוןלשיעוריקרוביםואלובהתאמה,,1964ו-1985כ-
הששים.שנותואמצעהמאוחרות

בית,משקישליותר,המתאיםולכןיותר,הרחבהחסכוןמושגשלפיאף־על-פי
בחמשבמיוחדקיים,עדייוזהפעריותר,קטןובקיבוציםבהםהחסכוןשיעוריביןהפער
למשקהממוצעשלמזהכפולהיההקיבוציםשלהחסכוןשיעורכאשר,1965-1960השנים
החסכוןסקרהחסכון.שיעוריביןמהפערניכרחלקמסביריםגורמיםשניכולו.

החסכון.ושיעורהכנסהביןאמיץקשרעלמצביעאחרים,חתךלסקריבדומההישראלי,
שללהכנסההדומהברמההיתהשהכנסתהמראה,בקיבוץ'למשפחה׳הכנסהשלגסאומדן

סדןאצלהמצוימהמידעללמודניתןהשבעיםשנותבאמצעהמסתייםהעשורעל3 (.1979)וקרולהלמןואצל(,1980)ושסקין
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וישראל:קיבוציםנקייה,חסכון/הכנסהיחסי9.2לוח
1965-1951נבחרותשנים

נתוני
חשבונות
םילאומי

לאר שי קיבוצים

סר-הכל

חסכוןסקרי

שכירים

נתוני
עצמאיים

0.13 •. . . . . 0.06 1951
0.08 0.04 0.14 1954
0. 11 0.06 0.06 0.08 0. 13 1958
0. 16 0.04 0.05 0.07 0.26 1964
0. 15 0.27 1965

צריבהמוצריכולל
בני-קיימא

0.11 0.11 0.13 1958
0.12 0. 13 0.17 1964

למ״ם;1954לשנת(1לוח,50עמי,1964)ליל-ישראל.9.1לוח-קיבוציםמקור:
נתוני.1964ו~1958לשנתגי(לוחט״זועמיא׳לוחי״ב,עמי,1967)

ישראלמבנקשנלקח1964מ-חוץ,8.5ללוחמקורותראהלאומיים,חשבונות
(.5כ'-לוח,22עמי,3ב'-לוח,15עמי,1966לשנתרתשבון7ל)ד

בסקרהמוצגיםהכנסהנתוניהכנסה".לפיביתמשקישלבמסדרהששיבעשירוןמשפחה
הכנסות.לפימשקי-הביתבהתפלגותהששישבעשירוןמשפחהשלההכנסהאתמפרטיםאינם
שלהחסכוןשיעורכלל,חוסכותאינןהנמוכותההכנסהבקבוצותביתשמשקיכיוןאולם

לאוכלוסייההממוצעהשיעורשהואאחוז,12מ-גבוהלהיותיכללאהששיהעשירון
הקיבוציםשלהחסכוןששיעוראומר,זהמזה.פחותקצתגםלהיותהיהועשויהעירונית,

הכנסהקבוצתבאותהביתמשקישלהחסכוןשיעורמאשרשנייםפיגבוההיההששיםבשנות
הלא-קיבוציתובמערכתבקיבוץהחסכוןשיעוריביןשהפערלהסיק,ניתןמזאתממוצעת.

ההכנסה.ברמתקשוריםשאינםגורמיםשלתולדההוא

שתוארהכפיבקיבוץ,משפחה''הכנסתשלשחישובהלהודותיש.9הערה8פרקראה4
המבצעתיחידהואיננההכנסההמקבלתיחידהאיננהבקיבוץמשפחהשאלות.מעוררתשם,
חסכוןנתוניביןהשוואהלערוךהיחידההדרךמקום,מכללצריכה.ההוצאות)עיקר(את
ככלדומהבצורהבקיבוץההכנסהמושגאתלהגדירהיאהחסכוןסקרונתוניקיבוץשל

שבסקר.להגדרההאפשר



167 וחובנכסיםכשככר,,חסכון,

לשיעורימעלהקיבוציםשלהחסכוןשיעורילהעלאתלסייעהיהשעשויהגורמיםאחד
שהקיבוץהעובדה,הואהלא-קיבוציבסקטורמקבילותהכנסהבקבוצותביתמשקישלהחסכון

בר-השוואהאינוהיציגהעירוניהביתמשקלכן,העצמי.משקהאתהמפעילהיחידההוא
שלאחריםביתלמשקיבדומהחסכון.נוהגילגביובמיוחדהקיבוץ,עםהמלהמובןבמלוא

מתבטאקיבוציםשלהחסכוןהפרטיים,בעסקיהםמושקעחסכונותיהםשעיקר'עצמאיים׳,
מכך,כתוצאההם,עצמאייםשלהחסכוןשיעוריריאליים.בנכסיםבהשקעהורקאךכמעט

ומשכורת(,שכרמקבלישכירים,בעיקר)הכוללתהאוכלוסייהכלשלמהממוצעגבוהים
החסכוןסקריזה.בתחוםקיבוציםשלביצועיהםלהשוואתיותרטובבסיסלכןמהוויםוהם

שיעורבהתאמה.,1964ו-1958ב-אחוז17ו-13היועצמאייםשלחסכוןששיעורימראים,
שלמהשיעורגבוההיההוא1964ב-אולםדומה,היה1958ב-קיבוציםשלהחסכון

עצמאיים,שלהחסכוןבשיעורירידהשלתולדההיתהלאזאתאולםאחוז.בחמשיםעצמאיים
העובדה,אתהיתרביןמשקףזהלהסיר.קיבוציםשלוהממוצעת(בנטייהגידולבגללאלא

מספרכאשרמהר,ירדהוותיקיםהקיבוציםומספרהצעיריםהקיבוציםמספרביןשהיחס
5,ליבגרותהגיעומשקיםשלווזולרגדל

משקהמפעילותיחידותהםשקיבוציםהעובדה.
לשיעורחלקיהסברלשמשלכןעשויהשכירים,מאשריותר׳חוסכים׳ושעצמאייםעצמי

רמתבעליביתמשקיקבוצתשלהחסכוןלשיעורבהשוואהקיבוציםשלהגבוההחסכון
דומה.הכנסה

קיבוצים.שלגבוהיםחסכוןשיעוריעלהמשפיעיםאחריםגורמיםלזהותיותרקשה
שנותשלהחלוציתלרוחוגםלמציאותהאופייניתלצריכה,בהוצאותצניעותשללמסורת
תנועתערכיאתמשקפתזאתמסורתבנידון.השפעהכנראהוישהיחהוהשלושיםהעשרים
מלחמתלאחרלבגרותשהגיעבדורבוודאינחלשהזושלעוצמתהכיאםהקלסית,הפועלים
לחסכון.הנטייהעלחיוביתהשפעהישהלא-עירוניתלסביבהשגםלשערניתןהשחרור.

גורמיםעל-ידימספקתבמידהמוסבריםקיבוציםשלהגבוהיםהחסכוןשיעוריאםבין
העובדהובמיוחד-עצמההעובדההיאזהבהקשרהחשובההנקודהלאו,אםוביןאלה,

דומההכנסהבעלותמשפחותשלהחסכוןמשיעוריבוודאינמוכיםאינםאלהששיעורים
מעביריםכאשריורדתאינהלחסכוןשהנטייהפירושה,זאתעובדההלא-קיבוצית.במערכת
אחרות,במליםלקהילה.מהמשפחהחסכון(ברברהחלטות)היינו,צריכהבדברהחלטות
שחלקלכךדואגתהקיבוץשלהמוסדיתשהמערכתמלמדלעילשהוצגארוך־הטווחהמידע
העשריםבשנותשנשמעוהטענותאתאיפואסתרההמציאותייחסך.מההכנסהניכר

החדישההצריכהתורתהקיבוץ.גילשלפונקציההםחסכוןששיעוריהדברפירוש5 עמדהזאתוהשערהזה,בתחוםביתמשקישלההתנהגותלתיאורכזאתהשערהמציגה לשניםנבחנהקיבוציםשלהחסכוןשיעורבקביעתהכנסההשפעתנדחתה.ולאבמבחנים
עבורהחסכוןשיעורישנים.5-0ביןשגילםהיישוביםכלהשמטתעל-ידי,1965-1951 שהתקבלמהממוצעניכרתבמידהגבוהיםהיו(6+בני)משקיםקיבוציםטלהזאתהקבוצה להלן(.12פרק)ראההקיבוציםלכל
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הכלכליכשלונהולכווחסכון,חסכנותהנוגדתמסגרתבמהותההיאשהקומונהוהשלושים,

6במאוחרמאשריותרבמוקדםמובטח
.

ההס>!עהמימין

גיוסעליתמקדכאןהדיוןהקיבוצית.בתנועההווןהיוויקצבונותחתואר6בפרק
9.3לוחמהיר.בקצבשגדלהההשקעהלמימוןעצמההתנועהמשאבישלהתרומהועלהמשאבים
על־ממומןהקיבוציתהתנועהשלההוןהיוויכלהיה1951ו-1936שביןשבתקופהמבהיר

וההשקעההצריכהההכנסה,באומדןהטעויותיהיואשרויהיו-חיצונייםמקורותידי

היהודית.הסוכנותשלההתיישבותתקציבהיהביותרהגדולהמקור.1954לפני
רקעעללבחוןישוהארבעיםהשלושיםבשנותחסכוו/השקעהיחסישלהמשמעותאת

שכלכיוןבהתיישבות.החדשיםהקיבוציםהיינו,החדשה,ההתיישבותשלהיחסייםהממרים

הפריוןגיסא,מאידךכבדים.משקיעיםבהכרחהםאלהיישוביםמאפם,מתחילחדשיישוב

אלהבתנאיםכאחד(.ואנושי)חומריהוןנכסישלההבשלהתהליךבגללגםנמוך,שלהם

שלילי.בהכרחלכןהואוהחסכוןיחסית,גבוהההצריכהשרמתבעודנמוכההשוטפתההכנסה
אתרבהבמידהאפוא,משקפים,והארבעיםהשלושיםלשנותשלילייםחסכוו/השקעהיחסי

ניכרחלקתמירהיוו1951שעדהחדשים,הקיבוצייםהיישוביםבמספרהניכרהגידול

7מהסר-הכל
.

ואזלערך,נ954מ-מואץבקצבירדהיישוביםלסר-כלחדשיםיישוביםביןהיחס

הגולמית.מהשקעתוניכרחלקלממןהראשונהבפעםמצרפית()כיחידההקיבוציהמשקהתחיל

הנקייהמההשקעהוכרבעהגולמיתמההשקעהכשלישכולוהקיבוציהמשקמימן1954בשנת

החמשיםבשנותהקיבוציםשלהממוצעהגילועלייתגדלותהכנסותביישוביו.שבוצעה

שלילימחסכוןיישוביםשלוהולךגדלמספרהעבירהששיםשנותובראשיתהמאוחרות

א¬תפישהעלבעיקרהתבססההקיבוץטלעתידובדברהשחורותחוזישלעמדתם6
בשנותוהקיבוציםהקבוצותטלהכלכליתמצוקתםגםאולםהאדם,לביצרבדברפריורי¬
תחזיותיהם.ולהתאמתותטיעוניהםלצידקתהוכחהבעיניהםהיוותההעשרים

תופעההוא,שיבזבוזהטענהשלרציונליזציהלעשותאוליניתן2.1ציורבאמצעות
בנקודה£,כגוןסליקבלושקיבוציםהיא,זאתטענהשלהמשמעותבקולקטיב.הכרחית

על-ידיהמוגדרהסלואכןלחברים.המתחלקתריאליתכהכנסהנחצות,האדישותעקומותבה
שהיתהמזאתגדולהבמידהצריכהלמטרותהקולקטיבשלמשאביםהקצבתמחייב£הנקודה
רמתשלבמונחיםל-£השווים8ו-ו/בסליםלבחוררשאיםהחבריםהיואילודרושה
רווחה.

5־0שביןתקופהבמשךלהתיישבותעלו1940ב-המיושביםמהקיבוציםוארבעהשלושים7
קיבוצים)היינוהוותיקיםהקיבוציםלמספרכמעטשווההיהזהמספרכן.לפנישנים

ירדותיקיםליישוביםחרשיםיישוביםביןהיחסויותר(.שנים5במשךבהתיישבות
בהתיישבות.הקיבוציםבמספררבגידולהיהעדייוזהבעשורכיאםהארבעים,בשנות
.12בפרקמצויבנושאמפורטדיון
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0.42
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0.74

0.63
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8הנקייהמההשקעהאחוז63ו-הגולמיתמההשקעהאחוז74אזשמימןחיובי,לחסכון
.

מרחיקותתוצאותהיוההשקעהלמימוןהעצמייםהמקורותתרומתשלהניכרלגידול

בכךהיתההעיקריתוחשיבותובכללו,הקיבוצילמשקוהןקיבוץכללגביהןלכת

שלמציאותםהשקעותיהם.שלוההקצאההגודללגביהחלטהחופשיותררכשושקיבוצים

רבהזמינותגםפירושהבמשק,ההשקעהבממדיבהתחשבניכר,בקנה-מידהעצמייםמקורות

ויותראחוז50לממןיכולהואבולשלבמגיעמשקכאשרלכן,מסחרי.אשראישל
הואאם-פרטייםממקורותהדרושההאשראייתרתאתלגייסבנקליכולהואמהשקעותיו,
9בכךמעוניין

היישוביםשלההשקעההקצאתועלהמגמותעלהציבוריותהרשויותהשפעת.
למרותדבר,שלבסופועולה.אלהיישוביםשלשהוותקככלכן,אםקטנה,הקיבוציים
הקיבוצי,לסקטוראשראישלעיקרימקורעדייוהואהציבוריהסקטוראלה,התפתחויות

)גםעצמהעלהממשלהמקבלתבוכולו,הישראליהמשקאתהמאפיינתתופעהזאתאבל

10ההשקעהלמימוןהאחריותעיקראתהמאוחרות(השבעיםבשנות
•

עצמי7והיהתחייבויותנכסים,

מלאישלאחדמרכיברקזהאולםלעיל.6בפרקתוארהקבועיצירהוןשלהצבירה

המשקשלובביצועיוהייצורבכושרהמהירההצמיחהאתאיפשרהמהירשגידולוהנכסים,

הייצור,כושרשלזמןעל-פניהמגמהאתמודדתהנכסיםערךשלעתיתסדרההקיבוצי.
העצמיההוןהיינוהמצטבר,העושרשלהערכהמאפשרתהיאהחובעלנתוניםובצירוף

ממקורותמהלוואותמורכבהאשראיוהחוב.הנכסיםערךביןכהפרשהמוגדרהקיבוץ,של
ממדיעלמסוימתהשפעהישבהםולהבדליםמגוון,שלהןהזמןוטווחשעלותןשונים,

אתהקובעיםוהגורמיםזמןפניעלהמגמהבניתוחיעסוקלהלןהדיוןהעצמי.ההון

עצמי.והוןהחוב,מבנהנכסים,שלהממדים
אינםכאלהמאזנייםנתוניםאולםהקיבוצים,שלמאזנייםנתוניםהםאלהמשתנים

ראשית,שנים:עשרותשלתקופהעל-פניהמשתרעותהתפתחויותלניתוחרבהמשמעותבעלי

חשבונאותשלהמקובליםהכלליםלפיבמאזניםמשתמשיםבהםהתחשיביים,הפחתשיעורי
בתקופההיסטורייםבמחיריםהשימוששנית,הריאלי;הכלכליהבלאיאתמבטאיםאינם

מצייניםעצמאיות,כלכליותיחידותצורךלכלשהםקיבוצים,שלחסכוןאומדני
על-מובהקתמתכונתישהשקעתםלמימוןחוץבמקורותתלוייםפחותאותםהעושהשלתהליך

זמן.פני
להםאשראיבמתןהכרוכההסיכוןומידתאיתן,הואהאשראיבשוקקיבוציםשלמעמדם9

זהנושאלקיבוץ.מיוחדותשהןתכונותגםמשקףהאשראיבשוקזהמעמדםקטנה.נחשבת בהמשך.יידון
בהמשך.תידוןהקיבוץשלההשקעהמדיניותעלהממשלההשפעת10



171 וחרבנכסיםהשקעה,חסכון,

שללשערוךלכןנזקקנוהנתונים.משמעותאתיותרעודמעוותמהירהאינפלציהשל
במחיריםהשימושעקבאומדו-החסר,אולםובמאזנים.בספריםהרשומיםמהנתוניםחלק

ההוןלמלאיבעיקרמתייחסיםמדי,הנמוכיםהבלאימשיעוריהנובעתוההטיההיסטוריים,
המבוסס,6בפרקהמוצגהקבועהיצירההוןשלהמתמיד׳׳המלאיאומדןהקבוע.היציר

לפיכךהואמחירים,לשינוייומותאםהוןצריכתשלמציאותייםשנתייםשיעוריםעל
ישהקבועהיצירההוןשלהאומדןלנתוני.11הריאליהעצמיההוןלאומדןמספיקבסים

בקופהחיוביםחומרי-גלם,)מלאיהשוטפיםהנכסיםערךשלהנתוניםאתלהוסיף
בגיןמהטיה׳סובלים׳אינםאלהשנתוניםכיוןבמאזנים,רשומיםשהםכפיובבנקים(

אינפלציה.שיעורובגיןחייםאורך
מנקודתהקיבוציםבבעלותנכסאינהלנצח(חכירה)למעשהבחכירההניתנתהקרקע

הםהחכירהשדמיכיוןאולםבמאזניהם.רשוםאינוהקרקעערךולכןפורמלית,ראות
הכלכליתהרנטהוביןמשלמיםאותםהחכירהדמיביןההפרששלהמהווןהערךסמליים,

המשקשלהנכסיםסךבאומדןדבר.לכליוצר-הכנסהנכסשהיאהחכירה,זכותערךהוא
ישולכוכזה,נכסשלערכועבורזקיפהלכלולנסיוןנעשהלאלהלןהמובאהקיבוצי
12החכירהזכותשלהנכסיהערךבשיעורכתת־אומדן9.4בלוחהמוצגיםהנתוניםאתלראות

במחיריםהנכסיםכלשלהערךביןכהפרשלפיכךחושבשוטפיםבמחיריםהעצמיההון
במחיריםהרשוםשהחובמניחהאומדןשלזודרךבספרים.רשוםשהואכפיוהחובשוטפים,

13זמןנקודתבכלהקיבוציםשללמעשההחובאתמשקףאכןהיסטוריים
.

38עמי,1969)בברקאימוצגיםהבלאישיעוריחושבושלפיהםוהנתוניםההנחות )בקירוב(תופסחוזרהוןאומדנישלאינפלציהבגיןההטיהמידתבדברהמשפט(.4לוח במציאותישיםאינוהואהשבעים;שנותראשיתעדאופיינייםשהיוהאינפלציהבתנאי
מאזהישראלילמשקהאופיינייםלמשל,אחוז,10מ-הרבההגבוהיםאינפלציהשיעורישל השבעים.שנות
מלאיבאומדןכלולותוכוי(השקיההתקנתניקוז,)סיקול,קרקעבהשבחתהשקעות12 הקרקעשלהפריוןביןרובו(את)ואולימההפרשניכרחלקלייחסשניתןכיוןההון. ערךטלתת-האומדןקרקע,בהשבחתלהשקעהלדונםהסמלייםהחכירהודמי)בשוליים( כל-כך.גדולאינוהחכירהזכותשלהנכסיהערךהשמטתעקבהנכסים
)ולאחרים(לקיבוציםשניתןאשראיאותושלמהמשמעותמתעלמיםשאנוהדברפירוט13 שנותבאמצעהופעלהזאתהצמדהשיטתהחליפין.לשעראוהמחיהיוקרלמדדושהוצמר נוטלוהציבורי(הסקטור)למעשההחובבעליעםמשא-ומתןלאחר.1962ב-ובוטלההחמשים לומר,ניתןלכןיותר.גבוהיםריביתבשעריוהוחלפורטרואקטיביתההצמדהסעיפי ידינו.עלהעצמיההוןטללהערכת-יתרמביאהאינהלמעשהשבוצעהכפישההצמדה
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1954

940

129

3,558

2,747
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10,082

278,591

215,075

1955

1,319

311

5,146

4,138
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340,511
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1,215

220

5,882

4,887

100,943
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488,757
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3,409

960

12,034

9,584

289,553

81,490

1,021,961

813,898

1964

3,973

1,703

13,370

11,099

340,710

146,032

1,146,490

951,812

1965

א

נתוני
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עצמיוהוןיסנכס

ונותן,1965-1961בתקופת4פיעלושהמחיריםמציין9.4בלוחהמוצגהמחיריםמדד
ההוןאומדןמושפעלמשל,כר,מהאירועים.חלקרקמבטאהואארהשעריר,ממדיעלמושג

טוריםמהשוואת.1951לפנישקרתההמחיריםממהפכתבסדרההראשונותלשניםהקבוע
בספריםהרישוםלפיהנכסיםערךביןהניכרההפרשעללעמודניתןבלוחסמוכים

אורךעלמבוססתהאחרונההסידרהשלהם.המשוערךהערךוביןהיסטוריים()במחירים
הנקובוערכםמשוערךנכסיםערךביןהיחסהקבועים.הנכסיםשליותרמציאותיחיים

בעשורניכרתבמידהירדהוא;1.5ל-והגיע1951ב-זהמיחסגבוההיה1954ב-בספרים
.1965ב-1.2שללשיעורהאינפלציה,הואטהכאשרהבא,

הערךבהרבה.גדולפערמתגלההנכסיםסידרתאתהתואמתהעצמיההוןבסידרת
בספרים;הרישוםלפימהאומדןשנייםפיגדולהיה1965ב-עצמיהוןשלהמשוערך
קבועיםבמחיריםהעצמיההוןסידרתבהרבה.גבוהאףהיההיחס1957ו-1954בשנים
וההוןהנכסיםהקיבוצי.המשקשלהסדרותלכלהאופייניתמהירהצמיחהעלמצביעה
אוכלוסייתגדלה1965ו-1951ביןהאוכלוסייה:מאשרמהריותרהרבהגדלוכאחדהעצמי
קבוע,יצירהוןשלהנקישהמלאיבעודאחוזים,כשנישלממוצעשנתיבשיעורהקיבוץ

שיעורלשנה.אחוז10כ־שלגבוהממוצעשנתיבשיעורגדלוהעצמיוההוןהנכסים,סך
אולםהששים;ובשנותהחמשיםבשנותהואטהנכסיםסךושלקבועיםנכסיםשלהגידול

אחוז13שלשנתיבשיעורגדלקרקע(,)להוציאחומריעושרכידועהמשקףהעצמי,ההון
כולה.בתקופהאחוז10לעומת,1968-1965ב-

שהוזכרבחסכוןהמהירהגידולאתתואמתהחומריההוןמלאישלזאתמהירהצמיחה
שוטפים,במחיריםממנה,חלקיםאוהתקופהכלעל-פניהנצברהחסכון(.9.3)לוחלעיל
עצמי.להוןההוןרווחיתרומתהואוההפרשהעצמי,בהוןמהגידולקטן

לשעריםצמודיםהיומיובאיםהוןולנכסיחקלאילציודהאפקטיבייםהחליפיןשערי
הארבעיםבשנותשראשיתהאינפלציה,שלהרצופההתקופהבמשךנומינלייםרשמיים

ברובומוגדרהיההקיבוציםשלשהחובכיוןהחמשים;שנותבראשיתושהואצההמוקדמות
ובמהירות,ברציפותעלוקבועיםנכסיםשלהחידוששמחיריבעודנקובים,במונחיםהגדול
מהגידולאחוז15לייחסניתןלמשל,,1965-1958בתקופהניכרים.הוןרווחינוצרו
11,הוןלרווחיהעצמיבהון

שלהמהירההאינפלציהעםבוודאי,עלו,אףההוןרווחי.

אחוז.10היא1965-1954לתקופההעצמיההוןלגידולהוןרווחישלהתרומה14 אינפלציהשלשניםמספרהיו1965ו-1958שביןהעובדהעםבקנה-אחדעולהזהאומדן ההצמדההיאבהלהתחשבשישנוספתנקודה(.1958-1954לתקופה)בהשוואהמהירה ההוןרווחיהיועשוייםזאתהצמדהלולא.1962ב-שבוטלההאשראי,טל)החלקית( שביןלתקופההעצמיוההוןההוןרווחיביןשהיחסלהעריךישיותר.גבוהיםלהיות אחוז.15מאשריותרגבוההיההשבעיםשנותואמצע1958
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מתקציבהאשראיעלהריביתושעריבוטלההאשראישהצמדתמשוםהשבעים,שנות

עלייתקצבאתכללמשקפתשאינהברמההםהממשלהשלהפיתוחומתקציבההתיישבות
15המחירים

.

עושרשלמשווהניתוח

עלמצביעיםוהששיםהחמשיםבשנותעצמיוהוןאוכלוסייהשלהיחסייםהגידולשיעורי

בשיעורגדללנפש,עצמיהוןשלבמונחיםהעושר,התנועה.שלהחומריבעושרניכרגידול
אחוז13.5כ--יותראףמהירובקצב,1965ל-1951ביואחוזים7.5שלממוצעשנתי
הקיבוציתהאוכלוסייהלרשותהעומדתהנכסיםבמצבתהמהירלשינויהששים.בשנות-לשנה
לגביהקיבוץאוכלוסייתשלהיחסימצבהאתללמודגםמענייןאךכשלעצמו,משמעותיש

3)פרקהאוכלוסייהממדיעלובמיוחדהתנהגות,עלעושרעלבהשפעהבהתחשבזה,משתנה

(.2ונספח
מאפשרעירוניים,ביתלמשקיהמתייחם,1963/64לשנתהחסכוןסקרבנתונישימוש

פחותהנכסיםסךכערךשהוגדרבית,משקשלהממוצעהרכושכזאת.להשוואהראשוןקירוב
ערךל״י.17,000כ-היהשכיריםלמשפחותהממוצעבערך;ל״י18,000היהההתחייבויות,

נפוצההיאמגוריםדירתעלפרטיתבעלותובישראל,-הביתמשקשלדלא-ניידינכסי
16העצמימההוןאחוז90כ-היווה-ביותר

צריכיםהקיבוץעבורהמקביליםהנתונים.
17בוהממוצעתהמשפחהשלהעצמילהוןלהתייחס

הממוצעהנפשותמספרהכפלתעל-ידי.
הננושוטפים,במחיריםהנקוב,1964ל-לנפשהעצמיבהון(1965ב-3.3)בקיבוץלמשפחה
18בקיבוציםהיציגהביתלמשקל״י11,250שללאומדןמגיעים

מהממוצעאחוז63היינו,

כולו,הישראלילמשקמהממוצעאחוז,75אףואוליאחוז,70וכנראהעירוניות,למשפחות
תת-אומדן,הואל״י11,250שלהאומדןאולםהעירוני.הביתמשקשלמהממוצעהנמוך
המרכיבשהםמגורים,בתיהםהעצמיההוןמאומדןשני-שלישיםשרקמהעובדהשנרמזכפי

שלהעצמיההוןאומדןכן,עליתרעירוניים.ביתבמשקינכסיםשלכמעטהבלעדי

שבבעלותהמגוריםבתיערךשלחשובמרכיבשהיאהקרקע,ערךאתכוללאיננוקיבוצים
שנותבאמצעבקיבוץלמשפחההעצמישההוןלהניח,סבירזאתלאורבעיר.הביתמשקי

במליםעירוניות.משפחותשלהעצמימההוןאחוז,85אףואוליאחוז,80היההששים

חלקהיווהוןרווחיהוותיקים,הקיבוציםאחדעבורושסקיןסדןשלאומדנםלפי15
באומדןלראותישאולם.1975ב־זהקיבוץשלהעצמיההוןאתשמימנומהמקורותניכר

(.1980)ושסקיןסדןראהבלבד.אינדיקציהזה
.23לוח,48-46ועמי;xxx^^^ץעמי(,1967למ״ם)ראה16

.8בפרקמובאבמציאות,מקבילהלושאיןזה,מושגשלהחישובתיאור17
16

שלבבעלותבע״מחברותשלהקרקעאתולאהעצמיההוןאתכוללזהשאיןמאחר
תת-אומדן.כמובןהואזהקיבוצים,
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וחובנכסיםהשקעה,חסכון,

משפחותשבבעלותלאלהדומיםבקיבוצים׳הממוצעת׳המשפחהשלהעצמיההוןממדיאחרות, 19העצמיההוןגודללפיעירוניותמשפחותשלההתפלגותשלהחמישיבעשירון
.

ונזילותפיננסיתאיתנות

הקיבוצים.שלהפיננסיהניהולעלאורשופכים9.5בלוחהמוצגיםהפיננסייםהיחסים 0.69שליחםפיננסית.איתנותהמודדהתחייבויות/נכסים,ליחסכלקודםנתייחס
לצפותיכולותאינןכזהיחםעםפירמותפיננסית.עצמהמראהאיננובוודאי1951ב-

היחסואכן,מסחרי.לאשראינזקקואילוהקיבוצים,לגביגםוכךמסחרי,אשראילקבלת
שלהגדוליםממדיואתלמעשהמשקףהמוקדמותהחמשיםבשנותהתחייבויותשלהגבוה לתקופהבאשראיחדשיםליישוביםהניתן-הראשוני׳ההון׳מענק-ההתיישבותתקציב הוןללאפעילותואתלמעשהמתחיליישובשכלכיוןנמוכים.ריביתבשעריממושכת קרובהואההרצהתקופתשלהראשונותובשניםההקמהבתקופתחוב/נכסיםהיחסעצמי, ליחידתי.

קיבוציםשלהמאמץאתמשקפתזוועלייה,1958-1955בתקופהעלהחוב/נכסיםהיחס חלהמכןלאחרארקצר.לזמןמסחריאשראיבאמצעותהשקעותיהםשלוהולךגדלחלקלממן מיטבלפינמשכה,הירידהמגמת;0.7019650ל-1958בשנת0.79)מ-ביחסניכרתירידה החובותשלהקונסולידציההיו:שגורמיהירידהוהשבעים(,הששיםבשנותגםההערכה, גםמסוימתובמידהוהממשלה;הסוכנותידיעלשהוקצבארוךלזמןהאשראיקצר;לזמן היינו,ההון,ורווחיהחסכוןבשיעורהמהירההעלייההיונוספיםגורמיםחובות.מחיקת האיתנותאתשיפרואלהתהליכלםאינפלציה.שלהרצוףלתהליךהודותהריאליבחובהירידה נמוךהיהשלהםחוב/נכסיםשיחםרביםקיבוציםהיו19650וכברהקיבוצים,שלהפיננסית במעמדםהשיפוררבים.משקיםעודזאתלקבוצהנוספוהשבעיםובשנותהתנועה,שלמהממוצע הקיבוץ.שלהייצורכושרשלנוסףלפיתוחתנאיספקללאהיההאשראיבשוק בלוחהאשראי.בשוקבושמתחשביםנוסףגורםכידועהואפירמהשלהנזילותמצב באמצעהשוטףהיחסהמהיר.והיחסהשוטףהיחס-המקובליםהנזילותמודדימוצגים9.5 היחסרצון.מלהשביערחוקהיהתקופהבאותהשהמצבמלמד,0.6-0.5החמשים,שנות נמוךלהיותהואחייבולכןוחייבים,עו״שמזומנים,רקבמונהנכללים)שבוהמהיר אלה,במורדיםניכרשיפורחלהששיםבשנות.0.2היהתקופהבאותההשוטף(מהיחס קודם.התייחסנושאליההפיננסיתבאיתנותהשיפורעםקשורוהדבר שערישלבתקופהדווקאנזילותםמצבאתשיפרושהקיבוציםמגליםאנו9.5בלוח

.24לוח,49-48ועמיב׳,לוח^111(,עמי1967)למ״ס

19
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א1965-1951נבחרות,שניםפיננסיים:יחסים9.5לוח

ל:הכסףכמותיחם יחם
7מהיר

(5)

יחם
גשוטף

(4)

ביוהיחס
סר-כל

ההתחיי¬
בויות
לסר-כל
הנכסים

(3)

נכסיםביןהיחס
הנכסיםלסרקבועים
כולללאכל

מלאיהנכסים
נדיור

(1)(2)

תוצר
77גולמי

(7)

מכירות

(6)

0.03 0.004 0.26 0.79 0.69 0.79 0.83 1951
0.03 0.011 0. 19 0.58 0.64 0.75 0.83 1954
0.01 0.005 0. 17 0.48 0.74 0.76 0.84 1955
0.02 0.010 0. 18 0.52 0.74 0.75 0.83 1957
0.02 0.009 0.17 0.50 0.79 0.74 0.82 1958
0.01 0.007 0.40 0.85 0.72 0.73 0.81 1964
0.02 0.009 0.38 0.81 0.70 0. 74 0.82 1965

.9.4שבלוחהמשוערכיםמהנתוניםחושבו3-1טוריםשוטפים.מחיריםא

.6שבפרקהגולמילמלאימתאיםנקימלאיב

שוטפות.להתחייבויותשוטפיםנכסיםביןהיחסג
שוטפות.התחייבויותלביןחייביםועודעו״ש(ופקדונות)מזומןהכסףביןהיחסד

.7בפרקהסדרותהוכנושלפיוהייצורענפישלגולמיתוצרר,

בהערות.אחרתצויןאםאלאקיבוצים,מאזנימקור:

20שוויםהדבריםיתרכאשרהמצופה,אתנוגדזהעולים.ריבית
זאתלהסבירניתןאך,

פועליםשהםלהכרה,כנראההגיעוהקיבוציםהאשראי:בשוקהקיבוציםמעמרשלבמונחים
בתחוםהגדלהלמיומנותגםזאתלייחסניתןנזילים.נכסיםשלמדיצריםשולייםעם

עתודותבאמצעותהמערכתהפעלתשלהריאליתהעלותאתבכרלעוסקיםשהבהירההפיננסי,
המסחרי,האשראיבשוקהקיבוציהמשקשלהגוברתהתלותנזילות.שלמדיקטנות

הזאת,התלותתגברעודהתיישבותבתקציביהרבהההיעזרותשלבסיוםשעםוהציפייה

כוון.באותוהיאגםפעלה
בשנותאפילוביותרנזיליםהיוהקיבוצייםשהמשקיםכמובן,אומרת,זאתאיו

ביןוהיחסהייצור,בענפילתוצרועו״ש()מזומניםכסףיתרותביוהיחסהששים.

אמוריםעוליםאפקטיבייםריביתשערי,,'הצרכןהתנהגותשללתיאוריהבהתאם20
האופטימליהנזילותיחםאתולהקטיןשלהןהפיננסיתהאיתנותאתלשפרפירמותלהמריץ
שלהן.
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וחובבכסוסהשקעה,חסכון,

יחסיםושנישניםבאותןנזיליםמלהיותרחוקיםהיושהםמעידיםופדיוןאלהיתרות
נגדיראםגםהמוניטרית(.בתיאוריההמקובלותלהגדרותבהתאםלכסףביקושמודדיםאלה

בהמחאתאובמזומןמידלשלםיכולהשפירמההסכוםהיינו-ביותרהצרבמובןנזילות
וחשבונותמאזניםבסעיףהמאזןבנתוניהמלאעל-ביטויוהזההמושגיבואלא-עו״ש
2עו״ש'

אחרת.פירמהכללגביכמוקיבוציםלגביתופסזה.
תופעהלכןמשקףאינוותוצריתרותוביןופדיוןכסףיתרותביןהנמוךהיחס שלמה.שנהעבורבלבדאחתתצפיתמספקיםמאזןשנתונילעובדההקשורה׳טכנית׳ שיעוראתזמניתלהגדילתמריץדווקאיוצריםהמידעפרסוםשלהטכנייםהשיקולים
משקפיםאלה,בנתוניםהמתגליםהנמוכיםהנזילותששיעוריספקאיןלכןהנזילות.

יתרותבהחזקתלחסוךמנסיםקיבוצים-המימוןבתחוםהפירמותשלההתנהגותאתבעיקר
מצבתשלכמרכיביםמותניםאשראיסידוריעלהסתמכותעל-ידיריבית,נושאותשאינן אפשרהלא-קיבוצי,בסקטורפירמותעלמשוויםנתוניםלנושאיןלמרותשלהם.הנזילות
מחזורבעלותפירמותמאשריותרצריםנזילותשוליבאמצעותמופעליםשקיבוציםלומר
בשווקיםהטובלמעמדםעקיףסימןהואהנמוךהנזילותיחםאחרות.דומותותכונותדומה וזובטחון,שלגבוההברמהלוויםכאללקיבוציםמתייחסיםופירמותבנקים-הפיננסיים אחרות.מפירמותיותרנזילותיתרותבהחזקתחסכנייםלהיותמנסיםשקיבוציםהסיבה

שלחשובמימדלפיכךמתארות9.5לוחשל7ו-6בטוריםהנזילותשיעוריסדרות
יכולאיננולעולםש״קיבוץבאימרהלעתיםמבטאיםאותוקיבוצים,שלהפיננסיהמבנה
סמויותפיננסיותעתודותשלקיומןהיאזאתלגישההעיקריתהסיבההרגל".אתלפשוט

ההתחייבויותמבנהשלניתוחקיבוץ.כלשללרשותוהעומדותמותנות(אמנםהן)שבחלקו זו.מתופעהחשובחלקלהסבירעשוי
אשראימקודדת

אשראיסוגים:לשנילמייןאפשר,9.6בלוחכמוצגאשראי,מקורותשלהקבוצותחמשאת
מסחריואשראיבלוח(,ו-ב׳א׳הקבוצותאת)הכולליםהציבוריהסקטורממקורות

להןהדרושיםנזילותשולילקייםכדיפירמותשנוקטותלשיטותמתייחסיםאם21 הםאשראיוקווימשיכת-יתרשלזכויותמאליה.מובנתהיאזועובדהשיקוליהן,לפי הצוררבשעתנזילותמבטיחיםשהםכיוןזאת,למטרהביותרהנפוציםהמכשיריםבין המאושרהאשראיקואומשיכת-היתרזכותאולםמימון;בהוצאותחסכוןומאפשרים הכרוךהמושגיהקושיאחר.פיננסידיווחבכלאובמאזןכנכסכידועמופיעיםאינם שלהביקוששלהתלוי,המשתנהשלכמייצגיםועו״שמזומניםעלבנתוניםבשימוש שלכמרכיביםכאלהמותניםלנכסיםמתייחסותשפירמותמהעובדהנובעלכסףפירמות שלהעליוןהגבולאתהמגדירותמשיכת-היתר,)זכויותשלהןהנזילותמצבת שלהפיננסייםהמשאביםחשבוןעלמשיכהעל-ידיליצוריכולהשהפירמהההתחייבויות אפשרויותבגללמדובר(.בהםהמותניםהנזיליםהנכסיםשללממדיםמודדהןבנק, עלמצביעכמובןזהאמפירי.מחקרלצרכילהגדרהקשהמושגהואנזילותהמושגאלה מונטריות.בבעיותאמפירייםלמחקריםרציניתמושגיתבעיה



נבחרות:שניםהזמו,טווחולפימקורלפיאשראי9.6לוח
)אחוזים(1965-1940

טווח
ארור

+11
שנים

בינוני טווח טווח
קצר

פחות
משנה

טך-הכל

10-5
שנים

4-1
שנים

87.9 7.4 2.4 1.2 60. 1 היהודיתהסוכנות א. א 1940
0.2 1.9 2.8 0.6 0.6 ממשלה ב.

4.8 10.1 19.6 5.3 6.3
שלפיננסייםמוסדות

והמושביםהקיבוצים
ג.

63.8 7.1 59.2 64.8 25.6 מסחרייםבנקים ד.
־- 16.8 16. 28. 1 7.4 אחרמסחריאשראי ה.

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סל-הבל
77.3 6.3 5.6 1.8 40.7 היהודיתהסוכנות א. 1 94 5

2.1 6.7 5.9 0.5 2.9 ממשלה ב.

1.5 11.9 7.8 29.5 10.4
שלפיננסייםמוסדות

והמושביםהקיבוצים
ג.

19. 1 68.2 69.1 48.6 39.2 מסחרייםבנקים ד.
— 6.9 11.6 19.6 6.8 אחרמסחריאשראי ה.

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ר-הכלס
62.8 7.0 2.5 0.7 33.3 היהודיתהסוכנות א. 1 960
31.9 33.6 14.9 2.9 20.8 ממשלה ב.

1.1 21.2 34.4 38. 3 17.6
שלפיננסייםמוסדות

והמושביםהקיבוצים
ג.

4.2 36.5 43.6 21.3 14.6 מסחרייםבנקים ד.
— 1.7 4.6 36.8 13.7 אחרמסחריאשראי ה.

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ך-הכלס
62.5 2.7 3.6 1.7 41.8 היהודיתהסוכנות א. 1965

28.6 50.0 31.9 6.3 26.4 ממשלה ב.

1.0 10.4 19.9 23.4 7.2
שלפיננסייםמוסרות

והמושביםהקיבוצים
ג.

7.9 36.5 41.6 36.5 17.8 מסחרייםבנקים ד.
— 0.4 3.0 32.1 6.8 אחרמסחריאשראי ה.

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סו-הכל

זועובדהאךנתונים,איושלגביהםקיבוצים14כולליםאינם1940ל-המספריםא
ההתפלגות.עלהשפיעהלאבוודאי

קיבוצים.שלמאזניםמקור:



1 79
וחרבםבנסי־ער,,קחשחסכון,

ההתחייבויותאתגםהשניבסוגלכלולאפשרהמטרותלרובבלוח(.והד)קבוצות
(.ג)קבוצהוקיבוצייםקואופרטיבייםמימוןלמוסדותכהתחייבויותהמוגדרות הואהראשוני,ההשקעהמענקשלהיתרותהןהיהודיתלסוכנותההתחייבויות שצריךשמקובלמהלפחותאוהבוחןלפיהמוענקזה,אשראיההתיישבותי.׳תקציב

תקופתעלמדוברבדרך־כללממושכת.לתקופההואהאוכלוסייה,ממדישל-הבוחןלהיות
הריביתאתרקמשלמיםבההחזר,דחייתשלתקופהכוללתוהיאשנה,30שלהחזר

צריךההתיישבותתקציבשלהחובחשבוןעלהראשוניםהתשלומיםאתהחוב.על)הסמלית(
.22התקציבחשבוןעלהראשוניםהתקבוליםקבלתלאחרשניםעשרלשלםלהתחיליישוב
והבנקהחקלאותבנקבאמצעותככולורובוניתןהפיתוחתקציבבמסגרתהממשלהאשראי
אולםמסחרי,אשראישלמהתנאיםבהרבהטוביםבתנאיםניתןהואהתעשייה.לפיתוח
משעריגבוהיםהיו-אחוזים10ו-8-והששיםהחמשיםבשנותשלהםהריביתשערי

ההלוואותיותר:קשיםהיואחריםתנאיםוגםהיהודית,מהסוכנותהלוואותעלהריבית
קצרה.היאהחובחשבוןעלהתשלומיםודחייתבלבד,שנה15עד10ל-הןהממשלהשל

ניתןוהואקצר,לזמןלמימוןהעיקריהמקוראתומהווההיווהבנקאיאשראי
10)הריביתלשערחוקיתתיקרההיתר.והששיםהחמשיםשנותבמשךאולםהשוק.בתנאי 23שווי-משקללשערמלעלותהבנקאייםהריביתשעריאתמנעהוהיאלערר(אחוזים

זה.
שההגבלותכספייםבינייםמוסדותשללהתפתחותםוהביאאשראי,שלקיצובחייבלמובן

אחרת,פירמהככלהקיבוצים,למעשה.התקיימולאשלהםהדביטוריתהריביתשערעל
המופיעיםהנתוניםקצר.לזמןמימוןלהשיגכדיהזה,האפורהאשראישוקאלפנו

זה.ממקוראשראיכוללים9.6בלוחאחרימסחרי׳אשראיבשורה
משקפותוקיבוצייםקואופרטיבייםמימוןמוסדותשלבקטגוריההמופיעותהיתרות שלוששלהקרנותשלמעמדןהשוק.שלהריביתשעריאתמשלמיםרובושעבוראשראי

)עקבהבודדהקיבוץשלממעמדוטובכמובן,הוא,האשראיבשוקהקיבוציותהתנועות 24האשראיבשוקיתרונןאתהבודדלקיבוץלהעביריכולותוהןיותר(,הקטןהסיכון
,

מעולםהיולאהם70ה-שנותראשיתעדסמליים:ולמעשהנקוביםהםהריביתשערי בהםהממוצעיםהשנתייםהאינפלציהמשיעורינמוכיםלכןוהםלשנה,אחוזים7-6מעל היההממוצעהריאליהריביתששערמשמעםאלהשיעורים.1940מאזהמשקנתוןהיה לשנה.אחוזים2ל-0ביו
אולם,1970ועדהעותומניתהתקופהמאזנהגההריביתלשערהחוקיתהתיקרר.23 הארבעים.בשנותרקלאפקטיביתהפכה
רקמלוויםאולםהשוקשלבתנאיםלוויםקיבוציםשלהכספייםהבינייםמוסדות24 בשיעורההבדללמרותהלווים,כלאתריביתשערבאותומחייביםהםלקיבוצים. סמויותמסובסדיםיותרהחלשיםהקיבוצייםהמשקיםהיינו,המשקים,ביןהסיכון הלווים.ביןיותרהחזקיםהמשקיםקבוצתעל-ידי
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בשנותנהוגיםשהיוהריביתמשעריגבוהיםכיאם-יותרנמוכיםריביתבשעריהמתבטא

בשוקהאופיינייםלשעריםיותרוקרוביםרגיל,בנקאיאשראיעבורוהששיםהחמשים

ימים.אותםשלהאפורהאשראי
שלהטובמעמדםבדברלעילשהובאההטענהאתממחיש9.6בלוחהראשוןהטור

לסקטורחובהיה1965בשנתהקיבוציםשלמהחובאחוז68כ-המימון.בתחוםהקיבוצים

החובשיעורההערכה,מיטבלפיאולםשנה.אותהעדביותרהגדולהשיעורזהוהציבורי.

אחוז.50מכ-נמוךלהיותעשויהיהלאהשבעיםשנותאמצעועדמאזהציבורילסקטור
המסחרי.האשראיבשוקסיכוןדלכלקוחנחשביםקיבוציםמדועמסביריםהללוהמספרים

נזילות,שלאותשלוםכושרשלבמונחיםקשהלמצבייקלעקיבוץשאםלהניחמקובל
אףביותרהגרועובמקרההזכאים,ביןנמוכהעדיפותלקבלהציבוריהסקטוריסכים

שנוצרבחובבעיקרהמדוברלו.חייבכזהשמשקהסכוםכלעלאוחלקעללוויתוריסכים

לסקטורהחובשליחסיתהגדולהמשקלהיהודית.הסוכנותשלההתיישבותלתקציבכתמורה

הפרטיים.המלוויםאתהמבטיחספיגה,כמנגנוןלכןמשמשהציבורי
שאיואףקולקטיבית,אחריותגםמבטאהקיבוציותהתנועותשלהארגוניליכודו

שלמעמדםאתניכרתבמידהמחזקתזאתלא-פורמליתערבותפורמלי.באופןכךזה

לכןנחשבותקיבוציםשלהתחייבויותהמסחרי.האשראיבשוקהבודדיםהקיבוצים
הנוחיםמהשעריםלפיכךנהנותוהןביותר,הגבוההמהאיכותמסחריותכהתחייבויות

המסחרי.האשראיבשוקשעהבאותההמקובליםביותר

1940ביואחוז44ל-61מ-ירדקיבוציםשלהכוללבחובהציבוריהסקטורשלחלקו

הגיאותבתקופתהאשראיבשוקיהקיבוציםשלבמעמדםלשיפורהביטוייםאחדזהו.1945ו-

רבעומסוהטילהחקלאייםלמוצריםבלתי-נדלהביקוששיצרההשנייה,העולםמלחמתשל

שלניכרתהגדלהחייבההייצורשלהמהירהההרחבההקיים.הייצורכושרעלביותר

היהודית.הסוכנותשלהמוגבליםמהמשאביםלקבלהיהניתןממנוקטןחלקשרקהמימון,

מיניס¬)למעשההתיכון׳המזרחשלההספקה׳מרכזעל-ידילזאתשהומרצההמנדט,ממשלת

אשראיבתולדותיה,לראשונהשנים,באותןסיפקהבריטניה(,ממשלתשלההספקהטריון

על-במישריןננקטושלאאףכאלה,אמצעיםאולםהמלחמה.מאמץצורכילאורקצר,לזמן

בדברהבריטיהמושבותשירותשלהגישהועםהמסורתעםבקנה-אחדעלולאהממשלה,ידי

רקקטן.ובהיקףבהיסוסבוצעוהםשנעשו,אףלכן,לממשלה.היאיםהפעילותתחומי

שלהניכרהגידולעללענותאפוא,יכלו,מסחרייםבתנאיםהניתניםהאשראישלהמשאבים

הקיבוצים.מצדלנזילותהביקוש
פיתוחשלישירלעידודהאחריותאתעצמהעללקבלהמנדטממשלתשלהיסוסיה

לקיבוציםשניתןבאשראיהממשלהשלחלקהשללאפסהקרובהגודלעל-ידימיוצגיםכלכלי

באשראיהמנדטממשלתשלחלקהאמנםהגיעה1945ב-(.בשורה,9.6)לוח1940בשנת



191 וחרבננסיםהשקעה,חסכון,

שלהליברלייםמהעקרונותקלהסטייההיתהזאתאולםכמעט,אחוזיםלשלושהלקיבוצים
מצבהמלחמה.שלהמציאותעל־-ידיעליהשנכפתהסטייההכלכלית,בפעילותאי-התערבות

בעיקרלממשלההקיבוציםשלהחובהגיע1960וב-המדינה,הקמתלאחרהשתנההדברים
שנה.באותהמחובםאחוז21שחיוול״י,מיליון90ל־-שבבעלותהפיננסייםלמוסדות

שגםאף־עלפיאחוז,26לכדיהממשלתיהאשראישלחלקועלהכברהששיםשנותאמצעעד
ו.965ל-1960ביןגדלקיבוציםשלהחובביתרתהיהודיתהסוכנותשלחלקה

היההציבוריהסקטורממקורות)המסובסד(האשראישלוהיחסיהמוחלטהגידול
הריביתשעריהקיבוציות.התנועותשללקרנותובחובהמסחריהחובביתרתבירידהמלווה

לחיקרהמעלכהרבההיינו,אחוז,20ל-18ביןהיואלהאשראיםעבורששולמוהשוקשל
׳הרשמי׳,הבנקאילאשראישנקבעהאחוז10-9שלהחוקית

הששים,בשנותהציבורילסקטורהחובשלבחלקוובמיוחדמוחלטים,במונחיםהגידול הניתנתהציבוריהסקטורבהשפעתירידהשלהמגמהעםבקנה-אחדלכאורהעולהאינו
בשנותאחדבכווןשפעלוגורמיםמכמהנבעהזאתמגמהאבלאחרים.במשתניםלזיהוי
קונסולידציהלערוךוהממשלההיהודיתהסוכנותשלההחלטההיההראשוןהמוקדמות.הששים

החדשיםהיישוביםיריעלהחמשיםשנותבמשךשנצברהמסחרי׳׳החובממחציתלמעלהשל
שללחצוהצלחתאתשיקפההקונסולידציהמדיניותובעקבותיה.השחרורמלחמתאחרישקמו
ליישוביםשניתן-הראשוניההוןמענק-ההתיישבותשתקציבשטעוהחקלאי,המרכז

היוכלשעצמםאשרלהלכה,שנהגוהבחניםלפיהמוגדרתלרמהאפילוהגיעלאהחדשים
כיןחקלאייםמוצריםשלהמוכריםשוקשלהגיאותתנאיאתלנצלכדימדי.נמוכים

הקיבוציים,היישוביםרקולאשנים,באותןשהוקמוהחדשיםהיישוביםפנו,1958ו-1949
לקבללהם,איפשרוגםאותם,המריץהמוכריםשוקהמסחרי.האשראישוקאלויותריותר
לזמןהשקעההוצאותלמימוןעל-ידםנוצלוהואיחסית,גדולבהיקףקצרלזמןאשראי
בטווחרקמימושלכדייגיעושפירותיההשקעהלממןכדיקצרלזמןבמימוןשימושארוך.
במאוחר.מאשריותרבמוקדםלצרותלגרוםהיהשמוכרחתהליךהיההארוך

ניכרלחלקהיענותאכןהיתה1962וב-1961ב-שבוצעההחובשלהקונסולידציה
נבעהלתביעהלהיענותההחלטההחקלאי.המרכזעל-ידישיוצגוההתיישבותזרמימתביעות

משאביםיותרהפנייתאיפשרהבעלייהההאטההסוכנות.שלהפיננסיבמצבהמהשיפורגם
חשבוןעלהכספיםבהעברתמהפיגוריםניכרחלקולחסלהסוכנותשלהמימוןמצבתלשיפור שלהקשההפיננסיהמצבאתלשפרשבאההקנוסולידציה,בעבר.שאושרוהתיישבותתקציבי יתרותחיסולעל-ידיבוצעה(9.7לוח,1960ל-המתייחסיםבנתונים)המתגלהיישובים

באמצעותהחופשי,השוקשלהריביתשעראתלשלםהיהצריךעבורוקצר,לזמןחוב
ממקורותאשראישלתחלופהאיפשרמועדפים,בתנאיםשניתןזהמימוןארוך.לזמןאשראי
מכלבאשראיהיהודית(הסוכנות)שלההתיישבותותקציביהממשלה()שלהפיתוחתקציבי
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1965- 1940נבחרות: שניםהאשראי, שלהטווח מבנה9.7לוח

טווח
ארוך

+11
שנים

בינוני וחטו טווח
קצר
פחות
משנה

סר-הכל

10-5
שנים

1-14
שנים

754 113 65 192 1, 124 1940ל״י:אלפי
2,877 1,034 529 1,321 5,761 1945

216,009 34,139 16,853 152,355 419,356 1960
446,659 74,834 16,290 142,667 680,450 1965

טררחלפי־ א.לס:זאחל
67.1 10. 1 5.7 17.1 100.0 א1940

49.9 18.0 9.2 22.9 100.0 1945
51.5 8.2 4.0 36.3 100.0 1960
65.6 11.0 2.4 21.0 100.0 1965

(1965) מקורלפי .ב

98.2 0.7 0.2 0.9 100.0
הסוכנות
היהודית

א.

71.3 20.8 2.9 5.0 100.0 ממשלה ב.

9.1 15.9 6.6 68.4 100.0

של
מוסדות

פיננסיים
קיבוצים
ומושבים

ג.

29.0 22.5 5.6 42.9 100.0 מסחרייםבנקים ד.

— 0.7 1.0 98.3 100.0
מסחריאשראי
אחר

ר..

.9.6ללוחהערהראהא

קיבוצים.שלמאזניםמקור:

התנועהשלהחובבמבנהלשינויהעיקריהגורםהיתהזופעולההאחרים.המקומות
25ל-1960ביןהקיבוצית 1963.

9.7ו-9.6לוחות.9.9בלוחמוצגיםארוךלזמןאשראיעלששולמוהריביתשערי
לזמןהאשראישכלכיוןההלוואה,משךולפימקורלפיהאשראימבנהאתמראיםביחד
הציבורי.הסקטורממקורותהואארור



1 81
וחובגכסיםר,מקער,,חסכון,

המוקדמותהששיםכשנותהציבוריהסקטורשלחובומשקלאתשהגדילהשניהגורם
ובעיקרהמאוחרותהחמשיםשנוחמאזשניתנומסוימיםאשראים.1962שלהפיחותהיה

החליפין;לשערהוצמדוהתעשייה(לפיתוחוהבנקהחקלאותבנקעל-ידישניתןאשראי
1962ב-הניכרהפיחותלצרכן.המחיריםלמדדהוצמדויותר,קטןבהיקףאחרים,מלוות

המלוותשלובל״י(החוביתרותאחאחתבבתהגדיללדולרל״י3ל-לדולרל״י1.8מ-
אתהגדילה1966עדמכןשלאחרבשניםהמהירההמחיריםעלייתהחליפין;לשערהצמודים

26הציבורילסקטורהחוביתרת

27

והסקטורהחקלאיתההתיישבותכלכמוהקיבוצים,.
אשראישלההצמדהתנאיואכןהתנגדות.ללאהזאתהנטלתוספתאתקיבלולאהתעשייתי,

הריביתשערהועלהואתבמקוםלמפרע.מכןלאחרבוטלוהציבורימהסקטורשנתקבל
שלהשניםמשךהוארךוכןהצמדה׳,כיביטוחשהוגדרהפרמיההוספתעל-ידיהאפקטיבי

שלבחשבונאותלהתבטאכמובן,היו,חייביםהחובביתרתאלהשינוייםהחוב.תשלום
ושורות9.6בלוח1965ל-בנתוניםמופיעותכברהאלהההתאמותכלהקיבוציים.המשקים

(,9.4ולוח1965ו-1964ל-העצמיההוןבנתוניגםוכמובן(,ו-בא

כהחלמשך

גבוהיחסמחייבממושך,לזמןלנכסיםגדולמשקליששבהםהקיבוצים,שלהנכסיםמבנה
ושלמבניםשלהממוצעהחייםאורךהחוב.יתרתשלבסך־הכלארוךלזמןהתחייבויותשל מבנישלהממוצעהחייםואורךשנים,10ל-מעלניכרתבמידההואהייצורבענפיציוד

שביןבתקופהשנה.40ל-מעלהואיציר,הוןנכסישלהעיקרייםהמרכיביםאחדדיור,
הקיבוצים,שלמסו-הנכסיםאחוז84-82)יצירים(הקבועיםהנכסיםהיוו1965ו-1951
אינוההתחייבויותסךוביןארוךלזמןהתחייבויותביןאחוז65שליחםזה,ולאור
שביןבתקופההמצבאתגםספקללאמייצג1960ב-אחוז51שלהיחסוכלל.כללמופרז
ההתחייבויותבכללקצרלזמןחובשלגבוהיחםשפירושוזה,שיעור.1959ל-1954

הקשייםמקוראתהיטבמסבירלעיל,כמתוארהואהנכסיםמבנהכאשראחוז(,50)כמעט
המתוחשהמצבהוא,במיוחדשחשובמההחמשים.בשנותהקיבוציםבפנישעמדוהפיננסיים

מבנהששיפורלומרלכןניתןהמשאבים.שליעילניצולכנראהמנעהמימוןבתחום
עוד)וכליעילתפעולשלהראותמנקודתכדאיהיה-האשראימשךשלבמונחים-החוב
למטרהמתאיםמימוןללאהון,יוהיושלחדשלגלתמריץלשמשעשויהיהלאשזה
(.72זאת

,1964לשנתישראלבנקבדו״חמוצגיםההצמדהנושאעלוהנתוניםמהמידעחלק26 (.1968)ביהםגםראה.221-220עמי,1965לשנתישראלבנקובדו״ח,218-216עמי לבצעלהםשאיפשרוהקיבוציםכלנדרשוהשקעת-יתרשלמחודשתהליךלמנועכדי27 זאתבלבד;אחדבנקבאמצעותעסקותיהםכלאתלנהלשלהםהחובשלהקונסולידציהאת
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היההטווח,אורךשלבמונחיםהאשראי,במבנהשהשינויללמוד,ניתן9.6מלוח

הקיבוציםשקיבלוארוךלטווחהאשראיכלמקור.שלבמונחיםבמבנהובשינויגםמלווה

שלבצורההואארוו-מועדבמימוןבנקיםשלחלקםהציבורי;הסקטורממקורותהוא

ניתןלדיורהאשראיאםגםאולםבזאת.המתמחיםבנקיםעל-ידיהניתןאפותיקאיאשראי
ניתנותשהןכיוןנמוך,ריביתבשערניתנותכאלההלוואותפרטיים,בנקיםעל-ידי
ההוןשוקהיהלאוהששיםהחמשיםבשנותמפקדונותיה.אוהממשלהבערבותכרגיל

מספיקנמוכיםריביתובשעריארוכותזמןלתקופותמימוןלספקמסוגלהישראלי

בדומהחדשיםקיבוצייםשיישוביםכיוןלשלם.יכלוהחדשיסהקיבוצייםשהיישובים

היצירההוןמלאיאתלבנותחייבים-אחרותהתיישבותצורותעלהנמניםליישובים

ר׳־אל״סריביתשערילשלםיכוליםהםאיןהתחלתי,עצמיהוןכלללאמאפם,שלהם

מסוגלההוןשוקאפילולקיומם,הראשונותהשנים15-10במשךלשנהאחוזים7-6של
ארוך,לטווחההתחייבויותמשקלאתלהגדילנסיוןכלכזה.אשראישלזמינותלהבטיח

המסובסדיםהללו,האשראיםהציבורי.הסקטורשלחלקוהגדלתלכןחייבהחוב,בכלל

למשקיםהעברתםשלוהעיתויממדיהםקיצוב;שלשיטההפעלתלכןחייבוניכרת,במידה

הממשלהושלהיהודיתהסוכנותשלהתקציביהמצבשלשיקוליםלאורנקבעהקיבוציים

היישובים.שלהמימוןדרישותלאורמאשריותר
מבנהשביןהקשרעלמצביעים(9.6)לוחקצרלזמןההתחייבויותעלהנתונים

לזמןהחובההלוואה.תקופתאורךשלבמונחיםמבנהווביןמקורשלבמונחיםהחוב

פחותואף,1960ו-1965בשניםאחוזים4ו-8-זניחגודלהיההציבורילסקטורקצר

הששיםבשנותהקונסולידציהשבוצעהלאחראפילו.1945ו-1940ביןאחוזים4מ-

קרנותשלואשראיאחרמסחרי׳אשראי)היינו,המסחריהאשראישלמשקלוהמוקדמות,
אחוז.196075וב-אחוז,55היה(9.6בלוחקואופרטיביים׳מימוןומוסדותהקיבוצים

החופשי,בשוקנתקבלהקיבוציםלרשותשעמדקצרלזמןהאשראישרובלומר,לכןניתן

המציאותעל-ידיהמוכתביםשיקוליםלפיתמידנקבעווממדיובו,המקובליםבתנאים

זהבשוק

*

28
לכןחייבתקצרלזמןהאשראישוקעליחסית,יותר,גדולההסתמכות.

מעברחלאםהפוכיםכמובןהדבריםהשוק;בכוחותיותרגדולהבהתחשבותלהתבטא

הששיםשנותראשיתשלהקונסולידציההמועד.ארוךהאשראישוקאלהמנוגד,בכוון

מכן,לאחרשניםעשראולםשוק.בכוחותהקיבוציםשלתלותםאתלפיכךהקטינה
משקיםשלוהולךגדלמספרהגיעהמוקדמות,השבעיםשנותשלהגיאותבתקופת

שלחלקוועלהחזרזאתבגללפיננסיים.במונחיםלבגרותהיינו-לפרקםקיבוציים

עלהקונסולידציה,בוצעהשבאמצעותוהחקלאות,בנקוטלהעצמיהפיקוחעללהקלכדי
המימון.שלהשוטףהמצב

שלהניסוח,1970ב-רקשבוטלההבנקאיים,הריביתלשעריהחוקיתהתיקרהבגלל28
ואילך.1970שמ-לתקופהתופסבוודאיהואאולםמדי.חזקלהיותעשויהזההמשפט
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29במשקמההשקעהאחוז50-40הששיםובשנות
עםבני-השוואהאינםהשקעהנתוניאמנם.

בסקטורקיבוציםשלשהתלותמראיםהםאולםכאן,עסקנובהםמאזניים,נתונים
אחרים.סקטוריםשל׳המקובלת׳היחסיתמהתלותגדולהבמידהשונההיתהלאהציבורי
שאינןלמדינותבהשוואהמאדגבוהיםבשיעוריםהיאבממשלההכלכליתהפעילותשלהתלות
הסובייטי.הגושעלנמנות

,;האשראיהמימיןעציה

)

חסכוןביןנמוךיחםהקיבוץ,שלעקרונותיובגללהאשראי.עלותלבחינתעתהנפנה
והוןעצמיהוןבאמצעותהשקעהתכניותמימוןביןנמוךביחסגםבהכרחמתבטאלהשקעה
30הלוואות

תקופהבמשן־-קיבוציםשלהוןלהיוויעיקרימימוןמקורהואאשראילכן,.

עלבהשפעתובמיוחדחשובגורםהיאהמימוןועלות-לכךהבלעדיהמקורהיהזהממושכת

)וביןלהשקעהחסכוןביןהיחסאתלהגדילניתןכילזכורישהשקעה.בדברהחלטות
על-גםאלאחסכוןהגדלתעל-ידירקלאהלוואות(והוןבעלותהוןבאמצעותמימון
השקעה.הקטנתידי

ותיקיםבמשקיםהחלטה,משתנהאלאטכנינתוןאינםהשנתיתההשקעהשממדיכיון

ההכנסהעלגםמשפיעההמימוןעלותחשוב.גורםספקללאהיאהמימוןעלותלפחות,

יותרנמוכההקיבוץשלהפנויהההכנסהתהיהשווים,הדבריםשארכלכאשר-הפנויה
מתייחסיםשבוהבלעדיההקשרזהויותר.גבוהיםהםלשלםישאותםהריביתששעריככל
כיסמויבאופןמניחיםהםהריבית׳.׳נטלבעגתםהקרוילמושגבקיבוציםהמשקאנשי

ריביתשערשלמכפלההיאלמשק,הריבית(תשלומיסר-כל)היינו,המימוןשעלותלמרות
31הראשוןבגורםלגמריבלתי-תלויהואזובמכפלההשניהגורםחאשראי,בממדי

הם.

הפנויה.ההכנסהממדיעלמשפיעבלבד,והואהריבית,ששערלכן,טוענים
לעמודניתןוהיחסייםהמוחלטיםממדיועלריבית׳.׳נטללמושגראשיתנתייחס

אולםיחסית.גבוהנאמר,שכברכפיהוא,והכנסהריביתתשלומיביןהיחס.8.1מלוח
רקלהיותהיתהעשויההקיבוציתהתנועהשלהפנויהשההכנסההאומרת,בטענהטעותיש

אפס,היהלשלםהקיבוציםנדרשואותוהריביתשעראילויותרגבוההאחוז25עד19ב-

,57עמי(,1968)וברקאי,70לוח,170עמי(,1968)וקלינוב-מלולהלויראה29
.11לוח

למימוןהעסקי(לחסכון)היינו,הפנימייםלמקורותלהוסיףיכולהפרטיתפירמה30
אפשרותלציבור.מניותמכירתעל-ידיחדשבעלותהוןבאמצעותמימוןגםהשקעה
הקיבוצים.אצלכמובןקיימתאינהזאת
שנילבטאבאבקיבוציםהמשקואנשיהחקלאיםביןהנפוץהריביתנטלהמושג31

סו-כלביןהיחס-אוהמכירות,עררוביוריביתתשלומיםך-כלביןהיחסדברים:
ההכנסה.וביןהריביתתשלומי



187 וחובנכסיםהטקעה,חסכון,

נמוכיםריביתשערילשלםנדרשואילואחוזים9עד7ב-גבוהלהיותהיהעשוישהואאו
אותועל-ידי)הממומןההוןמלאישלמהתרומהלמעשהמתעלמתזאתטענה•בממוצע.בשליש
הריביתנטלעליותרמאוזןרושםלייצור.הריבית(בתשלוםחייביםהםשעבורואשראי
הריביתלשעראחתובעונהובעתהממוצע,הריביתלשערהתייחסותעל-ידילקבלניתן
המגמהעלנתוניםהאשראי.עלותשלההקצאתיבתפקידלהתחשבשישכיוןששולם,השולי
שלמואותםשולייםריביתשערישלואומדןממוצעיםריביתשערישלזמןעל-פני
.9.9ו-9.8בלוחותמוצגיםקיבוצים

הריביתתשלומיביןכיחסחושב(9.8)לוחהממוצעהריביתשערשלהאומדן
32שנהאותהלראשיתהאשראיויתרתהשנתיים

ניתןהלוחשל1בטורהמוצגתמהסידרה.
,1951מאזברציפותועלואחוזים,7.5ל-3ביןנעיםהנקוביםהריביתששעריללמוד,
החמשיםלשנותהאופיינימהשערכפולהיה1965שלהנקובהממוצעהריביתשערכאשר

מהשלבמונחיםגבוהיםבלוח,כמוצגהאחרונות,השניםשלהריביתשעריהמוקדמות.
שכיןשבעשורספקאיןהשחרור.מלחמתלאחרהראשוןובעשורהמנדטבתקופתמקובלשהיה
והואלעלות,הממוצעהנקובהריביתשערהמשירהשבעיםשנותואמצעהששיםשנותאמצע
השבעים.שנותבאמצעאחוז15ל-להתקרבהיהעשוי

האינפלציונימהלחץספק,ללאנובעת,הנקובהריביתשעדשלהמתמדתהעלייה
השנתייםהשינוייםשלסדרההשנייה.העולםמלחמתראשיתמאזהמשקאתשאיפיין
כימראים,הנתוניםזה.ללחץכמותיביטוינותנתבלוח2בטורהמוצגתבמחירים
משערגבוההיהבמחיריםהשנתיהשינוישיעור,1960-1958השניםשלושאתלהוציא
המחיריםעלו1965ל-1954שביןהשנים11במשךלו.קרובאוהנקובהממוצעהריבית
ששילמוהממוצעהנקובהריביתלשערהקרובאחוזים,6שלממוצעשנתיבשיעור

6.5שלממוצעשנתיבשיעורהמחיריםעלו1972ל-1965שביןבתקופההקיבוצים.
בדברנתוניםאחוז.30ל-המתקרבממוצעבשיעורעלוהםכרשאחרהשנים5וב-אחוזים;

2מ-ביותרבוודאיעלולאהםאבלכנמצא,אינםזאתלתקופהממוצעיםריביתשערי

האופייניהנקובהריביתשערעלבממוצע,אחוז20ב-עלוהיינו,אחוזים,2.5עד
לשיעורמאדקרובלכןהיה1972ו-1965ביןהריביתשער.1965ב-המסתייםלעשור

הריביתשערשניים.אואחדמאחוזביותרעליועלהלאמקוםומכלהשנתי,האינפלציה
לומר,לכןניתןהאינפלציה.משיעורנמוךבוודאיהיה1977ו-1972ביןהממוצע
שערהשבעים,שנותוסוףהחמשיםשנותאמצעשביןהשניםוחמשלעשריםקרובשבמשך
פיעלואףבמחירים.הממוצעהשינוימשיעורגבוההיהלאהממוצעהנקובהריבית

,1978ו-השבעיםשנותראשיתביןיותרמהרהנראהכפיעלההנקובהריביתששער

מביאזהביתרות,עלייהטלהרציפהוהמגמההשנהלראשיתביתרההשימושבגלל32
־בוהשינויולאהאשראי,שלהמלאיהואשהמכנהכיוןאולםהשער.שליתרלאומדן גדול.איננומזאתהנובעהיתראומדן-הזרםהיינו,
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)אחוזים(
1965-1940 :1

ממוצעיםריביתשערי9, .8לוח

שער שיעור ריאלישער שינוי
המחיר

נומינלי
(3) (2) (1)

. . 3.9 1940

4.4 1945
-10.8 14.1 3.3 1951
-6.8 12.2 5.4 1954
0.2 5.9 6.1 1955
0.3 6.4 6.7 1956
0.6 6.5 7.1 1957
3.4 3.4 6.8 1958
5.2 1.5 6.7 1959
4.8 2.3 7.1 1960
0.5 6.7 7.2 1961
-2.4 9.5 7.1 1962
0.9 6.6 7.5 1963
2.0 5.2 7.2 1964
-0.2 7.7 7.5 1965

(246עמי ,24מסי,1973) סטטיסטישנתרן,2טור מקור:

עלהבמחיריםהשינויששיעורמשמעם,זאתבתקופהיותרהגבוהיםהאינפלציהשיעורי

יחידות)וגםקיבוצייםמשקיםששלמוהנקובהממוצעהריביתשערעלספקללא
הישראלית(.והמלונאותהתעשייהאחרות,התיישבותיות
השינויושיעורנקוביםרביתשעריביוכהפרשהמוגדריםהריאליים,הריביתשערי
לשנהאחוזים5עלעלולאהםהתקופה.רובבמשךביותרנמוכיםלכןהיובמחירים,

נמוכיםהיוהם1951שלאחרהשניםברוביציבים;המחיריםהיושבה1960-1958בתקופה
אתלהגדיראי-אפשרלכרבהתאםשליליים.בוודאיהיוהשבעיםובשנותאחוזים,2מ-

לשערהקרוביםבשעריםשניתןשאשראימראים,הנתוניםלהיפר,כימכביד׳,הריביתנטל
במשרתמורהללאמשאביםניצוללמעשהאפשר-לשנהאחוזים8או7-הממוצעהריבית

בחלקוהיווהמהממוצענמוכיםבשעריםשניתןהאשראיואילוהחוב,שלההחזרתקופת
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וחרב0נבס>־השקעה,חסברן,

שלילי.ריאליריביתשערשלאמנם,סמויהבצורהשניתןמענק,
להגדילכמובןכדאיאחוזים,6ב-עוליםהמחיריםכאשראינפלציונית,במציאות

ניתןעודכלריאלייםושירותיםנכסיםשלרכישהבאמצעותולממןכדיהחובמצבתאת
משיעורשווים(הםאםשכןכל)ולאבמקצתארהגבוהיםריביתבשעריאשראילקבל האשראייתרתאתלהגדילכדישביכולתםכלאתכמובןעשוהקיבוציםבמחירים.השינוי
נומינלייםריביתבשערילאשראיהיחידיםהמקורותאולםטובים.כהבתנאיםשלהם

היהוצרירוהממשלה,היהודיתהסוכנותתקציביהיוהאינפלציהלשיעוריהקרובים
במישריןנקבעוהאשראימיכסותהציבורי.הסקטורממקורותאשראישלקיצובלהפעיל

)תקציבהראשונימהמענקחלקלמעשהוהיווהאוכלוסייה,ממדיעל-פיבעקיפיןאו
יישוב.לכלשהוקצבההתיישבות(
המימוןשלהשוליתהעלותאתכמובןמייצגיםאינםהממוצעיםהנקוביםהריביתשערי
הלא-הריביתבשעריקיבלושהםבאשראיחלקאותושלהעלותהיאהשוליתהעלותלקיבוצים. שהוותקוככלהאשראי,שלהחופשילשוקפונהקיבוץכלכמעטהכספים.בשוקמסובסדים

האשראישלמשקלוכיאםוגדלה,הולכתאשראישלזהלשוקהיזקקותועולה,הקיבוץשל
מיתרתאחוזים9-8רקהמסובסד.האשראישלממשקלובהרבהקטןהואהחופשימהשוק
9.6לוח)ראהיותרגדולמשקלוהיהכבר1970ב-אךחופשי,אשראיהיו1965שלהאשראי זהמאומדןללמודניתןכולה,לתנועהממוצעשזהוכיוןלו(.המתייחסותוהפסקאות
25-20לפחותהיההוותיקיםהמשקיםשלהאשראיביתרתהחופשימהשוקהאשראישלשמשקלו הששים.שנותבאמצעכבראחוז

בעלותעניוישמזה,נמורהיההיתרהבכללהחופשיהאשראישלמשקלואםאף הגדולהמשקללקיבוצים.מימוןשלהשוליתהעלותלמעשהשזאתכיוןזה,ממקורהאשראי מחייביםכאחד,הבודדיםוליישוביםכולההתנועהלגביהחוב,שלזהמרכיבשלוהגדל
לניתוחבהקשרבמיוחדאלה,שולייםריביתשערישלמקורבלאומדןולהגיעלנסות הקיבוצים.שלההשקעהמדיניות

שלהריביתשעריבקביעתהמכריעהגורםספקללאהיתההכספיםשוקשלהמציאות שלהשוק׳בימעמדוגםהסיכוןבגורםהבדליםשקיימיםכיוןאולםהחופשי.האשראי מסוימת.זמןבנקודתהשוק׳שלהריביתישעראתלזהותשאי-אפשרברורהפירמות,מכלול וצרכיםייחודיותתכונותעלכרגילמבוססותהאפקטיבייםהריביתשעריבדברההחלטות לגבילשנייהאחתהלוואהביןאפילושוניםלהיותעשוייםוהללולקוחות,שלמיוחדים
שהיא,כלפירמהחויבהבובשולייםהריביתשעראתלמצוארוציםאםלכן,לקוח.אלתו מצויים.היואפילוהשוק,שלאינדיקטיבייםריביתשעריבדברמידעעללסמוךאין הקיבוצים.-זהבמקרההמקבל,הצדשלמידעעלדווקאלהסתמךספקללארצויזהלצורך שלבסיםעלחושבולהלןהמוצגיםלקיבוציםהמימוןשלהשוליתהעלותשלהאומדנים כזה.מידע
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אמנםעמדולאאחדואשראיהחופשימהשוקאשראינדברנתוניםשלנפרדותסדרות

ששולמוהריביתתשלומיוסרפרעוומועדילפיאשראייתרותעלהמידעאולםלרשותנו,

לפי)ממוצע(שנתיריביתשערשלאומדןאיפשרו1965-1951לתקופהקיבוציםעל-ידי

רגרסיהבאמצעותאלה,משניםאחתלכלחתךניתוחסמרעלנגזרוהתוצאותהפרעון.מועד

33(9.9)לוחפרעונןמועדילפיאשראייתרותעלהריביתתשלומיסר-כלשל
הנתונים.

בדבראחרממקורנתוניםעםבקנה-אחדעוליםזאת,עקיפהבשיטהשנגזרו,1965לשנת

הםראשוןבקירובהחופשי.מהשוקובאשראיהציבוריהסקטורשלבאשראיריביתשערי

31כאמינים*לפיכךנראים
ביןהגבוההיחסאינולניתוחוהמענייןהחשובהנושאולכן,

ההשקעותאםהיאהבעיהגבוהים.בשולייםהריביתששעריהעובדהלאואףוהכנסה,אשראי

במליםנקובים.במונחיםאחוז20-15נניח,של,תשואהנתנוקיבוציםשל)בשוליים(

גבוהיםנקוביםשולייםריביתבשעריניכרבהיקףאשראילקיחתשלהמדיניותאתאחרות,

שנגזרוהנתוניםבקיבוצים.הוןשלהשולילפריוןהתייחסותידיעלרקלשפוטניתן

11ו-,10בפרקיםדומיםומאומדנים7בפרקהמצרפיתהייצורפונקצייתשלמהאודמנים

אומרזהאלה.ריביתלשערימעלהיההקיבוציבמשקהוןשלהשולישהפדיוןמראים,

קיבוץבכלריביתתשלומיסך־כלבדברונתוניםפרעוןמועדלפיהאשראימיון33
אלהמקטגוריותאחתבכללשלםהיהשצריךהשערטלהאומדןאתלערוךאיפשרווקיבוץ
ששולםהריביתשעראתלאמודכדימקובלתשיטהעלרמזולרשותנושעמדוהחתךנתוני
עבור1.נכתובהאשראי.שלהפרעוןמועדילפישהוגדרוהקטגוריותמשלושאחתבכל

0ו-אחת,משנהפחותשללתקופהאשראיעבור12שנים,4-1שללתקופהאשראי
3

1י־ויותר,שנים5שללתקופהאשראיעבור
3*י2>ז

התואמים;הריביתשעריעבורזל
הבאה:המשוואהשלאומדןנערוךלזאתובהתאם

ריביתתשלומימייצגשהואכיוןהדעת,עלמתקבלאינו(3>0)היינו,חיוביחותך
כיוןאפשרי,הואגיסא,מאידךשלילי,חותךאפם.היאהחוביתרתכאשרחיוביים

בנתוניםשימושעל-ידיריבית.בתשלומיהמתנה׳'תקופתשלסידוריםלשקףעשוישהוא
היההרגרסיותבכלשנאמדהקבוע.1ה-^על2שלרגרסיהנערכהקיבוץלכלשנתיים
האפקטי¬הריביתשעריהםשנאמרוהמקומיםסטטיסטית.מבחינהומובהקהמתאים,בסימן
מוצגיםוהםמועדי-פרעון()לפילסוגיואשראיעבורקיבוציםעל-ידיששולמוביים
.9.9בלוח

אתמידמזההויותר(שנים5של)הקבוצהארוךלזמןלאשראיהנמוךהריביתשער34

אחוזים3שלנקוביםריביתבשעריהלוואותנתןהציבוריהסקטורשרקברורמקורו.
החופשי.לשוקהקיבוציםפנוהזול,האשראינפחעלההגבלהבגללמזה.פחותאףאו

זה.לשוקמתייחסים,2בטורהמוצגיםהששים,בשנותאחוז24-19שלהריביתשערי
שנותשלמהשעריםמשמעותבעלתבמידהגבוהיםהששיםשנותשלשהשעריםלראותניתן

אשראיעלריביתשערישלמשוקללממוצעהמהוויםאלה,שעריםעלהנתוניםהחמשים.
האופייניים.הריביתשעריבדברמידעעםמתיישביםאחת,משנהפחותשללתקופההניתן
ועםהשטרות(,תיווך)שוקהאפורהאשראיבשוקלוויםעל-ידיששולמואלהבשנים
שהוכנהאחרים'טובים'וחובותקיבוציםשלחובעבורריביתשערישלהסדרהנתוני
(.12הערה,11פרק)להלן,ישראלמבנקמנזליעל-ידי



191 רחובנכסיםהשקעה,חסכון,

הלוואה:תנאילפיאפקטיביים,ריביתשערי9.9לוח
1965-1954נבחרות,שנים

ק2
שנים5+

3
ז

פחות
משנה

1-4
שנים

1ו־

הרגרסיהתוצאותא.

0.877 0.019 0.118 0.131 1954
0.004 0.007 0*018

0.850 0.031 0.117 0.217 1958
0.005 0.008 0.027

0.848 0.036 0. 187 0.148 1963
0.006 0.010 0.057

0.775 0.002 0.239 0.181 1965
0.004 0.014 0.089

)אחוזים(החובתנאימבנהב.
100.0 60.3 32.0 7.7 1954

100.0 58.7 34.4 6.9 1958

100.0 73.5 23.4 3.1 1963

100.0 76.2 21.3 2.5 1964

הרגרסיהמקדמיאתמציגהלוחא
3 6 3

2+-ז סר¬הוא2כאשר2.=!1+!״!!־!+ע12
הריביתשעריהםו-.־!,1תנאילפיההלוואותהם1.הריבית,תשלומיבל

11 .1תנאילפילהלוואותהספציפיים

בלתי-מוגדר.לטווחאשראיכוללכ

הוותיקים,המשקיםובמיוחדהמשקים,רובעל-ידישהופעלההמימוןשמדיניותכמובן
35מנקודת-ראותםויעילהנכונההיתה

.

7בפרקהמוצגהייצור,ענפילכלמיצרפיתייצורפונקצייתבאמצעותהניתוח בנפרד.מהענפיםאחדלכלשנערךיותרמפורטלניתוחבלבדראשוןקירובהואלעיל, להלן.11ו-10ובפרקים(,1974,1979)831-101אצלמוצגכזהניתוח





סופרק

החקלאותשלומעמדהתפקידה

חקלאותכפרית.בקהילהחקלאיתעבודהעםמזוההומתמידמאזהיתההקיבוציתהתנועה
אחוז48כ-והתפוקה.התשומהנתונישמעידיםכפיהעיקרית,הכלכליתהפעילותהיתה

חקלאיים;בענפיםעבדו(1975ב-מזהקטן)ושיעור1972ב-הייצורבענפימהמועסקים
משקלוהיה1965ב-ההון:מלאיבנתוניגםוכךאחוז.57ל-הגיעאף1965ב-השיעור

פחתזהשמשקלואףהייצור,בענפיההוןמכללאחוז72בחקלאותההוןמלאישל
בצדמתגלהדומהתמונהאחוז.60עד55מ-נמוךהיהמשקלואםספקהששים,בשנות

שלולהכנסהלתוצרהעיקריהמקורהחקלאותהיתר■והשבעיםהששיםבשנותגםהתפוקה:
)האחרוןהנקיהגולמימהתוצראחוז7מ-טלמעלהתרםזהענףהקיבוצית.התנועה

מכן.לאחרבמקצתפחתזהמשקלכיאם,1965ב-הכנסה(שלביותרהטובהמייצגהוא

תעשייתית-חקלאיתתשלובת

שלמשיאירדהחקלאיהתוצרמשקל-החקלאותבמשקלפיחותכאמור,חל,הששיםבשנות
העשור.בסוףאחוז65-60ול-,1965ב-אחוז70ל-החמשים,שנותבסוףאחוז80

גםלבטחנמשכההייצורענפישלהכוללבתוצרהחקלאיהתוצרשלבמשקלוהירידה
להעריךישחלקייםמודדיםולפיהואץ,לאהירידהקצבכיאםהשבעים,בשנות
עדיםהננובמקבילמהתוצר.אחוז60ו־50ביןהיההשבעיםשנותבסוףשמשקלו
הנראה)וכפי1958ב-מהסך־הכלאחוזים7מ-התעשייתיהתוצרמשקלשלמהירלגידול
היהשעשויולשיעור,1965ב-אחוז16ל-החמשים(שנותבראשיתמזהקטןאףשיעור
זה.עשורשלבסופואחוז30ובסביבות,1970ב-כבראחוז25ל-מאדקרובלהיות

בצורההחקלאותשלבמשקלההיורדתהמגמהעלמצביעיםההוןמלאישלהנתונים
בייצור,שנתיותמתנודותמושפעיםפחותשהםכיוןהתוצר,מסידרותיותרברורה

ירידהעלמצביע10.2לוחאקלימיים.גורמיםבגללבמיוחדחזקותהןשבחקלאות
הייצורבענפיההוןמלאישלהכוללמהערךאחוז90מכ--החקלאיההוןמלאיבמשקל



10פרק 194

התעסוקהוההשקעה:התעסוקהבסידרותגםוכך.1965ב-אחוז72לכדי1936ב-

היאומאזהמאוחרות,החמשיםבשנותמוחלטים,במונחיםלשיא,הגיעהבחקלאות

גםאפוא,מבטאת,בחקלאותהתעסוקהבמשקלהניכרתהירידהירידה.שללמגמהנתונה

1בענףהעובדיםבמספרמוחלטתירידה
במשךשלושהפיגדלבתעשייההתעסוקהמשקל.

הכוחותהייצור.בענפימהמועסקיםאחוז31ל-והגיע,1972ב-המסתיימותהשנים16
עלשהשפעתהההשקעהבנתונימתגליםהענפיבמבנהמרחיק-הלכתלשינוישהביאו

בפיגורכידוע,מופיעה,הייצור

1

2.

התעשייה.שלהעלייההואהחקלאותשלבמעמדההיחסיתלירידההמקבילהתהליך

אחדיםתעשייהמפעליבלבד.1956שמאזלתקופהמצוייםבנפרדזהלענףאומדנים

שנותבסוףגםאךהשנייה,העולםמלחמתשלהראשונותבשניםכברבקיבוציםהוקמו

85היוכבר1958וב-החמשים,בשנותאירעהשינויקטן.עדייוהיהמספרםהארבעים

כברהיו1973וב-,1969ב-164ל-גדלמספרםמהקיבוצים.בכרבעהיינומפעלים,

אחדהתעשייההיוותההשבעיםשנותבראשיתכלומר,יישובים;186ב-מפעלים246

3הקיבוצייםמהיישוביםבכשלושה-רבעיםהייצורמענפי
כירואיםאנוהתעסוקהבצד.

התעשייהשלומשקלההייצור,בענפימהעובדיםאחוז10רקבתעשייההיו1958ב-

27ול-1965ב-אחוז19ל-עלההתעסוקהשיעוראולםמזה,נמוךאףהיהההוןבמלאי

גדלההוןבמלאי.1973ב־כבראחוז30ה-שיעוראתועברהששים,שנותבסוףאחוז

נתוניםאין;1965ו-1958שביוהשניםשבעבמשךאחוזים9ל-5מ-התעשייהמשקל

עבורבידינוהמצויותההשקעהמסדרותאולםיותר,מאוחרתבתקופהההוןמלאיעל

בתקופהמאשריותרמהרגדלאףההוןשמלאיללמוד,ניתן1973ב-המסתיימתהתקופה

בענפימהתוצראחוז16כ-תרמההתעשייה-תפוקהלגביהדברהואכן.שלפני

.1973ב-אחוז25ולפחות,1965ב-הייצור

המבנהאתבאיטיותשינוהארבעיםשנותשבמשך-והחברתייםהכלכלייםהכוחות

בשנותוגברוהלכו-חקלאיותשאינןייצוריחידותהכנסתעל-ידיהקיבוץשלהכלכלי

השבעיםשנותשלהשנייהבמחציתהמוקדמות.השבעיםבשנותהואץוהתהליךהששים,

מלמדים,וההשקעההתעסוקהונתונירב-גוני,ענפילמבנהלהתפתחהקיבוץהוסיף

במשקבמעלהראשוןענףתהיהלאכברהחקלאותהשמוניםבשנותכלשהושבמועד

הקיבוצי.

בענףביותרגדולהפעילותבשליחסיתנמוכים1951ב-בחקלאותהתעסוקהנתוני1
השחרור.מלחמתלאחרשמידבשניםהחדשים,היישוביםשלהגדולהמספרבגללהבנייה

(.7לוח,46עמי,1969)בברקאיראההשקעהשלרציפהסידרה.6.2לוח,6פרקראה2
שלדו״חלפיהם1973ב-בהםותעסוקהבקיבוציםתעשייהמפעליברברהנתונים3

.27עמי(,1973)הקיבוציתהתעשייהאיגוד
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נפריוזומגמותמבנהצמיחה,החקלאות:ענף

ענפישלהישגיהםאתבעיקרמשקףהקיבוציתהתנועהשלהכוללבתוצרהמואץהגידול
)וכן10.3עד10.1בלוחותמסוכמיםהעיקרייםההתפתחותקוויהחקלאיים.הייצור
ההוןהעבודה,תשומותגדלו1965ב-המסתיימותהשניםשלושיםבמשך(.6.1בלוח

והתוצרבהתאמה;אחוזים,8.5ו-8,10שלממוצעיםשנתייםבשיעוריםוהקרקע
אחוז.16ב-גדלהגולמי

שעמדהקרקעשטחכילצייןישלייצורהקרקעתרומתמשמעותעללעמודבכדי
מלחמתאחריההתיישבותתנופתאשר)עד1954אחריבממדיוירדהקיבוציםלרשות

למרות(.1954שללזאתהקיבוציםשלהקרקעכמותאתוהגדילהחזרההימיםששת
מתחתאלמשמעותבעלתבמידה1965ו-1951ביןהתוצרגידולשיעורירדלאזאת,

(1965-1961)זאתבתקופהבחקלאותההוןמלאישלהגידולשיעורשנה.30שללממוצע
1961ביןאולםשנה.לשלושיםהממוצעמהשיעורפחותקצתלשנה,אחוזים8.7היה

לשיעורבהשוואהבלבד,אחוזים3.4שלשנתיבשיעורבענףהתעסוקהגדלה1965ל-
בתקופההתרחשהביותרהמהירההצמיחהשנה.30במשךבממוצעאחוזים8שלשנתי
4השנייההעולםמלחמתותום1936מאורעותשבין

.

,1954ב-המסתיימותהשניםשלושובמיוחדהשחרור,מלחמתשלאחרהשניםגם
הגידולשקצבולמרותלשנה,אחוז11ב-גדלההעבודהתשומתמהירה.צמיחהשנותהיו
לשנה.אחוז30שלבקצבשניםבאותןהתוצרגדלנמיר,היההקרקעושלההוןמלאישל

עלאפוא,בא,1951ו-1948ביןהמעובדהשטחושלההוןמלאישלהמואץהגידול
שלהמהירהובצמיחתו1954ו-1951ביןמהרשגדלוהתעסוקהבאפשרויותביטויו

התוצר.
לגדולהמשיךההוןמלאיהצמיחה.מתכונתהשתנתההחמשיםשנותראשיתמאז
15בכ-גדלהתוצרואילולשנה,בממוצעאחוז16כ-שלבשיעור,1958עדבמהירות

הששים,בשנותגדלולאהמעובדוהשטחהתעסוקההצמיחה.קצבהואט1958לאחראחוז.
שיעורבלבד.אחוזים7ל-ההוןמלאישלהגידולשיעורירד1965ו-1958ובין

5לשנהאחוזים5עלכנראהעלהלאהששיםשנותכלבמשךההוןמלאישלהגידול
.

אחוזים5ל-4ביןהששים,בשנותהתוצרשלהשנתייםהגידולשיעוריכיאם
גבוהיםשיעוריםעדייוהםהללוהקודמים,בעשוריםהצמיחהמשיעורינמוכיםלשנה,

ישאולםהראשונות,והשלושיםהעשריםלשנותסבירהבאיכותכמותימידעאין4
הנמוכותהמוצאנקודותבגללגבוהים,היואלהבתקופותהצמיחהששיעורילשער המשתנים.שלביותר

העובדהועל,1965שלאחרלתקופהאחר()ממקורהשקעהנתוניעלמבוסםזהאומדן5 למדי.גבוהים1965ב-כברנעשומאזהגריטהששיעורי
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-אדם(
א )שנות-1973- 1936הייצור: בענפיעבודה10.1לוח

החקלאותאחוז חרושת תעשייה חקלאות סר-הכל

חרושת תעשייה
(6) (5) (4) (3) (2) (1)

. • 22.5 . . 432 1,919 2,806 1936
17.4 . * 813 4,681 6,079 1940
22.8 1,345 5,904 8,002 1945

. • 26.6 2,796 10,519 17,334 1951

20.6 . . 2,981 14,445 20,907 1954

21.5 3,295 15,323 22,023 1955
13.8 25.9 2,243 4,206 16,232 24,760 1956
13.5 26.0 2,303 4,444 17,102 25,645 1957
15.2 26.6 2,720 4,773 17,943 27,062 1958
15.9 28.1 2,833 5,020 17,843 26,999 1959
18.6 31.1 3,244 5,433 17,445 26,999 1960
21.8 34.6 3,775 5,999 17,342 27,668 1961
22.6 38.5 4,109 7,004 18,173 29,772 1962

24.0 38.1 4,391 6,964 18,302 29,856 1963
30.6 47.6 5,294 8,244 17,327 29,779 1964
33.1 49.4 5,589 8,332 16,876 29,474 1965

• • 48.5 8,082 16,657 29,032 1966
40.3 47.1 6,603 7,707 16,370 27,440 1967
48.0 53.0 7,870 8,690 16,387 29,061 1968
50.2 59.7 8,090 9,615 16,117 29,209 1969

54.0 85.3 8,510 13,440 15,762 31,861 1970

57.3 92.8 8,776 14,223 15,323 32,186 1971

65.3 102.0 10,391 16,231 15,914 33,335 1972

11,197 1973

המאחדהכולל השםהיא .
׳תעשייה' במשקהמקובלותהפעילויות כלאתכוללתחקלאותא

חלהשהיאכך מוגדרת חרושתתת-הקבוצהעצמי. לשירותמלאכה בתיעםחרושתמפעלי
יחדלזובצוהפעילויות שארכלומעלה.עובדים 8ומעסיקות לשוקהמייצרותיחידות

הסר-הכל.בטור כלולהזו שאריתאחרים'; כ'ענפים
כדלהלו: (4)טור חרושת,1973 -1966עבודה.וניירות 5.4 לוח,1965 -1936מקור:

שני(;5עמי ,1969) הקיבוציתהתעשייהאיגוד -1968שלנו; אומדנים- 1967
שלעבודה נתוניבסיםעל1965- מנאמדואחרים,טורים (.1973)שם- אחרות

והקיבוצים.הקבוצות איחוד
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1958)
א במחירי

1965
יל")אלפי

-1936הייצור, ענפישלגולמי הוןמלאי 10.2לוח

החקלאות זאחו חרושת תעשייה חקלאות סר־הכל

חרושת
(6)

יהתעשי
(5) (4) (3) (2) (1)

1.5 376 25,736 27,072 1936

4.0 . . 1,857 46,152 50,481 1940

3.4 1,782 52,668 56,430 1945

. . 16.8 . . 20,618 122,684 168,255 1951

* . 16.6 22,579 135,873 176,144 1954

15.0 24,072 160,362 203,303 1955

6.2 16.3 11,944 31,496 193,475 249,363 1956

5.8 15.4 13,104 34,409 224,020 285,389 1957

6.3 16.2 15,755 40,298 218,793 319,574 1958

6.1 16.3 16,852 45,159 277,016 355,870 1959

6.9 17.1 20,999 51,839 302,993 391,138 1960

7.3 17.9 23,642 58,254 325,744 424,221 1961

7.9 19.6 27,377 68,089 346,709 459,112 1962

7.9 20.5 28,844 75,064 366,330 488,068 1963

9.5 23.3 36,217 88,461 380,173 518,253 1964

12.1 25.9 47,790 102,050 393,872 548,814 1965

.10.1ללוחאהערהראהא

להכנתו.ששימשוחומר6.3לוחמקור:

גדלולאהמעובדוהשטחהעבודהשתשומתלמרותהושגווהםמקובל.קנה-מידהכללפי
הגידולהחמשים.בשנותמאשראיטיהיהההוןמלאישלגידולושקצבובשעהבכלל,
שלבטכנולוגיהשינוייםכמובןחייבכאלהצמיחהשיעורישאיפשרבפריוןהניכר
התפוקה.ובהרכבהייצור

הענפיהמבנההתפתחות

החקלאותשלהתפוקהמהרכבשונהתמידהיהבקיבוציםהחקלאותענףשלהתפוקההרכב
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(1958במחירי
א ל״י)אלפי

1965-1936 הייצור,ענפי שלגולמיתוצר 10.3לוח

החקלאותאחוז חרושת תעשייה חקלאות סך־הכל
חרושת

(2:)(4)
(6)

תעשייה
(2:)(3)

(5) (4) (3) (2) (1)
. . 12.6 . . 245 1,949 2,424 1936

1.4 44 3, 170 4,066 1940
25.8 2,661 10,306 12,805 1945
37.2 10,470 28,135 42,769 1951
14.1 8,641 61,454 77,558 1954
17.9 12,397 69,249 88,312 1955

7.3 16.6 6,224 14,142 84,918 105,686 1956
7.3 16.5 7,017 15,939 96,483 118,629 1957
8.8 17.4 9,453 18,822 108,061 134,172 1958
7.5 18.0 8,285 19,813 110,141 136,036 1959
9.6 20.0 11,645 4,342 121,796 152,643 1960
11.5 22.5 15,199 29,885 132,673 170,976 1961
15.4 27.9 21,435 38,850 139,464 189,880 1962
17.7 30.0 25,681 43,470 144,832 202,266 1963
18.1 28.1 27,226 42,367 150,835 208,256 1964
22.9 30.0 35,553 46,534 154,982 216,955 1965

.10.1ללוחאהערהראהא

להכנתו.ששימשוחומר7.1לוחמקור:

ותוצרתפוקהביןהיחסהערבית.החקלאותשלהתפוקהמהרכב-יותרועודהיהודית,

55היהתוצר-גולמי/תפוקה-גולמיתהיחסזאת.תופעההמבטאיםהמודדיםאחדהוא

נמוךהיחסהיהוהארבעיםהשלושיםובשנותלהלן(,10.5)לוח1956מאזלערךאחוז

6מזה
הקיבוץשלהחקלאיתהתפוקההרכבוגםהייצורשלהטכנולוגיהאחרות,במלים.

;1952ב-אחוז71היהכולההישראליתלחקלאותתוצר-גולמי/תפוקה-גולמיתהיחס6
עיתיתסידרהשלהנתונים.1961ב-אחוז61היהעדייואבל50ה-בשנותירדהוא
59שביובתחוםהםאחרתקצתבצורהשחושבההישראליתהחקלאותעבורזהמודדשל
אחוז.65ל-
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תמידהיהחקלאיתבתפוקההמוסףהערךמרכיבהיינו,קנויות;תשומותעתיריהם
יחסית.נמוך

הערךשליחסיתהקסןלמשקלוהעיקרייםהגורמיםאחדעלמצביע10.4לוח
חייםבעליענפישלהגדולהחשיבותםהקיבוצית:התנועהשלהחקלאיתבתפוקההמוסף
תכונהכידועזאתויטמינים.ועתיררב-פרוטאינימזוןהמייצריםהענפים-ומטעים

שדהגידולישלמשקלםוקטנות.מפותחותתעשייתיותמדינותשללחקלאותאופיינית
ושלהרפתשלהתפוקהעררברציפות.וירדוחלרנמור,תמידהיההחקלאיתבתפוקה
השניםבמשראולםהשלושים,בשנותהחקלאיתהתפוקהמערראחוז51כ-היווההלול
קנויותבתשומותביותרהעתידיםהםאלהענפיםשניאחוז.45ל-זהשיעורירד

לגידולמחםהמעברולכןכאחד(,ובציוד-מספואבמיוחד-גלםבחומרי)המדובר
תוצר/תפוקה.הממוצעהיחסבהגדלתחשובגורםהיהפירות

ענפישלבמשקלםהרצוףבגידולהפסקהחלההשנייההעולםמלחמתבשנותרק

1965-1936נבחרות,שניםחקלאית:תפוקה10.4לוח

ענפים
אחרים

(5)

מטעים
אחרים

(4)

הדרים

(3).

חימשק

(2)

סר-הכל

(1)

1998 מחיריל״י,אלפי

1,358 487 52 1,941 3,838 1936

2,892 960 262 2,843 6,957 1940

7,158 2,429 298 10,847 20,732 1945

22,699 8,827 1,378 33,971 66,875 1951

43,292 18,243 4,118 52,701 118,354 1954

59,000 38,418 6,347 94,196 197,961 1958

82,071 55,187 14,243 129,527 281,028 1965

לסאלזלז

35.4 12.7 1.3 50.6 100.0 1936

41.5 13.8 3.8 40.9 100.0 1940

34.5 11.7 1.5 52.3 100.0 1945

33.9 13.2 2.1 50.8 100.0 1951

36.6 15.4 3.5 44.5 100.0 1954

29.8 19.4 3.2 47.6 100.0 1958

29.2 19.6 5.1 46.1 100.0 1965
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עםההדריםבענףהמשברבעקבותהקיבוץ,שלהחקלאיתבתפוקהוההדריםהפירות

מחדש,נפתחהאירופיהשוקכאשריפו.תפוזיבפניהאירופייםהשווקיםשלנעילתם

פישלגידולחלהשחרור,מלחמתלאחרמידהפוליטיהמצבבגללנוספתהפסקהולאחר

.1965ו־1951ביוהענףשלבפדיוןעשרה

המקומיבביקושהגידולעםששה,פיתקופהבאותהגדלההנשיריםענףתפוקת

שלתרומתוהגיעההששיםשנותבאמצעגבוהות.מכםחומותבאמצעותמוגןשהיהבשוק

בשנותבנסיעההגדולההגיאותהחקלאית.התפוקהמכללאחוז20לכדיחפירותענף

בגידולהשבעים,שנותבראשיתלביטויבאההמוקדמותהששיםושנותהמאוחרותהחמשים

7הכוללתהחקלאיתמהתפוקהאחוז30ל-ההדריםוענףהפירותענףבמשקלנוסף
כיון.

ענפיםשמשקללהסיקאפשרגבוה,הואוהפירותההדריםבענפיהמוסףהערךשמרכיב

היהועשויאחוז30עלהשבעיםבשנותעלההקיבוציתהחקלאותשלהמוסףבערךאלה

מהסר-הכל.אחוז40-35שלבתחוםלהיות

שדה,גידוליבעיקרכוללת(5טור,10.4)לוחאחרים׳׳ענפיםהשאריתקבוצת

8עבודהעתירישהםופירותוירקותקרקע,עתירישהם
מגוונתזאתשקבוצהכיון.

לומר,ניתןאךשהוא.כפיזהלנתוןרבהמשמעותאיןהגידולים,מבחינתבהרכבה,

חדשיםקיבוצייםיישוביםשלגדולמספרהוקםבהןבתקופותהפסקות,שתישלמרות

משקלםירידתשלברורהמגמהקיימת(1954ו-1951ביןושוב,1940ו-1936)בין

כמובןישעבודהועתיריקרקעעתירילענפיםהחקלאית.בתפוקהאחרים׳׳ענפיםשל

ומדינייםבטחונייםששיקוליםכיוןיישוב,שללקיומוהראשונותבשניםעדיפות
כלכלייםששיקוליםבעודליישוב,שנמסרוהקרקעמשבצותשלמיידיעיבודמחייבים

במשקלהזמניתהעלייהאתהעבודה.לכוחמיידיתתעסוקהמתןמחייביםוחברתיים

לכןניתן,1954ל-1951ביןושוב1940-1936בתקופותאחרים׳׳ענפיםשלהתפוקה

שקיבוץלאחראולםהחדשה׳,ההתיישבות׳גורםלכנותואולישניתןלגורםלייחס

בתפוקההוןעתיריענפיםשלמשקלםההתיישבות,בתהליךהראשוןהשלבאתעובר

שלהצל()מחירהאלטרנטיביתהעלותעלייתבגללוגדלהולךבחקלאותהמוסףובערך

ההתיישבות()תקציבהראשוניההוןמענקקבלתעםההוןבמלאיהנמרץוהגידולעבודה,

ארוכה.תקופהעלכידועהמשתרעבתהליךליישובהמועבר
המתייחסיםבנתוניםלביטויבאההתפוקהבהרכבשינוישלמכוונתמדיניות

יישוביבכלבעובדיםמחסורבגללהאחרים׳.׳הענפיםבקבוצתהנכלליםענפיםלמספר

השבעים.שנותבראשיתפריונםלשיאלהגיעהתחילו1960-1955ביןשניטעופרדסים7
יותר.קצרהואהנשיריםהפירותבענפיפריוןושיאנטיעהביןהפיגור

הששיםמשנותסורגום(;תירס,שעורה,)חיטה,בעלגידוליהםהשדהגידולרוב8

כסוכרגידוליםהשקיית-עזר;בעיקרהשקיה,השדהמגידולי)קטן(חלקקיבלוואילך
בלבד.שלחיןגידוליהםירקותשלחין;גידוליכללבדרךהםוכותנה
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הארבעיםשנותמאזיותרותיקים)וביישוביםהחמשיםשנותאמצעמאזהתנועה
ביותרהפשוטותהדרכיםואחתלעבודה,הביקושאתלהקטיןקיבוציםניסוהמאוחרות(

עליוהשטחהגיעהששיםשנותבאמצעואכן,עבודה.עתיריענפיםלחסלהיאלכך
משטחיבלבדאחוז50ל--העבודהעתיריהחקלאייםהענפיםאחד-ירקותגידלו
זהבענףההוןתשומת(.1950שלמהשטחאחוז60וכ-החמשיםשנותאמצעשלהירקות

ירדהלאולכןלקרקע,גםמסוימתבמידהאלאלעבודה,רקלאתחליףכידועהיא
המעובדשהשטחהעובדהגיסא,מאידךהקרקע.צמצוםכמומידהבאותההירקותתפוקת

בשטחיצמצוםחלבההתקופהבמשך30פיגדלכולו,ממוכןשגידולוכותנה,של
9עבודהעתירימענפיםהקיבוציםשלהיציאהעובדתאתממחישההירקות,

.

ייצורשיטות

מבנההותאםשבאמצעותוהצורותאחתרקהיהעבודהעתיריענפיםשלבממדיהםהצמצום
מימיהשכברלהדגיש,ישאולםעבודה.שלהצלבמחירילעלייההחקלאיהייצור

הון,עתירותייצורשיטותלהפעילהקיבוצייםהיישוביםנטוהתנועהשלהראשונים
ידיעלהוכתבאשרמסוים,מינימוםבעלתחייםרמתלהבטיחנאלצושהםכיון

ההכנסה.רמתעל-ידיולאחבריםבמשיכתוהצורךחברתייםשיקולים
על-ידיוהופעלונרכשובארץ־ישראללשימוששהוכנסוהראשוניםהטרקטורים

מיכנייםבכליםושימושוקציר,זריעהלחריש,בעלגידולישלמלאמיכוןקיבוצים.
שלהסמלהיווירקות,שחתמספוא,כגידולישלחיןובענפיהפירותבענפילעיבודים
שנותבראשיתעובדותבידייםהמחסורהשלושים.בשנותכברהקיבוציתהחקלאות
החייםבעליבענפיגםציודעתירותשיטותלהפעלתמוקדםבשלבהוליךהארבעים
הופעתהמעורב.המשק-החקלאיהייצורמערךשלעיקרוסובבעליוהציראתשהיוו
שינוייםגררהוהששים,החמשיםבשנותעופות,לגידולוהסוללותהחליבהמכוני

מהאויר,ואיבוקריסוסשיטותהופעלובעקבותיהםאלה.ענפיםשלבתפעולםמהפכניים
על-ידילפיקוחהניתניםמתקניםבאמצעותתערובתוהכנתהשקיה,עלמרחוקפיקוח

החקלאותשלאלהעםלקיבוציםהמתייחסיםהנתוניםאתלהשוותמענייןזהבהקשר9
1955ב-דונם49,000מ-ירדהיהודיתבחקלאותירקותהמעובדהשטחהיהודית.

יהודים.חקלאיםעל-ידיהענףעזיבתתהליךעלמצביעזה;1969ב-דונם29,000ל-
20מכדיתקופהבאותהירדהיהודיתבחקלאותירקותבגידולהקיבוציםטלחלקם
בקיבוציםיותרמהירהיהמהענףהיציאהשתהליךאומרתוזאתאחוז,15לכדיאחוז,
נתוניםגיסא,מאידךלפחות.הששיםבשנותהאחרים,היהודיםהחקלאיםביןמאשר
היהודיתבחקלאותכותנההמעובדהשטחהפוכה:מגמהעלמצביעיםהכותנהשטחיבדבר
אתהגדילושהקיבוציםבעוד,1969ב-דונם37,000ל-1959ב-דונם4,000מ-גדל
למ״ס(.שנתוני)ראהאחוז79ל-אחוז34מ-בענףחלקם
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והמופעליםמושבים(שלגם)ולעתיםקיבוציםשבבעלותהאזורייםבמפעליםמחשבים

עבודתאין-המאוחרלכל-השבעיםשנותראשיתלאחרכילומרניתןידיהם.על
מובנוואריזה,מיוןכמוהעזר,עבודותכלשםוגםבקטיף,אלאמובהקתכפיים
קשהשהיאזו,לבעיהמוקדשרבומאמץנפתרה,לאמיכניקטיףשלהבעיהרקמכבר.

המתוחהעבודהלוחעלכברנטלמטילהקטיפיםשלשהעונתיותכיוןלקיבוציםוכאובה

10ממילא
.

העבודה.עתירותשלהירידהאתממחישה10.5בלוחהוו/עבודהיחסיסידרת
יחםהקיבוצית.בחקלאותעבודהלשנת(1958)במחיריל״י13,000היה1936ב-היחס

ועלתקופהבאותההלא-קיבוציתהיהודיתהחקלאותשללזהבהשוואהגבוההיהזה
הייצוראת)הכוללתכולהבארץ־ישראלהחקלאותלממוצעבהשוואהוכמהכמהאחת

העלייהאתשאיפשרההשנייה,העולםמלחמתשלהגיאותהעבודה(.עתירהערביהחקלאי
מתחילהמטעים)תפוקההוןהבשלתשלתהליךשאפשרוהזמןהון,שלהנצולתבשיעור

זאת(,בתקופהדרושותאינןקטיףכגוןעבודותולכןהנטיעה,לאחרשנים4-3רק
שלהסידרהאולם.1954ב-ל״י9,000לכדיהוו/עבודההיחסלירידתזמניתהביאו

בחקלאותההוןבעתירותהגידולאתמתארתמכןשלאחרבעשורהוו/עבודהיחם
תוךוחצישנייםפיגידולהיינו,1965בשנתל״י23,000לכדישהגיעההקיבוצית,

בעודהקיבוצית,בחקלאותההוןמלאישלהנמשךהגידולשנה.11שלקצרהתקופה
השבעים,שנותבאמצעהמסתייםהעשורבמשךיציבכמעטהיהבענףהעבודהימישמספר
.1965שב-זועלאחוז35ב-לפחותעלתה1975שב-ההון,עתירותאתהגדיל

לארץ-האומדניםעםלהשוותישהקיבוציתבחקלאותהוו/עבודהיחסאומדניאת
היהודיתבחקלאותתעסוקהועלהוןמלאיעלשרשבסקינתוניולישראל.ישראל

ל״י5ל־ססס,מגיעוהוא,1936ב-הוו/עבודהיחםשלגםאומדןהכנתמאפשרים
.11כולההקיבוציתבתנועההמקובלהיחסממחציתפחותהיינו,(1958)במחירי

ל״י6,000הוא1951ב-הישראליתבחקלאותהוו/עבודהיחםעלגעתוןשלהאומדן
תוצר-גולמי/היחסאתאומדגעתון.1965ב-ל״י15,000ל-עלהוהוא(,1958)במחירי
1965וב-1951ב-(1958)במחיריל״י6,500ו-ל״י2,000ב-הישראליתבחקלאותעבודה

בהרבה,נמוכיםהתקופהכלבמשךהקיבוציתלחקלאותהמקביליםהנתוניםבהתאמה.

הקטיפיםעונתשהיאדווקא,הקיץבעונתביותרגבוההואלעובדיםהביקוש10
המקובלתבדרךזובעיהלפתורששיםאינםשהקיבוציםכיוןוהקציר.הדרים()להוציא

בשבתות,עבודהבאמצעותסיפוקועלבאהזההעונתיהביקושפועלים,שכירתשל
קבוצותוקליטתהספר,בתיילדישלגיוסיםאלה,בעונותהחופשותימימספרהקטנת

מישראל.נוערושלמחו״למתנדביםשל
,1968)שרשבסקילפיהואהאומדן11

,91עמי;1לוח,77עמי;1לוח,38עמי
(.8לוח
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ממוצע-ותוצרייצורגורמיביןיחסיםחקלאות:10.5לוח
1965-1936נבחרות,שנים

(1958)מחירי

ל: הוןביןיחם של:ממוצעתוצר ביןיחם
תוצר
למיגו

לתפוקה

(1)

קרקע
)ל״י
נם(לדו

(5)

עבודה
)ל״י

לשנות-
אדם(

(4)

היו

(3)

עבודה
)ל״י

לשנות-
אדם(

(2)

196 13,411 0.08 1,016 0.51 1936

202 9,859 0.07 677 0.46 1940

151 8,921 0.20 1,746 0.50 1945

90 1 1,663 0.23 2,675 0.42 1951

88 9,406 0.45 4,254 0.52 1954

109 10,465 0.43 4,519 0.50 1955

132 11,919 0.44 5,232 0.56 1956

154 13,099 0.43 5,642 0.58 1957

169 13,866 0.43 6,023 0.55 1958

188 15,525 0.40 6,173 0.5 3 1959

208 17,369 0.40 6,982 0.55 1960

226 18,784 0.41 7,650 0.56 1961

237 19,078 0.40 7,674 0.55 1962

252 20,016 0.40 7,914 0.56 1963

273 21,941 0.40 8,705 0.55 1964

280 23,339 0.39 9,184 0.55 1965

להכנתם.ששימשוחומר,6.1ו-10.3עד10.1לוחותמקור:

שלביחס,הנמוכה,העבודהעתירותאתממחישיםהוו/עבודהיחםשללנתוניםובדומה
12הקיבוציתהחקלאות

.

13מאזירדההקיבוציתהחקלאותשלהעבודהעתירות בבירורשמראהכפי,1940

(.30ו-א-,24א-,1א-לוחות,1971)געתוןלפינערכוהאומדנים12
הממוצעתהתפוקה;1936וב-1940ב-מאדנמוךהיהתוצר-גולמי/עבודההיחס13 ההבשלהתקופתואת)סמויה(אבטלההיתר,ביןמשקפת,שניםבאותןעבודהשלהנמוכה לחקלאות.האופייניתהוןשלהארוכה
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ממוצעהגדרתםמעצםהםהוו/עבודהיחסי.10.5בלוחתוצר-גולמי/עבודהנתוניסידרת

מסוימת.)שנה(זמןבנקודתלמשנהואחדגורםשביןהתחלופהשיעוראתמייצגיםואינם

לפתורחייביםשאותה-ייצורשלאופטימליתשיטהבחירת-הבעיהבדיוקזאתאולם

למצבהמתייחסיםשיקוליםעלמבוססותכאלההחלטותהייצור.מערכתלהפעלתהאחראים

שולייםתחלופהשיעורישלעיתיתסידרהעל-ידיניתןלזאתהכמותיהביטויבשוליים.
עיתוי,מבחינתהמקבילים,הנתוניםעםזאתסידרהשלהשוואה(.10.7)לוחבייצור
ניכרתבמידהגבוהיםהשולייםהתחלופהששיעורימראה,10.5לוחשל3בטור

במשךעולהלעבודההוןביןהשוליהתחלופהשיעורגםהוו/עבודה.יחסשלמהממוצעים

שלוהעלייהשקצבברור,זאתעםיחדסדירה;פחותקצתבצורהכיאםהתקופה,

הוו/עבודה.מהיחסנמוךהואכאלה,אומדניםישעבורםוהששים,החמשיםבשנות
תוצר-גולמי/הוו/עבודה,יחסי-הללוהסדרותכלנתונידבר,שלקיצורו

ממחישיםועבודההוןביוהשולייםהתחלופהושיעוריעבודה(שלממוצע)תוצרעבודה,

להפעלתהמאמץואתהקיבוציתהחקלאותשלהענפיבמבנהשינוישלהמדיניותאת

למוצריםוהולכתגדלהעדיפותלכןנתנהזאתמדיניותציור.עתירותייצורשיטות
ייצורם.תהליכיכלאתבקלותלמכןשניתן

ליצורגורמישלהיחסיומשקלםתשואה-עולח-לגודל

הפריוןמגמתשלראשוניניתוחמאפשריםהממוצע,התוצרשהםתוצר/תפוקה,יחסי

-וכדומההוןשלעבודה,שלממוצעתתפוקה-כאלהממוצעיםאולםזמן.פניעל
הייצורגורמישלמתרומתםומתעלמיםאחד,ייצורלגורםהתוצראתבסמוימייחסים
הגורמיםכלשלתרומתםאתבו-זמניתלאמודישכךעללהתגברכדיהאחרים.

ייצור,פונקצייתשלאומדניםבאמצעותלביצועניתןזהלייצור.)הרלבנטיים(
מספרקביעתתשומה.נתוניעלתפוקהאותוצרנתונישלרגרסיהניתוחהמחייבים

רמתכזה,ניתוחעורכיםעבורוהענףמתכונותמושפעתניתוחלצורכיהתשומות

לצורכיולאמודלזהותשישהמשתניםואיכותם.הנתוניםוזמינותהרצויה,ההקבצה
הרציפההסידרהוקרקע.הון,מלאיעבודה,-לפחות-הםהחקלאי,הייצורשלניתוח

מבטיחהלרשותנוהעומדתהקיבוציתבחקלאותותשומותתפוקותשלוהאמינההמפורטת

השיטהיישוםידיעלוזאתייצור,פונקצייתשלחתךלאומדנימוצקסטטיסטיבסים

ייצורפונקציותשלמכלולנאמדלכךבהתאםאחת.משוואהבןמודלשלביותרהפשוטה
הכלליתהפונקציהעלמבוסםלהלןהדיוןהייצור.בגורמיהומוגניותשהןקוב-דגלס,

11הנדרשים*לגדליםטובקירובהנותנתביותר
.

האלטרנטיביות.הפונקציותומיגווןהבסיסיהמודלמבוססשעליהןהתצפיות1י*
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אופייניותתכונותעלמצביעיםשנגזרוהייצורפונקצייתשלהגמישותאומדני
השנים12מ-אחתככלהייצורגמישויותשסכוםמלמד,10.6לוחהחקלאי.הייצורשל
מיחידתיגדולהחתך,אומדנינערכושעבודו,1965ו-1954בין

*

15
שאומדניכיון.

עלמגבלותהוטלולאבהםקוב-דגלסייצורפונקציותשלממודליםנגזרוהגמישות
שלבתנאיםהופעלההקיבוציהמשקשלשהחקלאותמשמעואלהתוצאותהמקדמים,סכום
המקובלתהסדרהאתמאשראכןזה,ממצאהששים.בשנותאפילולגודל,עולהתשואה
16הייצורפריוןעלחיוביתמשפיעגודלשלפיההקיבוצית,בתנועה

שממדיכיון.
גדוליםהיווהששיםהחמשיםבשנותבייצורה(המופעלות)והתשומותהחקלאיתהתפוקה

שאפילומלמדים.הםאלה.לממצאיםגדולהחשיבותישהשלושים,בשנותמאשרכמהפי
מכדיקטניםהםהששיםבשנותהקיבוצייםבמשקיםהחקלאותענףהגיעאליהםהממדים
הגמישויות,סכוםשלבערךהירידהאולםלגורל.היתרונותמלואאתלנצליהיהשניתן
האחרים(,מהמודליםבחלקיותרבולטתאף)ושהיא10.6מלוחללמודניתןעליה

לאכברגודלשבולמצבמתקרבלפחות()הגדוליםבקיבוציםהחקלאותשענףמשמעה
יותר.מעולהביצוערמתלהבטיחיוכל

הייצור.גמישותבאמצעותלמדודאפשרייצורגורםכלשלהיחסיתהתרומהאת
ייצורגורםכלשלהייצורגמישותביוכיחסזהמשקללחשבניתןקוב-דגלםבמודל
שרובןהעובדה,עצםקרקע.שלהייצורלגמישויותראשיתנתייחסהגמישויות.וסכום

שתרומתפירושהסטטיסטית,מובהקותאינןשנאמדוקרקעשלהייצורגמישויותשל
17ביותרחשובהאיננההחקלאילייצורהקרקע

שהםמקדמיםאותםאפילוכו,עליתר.

שלתשומותבחקלאות,תוצרחקלאית,תפוקהשלמפורטתסידרהעלמבוססותשנאמדו, .1965-1954ב-הקיבוצייםמהמשקיםאחדכלעבורהשלחין,וקרקעהקרקעסר־כלעבודה, דיוןמוצגבמאמר(;1979)831-1.<£1ראהיותרקצרה)לנוסחה(.1974)ברקאיראה המודלאומדנישלהסטטיסטיתהאיכותועלהנתונים,עלהמושגי,הצדעלמפורט המקדמיםאומדני(.6-2)מודליםיותרמפורטיםמודליםחמישהושל(1)מודלהבסיסי דומים.המודליםמחמשתהנגזרים
שלהייצורגמישותאתכולליםאיןהגמישויותבסיכוםאםגםתופשזהדבר15 האלטרנטיביות.הפונקציותכלשלמהאומדניםגםנגזרתתוצאהאותההקרקע.
בשנותהקיבוציתבתנועהשהתנהלהלוהטבויכוחחשיבותבעלתהיהזאתנקודה16 יישובשלהאופטימליוהכלכליהחברתיהמבנהולפיכךהגודל,בדברוהשלושיםהעשרים שנים,באותןשנוהלהציונית,בתנועההויכוחשלבהקשרגםנדוןהנושאקיבוצי. טענותהועלובוקיבוצים,שלהכלכליהקיוםכושרבדברהעשרים,בשנותבמיוחד יישוביםעםוחסרונותיהםיתרונותיהםאתלהשוותנסיוןונערךקיבוציםונגדבעד פרטית.יזמהעלהמבוססים
במודלהמופיעהמשתנהשהיאהקרקע,סר-כלעבוררקלאנגזרתזאתתוצאה17 אלטרנטיבית.בצורההמוגדרתקרקעעבורגםאלאכאן,מתייחסיםהננואליוהבסיסי בעל.ואדמתשלחיןאדמתביןומבחינהקרקעלסוגימיוןהמאפשרתהגדרההיינו, עבוראחוזים(5)מובהקיםגמישותמקדמילגזורניתן(4ו-)(2)שבמודליםבעוד מובהקיםאינםבעלאדמתעבוראלהממודליםהנגזריםהגמישותמקדמישלחין,אדמת 21ו-17עמי,1974)831-1<£11ראהאומדנים.נערכיםשעבורןהשניםרובלגבי (.6ו-3ולוחות
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10

לוח

10.6

חקלאות:

פריון גורמי

ייצור,

שויות
גמי

פריון,

ותרומה

יחסית

לתוצר

- 1965-1954

)מחירי

1958

)

גורמי

הייצור

תרומת

שואה
ת

שות
גמי

פריון א

(1958=100)

מדד

)אחוזים(

לגודל

קרקע

עבודההון

פריון

סו-כל^

תוצר

(4)+(5)

+(6) קרקע

עבודההון

כולל

שומה
הת

גולמי

(6):(7)

(5):(7)

(4)

:(7)

א 100

( 2 (:) 1 ) (10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

23.0

14.3

62.7

1.504

0.346

0.215

0.943

76.3

74.6

56.9

1954

-4.1

15.5

88.6

1.335

0.055

0.207־

1.183

79.2

80.0

64.1

1955

5.8

20.1

74.1

1.313

0.076

0.264

0.973

89.7

87.6

78.6

1956

8.6

24.0

67.4

1.314

0.113

0.315

0.886

94.9

94.1

89.3

1957

0.3

22.9

76.8

1.318

0.004 0.302ג

1.012

100.0

100.0

100.0

1958

3.5

25.1

71.4

1.237

0.043

0.311

0.883

99.5

102.4

101.9

1959

1.3

21.6

77.1

1.261

0.016 0.272ג

0.973

109.7

102.7

112.7

1960

6.4

25.0

68.6

1.228

0.078

0.307

0.843

118.0

104.1

122.8

1961

4.8

20.8

74.4

1.090

0.052 0.227ג

0.811

118.1

109.3

129.1

1962

1.2

25.1

73.7

1.081

0.013 0.271ג

0.797

120.3

111.4

134.0

1963

11.3

16.8

71.9

1.199

0.135

0.202

0.862

130.1

107.3

139.6

1964

8.4

24.7

66.9

1.279

0.107

0.316

0.856

134.9

106.3

143.4

1965

־

קרקע,

, ) 1 - מלאי

הון גולמי,

1ע - שומת
ת

עבודה

תוצר

גולמי,

= ¥ שר
כא

ץ הוא

א שוואה
המ

היא

ו-

4
- קבוע.

ראה

גם בטכסט.

עד 10 . בטורים1

המוצגות8

הייצור

תרומות

גורמי

על-ידי

שוקללו

שומות
בת

ב שיעורי

שינוי
ה

ג מקדמים

אלה

אינם

מובהקים

ברמה

של 5 אחוזים.

מקור:

תוצר גולמי

מלוח

10.3

;
שומות

ת

מלוחות

10.1

, 10.2

,
ו-

6.1 )וחומר

ש
שימ

ש

בהכנסתם(;

שויות
גמי

פריון -

ראה

הערה

א.
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עולותאינןמקרהשבאףנמוכות,ייצורגמישויותעלמצביעיםסטטיסטיתמובהקים
10הגמישויות(מסכוםאהוזים8-5שלבתחום)רובוהגמישויותמסכוםאחוז11על

.

התרומה-הקיבוציתהתנועהשלהחקלאיהייצוראתהמאפיינתתופעהעלמצביעזהכל
הגולמי.לתוצרקרקעטלהקטנה,

לתקופהרקהייצורפונקצייתאומדנימתייחסיםהנתונים,איכותשלבעיותבגלל
גםשנערכותפוקה/הוו(.)יחםהוןשלהממוצעתהתפוקהאומדניאולםואילו;1954מ-

הראשונות.בשניםהוןשליחסיתנמוכהתרומהעלמצביעים,1951-1936לתקופה
20ל-ההוןתרומתשלניכרתבעלייהמתבטאת1957ל-1954ביןהתשואהבשיעורהקפיצה
בעתירותהגידולעםאחתובעונהבעתשחלה)השולי(,בפריוןנוספתעלייהאחוז.
המוקדמות.הששיםבשנותאחוז25כ-שללתחוםהתשואהשיעוראתהביאהההון,
אי-הסדירותאתכנראההמשקפתהתשואה,שלהעיתיתהסדרהשלאי-הסדירוחולמרות

החקלאיהייצורבתהליךהוןשלשחשיבותוספקללאמגלההיאהגשמים,עונותשל
וגדלה.הלכהבקיבוצים
קביעהמאפשרתהיאאךסדירה,איננההעבודהתרומתשלהעיתיתהסידרהגם
העבודהתרומתשללממוצענתייחסאםזמן.פניעלהמגמהושלסדר-הגודלשלברורה
במשקהחקלאילתוצרהעבודהשתרומתולומרלהכלילניתן,1955וב־1954ב-לתוצר השבעיםשנותבמשךוירדההחמשים,בשנותמהסר-הכלאחוז75לכדיהגיעההקיבוצי
האחריםמהמודליםשנגזרועבודהשלהייצורגמישותאומדניאחוז.70כ-שללתחום 65כ--יותרקטןמשקלהעבודהלתרומתמייחסיםהםכיאםתמונה,אותהיוצרים
שלהיחסיתהתרומהשלהאיטיתהירידהאת(.83,1974<ו״ו31)החמשיםבשנותאחוז
לגדוללמעשהחדלההחקלאילייצורהעבודהשתשומתלכךלייחסישלתוצרעבודה

הוו/עבודההיחסגדלמעשורפחותותוךמהר,גדלההוןשמלאיבעוד,1958מאז לולאיותר,הרבהקטנההיתההחקלאילתוצרעבודהשלהיחסיתתרומתהשניים.פי הייצורגורמיביוזהביחסשינוייםעקבעבודהשל)השולי(בפריוןהגידול לעיל.הוזכרושכברהחקלאיהייצורשלבטכנולוגיהמהיריםושינויים

וטכנולרגיהכוללפרילז

,10.7מלוחללמודניתןעליהעבודה,שלהשוליבפריוןהעלייהשלהחזקההמגמהאת שלבתנאיםהוו/עבודהביחסהניכרתהעלייהשלבמונחיםלהסבירלכאורהניתן ללמוד,ניתןתקופהלאותההוןשלהשוליתהתפוקהמסידרתאולםקבועה.טכנולוגיה
ההון(,בעתירותהעלייה)למרותאחתובעונהבעתעלתההוןשלהשוליתשהתפוקה

אמין.אינו1954ל-במיוחדר״גבור.האומדן81
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תחלופהושיעוריוקרקע,הון,עבודה,שלשוליתוצרחקלאות:10.7לוח
1965-1954שוליים,

תחלופה
יים

קרקע
בעבודה

נם)דו
לשנות¬

אדם("1

(7)

שיעורי
1 ׳לוש תוצר

הון
דהובעב
של)צי

1958
לשנות-אדם(

(6)

נומינלי קרקע
של)לי

1958
נם(לדו

(3)

הוו:
שיעור
תשואה
ריאלי

(2)

עבודה
של)צי

1958
לשנות-

אדם(

(1)

בוהו

(5)

עבודה
)ל״י

לשנות-
ארם(

(4)

282 45,758 0.215 2,406 10.7 0.066 3,016 1954
1,993 6 7,516 0.129 3,564 2.1 0.062 4,186 1955
1,112 50,523 0.145 4,013 4.0 0.085 4,446 1956
6 32 41,743 0. 175 4,382 7.2 0.108 4,550 1957

19,240 53,444 0. 146 5,772 0.3 0. 108 5,772 1958
1,607 51,000 0. 127 5,409 3.3 0.107 5,304 1959
4,959 72,313 0.113 7,201 1.4 0.096 6,942 1960

850 59,556 0.175 7,656 8.2 0.116 6,968 1961
1,168 78,277 0. 172 8,781 6.3 0.086 7,358 1962
4,492 67,383 0. 189 10,415 1.8 0.110 8,086 1963
469 110,933 0.131 13,542 21.3 0.078 9,984 1964
602 69,550 0.210 16,131 18.5 0. 141 11,128 1965

לה.הסמורוהטכסט29הערהראהלהסבריחסיים.למחיריםמותאםא

המחיריםברמתהשינוידעדדיחסיים(למחירים)מותאםהריאליהתשואהשיעורנ
בטכסט(.)ראה

,1955בשנים57,186,79,916114,271אדם(:לשנות)ל״ישוטפיםבמחיריםג

בהתאמה.,1965ו-1960

.10.6ללוחאבהערהמתוארותהרגרסיותמקור:

אנוהייצורתורתשלהבסיסייםמהמשפטיםירדה.לאקרקעשלהשוליתהתפוקהואילו
עוליםאינםהייצורגורמישלהשוליהפריוןשלאלהסימולטניותשמגמותיודעים,

שלהכוללבפריוןעלייהעלמצביעיםהםלהיפר,קבועה.טכנולוגיהעםבקנה-אחד
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12המדידותלתשומותלייחסהאפשרשאיבפריוןעלייההיינוהייצור,גורמי
.

בפועל)השנתי(הגידולביןכיחסמוגדרהייצור׳גורמישלהכולל׳הפריון
מגידולכתוצאה)בתפוקה(בתוצרהמצופההגידולוביןהתפוקה(של)אוהתוצרשל

התשומותבממדיבפועל

19

20
מדדישלסידרההכנתמחייבתכוללתשומהמדדהכנת.

משוקללתשומהומדדהתוצר,שלבפועלהגידולאתהמייצגתגולמי,)תפוקה(תוצר
מבוססמשוקלללתשומהמדדשלההגיוןבתוצר.המצופההגידולאתלייצגשתפקידו

שיקוליםגורמים.מספרשלסימולטנישילובהמחייביםבמציאות,הייצורתהליכיעל
וביןגורםכלשלהייצורגמישותביןביחסהשימושעלמצביעיםהייצורמתורת
כיוןזה,מדדהכנתלצורךביותרהטובכשקלולהגורמים(כל)שלהגמישויותסכום
בתשומותמגידולכתוצאהבתוצרהמצופההגידולאתלייצגבאהכוללתהתשומהשמדד

פונקציותשלפרמטריםשהן(10.6בלוח)המוצגותהייצורגמישויותהמדידות.
21זאתלמטרהלכןישימותכולו(,המשקשל)אומדוברבוהענףשלייצור

כיון.
הבסיסשנתבחירתעשויהלשנה,משנהסדירהלאבצורהמשתניםאלהשפרמטרים
הדרךהכולל.הפריוןמדדעלולפיכךהכוללתהתשומהמדדשלהמגמהעללהשפיע
עשינושאכןכפימשתנים,במשקליםלהשתמשהיאזהקושיעללהתגברביותרהטובה
(.2טור10.6)לוחהתשומהמדדבחישוב

שעבורןהשנים11בתקופתאחוז42ב-עלתההייצורגורמישלהכוללתהתשומה
היא1965וער,1958לאחרהואטהתשומהשלהגידולשיעורזה.מדדלחשבהיהניתן
שלהשנייהבמחציתגםנמשךשזהוכנראהבלבד,אחדכאחוזשלשנתיבשיעורגדלה
1958ו-1954שביןבתקופהאולםהשבעים.שנותשלהראשונהובמחציתהששיםשנות
ושיעורלשנה,אחוזים7.5הכוללתהתשומהמדדשלהממוצעהשנתיהגידולשיעורהיה
ההבדלהארבעים.ולשנותהשלושיםלשנותהאופיינימהשיעורנמוךהנראהכפיהיהזה

אתמאשר1958ואחרילפניהכוללתהתשומהמדדשלהגידולשיעוריביןהגדול

למודליםגםמתייחםהשוליתהתפוקהטלזמןעל-פניהמגמותבדברלעילהנאמרכל19
מהתטומות.באחתמופיעיםגלםוחומריהתלויכמשתנהתוצר()ולאתפוקהמופיעהבהם 1ג<1ראה

(.8ו-7ולוחות(,6ו-)(,4)(,3)מודלים,1974)83ינ
בפועלהתוצרגידולביוההפרשהואמטרהלאותהלשמשהיכולאלטרנטיבימודד02 הערה,7פרקראהבפועל.התשומותגידולעל-ידיהמיוצגהתוצרשלהמצופהוהגידול
בטכסט.שםהנאמרואת,5

לגמישויותבקירוביםלהשתמשנאלציםכאלהבנושאיםהעוסקיםרביםמחקרים21 הגורמיםשלהייצורגמישויותאתבמישריןלאמודקשהרביםשבמקריםכיוןהייצור,
גורמישלחלקםבדברהנתוניםאתזהלצורךליישםהיאמקובלתטכניקהמדובר.בהם חלקםשלכזהזיהויאולםהייצור.גמישויותעםולזהותם)בהכנסה(בתפוקההייצור ספציפיתתכונהבדברהנחהמחייבהייצורגמישויותעםבתפוקההייצורגורמישל
בדברוההנחה-לגודלסקבועה)תשואהלינאריתהומוגניות-הייצורפונקצייתשל זה,במקרהדרושההיתר,לאהללוההנחותמשתיאחתאףתחרותי.משק-המשקמבנה הייצור.גמישויותאתבמישריןלאמודהיהשניתןכיון
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הראשוןמקומואתהחקלאותענףפינההחמשיםשנותשבסוףלעיל,שהובאהההערכה
22הייצורבענפימשאביםלהקצאתכיעד

.

התקופהלכלנתייחסאםביןביותר,מזורזבקצבגדלחקלאותשלהגולמיהתוצר

לכלבנפרדנתייחסאםוביןהשבעים,שנותלאמצעקרובהמסתיימתשנים,כעשריםשל

יותרהרבהגדלשהתוצרכיון.1954-58,1958-65,1965-71המשנהמתקופותאחת

בשיעורמאד,מהרגדל-הכוללהפריוןמדד-שניהםביןהיחסהתשומות,מאשרמהר

ביןבפריוןהעלייהקצבכיאם.1965ב-המסתיימתהשנים11בתקופתאחוז80כ-של
הכוללהפריוןעליית,1958ו-1954שביןמזהנמוךהיה1965ו-1958השנים

שאי-אפשרואף־על-פיביותר.מרשימההיאאחוזים4עלהעוליםשנתייםבשיעורים

הגידולשיעוריאםספקהשבעים,שנותבאמצעהמסתייםלעשורדומהאומדןלהכיןהיה
הגידולשיעור.1965ו-1958שביןמאלהרבהבמידהנמוכיםהיו1965לאחרבפריון
בתקופת-כולההישראליתהחקלאותשללזהדומההקיבוציתבחקלאותהכוללבפריון

הגידולשיעורהיה,1965ו-1954ביןהיינוכולה,בתקופהאולם,1958-65המשנה
23בכללהשבחקלאותמזהיותרגבוהבקיבוציםבפריון

.

העבודה.כוחשלואיכותטכנולוגיהלכנותשמקובלמהאתמודדהפריוןמדד
החקלאיבייצורביותרהחשובהחידושהיהבעלבגידוליממונעחקלאיבמיכוןהשימוש

החקלאיםעל-ידיהמוקדמותהשלושיםובשנותהעשריםבשנותישראללארץשהוכנס

באותןהיודגנים()לקצירוהקומבייןהטרקטורהקיבוצים.על-ידיובמיוחדהיהודים
24חידושיםשלהסמלהשנים

שלביותרמהירבתהליךההתחלהרקהיתר.זאתאולם.

הכנסתהאחרונות.השנים40במשךהחקלאיהייצורשלבטכנולוגיהמהפכנישינוי
דשניםהרכבה;שלחדשותשיטותהנהגתפירות;ושלשדהגידולישליותרטוביםזנים

השימוששלהמהירההתפוצההארבעים;ובשנותהשלושיםבשנותהדברהוחומריכימיים

והפרחים,הירקותגידוליעונתאתלהאריךבכדיהחמשיםבשנותפלסטייםבכיסויים

החלוציםכללבדרךהקיבוצייםהמשקיםהיובהםהייצורבתהליךהחידושיםמקצתהם

לתקופהייצור,גמישויותשלגםולפיכךההון,מלאישלישיריםאומדניםאין
1974ב-ואף1972)שבשנתבחקלאותעבודהתשומתבדברהנתוניםאולם.1965שלאחר
האטהשחלהוהעובדההשבעים,בשנותקרקעעלהנתונים(,1958שב-מזאתנמוכההיתר.

כל-מכןלאחרהמיתוןובשנותהששיםשנותשלהראשונהבמחציתגםבחקלאותבהשקעה
שנותואמצעהששיםשנותאמצעשביןשבעשורלעיל,שהובאהההערכהאתמחזקיםאלה

לזהוקרובקטןהקיבוציתבחקלאותהכוללתהתשומהבמדדהגידולשיעורהיההשבעים
.1965ו-1958שבין

בדומהגעתון,שאומדנילצייןיש(.12א-לוח,192עמי,1971)געתוןראה23
שלישיריםאומדניםעלמבוססיםאינםאחרות,במדינותהמחקריםברובלאומדנים
בדברהנתוניםהםהכוללת,התשומהמדדלהכנתהשתמשבהםהמשקליםייצור:גמישויות

בהכנסה.הייצורגורמישלחלקם
עיו-חרוד.קיבוץעל-ידי1928ב-הובאבארץהראשוןהטרקטור24
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מצטייניםבותחוםהעדר,שלקפדנית)מיון(סלקציהשלמדיניותהפעלתהדרך.ומורי
בעולם.לגבוההבקיבוציםהחלבתנובתאתהפכההקיבוצית,התנועהשלהבקרמגדלי )גידולהלוללענףגםהוכנסושבהםהחידושבמידתדומיםטכנולוגייםשינויים
למשל(.בסוללות,עופות

המהפכנייםהחידושיםשלביותרהמעניינותהדוגמאותאחתהיאשההשקיהדומה
החמשיםבשנותאלומיניום,צינורותשללשימושהכנסתםהחקלאית.בטכנולוגיה
איפשרבפלסטיקהלשימושוהמעברהבסיסית,בהשקעהניכרחסכוןאיפשרההמאוחרות,

בצנרתהראשיים,בקוויםשימשושעדייוהמסורתיים,המתכתצינורותשלהחלפתםאת
לחסכוןכאמצעיהשלושיםבשנותעודהוכנסהבממטרותהשקיהזהה.קוטרבעלתפלסטית
חסכוןהבטיחהבממטרות,לשימושהודותשהתאפשרהבלילה,השקיהובעבודה;במים
אתלהקטיןשניתןהניסוייםהוכיחויותרמאוחרבשלבההתאדות;הקטנתבגללבמים
כמויותעלבקרהלהבטיחהמאמץאתהגבירהומחריפהההולכתהמיםמגבלתהמים.מנות
אלקטרו¬בקרהמנגנונילהכנסתהששיםשנותסוףמאזוהוליכההשקיה,שלעיתויועל
ההשקיה.במערךניים

לשפרבחשיבותו,האחרוןאיננושבודאיהרצוף,המאמץאתלהזכירישלבסוף,
מחציתכמעטהיו1954ב-האדם.כוח-ביותרהחשובהייצורגורםשלהאיכותאת

הייצורמערכתבהפעלתהנסיוןוצבירתשנים,מששפחותשלותקבעליהקיבוצים
25הפריוןבסדרותמובהקביטוילידיבאה,1965ו־1954שביובתקופהשלהם,

.

הכשרהולהקנייתהשכלהלמתןגבוההעדיפותומתמידמאזנתנההקיבוציתהתנועה
מועמדיםחברים,-התנועהשלהקבועהאדםכוחעלשנמנהמיכללמעשה,מקצועית.
בחקלאותספציפיידעשלשילובהמאפשרתכלשהיפורמליתבמסגרתלמד-המשקוילדי

הכשרהידע,רכישתשלרצףולפיכךאופקיםהרחבתמבטיחהזודרךכללית.השכלהעם
שלשילובהמאפשרותפורמליות,לימודמסגרותלא-פורמליות.במסגרותגםומיומנות הנמניםלכלמאפשרותחקלאי,משקהנהלתשליותרהמופשטהמימדעםמהשדההנסיון

המיומנותואתהידעאתולקדםלשפרכאחד,וצעיריםותיקיםבמשקיםהעבודה,כוחעל
בהרכבבשינוייםשהתבטאעלות-תועלת,בניתוחוהולךהגוברהשימושאתשלהם.

שלאופקיםולפיתוחהניהולשיטותשללייעוללייחסאפשרהענפי,ובמבנההתפוקה
מקצועית.והכשרההשכלהלהקנייתוניתנתשניתנההגדולההעדיפותלדרגתתודותיזמה

ראהיותרמקיףדיוןלהלן.12בפרקנדונהפריוןעלוונסיצבירתשלההשפעה25
(.1973)831־1(331ת1,611^1131־1
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הייצורגורמישלהשוליתהתפוקה

היתד■1965וב-בהתמדה,עלתהעבודהשלהשוליתשהתפוקהלמדים,הננו10.7מלות

גורמיכלשל)בשוליים(הפריוןזאתשבשיטהמאחר.1954שלמזאת3.5פיגדולה
גידולעבודה.בפריוןהשינוייםאתמשקפיםאלהנתוניםסימולטנית,נמדדהייצור
אותהבמשךהוו/עבודהביחסוחצישנייםפיהגידולעל-ידיחלקיתמוסברזהניכר

(.10.5)לוחתקופה
הגידולאתהמסביריםהגורמיםמביןאחדרקהםזהביחסשהשינוייםהעובדהעל
באותהעלההוןשלהשוליהפריוןשגםמהעובדהלמדיםהננוהעבודהבפריוןהניכר

מלהיותאמנםדחוקהזאתסדרה.1965ב-אחוז14.1ל-1954ב-אחוזים6.6מ-תקופה
להיותעשוי1965ל-הוןשלהשוליהפריוןאומדןולכן,1965ל-1960ביןסדירה

אתיותרטובהבצורההמשקףכאומדןאחוז11ל-נתייחסאפילואולםחריג.אומדן

שלהפריוןסדרתשגםלומרניתןאזגםהששים,שנותבאמצעהוןשלהשוליהפריון

בקצבזאת.תקופהבמשךמשביעי-רצוןהישגיםעלמעידההקיבוציתבחקלאותהון

חלה1957ו-1954ביןהתקופה.במשךשינוייםחלוהוןשלהשוליבפריוןהעלייה

נעים1964ועדמאזשנים.שלושתוךאחוז11ל-אחוזים6.5מ--ניכרתקפיצה
כלפיחריגהשובחלה1965ובשנתאחוזים,11ו-9שביובתחוםהשוליהפריוןערכי

אחוז.14כ-שלבמיוחדהגבוהלשיעורמעלה
להערכהלהגיעניתןאולם,1954לפנישוליתלתפוקהדומיםאומדניםלנואין

הממוצעהפריוןסדרתבסיםעלהמוקרמות,והחמשיםהארבעיםשנותלגביכלשהי

והתוצרבמיוחד,הגבוהיםהוו/עבודהיחסי(.10.5לוח-הוןשלהממוצעת)התפוקה
מלמדיםהארבעים,ובשנותהשלושיםבשנותבמיוחדהנמוךלהם,התואםהממוצע

,1954שלהאחוזים6.5מ-גבוהההיתהשניםבאותןהוןשלהשוליתשהתפוקהשהאפשרות

אתהמשקפיםהממוצעת,התפוקהשלהללושהאומדניםאמנםנכוןביותר.קלושההיא

הנמוךהשולימהפריוןגםמושפעיםהקיבוציים,היישוביםאוכלוסייתבכלהמצב
שלשיאבתקופותנמוכהממוצעתלתפוקהלצפות)ניתןהחדשיםהיישוביםשלבהכרח

שיעור(.1937-39ו-1949-52,1946-47בתקופות-המשנההיינוחדשיםיישוביםהקמת
7-6ל-להגיעלפיכך,יכל,לאהארבעיםובשנותהשלושיםבשנותהגולמיהתשואה
נמוךהנראהכפיהיהוהואהחמשים,שנותלאמצעמייחסיםשלנושהאומדניםאחוזים
תוצר/הווויחםהוו/עבודהיחםסידרותשלמהערכיםגםללמודשניתןכפימזה,

שניתןתשואהשיעוריבדברהמסקנותאלה.עשוריםבשניהון(שלממוצעת)תפוקה
שנים,באותןמקובלתשהיתהההערכהאתמאשרותהייצורפונצקיותמאומדנילהסיק
היהבקיבוציםההוןשפריוןהקיבוצית,התנועהשלכאחדוהחסידיםהיריביםאצל

נמוך.
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במידהכלשהי.מגמהמגלהאינהקרקעשלשוליתתפוקהשלהעיתיתהסידרה
ניתןאחוזים(,5שלברמהמובהקיםהאומדנים12מתיר5)רקעליהלסמוךשניתן
היאהחקלאילייצורקרקעשלבשולייםשהתרומהכךעלמצביעיםשהאומדניםלומר
26קטנה

עלייהשללמגמהלצפותהיהניתןשכןראשון,ממבטמפתיעאולינראהזה.
שהיחסבעודהוו/קרקע,היחסשלהמהירההעלייהבעקבותקרקעשלהשוליתבתפוקה

ירד.לאעבודה/קרקע
לתופעהמההסברחשובחלקמספקתהקיבוציתהחקלאותשלהענפיהמבנהבחינת

הקיבוציתשהחקלאותנאמרכברקרקע.שלגדלהושאינהנמוכהשוליתתפוקהשל
והדרים.נשיריםפירותכגון׳יקרים׳ומוצריםמהחיחלבוניםשלבייצורמתרכזת

שללתוספתהודותהתוצרתוספתההגדרה,לפיהוא,קרקעשלהשוליתהתפוקהערך
הןבייצורהמשתתפיםהאחריםהייצורגורמישלהכמויותכאשראחת,קרקעיחידת
כגידולהוןעתירבענףלתוצרמעטרקלהוסיףיכולהקרקעשלאחדדונםתוספתאפם.
שלהחקלאיתמהתפוקהאחוז50-45תורמיםאלההוןעתיריוענפים-חייםבעלי

הפירותענפישלבתפוקהמשמעותיתתוספתלגרוריכולהאינהקרקעתוספתהקיבוצים.
הגידולכן,עליתר(.10.4)לוחהחקלאיתמהתפוקהאחוז20-15התורמיםוההדרים

גידולבעקבותיולגרורצריךהייצורתורתשלהעיקרים)שלפיהוו/קרקעביחס
ובהדרים.החייםבעליבענפיגדלההשקעהשלתולדהבעיקרהואקרקע(שלבפריון
כלהחקלאות,ענפילכלמצרפיתייצורפונקצייתעלהמבוססכמותיבניתוחלכן,

היאקרקעשבהםבענפיםהוו/קרקע,יחםלעלייתהורותלתפוקה)בשוליים(התוספות
משקלםבגללכלא-היוונעלמותזניח,גודלהןהיחסיים,בממדיהחשובהתשומה
אותםשלהיחסישהמחירלציין,גםישלבסוףהחקלאי.בייצוראלהענפיםשלהקטן

התקופהרובבמשךיירדיחסית,גדולהבייצורםהקרקעשעתירותחקלאיים,מוצרים
שלהשוליתהתפוקהערךשל)יחסית(להקטנהתרםזהגורםהדברים.מתייחסיםאליה
לייצורם.המשמשתקרקע

והמוצריםהעבודהבשוקיוהאלטרנטיבותצלמחירי

הרקיעולאבוודאיהשלושיםובשנותהעשריםבשנותהקיבוציתהחקלאותשלההישגים
עודנכוןוזהניכר,שיפורמראיםכברהשלושיםשנותסוףעלהנתוניםאךשחקים,
פנימית,בוחןאבןכידועהיאזמןפניעלהמגמהאולםהארבעים.שנותלגבייותר

לשניקרקעהמשתנהפורקבהםהמודלים,עלהמבוססיםהשוליהפריוןאומדני26 ברברהבסיסי,מהמודלשנגזרובתוצאותתומכים-שלחיןואדמתבעלאדמת-מרכיבים הטובהמייצגספקללאהיאבעל)אדמתכשלעצמהקרקעשלבשולייםקטנהתרומה (.6ו-3לוחות,1974)831-101ראהכשלעצמה(.קרקעשלביותר
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היאההשוואהנערכתבסיסהשעלהמוצאנקודתאםטובותתוצאותעללהצביעהעשויה

למערכת.חיצונייםלבחניםהתייחסותידיעלהדבראתלבחוןראוילכן,נמוכה.

הקיבוציתהחקלאותשלהשוליותהתפוקותשלישירההשוואההיאלכךהדרכיםאחת
בנמצא.איננוהשנייהלקבוצהכזהאומדןאולםהלא-קיבוצית.היהודיתהחקלאותושל

ריביתושעריבחקלאותהשכר)עלות(-במיוחדרלבנטייםשווקיםעלנתונים
שלסוגיםבשנילכןמשתמשיםאנוזאת.למטרהעדיפים-חקלאיבאשראימסחריים

יומישכרשלוסידרהחקלאיים,עובדיםשלממוצעחודשישכרשלסידרהשכר:נתוני
27וסוגענףלפיחקלאייםעובדיםשל

שלהשוליתהתפוקהערךסידרתאתהפכנולכן.

בקיבוץ,עבודהשלהצלמחירעםלזהותניתןאותההקיבוצית,בחקלאותעבודה
28שוטפיםבמחיריםלסיררה

.10.7לוחשל4בטורמוצגתזוסידרה.

מאזהישראליתבחקלאותהשכרעלניכרתבמידהעלההקיבוציתבחקלאותהצלשכר

עשרותמשתילמעלהבמשךוגדלהלךהשוקושכרהצלשכרביןוהפערלפחות,1954
עלותעלאחוז20ב-עלהכברהחמשיםבשנותבקיבוץהצלשכרמאז.שחלפוהשנים
המיומניםהחקלאייםהעובדיםשלסוציאליים(תשלומיםבתוספתשכר)היינוהשכר
פיגבוההקיבוץשלהצלשכרהיההששיםשנותבאמצעאי(.סוגטרקטור)נהגביותר

ששתמלחמתמאזההתפתחותולאורביותר,המיומניםהחקלאייםהפועליםשלמזה2.5

והשכרבקיבוץהצלשכרביןהיחסגדל.אףואוליצומצם,לאשהפערברורהימים

בראשית3.5שלמיחסגדלהואיותר.גבוהכמובןהיהחקלאייםפועליםשלהממוצע

השבעים.שנותבאמצעמזההגבוהוליחסבסופן,4מ-למעלהשלליחסהששיםשנות

אומדןמהוויםהקיבוציתבחקלאותהצלשכרנתוניאםשאףללמוד,ניתןזהמכל
השולישהפריוןלגמריברורתת-אומדן,הםחקלאייםפועליםשלהשכרועלויותיתר,

העבודהמעלותניכרתבמידהגבוההיההקיבוציתהתנועהשלהחקלאותבענףעבודהשל

לשנותדומההשוואהמאפשראיננושלרשותנוהמידעהחקלאיים.העובדיםבשוק
החקלאותשליחסיתהגבוההההוןשעתידותדומהאולםהשלושים.ושנותהארבעים

היהלאהקיבוציתבחקלאותעבודהשלהשולישהפדיוןרומזת,השניםבאותןהקיבוצית

שנים.עשרותשתיבאותןהיהודיהעבודהבשוקהמקובלמהשכרנמוך
וביןהקיבוציתבחקלאותהוןשלהשוליהפריוןביןלעשותניתןדומההשוואה

השוליתהתפוקהערךשלסידרההיאעל-ידינושנאמרהוןההסידרתרלבנטי.ריביתשער

מתייחסתוהשנייה,1961ב-מתחילההראשונהשוטפים;במחיריםהןהסדרותשתי27
כדיהסטטיסטיים.השנתוניםשלהעבודהכוחמפרקהםהנתוניםהחמשיס.לשנות

המקובליםהשיעוריםאתלהםהוספנוהקיבוצים,שלהנתוניםעםבני-השוואהלעשותם
הסוציאליים.התשלומיםשל
במדדהשתמשנוחקלאות,מוצרישלמחיריםמדדשלמספיקארוכהסדרהבהיעדר28

קבועיםבמחיריםמסידרההשוליתהתפוקהערךשלהסידרההפיכתלצורךלצרכןהמחירים
שוטפים.במחיריםלסידרה
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עבורהתאמהלערוךלכןקודםישריביתשערעםבת-השוואהלעשותהוכדיהגולמית,
הוןעלהממוצעהשנתיהבלאישיעוראומדנינו,לפיבמחירים.שינוייםועבורבלאי
לשנה.אחוזים3.5כ-הואהקיבוציתבחקלאותקבוע

שלההידרהאתלהכיןכדייותר.מסובכיםחישוביםמחייבלמחיריםהתיקון נאמדהשבאמצעותןברגרסיותששימשהקבועים,במחיריםחקלאיתותפוקהתשומהנתוני
אתההון.למלאילתוצרשוניםמחיריםבמדדיהשתמשנוהשולית,התפוקהערךסידרת
מדדישנישביוביחסלכפוללכןישקבועיםבמחיריםהשוליתהתפוקהערךשלהסידרה
29שוטפיםבמחירםהשוליתהתפוקהערךשללסידרהלהגיעבכריאלהמחירים

אולם.
השוואההמאפשרהבסיסכמובןאיננהעדייומחיריםביחסילשינויהמותאמתהסידרה

לסידרתלהגיעכדיבשוק.ריביתשעריעםהקיבוציתבחקלאותהתשואהשיעורישל
שיעורישלסידרהחושבהבת-השוואה,הון(שלשוליפריון)ערךתשואהשיעורי
שינוייםעבורהמותאמיםהתשואהשיעורישלסכוםשהיאהון,שלנקוביםתשואה
המחיריםברמתהממוצעהשינוישיעורבתוספתתוצרומחיריהשקעהמחיריביןביחס

.10.7בלוח5בטורמוצגתזאתסידרההמחיה(.יוקרמדדידיעל)המיוצגת
ניתנויותרמאוחריםבשלביםאלהלתקציביםוהתוספותההתיישבותתקציבכספי
מאזאולםמסובסדים.ריביתבשעריאחרות,התיישבותיותלתנועותכמולקיבוצים,

אתלרשותםשהועמדמהאשראיניכרחלקעבורהקיבוציםשילמוהחמשיםשנותראשית
הריביתשעריאתאףממנוחלקועבורהמסחריים,הבנקיםשלהמקובליםהריביתשערי

שולייםריביתשעריהשנים.באותןקייםשהיההאפורהאשראישוקשליותרהגבוהים
18-16לכדיעלוואףהחמשים,שנותבאמצעאחוז15-13לכןהיועל-ידםששולמואלה
בחקלאותהוןשלהשולישהפריוןללמוד,ניתן10.7מלוחהששים.בשנותאחוז

אלהאומדניםהמאוחר.לכל,1957מאזאשראישלהשוקלמחירקרובהיההקיבוצית
באמצעותלהשקעהמהמימוןניכרחלקקיבלושקיבוציםשאף־על-פילכן,משמעם,
ובכלאלה,במשאביםהשימושהצבורי,הסקטורממקורותמסובסדותאשראימיכסות
שלמנקודת-הראותרקלאיעילהיההקיבוצית,בחקלאותלהשקעהשהופנוהמשאבים
הישראלי.המשקראותמנקודתגםאלאהקיבוציים,היישובים

הוןומלאיתוצרהם1ו-(¥כאשר<61/5¥(=?/¥($<[/)6(1]),?/(•ק.?/היינו,29 ץ*ץ שלהימניבצדהראשוןוהשברהתואמים,המחיריםמדדיהםו-^קשוטפים,במחירים
שניהרגרסיות.באמצעותשנאמדקבועים,במחיריםהוןשלהשוליהפריוןהואהמשוואה ומדדהתוצרסידרתניכוילצורךלצרכןהמחירים)מדדזאתלמטרהששימשוהמדדים ולכןהחמשים,בשנותמאדרומהבקצבמשתניםההון(מלאיניכוילצורךהשקעהמחירי מחיריםשלוהסידרההמחיריםביחסיהשינויעבורהמותאמתהסידרר,ביןקטןהבדליש נתוניולכןיותר,מהירבקצבההשקעהמחיריעלוהששיםבשנותאולםקבועים. שלהמקביליםמהנתוניםבמקצתנמוכיםמחיריםביחסישינויעבורשהותאמההסידרה הקבועים.המחיריםסידרת
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בחקלאותההשקעהלנתוניהתייחסותתוךהשולייםהתשואהשיעוריבחינת

הקיבוציםשללהחלטותכבסים׳מקובלים׳כלכלייםשיקוליםשלהחשיבותעלמצביעים

במידהאמנםגדלבקיבוציםהחקלאותענףשלההוומלאיבמשאבים.שימושבדבר

כשתיבמשךעלולאהריאליתההשקעהממדיאולםהחמשים,שנותסוףמאזניכרת

בממדיניכרשגידולהעובדה,עלכנראהעמדוהקיבוציםמכן.שלאחרהשניםעשרות

שיעוריאתלהורידעשויהחמשיםשנותבסוףהגיעואליהלרמהמעברההשקעה

שמדיניותואף-על-פיבשוליים.המימוןשלמהעלותנמוךלשיעורההוןעלהתשואה

היאעבודה,שלובממוצע()בשולייםהפריוןאתיותרעודמגדילההיתהכזאת

הקיבוציים,המשקיםכאשראחרות,במליםלמשקים.הפסדכמובן,גורמת,היתה
אתלממןבכדיהמסחריהאשראילשוקלפנותנאלצושביניהם,הוותיקיםובמיוחד

שתבטיחהשקעהמדיניותלהפעיללנחוץמצאוהםהשוטפת,פעילותםואתהשקעותיהם

30אחוזים8עד7שלריאלייםתשואהשיעורילהם
גבוהיםאינםאלהשיעורים.

לשמשיכולהזאתעלותבחוץ־לארץ.קיבלהישראלישהמשקהאשראישלהריאליתמהעלות

לרשותהעומדיםהריאלייםבמשאביםחברתיתראותמנקודתהיעיללשימושטובמודד

הישראלי.המשק
הקיבוציתבחקלאותתשואהשל)הצל(ושיעוריעבודהשלהצלמחירביןההשוואה

החמשיםבשנותההשקעהומדיניותהשיקוליםעלאורשופכתהמתאימיםהשוקמחיריובין

מעברבחקלאותהשקעותיהםהיקףאתהגדילולאהקיבוציםכאמור,הששים.ובשנות

אותההישראלי.המשקשלהכלכליתהיעילותשלהראותמנקודתהמוצדקיםלממדים

לשיעורילערךשווההיתההמימוןשלהשוליתשהעלותהעובדהעלהמצביעההשוואה,

לפנותויותריותרכדאיהיההקיבוציםשלשמנקודת-ראותםאומרתהנקיים,התשואה

של)הפוליטית(ההנהגהפעילותם.שלשוטףמימוןלצורךהמסחריהאשראילשוק

השולי,המימוןשלשהעלותאמנםטענהבישראל(החקלאיםכל)ושלהקיבוציתהתנועה
שהחליטולאלהברורהיהאך׳נשך׳,שלברמההיאהאפור,האשראיבשוקהמימוןהיינו

היתהלאכזהאשראיידיעלשמומנהההשקעהשלשהתשואהאלה,ריביתשערילשלם

המימון.מעלותנמוכה
התעסוקהומדיניותהעבודהפריוןבבעיותמקרובעיוןלנומאפשרזהכל

השוקושכרהצלשכרביןוגדלההולךלפערלעילהתייחסנוהקיבוצית.בחקלאות

וגדלגדולמחסורעלהרומזהששים,ובשנותהחמשיםבשנותחקלאייםלעובדים
הקטניםולתוצרחקלאיתלתפוקהולפיכךהקיבוציים,החקלאותבענפיבעובדים

שלהחומריתבהכנסהגםפגעהחקלאותבענפיבעובדיםהמחסורלהיות.שיכלוממה

אתששימשהמימוןמסךאחוז25כ-הששיםבשנותכברהיווההמסחריהאשראי
אחוזים.7-6היה1965-1954בתקופההממוצעהאינפלציהשיעורהקיבוציים.המשקים
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בגורמיםגםכמובןהתלוייםשלהם,ברווחהבהכרחלאאולםהקיבוציים,המשקים
31עצמיתעבורהשלהכללשלקיומוכגוןכסף,שלבמונחיםמדידיםשאינם

אולם.
בדברהכללקיוםשלהעלותגדולהכןבשוק,והשכרהצלשכרביוהפערשגדולככל

יותרגדולגםולכועליה,לוותרשישחומריתהכנסהשלבמונחיםעצמית,עבודה
בשנותוחיזוקתמיכהקיבלזהישירכלכליתמריץשכירים.עובדיםלהעסקתהתמריץ
עללחצווהממשלההקהלדעתבישראל.אבטלהשלהקשהמהמציאותהראשונות,החמשים

מפעליבכמהקטןבקנה-מידההחלזהשתהליךולאחרשכירים,עובדיםלהעסיקהקיבוצים
32לחקלאותגםפשטהואתעשייה,

,1965ב־הקיבוציתבחקלאותמהעובדיםאחוז13כ-. העוברים,מכללאחוז20כ-היווהםהקיבוצייםמהמשקיםוברבעשכירים,פועליםהיו
העובדיםשלמשקלםירדהששיםשנותבסוףנבלם;זהתהליךאולםמזה.יותרואף

פחות,אףואוליאחוז,10לכ-ירדוהואאחוז11.5ל-הקיבוציתבחקלאותהשכירים
העבודהושכרהקיבוציתבחקלאותהצלשכרביושהפערהעובדהלמרותהשבעים,בשנות

33יותרגבוהאףאלאהששים,שנותובראשיתהחמשיםבשנותמאשרקטןהיהלא
. אחלנצלכדישלהםהשכיריםהעובדיםמספראתמלהגדילנמנעושקיבוציםכיון

עתירותהגדלתשלהמדיניותעללתהותמקוםישלרשותם,העומדהייצורכושרמלוא
הקיבוציםאםהמימון.בעלותהתחשבותתוךבוצעהשהיאלמרותנקטו,הםבהההון
מנקודתמוצדקהיהשהדברלמרותשלהםהשכיריםהעובדיםמספראתלהגדילהיססו
מובנת.איננהעובדיםשלהשוליהפריוןאתלהגדילהבאהמדיניותכלכלית,ראות
היאלקיבוץשמחוץהעבודהלשוקפנייהאםרקבמקומהחיאזאתטענהאולם

היתהביותרהחשובההאלטרנטיבההוא.כךולאהיחידה.הרלבנטיתהאלטרנטיבה
בפרק)ראהבתעשייהובמיוחדעצמם,היישוביםשלאחריםבענפיםהתעסוקהאפשרויות

34הבא(
בעובדים,לחסוךהיתהבחקלאותההוןעתירותהגדלתשלהמדיניותמטרת.

העסקתברברהאידיאולוגיתהמגבלהלאורהייצור,בענפיחמורמחסורנוצרבהם -בחקלאותהמתחרההענףמצדהקיבוציהעבודהכוחעלהקשהוההתחרותשכיריםעובדים
ביןהפעראתשהגדילוהוא-בחקלאותהעבודהשלהשוליבפריוןהגידולהתעשייה.

-חקלאייםלפועליםהשוקשלהעבודהשכרוביוהקיבוציתבחקלאותעבודהשלהצלמחיר
שלה.והמוצהרתהברורההמטרהגםאלאההון,עתירותהגדלתשלתולדהרקלאהיה
בי.ונספח58-56עמי3פרקראה31
להעסיקמהקיבוציםדרשבוחשובנאוםנשאהממשלהכראשבתפקידוגוריוןבןד.32 שכירים.כעובדיםעולים
עובדיםמספרישלשנתייםנתוניםעלמבוססיםשכיריםעובדיםבדברהאומדנים33 הקיבוציים.הזרמיםעל-ידיהמתפרסמיםענפיםלפי
בתעשייהלהעסיקםהקיבוציםביכרושכיריםעובדיםהעסקתעלשהוחלטבמידה34 וכאשראםאלהממפעליםלהוציאםיותרקלשיהיההמחשבהלאורבחקלאות,במקום עצמם.הקיבוציםשלהאדםכוחממדייגדלו





וופרק
התעשייהשלוצמיחתההופעתה

הת^ערשמתברכת

הקיבוצית.בתנועההעיקרייםהענפיםאחדהתעשייההיתהכברהשבעיםשנותבראשית
שהםעובדים,10,500עתבאותההועסקוקיבוצים186שלשבבעלותםהמפעלים235ב-

הוקםלאזהענףחוץ.ובעבודותעצמםהמשקיםשלהייצורבענפימהמועסקיםכשליש
כחלקתעשייתייםמפעליםלהקיםהוצעהעשריםבשנותהתנועה.שלהראשוניםבימיה

עקבבעיקרנדחתהזוהצעהאךקיבוצי,יישובשלהייצורבמערכתאינטגרלי
לויכוחנתוןהיהוהנושאהקבוצה,רעיווהוגיביןחשובהקבוצהשלהתנגדותה

1וחריףממושך
אמנםשנסתייעויום,יוםמצורכיהנובעיםשיקוליםמקום,מכל.

ומפעליםציודשללתחזוקהמלאכהבתישללהקמתםמהרהעדהביאו׳הלכה׳,בשיקולי
בשילוביותר,גבוההחייםרמתלהבטיחעשויהעצמיתשאספקהההערכהמאפיות.כגון
שללתפקודרעיוניתמהתנגדותגםשנבעההאפשר,ככלרבהאוטרקיה,טלההעדפהעם

תחבורהקשרי׳ההלכה׳,מנקודת-ראותביותרהחשוביםהשיקוליםביןהיתההשוק, השיקוליםהיועירוניים,מרכזיםעםיום־יומיקשרעלהקשואשרפרימיטיביים
להבטיחכדיעצמו.למשקנועדהשתוצרתםומפעליםמלאכהבתיהקמתשהמריצוהמעשיים
המלאישלותחזוקהשירותלמתןמלאכהבתיהוקמווהחדש,הקייםבציודיעילשימוש
מפעליםהחשמל.ורשתחשמללהפקתהגנרטוריםההשקיה,מערכתמיכני,ציודשלהגדל

תעסוקה.ומשיקוליתחבורהמשיקוליבמשקיםהוקמוונגריותכמאפיות
כחלקהמוקדמות,הארבעיםבשנותמתחילההקיבוציתהתעשייהשלההיסטוריה

קיבוציםכמהלמלחמה.איטליהכניסתלאחרשהואץישראל,ארץשלהתיעושמתהליך

שלוהכלכליהחברתיהמבנהעלמהויכוחחלקהיההתעשייהשלמקומהעלהויכוח -דגניהשלהדגםחסידיביןהחריףמהויכוחחלקהיהזהדברשללאמיתוהקיבוץ. דיוןוהפתוח.הגדולהקיבוץדגם-עיו-חרודדגםחסידיוביןהקטנה,הקבוצהדגם )בדפוס(.88*ב1<31ראה-התעשייהעלבויכוחמפורט
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מפעליהיו׳גדולים׳לכנותםשניתןהמעטיםהמפעליםתעשייתיים.מפעליםהקימו

גםהוקמותקופהבאותההעונה.בשיאעובדים100עד70כ-העסיקווהםשימורים,

גלםחומריעלמבוססיםשהיוהשימורים,למפעליבדומהאשרקטניםמתכתמפעליכמה

שלהיעדלגביזהבמקרהאולםחקלאית,אוריינטציהבעליהםגםהיוחקלאיים,

עבודהכליומספרחקלאי,לציודחלפיםהשקיה,מוצריייצרוהםשלהם;התפוקה

התיכון,היםעלהימיהמצורשלתולדהשהיההמוכרים,שוקלמשל(.)מחרשותפשוטים

החזקהתמריץאתיצרוהתיכון,במזרחהבריטיתהמלחמהמכונתשלהגדולוהביקוש

היוהמלחמה,תוםעם,1945ב-הקיבוצית.התנועהבמשקיממשתעשייהלהקמתהראשון

הזדמנותלמרותזאתהתנועה,משקיבכלעובדים1,000שהעסיקוכאלה,מפעלים15רק

מקצועייםעובדיםשלעבודהכדיתוךמיומנותלרכישתהשוקתנאיעל-ידישניתנההפז

להתהוותהמכלויותרובשיווק,פיננסיבניהולידעובעלימנהליםולהכשרתולאימון

יזמים.קבוצתשלופעילותה
מתארות,10.3עד10.1בלוחותהמוצגותוהתוצר,ההוןמלאיהתעסוקה,סיררות

בתיביןהפרדהאמנםאין1955ב-המסתיימתלתקופהבנתוניםהתעשייה.התפתחותאת

בחרושתהעובדיםמספרשלהנתוןבסיםעלאולםותעשייה.שירותומפעלימלאכה

1945שב-להעריך,ניתן-זאתמשנהמתחילותבנפררחרושתעבורהסדרות-1956ב-

והתוצרההוןמלאיסידרותגם.700עלממשחרושתבמפעליהעובדיםמספרעלהלא

המשקשלהייצורענפיבמערךמזערימשקלבעלתהיתהשחרושתמראות,הגולמי

בחקלאותוהתפוקהשבעה,פיגדולהיהבחקלאותהעובדיםמספר:1956עדהקיבוצי

מזאתארכעה-עשרפיגדולההיתהבחרושת(מאשרגדוליחסיתהואבההמוסף)שהערך

שבחרושת.
השנייה,העולםמלחמתלאחראחדעשורכתוםקטניםעדייוהיוהממדיםכיאם

-מהרגדלהמפעליםמספרהקיימים.המפעליםשלובגיוונםבממדיהםברורגידולניכר

גדלענפי-משנהלפיהגיווןקיבוציים.משקים55ב-מפעלים75היוכבר1956ב-

המפעליםלמכלולנתווספוחשמליוציודפלסטייםמוצריםלייצורמפעלים-ביותר

מלאכהבמפעליהמועסקיםמספרומתכת.מזון-המסורתייםבענפיםלפעולשהמשיכו

ביןהחרושת.במפעליהיהלמועסקיםהתוספתכשרוב,4,200ל-1,300מ-גדלובחרושת

התוצרואילושמונה-עשרפיבנתונים()המשולבבענףההוןמלאיגדל1956ו-1945

חמישה.פירקגדל
השניםבחמשניכרת.היתההחמשיםבשנותהקיבוציתהתעשייהשלהצמיחה

75ב-ההוןמלאיאחוז,45ב-הקיבוציתבתעשייההתעסוקהגדלה1960ב-המסתיימות

100מ-גדלהמפעליםומספרמכן,לאחרהואצהאףהצמיחהאחוז.90ב-והתוצראחוז

מפעליהיוהכפוריםיוםמלחמתערב.1973ב-273ול-העשורבסוף170ל-1960ב-

מפעלמאשריותראףהיהמהם40וב-הקיבוצית,התנועהממשקיבשלושה-רבעיםחרושת
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,300מ-ליותרהמפעליםמספרהגיעהעשורובסוףהגידולקצבהואט1973אחריאחד.
שניתןמפעלהיההוקמו,עתהשזהצעיריםמשקיםלהוציאהמשקים,בכלכמעטכאשר

המלה.מובןבמלואחרושתכמפעללהגדירו
המשקשלהמסורתיהחקלאיהאפיוןאתהתיעושתהליךשינהשבההמהירותעל
גדלהבחרושתהתעסוקהותפוקה.תשומהשלהמקובליםמהמודדיםללמודניתןהקיבוצי
התעסוקהממדיכאשר,1973ו-1970ביונוסחיחאחוז30וב-,2.6פיהששיםבשנות
מספרהיה1977ב-.1956ב-מאשרחמשהפיהיינו,11,000מעלקצתכברהיובחרושת
מההאטהרקלאנובעתזועובדהאך,19730למספרםשווהבתעשייההעובדים
במבנהו.משינוייםגםאלאהענףבהתפתחות

הםגם.1965ב-המסתיימתלתקופהרקמצוייםבתעשייהההוןמלאיעלנתונים
-1956העשורבמשךארבעה(פי)גידולורצופהמהירהצמיחהשלרושםאותויוצרים

עתירותולכןיותר,איטיבקצבגדלההתעסוקה.1958אחריהקצבהחשתעם,1965
זאת.תקופהבמשךניכרתבמידהגדלהבייצורההון

לגידולהציפיותאתאחרמודדמכליותרמבטאיםההשקעהשנתונימאחר
ההשקעהסידרתאולםזמן.פניעלהתיעושמגמתאתלתארמיטיביםהםוהתפתחות,

שהנתוניםכיוןובחרושת,מלאכהבמפעליהכוללתלהשקעהמתייחסת6.2בלוח
אלו.מפעליםקבוצותשתיביןההבחנהאתאיפשרולאלרשותנושעמדוהגולמיים
הנפרדתהסידרהעםהענףמרכיביבשניהוןשלהגולמיהמלאיסידרתשלההשוואה

מהירבקצבגדלבחרושתההוןשמלאימראה,החרושתלענףלאמודהיהניתןשאותה
החרושתבענףהגולמיתשההשקעהומכאןוחרושת,מלאכהשלהמשולבבענףמאשריותר
שלהממוצעהגידולששיעורכיוןבכללו.בענףמאשריותרהרבהמהירבקצבגדלה

שקצבלהעריךניתן,1965ו-1958ביןלשנהאחוז11כ-היהוחרושתבמלאכהההשקעה
-בחקלאותההשקעהכילציין,ישלשנה.אחוז14-13היהבחרושתההשקעהשלהגידול
תקופה.באותהכללגדלהלא-הקיבוציתהתנועהשלהמסורתיהענף

בתקופתהואטבחרושתההשקעהקצבכולו.הסיפוראיננועדייןזהתיאוראולם
2לערך1968עדהיינוובעקבותיה,הימיםששתמלחמתשלפניהמיתון

שמאזלתקופה.
הסידרהעםזאתסידרהשלשילובהבחרושת.השקעהשלנפרדתסידרהמצויה1969

הגדולהההאצהשלהעיתויקביעתמאפשרתובחרושת(במלאכהההשקעה)שלהקודמת
3ב-מאשרארבעהפיגדולההיתה1970ב-הגולמיתההשקעה-בהשקעהביותר 1965.

בתקופתבוההאטהלאחרההשקעהזרםשלההתאוששותאתרקלאמבטאיםאלהנתונים

זאת.עלמצביעים1965ל-ההשקעהנתוני2
וחרושת,מלאכהלמפעלימתייחסים1965שלפנילתקופהההשקעהשנתונילהדגישיש3 קצבואומדןהסדרותשתישלשילובןבלבד.לחרושתמתיחסתהחדשהשהסידרהבעוד בחרושת.בהשקעההגידולשיעורשלתת-אומרןלכן,יוצר,זהבסיםעלהצמיחה
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50ב-גבוהיםהקיבוציתבחרושתהגולמיתההשקעהממדיהיו1973ב-שהריהמיתון,

תאוצהאפוא,קיבל,הששיםשנותשלהמזורזהתיעוש.1969ב-לשיעורםמעלאחוז

הכפוריםיוםמלחמתשלאחרבתקופהבצמיחהההאטההמוקדמות.השבעיםבשנותנוספת
שלמיידיתכתוצאה,1974שלמהשפלהיציאהלמרותההשקעה.בנתוניגםניכרת

גם;1973שב-מזאתאחוזים6ב-נמוכהעדיין1976ב-בתעשייהההשקעההיתההמלחמה,

המלחמה.ערבשהושגההשיארמתעלכנראהעלתהלאעדייוהיא1977ב-

גדלבחרושתהמוסףהערךמהירה.צמיחהעלהםגםמעידיםותוצרפריוןנתוני
המצוייםתפוקהנתוני(.10.3)לוחהששיםשנותשלהראשונהבמחציתשלושהפי

הפריוןגידוליותר.מהירהצמיחהעלאפילומצביעים1976ב-המסתיימתלתקופה
היתהרמתואולם,1967-1966שלהמיתוןבתקופתאמנםהואטקבועים()במחירים

המסתיימתבתקופהנוספיםאחוז60ב-ועלתה,1970ב-כבר1964שלמזאתכפולה

4ב- 1973.

התדעלשתהליךשלהאיכותיהמלמד

פריון,תפוקות,תשומות,בדברהמקובליםהכמותייםשהנתוניםלהדגיש,הראוימן
התיעושמאמץהתיעוש.תהליךאתהמאפייניםהממדיםכלאתמבטאיםאינםוכדומה,

החברתיותהעדיפויותסדרבהגדרתגדוליםשינוייםגםחייבוהמכווןהמודע

ובהדגשים.
במשךלחקלאות.קשוריםהיובקיבוציםשהוקמוהראשוניםהמפעליםכאמור,

אתהרחיבוהתנועהשלהמזוןמפעליהמופקים.המוצריםמיגווןגדלהחמשיםשנות

מספרמאדגדלהעשורבאמצעפירות.שימוריוייצורלמיץמעבראלמוצריהםמכלול

גדוליםמפעליםשלאמנם,קטןמספר,גםוהופיעוהרהיטים,העץבענפיהמפעלים
אלהמפעליםשלממדיהםעובדים.מאותהעסיקמהםאחדכלאשרמאד,גדוליםואף

בקיבוציםואפילוהקיבוצים,לרשותהעומדהעבודהכוחרובהעסקתמחייביםהיו
5שכירהעבודהעלמלכתחילההתבססוולכןביותר,הגדולים

*

.

השכיריםהעובדיםבמספרהניכרהגידולכימהרהערראתההקיבוציתהתנועה

הששיםבשנותהופעלהזאתבעקבותעתידה.ועלהשיתופיתהחייםצורתעלמאיים

לענפיםעבודהעתירימענפיםהתיעוש,מאמץשלכווןשינוישחייבהמדיניות

הצמיחהבתהליךנעזרהזאתמדיניותיעילים.להיותקטניםמפעליםגםיכוליםבהם

,1973)הקיבוציתהתעשייהאיגודלפיהם1973-1969לשניםופריוןהשקעהנתוני4

(.1971)שטנגרלפיהם1969-1965עבורפריוןנתוני(.1976,1977
בה,השכיריםהפועליםמכלאחוז60וכ-הקיבוציתבחרושתהמועסקיםמכלכרבע5

הקיבוצית.בתנועהביותרהגדוליםהחרושתמפעליבחמשתמועסקים1958ב-היו
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מבעבר.יותררב-גונייםמוצריםשוקישללהתפתחותםשהביאהישראלי,המשקשל
היכולותכיחידותלפיכךתוכננהזה,בעשורשהופיעובתעשייה,חדשיםמפעליםקבוצת
שלתעסוקההמחייביםבממדיםמירבית,ליעילותאףואוליגדולה,ליעילותלהגיע

׳המסורתיים׳בענפיםהגדוליםמהמפעליםלמעברהביאזהשינויבלבד.עובדים60-40
האלקטרוניקה,בענפיומדעידעעתירילמפעלים-וריהוטלבידיםמזון,שימורים,
רצוייםבהםמיומנת,עבודהעתיריהםאלהענפיםהמדויק.והמיכשורהפלסטיקה,

גודלבעלקיבוץשללממדיויותרהמתאימותתכונותשתיקטנים,מפעליםדווקא
6הקיבוציםשלהאנושית-חברתית-כלכליתוליסביבה׳ממוצע

.

הייעולגורמישלהיחסיומשקלםלגודלעולההשואה

דומהבגישה-1965ו-1956שביולעשורבתעשייהשיושםהייצורפונקצייתמודל
כמהעלמצביע(,10פרק)ראההחקלאותלענףשיושםלזהדומהנתוניםבסיסועל

מגבלותעקבהתיעוש.לתהליךשהוליכוהכלכלייםוהשיקוליםהכוחותשלהיבטים
המפעליםהיינוהקיבוצית,התעשייהשלהגדוליםהמפעליםכלכאונכללולאנתונים

מתייחסהמחקרמבוסםעליהםהמפעליםשלהמדגםאולםומעלה.עובדים200עובדיםבהם
בעיקרהמבוססיםהמפעליםהםבמדגםנכלליםשאינםשהמפעליםכיוןהאוכלוסייה.לרוב
להגדירניתןאותםהמפעליםאתדווקאטובהבצורהמייצגהמדגםשכירה,עבודהעל

הקיבוץ.שלאופיינייםתעשייתייםכמפעלים
תלויוהואהתפוקה,כמייצגגולמי(מוסף)ערךגולמיתוצרמופיעבמודל

7גולמיהוו)ושירותי(עבודה)שירותי(תשומותבשתי
הגדולהתצפיותמספר.

אףברורה.היאשלהםוענפי-המשנההמפעליםממדיעלזאתמדיניותשלהשפעתה6
עובדים.100מ-יותרמעסיקאיננו1976ו-1960ביןשהוקמוהמפעלים155מכ-אחד
100מ-יותרהועסקו1976ב-קיימיםשהיומפעלים270כ-מביןמפעלים19בכ-רק

שנותבסוףעובדים100הועסקובהםהמפעליםממספרגדולאינוזהמספרעובדים.
להתבסםחייביםשהיומפעליםקיבוציםהקימוהראשוןהתיעושבגלכאשרהחמשים,

היההעובדיםמספרבהםהמפעלים19מבין14ב-שכירים.עובריםעלורקאךכמעט
איגודראהבהם.העובדיםמכללאחוז80ל-השכיריםשיעורהגיע100מ-גדול

.27ו-26לוחות52עמי,3לוח28עמי(,1973)הקיבוציתהתעשייה
"י

■

1ו-<1ו-התוצרהואץכאשרץ,=הואהאומדןלצורךששימשהמודל7 מבוססיםאלהחתךאומדניקבוע.הואו-£בהתאמה,והון,עבודהתשומתמייצגים
לפחותהיהמ2ההסברמקדםאחד.אומדןלהוציא,140ל-80שביןתצפיותמספרעל
הנתונים.וביןמהרגרסיההמתקבליםהערכיםביןטובההתאמהעלמצביעזה.0.6 ואילואחד,אחוזשלברמהמובהקיםהיוהרגרסיהעל-ידישנאמרוהמקדמיםרוב
המודלשלהטכניהצדעליותרמקיףדיוןאחוזים.5שלברמהמובהקיםהיוכולם (.1979;12ולוח43-40עמי,1974)831-101ראההאומדים,פרטיועל
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סטטיסטיתבאיכותייצורגמישויותשלחתךאומדניגזירתאיפשרוהנתוניםומהימנות

לסכוםראשיתנתייחס.11.1בלוחמוצגיםהייצורגמישויותאומדניגבוהה.
שסכוםלראותניתןלגודל.תשואהשלהתכונהאתמבטאקוב־דגלםשבמודלהגמישויות,
-כלומר(,1957לשנת)האומדןאחדמקרהלהוציאיותר,או1.1הואהגמישויות

היושלהםהפעילותוממדילגודל,עולההתשואהשבובתחוםפעלוהתעשייהמפעלי
והיעילותהביצוערמתאתלשפרהיהניתןיעיל.לתפעולהדרושיםמהממדיםקטנים

הייצורגורמישלבתשומהגידולכמובןהמחייבתהיקף,הגדלתעל-ידיהמפעליםשל
במיוחד.ועבודהגלםחומרי-המשתנים

בכושרבלבדחלקישימוששנעשההיינו-אלהמאומדניםהנובעותהמסקנות
אומדניבלבד.אחתמשמרתשלקיומהלמשלנוסף,מידעעל-ידינתמכות-הייצור
שנותובראשיתהששיםבשנותייצורכושרעודףשלתופעהאותהעלמצביעים8מורבץ

ביעילותלגידוללהביאעשויההשוטפותהתשומותממדישהגדלתהמסקנה,השבעים.
התיעושגלשלהראשוןלעשוררקולאהשבעיםלשנותגםאפוא,תופסת,התעשייה,
בקיבוץ.

היחסיתלתרומתםהתייחסותגםמאפשרתייצורגמישויותשלבו-זמניתאמידה
אינםאלהשיחסיםמלמדים,בלוחהאחרוניםהטוריםשנילתוצר.הייצורגורמישל

80ל-60ביןהיאלייצורהעבודהתרומתבתעשייה.מהמקובלניכרתבמידהשונים

הגמישותמקדמישלהסדירותחוסראחוז.20-ל-40ביןהיאהוןשלוהתרומהאחוז,
חורגתאינהביניהםהשונותמקום,ומכלאומדן,מטעויותכנראהנובע,השנתיים
והוןעבודהשלהתרומהכמשקליאחוז30ו-70שלהמקובליםהשיעוריםמהמקובל.
הקיבוצית.בתעשייהגםאפוא,תופסים,לייצור

-הכולל7יהפרימגמת

תפוקהמדדיביןהיחסבעזרתביעילותושינוייםהביצועטיבהערכתשלהשיטהאת
גמישותאומדניהתעשייתי.לייצורגםכמובןליישםניתןמצופהותפוקהבפועל
אומדןשלחישובמאפשריםייצורפונקצייתשלמודלשלבסיםעלשנגזרוהייצור
כדיהנדון.כבמקרהמצופה,תוצרשלאו-מצופהתפוקהשלכמייצגמשוקללתשומה
ניכרתלהטיהלגרוםעשויזהשבמקרהאחת,בסיםבשנתשימוששלמהמשגהלהימנע
הקיבוצית,התעשייהשלהענפיובמבנהבטכנולוגיהניכריםשינוייםבגללבאומדן
(.10)פרקמשתניםמשקליםשלבסיםעלהתשומהמדדחושב

הכוללתהתשומהמדדעל-ידימומחשהתעשייתיהייצורבכושרהמהירהגידול

.55-50בעמי11,13ולוחות,81-79עמי(,1975)^01-3״6ז2ראה
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5

ותרומה

יחסית

של גורמי

הייצור,הייצור,

שויות
גמי

:הייצור פריון

גורמי

1965 א

. 11

שת
חרו

1956

-

לוח

1 .

תרומת

גורמי

הייצור

)אחוזים(

עבודה

הון

( 6 :) ( 4 ) ( 6 :) ( 5 )

( 7 ) ( 8 )

שואה
ת

לגודל

( 6 ) (: 4 )
6 )

שויות
גמי

מדדייצור

( 1958+100

)

הון
( 5 )

עבודה

( 4 )

פריון

כולל

100x(1)

:(2)

(3)

סר-כל
שומה

הת

( 2 )

תוצר

גולמי

( 1 )

15.8

84.2

1.037

0.164

0.873

82.2

80.1

65.8

1956

33.1

66.9

0.960

0.318

0.642

88.2

84.1

74.2

1957

38.5

61.5

1.154

0.444

0.710

100.0

100.0

100.0

1958

43.9

56.1

1.222

0.537

0.685

83.1

105.4

87.6

1959

29.6

70.4

1.322

0.391

0.931

99.5

123.9

123.2

1960

29.7

70.3

1.262

0.375

0.887

112.6

142.8

160.8

1961

25.7

74.3

1.140

0.293

0.847

143.6

157.9

226.8

1962

17.8

82.2

1.097

0.195

0.902

161.0

168.7

271.7

1963

33.7

66.3

1.126

0.380

0.746

139.6

206.3

288.0

1964

26.1

73.9

1.148

0.300

0.848

162.0

232.1

376.1

1965

א ראה

הערה

7 בטכסט.
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.1965-1960השניםבחמששנייםופיהעשיר,במשךשלושהפישגדל(2טור11.1)לוח

התעסוקהנתונישלמזוטובה)שאיכותםתעסוקהנתונימצויים1965שלאחרלתקופה

אםגסיםקירוביםליישםישולכךהון,מלאישלסידרהאיןאךהקודמת(,לתקופה

לרשותנוהעומדיםהתשומהנתוניכוללת.תשומהמדדשלמקורבלאומדןלהגיערוצים

,1965ב־המסתיימתלתקופהההשקעהסידרתלהכנתששימשמקורמאותואינםזאתלמטרה

9יותרגבוההשאיכותםספקאיןאולם
אלה,אומדניםלפיגדל,הכוללתהתשומהמדד.

1970ביןאחוז63ב-וגדלוהמשיך,1970ו-1965שביןהשניםבחמשאחוז80ב-

.11.1בציורמוצגיםכולהלתקופההמדדים.1973ו-

התשומהומדד,5.7פישגדלהגולמי,התוצרמדדביןהפערשלהרצוףקיומו

זהפער.11.1בלוחהבולטתביותרהחשובההתופעההואבלבד,3פישגדלהכוללת,

.1965ו-1956ביןשנייםפישגדלהכוללהפריוןמדדבאמצעותנמדדהמדדיםבין

משתמשיםאנווכתחליףמצויים,אינם1965שלאחרלתקופהגולמיתוצרשלאומדנים

שביןלתקופההכוללהפריוןשלמקורבלאומדןלהגיעכדיתפוקהשלהעיתיתבסידרה

בהשקעהניכרגידולאמנםחלשבעקבותיו-הששיםשנותבאמצעהמיתון.1973ו-1970

-החדש(הייצורכושר)שלההבשלהתקופתבשליותר,מאוחרביטוילידיבאהואאך

10הששיםשנותבראשיתהגבוהמשיעורובפריוןהגידולקצבאתהוריד
אלהבנסיבות.

בתנאיםגםאולםבו.מסוימתלירידהואפילובפריון,גידוללהיעדרלצפותניתן

שלהכוללבפריוןאחוזים5שלממוצעשנתיגידולהששיםבשנותחלאלהקשים

הקיבוצית.התעשייה
באיכותהמתמידוהשיפורמכוונת,מדיניותשלתולדהרבה,במידהזאת,היתה

חינוךלזאת.שתרמוהלא-מדידיםהגורמיםאחדהיההקיבוציתהתנועהשלהעבודהכוח
שלהמקיפהוהמערכתהתיכון,הספרביתשנותסוףועדהילדיםמגןהכוללניהחובה

כוחשלהידעאתהמשפריםמקצועית,מיומנותוהקנייתחינוךושללמבוגריםהשכלה
לשיפורשהביאוהעיקרייםהגורמיםהיוידע,לקלוטיכולתואתומקיימיםהעבודה

ההתיישבות(צורות)ובכלבקיבוץלחקלאותשבניגודאףכן,עליתרבאיכות.זה
כזה,שירותהתעשייהלרשותעומדלאחינם,מקצועיוייעוץהדרכהמשירותהנהנית

,1965נתוניבסיםעלחיוץבאמצעותנעשה1973ו-1970שלןורזהמלאיאומדן
השקעהנתוניהוספתהמחייבתהמתמיד,המלאישלאומדןבשיטתשימושועל-ידי
(,1966־68עבורגםאומדןונאמרו1969-73לתקופהמצוייםאלה)נתוניםשנתיים
גס.אומרןהואגםשנאמדהשנתי,הגרטוהפחתת

הגידולשלתת-אומדןכנראה,נותן,התפוקהנתונישלהעתיתבסדרהשימוש10
הקיבוציתבתעשייהתקופהבאותהשחלבידעשימושעתירילענפיםהמעברבגללבתוצר,
שלסדרהלהכיןאפשרותהיתהלאתת-אומדן.כןגםלפיכךהואהכוללהפריוןאומדן
בנמצאשאיןמאחר,1973ל-1956שביןהשנים18שלהתקופהלכלכוללפריוןאומדן
.1965מלפניתפוקהנתוני
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.1973-1956בתעשייה,ופריוןתשומהתוצר,11.1ציור

בסכסס.ראה1973ו-1970לשנים.11.1לוחמלןור:

הזרמיםבאמצעותהקיבוצים,ביןההדוקהקשרלזאת.מאודקרובתחליףלמעשהקיים
הקיבוצית,התעשייהאיגודבאמצעותהששים,שנותבראשיתהקמתוומאזהקיבוציים,

שגםלציין,ישלבסוףהחקלאי.והייעוץההדרכהלשירותחלקיתחליףספקללאמשמש
התיעושבתהליךשהתאוצהמאחרזמן.כמובןמחייבוזהחשיבות,ישנסיוןלרכישת

להשפיעהיהעשויעשייה'כדיתוך׳הלמידהתהליךהמאוחרות,החמשיםבשנותהחלה
11בערךשנים5כעבורהפריוןעל

עלמצביע1965-1956לתקופההכוללהפריוןמדד.
זה.לגורםגםלייחסניתןבפריוןבגידולההאצהשאתכך

ופריוךהייצורגורמיביןיתסיס

מוצגיםאלהייצורגורמישלממוצעפריוןהמייצגיםותוצר/הוותוצר/עבודהיחסי

לחקלאותהנתוניםבסיםעלשנחקרהפריון,עלנסיוןרכישתעלההשפעהעל11 רכישתשלמוחשיתהשפעהמראיםהממצאים(.1973)831-1ג<1תג160צ11:נג1ראההקיבוצית, להלן.12פרקגםראהפריון.עלוונסי
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במשךברציפותגדלהובמלאכהבחרושתעבודהשלהממוצעהפריוןסידרת.11.2בלוח

שלהממוצעהפריוןסידרתשלהכלליתהעלייהבמגמתואילו,1965-1936התקופהכל

יחםבהתמדה:בנקל,לראותשאפשרכפיגדלה,הוןעתירותמסוימות.תנודותישהון

המתמשכתוהסידרה;1965ו-1956שביןבתקופהאחוז61ב-גדלבחרושתהוו/עבודה

השנים25ב-5.4פיגדלהבמקובץומלאכהחרושתעבורעשוריםשלושהעל-פני

.1940ב-המתחילות

שלסימולטניאומדןמחייבזמןפניעלהפריוןשליותרמשמעותיניתוח

-1956לעשורבוצעכזהניתוחייצור.פונקצייתשלבמורלהייצורגורמיתרומות

המפעליםאתכוללתשאינהאוכלוסייהעלמבוסםוהואהחרושת,מרכיבעבור1965

שניםבתעשייה,ממוצעותוצרהוו/עבודהיחסי11.2לוח
1965-1936נבחרות,

(1958)מחירי

ממוצעתוצר יחם
הוו/עבודה

לשנת)ל״י
אדם(

הוו )ל״יעבודה
אדם(לשנת

0.65 567 870 1936
0.02 54 2,284 1940
1.49 1,978 1,325 1945

0.51 3,747 7,374 1951
0.38 2,899 7,574 1954
0.52 3,762 7,306 1955
0.45 3,362 7,488 1956
0.46 3,587 7,743 1957
0.47 3,943 8,443 1958
0.44 3,947 8,996 1959
0.47 4,480 9,542 1960
0.51 4,982 9,711 1961

0.57 5,547 9,721 1962

0.58 6,242 10,779 1963
0.48 5,139 10,730 1964

0.46 5,585 12,248 1965

.10.3עד10.1לוחותמקור:
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נתוניגםאולםעדיפה;היתהכאלהחתךניתוחישליותרארוכהסידרהמאד.הגדולים
רבי-משמעות.הם,11.3בלוחהמוצגתזו,סידרה

המוצגותהייצורגורמישלמהגמישויותנגזרההשוליתהתפוקהנתוניסדרת
הערה)ראהמחיריםביחסישינויעבורהמותאמתהשוליתהתפוקהסידרת.11.1בלוח

הראשוןלנתוןנתייחסלאאפילושהוא.תקןכללפימרשימה,היא;(10בפרק29
אחוז17מ-גדלההגולמיתהשוליתהתפוקהכינמצא,1956שללנתוןהיינובסידרה,

התקופה,במשךניכרתבמידהעלתהההוןשעתירותלמרותהעשור,בסוףאחוז19.5ל~
16ל-8מ-הוןשלהשוליתבתפוקהחד-פעמיתקפיצהיש1957ו-1956שביןואחרי
אומדו-יתר,הואהשוליתבתפוקההגידולשלזהשאומדןאפשרותאמנםקיימתאחוז.

סדירה,איננהאמנםהסידרהכזה.ניכרשינויחלשאכןלהניחוישברורהכווןאך
ירדלאההון,בעתירותוהגדולהרצוףהגידוללמרותלגמרי:ברורההמגמהאולם

לאחרהששים,בשנותאחוז20כ-שלבתחוםהיהאלאהון,שלהגולמיהשוליהפריון
החמשים.שנותלאמצעהאופייניהשיעורשהיהאחוז,10מ-פחותשלמשיעורשעלה סידרתלנתוניבדומהעבודה.שלהשוליתהתפוקהערךשלבנתוניםעתהנעיין
מעלכברהיהעבודהשלהשוליתהתפוקהערךביותר.סדיריםאינםאלוגםההון,

גבוההיההואהששיםשנותובאמצעהחמשים,שנותבסוף(1958)במחיריל״י5,0ט0ל-
התפוקותשלהסימולטנישהאומדןולמרותהחמשים.שנותשבאמצעמזהשנייםפי

שקורהמה)זהלעבודההוןשלהתרומהאתמייחסאינוהייצורגורמיטלהשוליות
עלמצביעההללוהעיתיותהסדרותהשוואתעבודה(שלממוצעתתפוקהמחשביםכאשר
בקצבלגדולעבודהשלהשולילפריוןאיפשרובטכנולוגיההניכריםשהשינוייםכך,
הון.שלהשולילפריוןזהה

השוליתהתפוקההיתהבהבתקופהקרהעבודהשלהשוליתבתפוקהזהניכרגידול
במדדביטוילידיהבאיםמדידות,שאינןבתשומותהשינוייםויציבה.גבוהההוןשל

מידעשלוזרםוונסיצבירתוהמינהלה,העבודהבאיכותשיפור-הכוללהפריון
השוליבפריוןיציבותתוךעבודהשלהשוליבפריוןעלייהמגמותשללהסברמסייעים

התהליכיםאתהמסביריםהגורמיםאחדהיתההוןשלהעתירותעלייתגםאולםהון.של
(8טור11.3)לוחהשוליהתחלופהשיעורהואזהבהקשרהחשובהמשתנההללו.

12
. התחלופהשיעורשלבשינויים)שהתבטאהבעבודההוןשלשהתחלופהספק,שוםאין

שסייעההיא(1958במחיריעבודה,ליחידתל״י60,000-50ל-ססס,ל״י25,000מ-
זה.בלוח3טורבנתוניהמתגלההגבוההלרמהעבודהשלהשוליהפריוןלהעלאת

וטלהשוליהתחלופהשיעורשלהממוצעיםהשנתייםהשינויששיעורילציין,יש 5.0עד4.5-ההוןבעתירותדומיםגידולשיעוריעלמצביעיםהוו/עבודהיחם לשנה.אחוזים
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11

לוח

11.3

תוצר

ממוצע

שולי
ו

שיעורי
ו

תחלופה

שוליים

שייה,
בתע

1965-1956

שיעור

שולי

תוצר

יחס

הון/עבודו

)ל״י

של
1958

שנת
ל

אדם(
( 3 )

תוצר

ממוצע

שולי

של

■

הון בעבודה

)ל״י

של

1958

שנת-אדם(
ל

( 8 )

נומינלי

שיעור
הון־

שואה"
ת

ריאלי*

( 5 )

עבודה

)צי

של
1958

שנת-
ל

אדם(
( 4 )

חיו
)מחירי

1958

)
( 2 )

עב ו דה

)ל״י

של
1958

שנת
ל

אדם(

( 1 )

היו ב

]ל״י

שנת
ל

אדם(
( 7 )

1

(6)

נ 74,328

) 0.142ג

5,703

0.082

6,318

5,235
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שכרושיעוריריביתשעריצל,מהירי

לקיבוץהעלותאתמשקפיםקיבוץשלבענףהווושלעבודהשלהשוליתהתפוקהערך
לקיבוץהצלמחיראתלכןומהווהאלטרנטיבי,לשימושכזאתתשומהיחידתהפעלתשל
אפוא,הם,עבורהושלהוושלהצלמחירישללהשוואהההגיוניהבסיסזה.גורםשל

ולכןתשואה,שיעורהואהוןשלהשוליתהתפוקהערךאלה.גורמיםשלהשוקמחירי
שוקשכרעםלהשוותישהצלשכראתואילורלבנטי,ריביתשערעםלהשוותויש

מתאים.
הםריביתשעריריבית.ושערתשואהשעורביוההשוואהאתנערוךראשית

גםאלאלעלות,מעלתשואהשלזרםרקלאלכןומשקפים)נומינליים(נקוביםכרגיל
של5בטור)המוצגיםהריאלייםהתשואהששיעוריכדיבמחירים.צפוייםשינויים

הקירובאתליישםישנומינליים,ריביתשעריעםבני-השוואהיהיו(11.3לוח
שיעורשלכסכוםהנומינליהתשואהשיעוראתלהגדיריש-היינוהפישריאני,

במחיריםהשנתיהשינוישיעורבמחירים.השנתיהשינויושיעורהריאליהתשואה
השנתיהשינוישיעורכאשראחוזים,9עד2היה,1956-65מדובר,בהבתקופה
משיעורישנתיבלאישיעורלהפחיתישלזאתבנוסףאחוזים.5.5הואהממוצע
(.7)טורבלוחהמוצגיםהגולמייםהנומינלייםהתשואה

חתשואהשיעוראומדננו,לפיאחוזים5היההשנתיהבלאיששיעורמאחר
כלאחוזים.9היה,1956ל-התשואהשיעורהיינו,ביותר,הנמוךהנקיהנומינלי
שעריאחוז.24מ-אףגבוהיםוחלקםאחוז18מ-גבוהיםהיוהאחריםהשיעורים

ששילמומסחריאשראיעבורביותרהגבוהיםהשעריםהיינולהם,המקביליםהשוק
18ו-14ביןהיוהשניםוברובאחוז,20מ-גבוהיםהיולאתקופה,באותההקיבוצים

13אחוז
14בהרבהגבוהיםכללבדרךהיוהנקייםהנומינלייםהתשואהששיעורימאחר.

15*

,

שלהשוליתוהעלותהקיבוץשלבחובהמסחריהאשראישלחלקועלונתוניםדיון13 בדברשםהמובאיםהממצאים.9.9ו-9.6בלוחותובמיוחד,9בפרקמצוייםמימון קיבוצים,שלמאזנייםנתוניםבסיסעלעל-ידינושנאמרוהשוליים,הריביתשיעורי המסחרי,האשראיבשוקיריביתשערישלרציפהמסידרהנתוניםעםבקנה-אחדעולים ישריבית,שעריעלנתוניםשלזהבמקורהבנקים.שלנתוניםבסיםעלשחושבו מראה,הסיררה.1962-1956אחרים'טוביםוחובותקיבוציםשל'חובהמוגדרטור אחוז.20היוקיבוציםחויבובהםהשעריםלדוגמה(,1957)בסוףזאתתקופהשבמשך בסך-היוהםהששיםובשנותאחוז,18ל-15ביןהיוהםהאחרות,השניםכלבמשך .5לוח(,1977)מנזליראהבהרבה.לאאבל,50ה-בשנותמאשריותרגבוהיםהכל הנומינליהתשואהשיעורהיהבההעשורשנותמביןהיחידההיא,1956בשנת14
לעשור,האופיינייםהשעריםמןנמוךהיההשוקטלהריביתשערבלבד,אחוז15 בלבד.אחוז15ב-והסתכם
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15הקיבוציהמשקמנקודת-ראותבמקומההיתר.הקיבוציתלתעשייהההוןשהקצאתהרי

ביןההקבלההיא11.3בלוחהמתגלהאחרתאופייניתתופעהכאחד.הלאומיוהמשק
במחיריםהצלשכרשיעוריהצל.שכרשלהגבוהיםוהשיעוריםהגבוהיםהתשואהשיעורי

16בתקופה)ליום(ל״י25-15היושוטפים בתעשייההממוצעהשכרואילו,1959-1956

בתעשייההצלשכרביןהפער.1960ב-ל״י15ו-1958ב-ל״י13היההישראלית

הששיםשנותשלהראשונהבמחציתגדלהישראליתבתעשייההממוצעוהשכרהקיבוצית

ואילו,1965ב-ל״י27ל-הגיעהישראליתבתעשייההממוצעהשכרמאד.רבהבמידה
17ל״י78-שלושהפיכמעטגבוההיההקיבוציתבתעשייההצלשכר

.

השכירההעבודהבעיית

עלמצביעבתעשייהמיומניםלעובדיםבשוקהעבודהושכרהצלשכרביןהגדולהפער

השוליהפריוןהששים.בשנותמזהיותרואףהחמשיםבשנותבעובדיםגדולמחסור

העבודה;תשומתלהגדלתמאדחזקתמריץהיהלאלטרנטיבות,בהשוואהעבודה,שלהגבוה

בחמשהקיבוציתבתעשייהבתעסוקהאחוז70שלהגידולאתרבה,במידהמסבירהוא

3ב-אחוז30ושלמכן,שלאחרהשביםבחמשאחוז50של,1965ב-המסתיימותהשנים

(.10.1)לוח1973ב-המסתיימותהשנים
אתלפרוץרביםקיבוציםנאלצולתעשייההאדםכוחדרישותעללענותכדי

המועסקים3,000מתוך2,000הכללי.העבודהושוקהקיבוץשביןהאידיאולוגיהחסם

הוסיףמספרם.1969ב-4,100ל־עלהומספרםשכירים,היו1960ב-הקיבוציתבתעשייה

יותר,1973ב-.4,775ל-והגיעהבאות,השניםבשלושיותר,מהירבקצבואףלגרול,
פועליםהיו1969ב-הקיבוציתהתנועהשלהתעשייהממפעליבשלישהעובדיםממחצית
ויותריותרהחלולבסוףיותר.גבוהאףזהיחםהיהמפעליםובמספרשכירים,
השכיריםמספרזאת.מגמהשללשינוייה,ואףלהאטתה,מעשייםאמצעיםלנקוטמשקים

המפעליםמספרגדללכךבמקביל.1977ב-4,000ולכ-1976ב-4,300לכ-ירדבתעשייה

השכיריםהעובדיםמספרשבהםהמפעליםפחתווכךשכירה,עבודהכללמעסיקיםשאינם

אחוז.100ל-50ביןנע
חלקהיאהחמשים,שנותמאזמרכזילנושאשהיתר.השכירה,העבודהבעיית

להחליטבכדיתקופה,באותהקיבוציםהשתמטובהםהרווחיותשמודדילצייןיש15
הנכונים.האותותאתלהםסיפקוההשקעה,כדאיותעל
ימים.260ב-6בטורהנתוניםחלוקתעל-ידינגזרוהצל,שכרשלהאומדנים16

.5.1ללוחהערהראה

הלשכהשלבשנתוניםהתעשייהפרקמלוחותהםהישראליתלתעשייההנתונים17
לסטטיסטיקה.המרכזית
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1973-1969בתעשייה:שכיריםעובדים11.4לוח

אחוזעםהמפעליםאחוז
שכיריםעובדיםשלמוצהר

שכיריםעובדים

אחוז
מסו-כל
המועסקים

מספר
*100-50 50-1 0

34 40 25 ב51.4 4,161 1969

35 40 25 52.0 4,423 1970

29 45 26 49.7 4,358 1971

27 41 32 49.6 5,156 1972

24 41 35 48.4 5,419 1973

ירדשכיריםעובדיםאחוז80מ-יותרעםהמפעליםשלחלקםא
.1973ב-אחוזים4ל-1969ב-אחוזים9מ-

55מצייןוהואאחר,במקורמצויאחוז(59)1966ל-נתוןב
.1969ל-אחוז

24לוחות,15עמיתאריך,)ללאהקיבוציתהתעשייהאיגודמקור: אבהערההמוזכריםהנתונים(.28לוח,53ועמי,25ו-
(,8עמי,1971)שטנגרשלהם

שלהעסקתםלולאכזהבקצבלהתרחשיכללאזהתהליךהתיעוש.מתהליךאינטגרלי
אמצעים:שניעלבעיקרהתבסםהבעיר.עללהתגברהמאמץשכירים.שלהולךגדלמספר
היתהמתאים.ענפיהרכבובחירתההון,עתירותהגדלתעל-ידיבעובדיםחסכנו
הריביתמשערגבוהשראינו,כפיהיה,התשואהששיעורמאחרמלאה,כלכליתהצדקהלכך

)השולי(הריביתמשערגבוהיותרועודהלאומי,המשקמנקודת-ראותהאלטרנטיבי
העבודהכוחשלחלקואתלהגדילמאמץנעשהכמו-כןמהקיבוצים.חלקששילמו
החקלאות.על-חשבווובעיקראחרים,מענפיםעובדיםהעברתעל-ידיבתעשייה,הקיבוצי

ומלאכהחרושת

החרושתטלהייצורכושרהגדלתאתהצדיקהון,שלהגבוההשולישהפריוןכברציינו
הגדלתאתהואגםחייבהעבודה,בשוקהרלבנטילשכרבהשוואההצל,שכרהקיבוצית.

חיצונייםגורמיםשניעלרבה,במידההתבסס,אכןהתיעושתהליךהעובדים.מספר
שכירים.עובדיםוגיוסחוץ־תנועתיים,ממקורות)וקצר(בינונילטווחמימון-אלה
בתעשייההייצורגורמישלהגבוהים)השולי(הפריוןשיעוריגרמוזהעםיחד
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הגדולהחקלאות,לענףההקצאהובמיוחדהייצורגורמישלהביו-ענפיתההקצאהלבחינת
והיחסיים.המוחלטיםבממדיוביותר

העובדהעלמצביעהייצור,פונקצייתמודלעלהמבוסםהאמפירי,הניתוח

בחקלאותהעבודהפריוןהיהכאלה,השוואותלערוךניתןשעבודו,1965-1956שבעשור

היהאלהענפיםבשנילהוןהתשואהשיעוריביוהיחסשבתעשייה.מזהאחוז80-70

אחוז.50מ-פחותאףוכרגיל(1965-1956)להוציאאחוז70מ-פחות-יותרנמוךאף
החקלאותענפיבכלעבודהושלהוןשלהשוליתשהתפוקהכמובן,אומרת,זאתאין

בתעשייה.מאשרנמוכההיתה
היווהבתעשייההעובדיםמספרבחקלאות.הגידולהאטתשללמדיניותהרקעזהו

שנותבסוףאחוז.65ל-השיעורעלה1972ועד,1965ב-בחקלאותממספרםשליש

ובחקלאותבתעשייהההוןמלאיביןהיחסלפחות.אחוז,75ל-זהשיעורהגיעהשבעים

הפרספקטיבהואתהכלכליהמבנהאתהתיעוששינהוכךניכרת,במידההואגםגדל

הרחבהלמנועבאהחקלאותשלההוןבעתירותהניכרהגידולהתנועה.שלהמשקית

להגדילהעשויבתעשייה,העבודהופריוןזהבענףהעבודהפריוןביןהפערשליתרה

העבודהשלהשוליבפריוןגידוללתעשייה.מחקלאותעובדיםלהעבירהתמריץאת

אתשהקטיןזה,בענףהוןשליותרהרבהנמוךשוליפריוןשלבמחירהושגבחקלאות

התחלופהששיעורגם,הדברפירושבתעשייה.השקעהלעומתבוהשקעהשלהכדאיות

יותר.גבוההואבחקלאותלעבודההוןביןהשולי
החמשיםשנותשראשיתוהשנים,עשרותבשתיהתעשייהשלהברורהיתרון

קוניםשוקשלקיומולקיבוץ.אכסוגנייםמגורמיםמכרעתבמידהנובעהמאוחרות,
אחדבוודאיהואתעשייתייםמוצריםעלגבוהיםחיסוישעריושלחקלאייםבמוצרים

מוצריםשלההכנסהשגמישותהעובדה,אתגםלצייןישהאכסוגניים.הגורמים
בקצבגדלתעשייהלמוצרישהשוקכךחקלאיים,מוצריםשלזאתעלעולהתעשייתיים

במבנהלכתמרחיקכהלשינוישהוליכוהםהשוקכוחותמקום,מכליותר.מהיר

הקיבוצי.במשקוהתעשייההחקלאותשלהיחסיבמעמדןבשינויהמתבטאהכלכלי,

קיבוצייםבמפעליםתעשייתית׳ו׳דמוקרעיתשרירן

הכללית.ובגישההענפיםשלתפעולםבאופןשינוייםחייבלתעשייההמסיביהמעבר

הקימומשקיםויותריותרהמציאות.אחריפיגרהשההלכהלומרניתןזהבמקרהאולם

המשמעותאתהכלכלית,ובמיוחדהמשמעותאתלבחוןנסיוןשנעשהמבליתעשייה,מפעלי

לכךמאלפתדוגמהמגובשות.ולמדיניותלהערכהולהגיעלענף,הכניסהשלהחברתית,

תגובתהתיעוש.לתהליךבצמודשהתפתחהניכרים,בממדיםהשכירההעבודהתופעתהיא

במספרהגידולאתשאפשרכמהעדולמנועלנסותהיתהוהתנועההקיבוצייםהמשקים
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בתעשייהבעובדיםהמחסורהיהלאזאתשלולאספקואיןהשכירים,הפועלים
כך.כלגדולהקיבוצית

מבעייתיותראףסבוכותבעיותקיבוץכלבפנימציגהתעשייתימפעלהקמת
הפועליםביןמכך,הנובעיםהרגישים,והיחסיםהעצמיתהעבודהעקרוןשלההפרה

חייבשקיבוץהחשובותהבעיותביובמפעל.העובדיםהקיבוץוחבריהשכירים
ההשלכותוכןהמפעל,ממדיהיינו-הממדיםבעייתאתלמנותישלהן,להתייחם
רקתעשייתי.למפעלהאופייניתהמסועפתהעבודה׳׳חלוקתשלבעיקר,החברתיות

לתפקידיםכידועדרושיםגבוהיםומיומנותהכשרהבעליעובדיםשלקטןמספר
שגרתיותבעבודותמועסקיםהעובדיםרובואילותעשייה,במפעליויזמייםניהוליים

ובדרךלפחות,עובדים15שלעבודהכוחמחייביקטן׳מפעלאפילו-לממדיםואשר
הגודלשבוהחקלאות,בענףכךלאעובדים.25ל-קרובהואהמינימליהגודלכלל
ניהולשלביותררבהמידהמאפשרתבענףהקבועיםהעובדיםקבוצתשליחסיתהקטן

לניהולאחראיאמנםהואהענףמרכז(.3פרק)ראהאלהענפי-משנהשל'לא-פורמלי׳
היהלאכהעדאולםוכדומה;יותר,והרחוקהקרובהעתידלגבילתכנוןהיחידה,

בענפפיסיתבעבודהוהעובדיםלבןצוארוןאנשישלעבודותביןבהבחנהצורךכמעט
אמנםמקדישהענףמרכזבפועל.)כמעט(קיימתהיתהלאכזאתוהבחנההחקלאות,
בצוותהאחריםלחבריםבהשוואהמזמנו,יותרגדולחלק)ויזמות(ניהוללתפקידי
חבריםלגביגםוכךהרגילה;היום־יומיתבעבודהגםמשתתףהואזאתובכלהענף.
ויזמות.ניהולתפקידיהמאפייניםמרכיביםלכלולעשויהשעבודתםבצוות,אחרים
מקובלתפחותהרבההיאלתעשייה,האופייניתמצומצם,בתחוםהתמחותכן,עליתר

משאירהמפורמליות,הרחוקהבחקלאות,ענףשלהאופייניתהתפעולשיטתבחקלאות.
הטובהקירובאוליהםכאלהותפעולעבודהנוהלילפרט.יחסיתרבחופשכמובן
היוגוסלבי׳לידגםשבניגודהעובדה,ומאלפתעצמי׳,•ניהולשללאידיאלביותר

כאילוהםותקנות.כלליםשלמורכבכמכלולתוכננולאמעולםהםעצמי,ניהולשל
ורקבפעם,פעםמדישהתעוררוצרכיםעלכתגובהשנים,יובלבמשךמאליהםצמחו
לפיו.שנוהגיםלכללהפכובנסיוןשעמדולאחר

מתאימהפחותהרבההיאהחקלאייםהענפיםשלהלא-פורמליתהתפעולשיטת
וחלוקתפעולותאותןעל)רוטינה(מתמדתחזרהמחייבהייצורקותעשייה.למפעלי
הטכנימהצוותהנדרשתיותרהגדולההמומחיותובגלליותר,מפורטיםותיאוםעבודה

18יותרחדההיאניהולייםותפקידיםכפייםעבודתביןההבחנהוהניהולי,
דומה.

כרטיסיאתלנקבהחבריםחייביםהקיבוציתבתנועה)גדולים(מפעליםבמספר18
הנוהגאולםחומרית,תמורהשלבמונחיםמשמעותכמובןאיןלזאתשלהם.הנוכחות העבודהמשמעתבעיית-יותרגדולשהמפעלשככלברור,המגמה.עלמצביעעצמו יותר.קשההיא
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שיטותבסיכום,מינהלית.יזמיתעיליתלהיווצרותמקוםנותנתשהתעשייהלכן,
הלא-העבודהמשמעתשלהחלפתהאתלחייבעשויותלתעשייההאופייניותהייצור
במשמעתעצמית,ומשמעתהכרהעלדברשלבסופווהמבוססתבחקלאות,הקיימתפורמלית

ממוסדת.יותרהרבהעבודה
הנובעיםבמתחיםלעמודיכולהקיבוץ,לחייהבסיסשהואהשויון,עקרוןהאם
שכלהיא,התגובותאחתראשונה.ממדרגהחשיבותבעלתשאלהזו-התיעושמתהליך

התעניינותובתחוםלהתמחותיוכלבמינם,מיוחדיםשאינםכישוריםבעלאףחבר,
על־במסגרותלהכשרהוהזדמנותלימודשלאפשרויותמינהלית.אחריותגםולקבל

ניידותמבטיחהקיבוץשלמבנהוהצעיר.לדורבמיוחדזאת,הבטחהמספקותתיכוניות
לא-קיבוציים.במפעליםמהמקובלבהרבהגדולהבמידהשלו,התעשייהבמפעליגםאנכית
19הקשישיםאצללאובמיוחדמהחברים,אחדבכלמדוברשאיןברוראבל

חילופי.
מניעתומטרתםהקיבוץ,שלהחייםמצורתאינטגרליחלקהםעבודה,ומקוםתפקיד

מיעללהקלהבאנוסףבטחוןשסתוםזהובתפקידיהם.אנשיםקבוצתשל"התחפרותה"
קשהיותרהרבההתעשייה,שלאופיהבגללאולם,עצמה.עלחוזרתלעבודהשהוקצה

ממדרגהמקצועבעלחרטהעברתשללמפעלהמיידיתהעלותתפקידים.חילופיבהלהבטיח
להיותעשויההאוכלבחדרחדשיםששהשללתורנותהמפעלשלהראשיהמהנדסאוראשונה
הקיבוצית,החייםדרךשלארוךלזמןהשיקוליםביןההכרחיהניגודביותר.גבוהה

קצרלטווחוהשיקוליםהקיבוץ,עלהנמניםהחבריםכלשלתפקידיםחילופיהמחייבים
מאליו.מובןהואהזאת,המיידיתהעלותעלהמבוססים
תהליךהואטאילוהיוםמסדרמהריורדותהיולעילהמוזכרותמהבעיותרבות

כפיהתעשייה,צמצוםעלהתנועההחליטהאילובתעשייה.נוסףגידולונמנעהתיעוש
היההקיבוץ,עלחמוראיוםהקייםבהיקףהשכירהבעבודההרואיםחבריםכמהשהציעו
והדברהעצמית,העבודהעקרוןשלבביצועהסחףנעצרהיהכךהשכירים.מספרפוחת
והעובדים.המפעלמינהלתביןבניגודיםהכרוכותהבעיותעלגםמקלהיה

ישוערלאנזקלגרוםעשויהקצבו,האטתואפילוהתיעוש,תהליךהפסקתאולם
הגיעהאליהההצלחהלמידתלהתקרבאףיכולההיתהלאהתנועההקיבוץ.שללעתידו
הייצור.בארגוןמירביתיעילותלהבטיחהצליחהלולא)והכלכלי(החברתיבארגונה

ענפילזהותיכולתההואהתנועה,שלהצלחתהאתהקובעיםהעיקרייםהגורמיםואחד
אתלהתאיםהצליחהבההמתוחכמתוהדרךיורדים,ענפיםלחסלגיסאומאידךצמיחה,

ביותר.המבטיחיםלמוצריםשלההייצורכושר

קבוצתשלהעבודהכושראתיעילבאופןלנצלשהצורךלהזכיר,ישזאתעםיחד קיבוציםשלבדיוניםניכרתחשיבותבעלשיקולקרובותלעתיםהואזאתגילאים
תעשייתי.מפעלהקמתבדברחיוביתהחלטהובקבלת
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התעשייהשלוצמיחתההופעתה

לצורךהשוליתהתפוקהערךבמושגגלויהבצורההשתמשולאשהקיבוציםלמרות
שהצביעוטוביםמקורביםמודדיםזהלצורךיישמוספקללאהםבייצור,החלטותקבלת
אתשהתניעהעיקריהדחףכוחספקללאהיהזהבהם.לבחורשראויהתעשייהענפיעל

בשעהוזאת-מגווןתעשייתילמשקבמהירותהופכתשישראלכיוןהתיעוש.מאמץ
בענףעבודהבתשומתנוספתירידהפירושהבחקלאותהייצורפריוןבהגדלתשהצלחה

להימנערוצההתנועהאםהכרחיהואהקיבוץשלהתיעושתהליךשהמשךברור-זה
טבעי.לישמורתמלהפוך
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קיבוצייםיישוביםשלוגודלותק

הקיבוציתלתנועההתייחסהקודמיםבפרקיםקיבוציםשלוהחברתיהכלכליהאיפיון
ובמיקומם.בגודלם)ותק(,בגילםמזהזהשוניםהקיבוצייםהיישוביםאולםכולה.

ושלהעבודהכוחשלואיכותםגודלםכגוןחשוביםגורמיםעלהמשפיעיםמשתנים
ההון.מלאי

ליישוביםשהיתהיחסית,הגדולה,בהומוגניותמבחיניםאנו12.1בלוח
ביותרוהוותיקיםמזה,פחותאועשרבניהיומהםאחוז65כ־.1936ב-הקיבוציים

מהקיבוציםאחוז70ל--הגודללגביהדיןהואלכן.קודםשנים20כ-רקנוסדו
גדולהאףההומוגניותהיתר■העשריםובשנותנפש.300מ-הקטנהאוכלוסייההיתה
הדמיוןלפחות.מהיישובים,אחוז90בכ-נפש100מ-קטנההיתההאוכלוסייהיותר.
,41לי־0שביןבתחוםנעהיישוביםגיל:1958ב-בהרבהקטןהיההיישוביםבין

הקיבוצייםמהיישוביםאחוזים5)ב-נפש;1,400לכ-50כ-שביובתחוםנעוגודלם
נפש(.750עלהאוכלוסייהעלתה

ללוחוהערה23ל-הקיבוצייםהיישוביםשלהממוצעהגילהגיעכבר1965בשנת
על-ידיזהממוצעמשקלליםכאשרהשבעים.שנותבאמצע40לסביבותעלהוהוא(12.1

)שאינו1936ב-שנים9.4שלממוצעמגיליותר:חריפהאףהיאהמגמהאוכלוסייה,
סוףלקראתשנים45ולכ-1965ב-שנים27ל-הלא-משוקלל(מהממוצעבהרבהשונה
השבעים.שנות

היההוא1965וב-,1936ב-נפש300עד151היההיישוביםשלהשכיחהגודל
400עד350ל-עלההואהשבעיםשנותסוףלקראתזה.תחוםשלהעליוןלגבולקרוב
הגידולמגמתשליותרטובמודדזהבמקרההםהממוצעתהאוכלוסייהנתונינפש.

,1936ב-לערך275היהקיבוציביישובהנפשותמספרשלממוצעהיישובים.שלבגודלם
,1958ב-מכן,לאחרשנהכעשרים(.4.2)לוחהעשריםשנותבאמצע100מ-פחותלעומת
נפשות.480ל-קרוב-סופםולקראת,425השבעיםשנותבראשית,380כ-הממוצעהיה

(.4.2)לוחהיישוביםבגודלהדמיוןהתגברותשלברורהבמגמהלהבחיןניתן
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א
1965 , 1958 ,1936וגודל:גיל לפיהקיבוצים, מספר12 .:1לוח

)נפשות(הקיבוץ אוכלוסיית םר-הכל

+גיל 750 750-501 !סב¬500 300-151 150-0
־ 1 ב 5 8 17 0-5 1936
- 1 4 5 3 13 6-10
1 2 2 9 1 15 11-20
- - - 2 - 2 21-30
1 4 9 21 12 47 סך-הכל
- - - 1 10 11 0-5 195 8
- 3 16 40 22 81 6-10
- 16 29 20 2 67 11-20
6 20 7 2 - 35 21-30
4 15 4 1 - 24 31-40
1 1 1 - - 3 41 +

11 55 57 64 34 221 סך-הכל
- - - 2 5 7 6-10 1965
- 10 32 55 16 113 11-20
1 22 21 11 1 56 21-30
5 15 3 3 1 27 31-40
4 9 4 - - 17 41 +

10 56 60 71 23 220 סו-הכל

1965 1958 1936

0.606 0.654 הוודאותאימקדם
127.865 168.184 23.1ץ2 16.1 8.9 משוקלל()לאממוצעגיל
26.9 20.1 9.4 באוכלוסייה()משוקללממוצעגיל
386 379 225 ממוצעתאוכלוסייה

בהכנתו.ששימשוחומר1.1לוחמקור:
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החמשיםשנותמאזניכרתבמידהגדללא750עלעולהשאוכלוסייתםהיישוביםמספר
גדולמעולםהיהלא1,000מ-גדולהשאוכלוסייתםהיישוביםומספרהמוקדמות,
אמצעמאזכמעטעלהלא750ל-500ביןאוכלוסייתםשגודלהיישוביםמספרמחמישה.

1השבעיםשנות
במידהגדלהנפש300־151בניהיישוביםשלהגודלקבוצתאולם.

גםלהבחיןניתןוהשבעים.הששיםבשנותבגידולהוהמשיכההתקופה,כלבמשךניכרת
500-301שגודלםהיישוביםבמספרוהששיםהחמשיםבשנותשחליותר,קטובגידול,

השבעים.בשנותהטיפוסיהקיבוץשלגודלווזהנפש,
)השקלולהיישוביםשלהמשוקללהממוצעשהגיללמדים,הננו12.1בלוחמעיון

עלמצביעהזועובדההלא-משוקלל.הממוצעמהגילגבוההאוכלוסייה(בגודלהוא
שלוגורלותקלפישההתפלגויותלראות,ניתןוגודלו.היישובגילביןקשר

אחרות,במליםלאלכסון;סביבמתרכזות(12.1)לוח1965וב-1958ב-היישובים
אתגדולים.יישוביםלהיותמהממוצעגדולההסתברותישהוותיקיםליישובים

חושבוהוא\,2מבחןבאמצעותלבחוןאפשרוגודלגילביןהקשרברברההשערה
xשלהערכים.1965ושל1958שלההתפלגויותעבור 6עד5פיגדוליםשנאמדו2
החופש(,בדרגות)בהתחשבאחדאחוזשלמובהקותלרמתזהסטטיסטישלהקריטימהערך
ניתןבנתוניםמעיוןוהגודל.הגילביןאי-תלותטלההשערהאתלדחותישולכן

1940,1945לשניםשנערכוואומדנים,1936לגביגםנכונהזושתוצאהלראות
זהשקשרספקאיןדומות.תוצאותנותנות1965-1951שלבמרווחנוספותושנים
יותר.חלשהשעצמתויתכןכיאםהשבעים,בשנותגםקייםוגודלגילבין

ביןערכיתחד-חדהתאמהשקיימתפירושהאיןאי-תלותבדברההשערהדחיית
אולםאחד(.משתנהכאלאליהםלהתייחםמאפשרתהיתההתקיימה)שאילווגודלגיל

מקדםבאמצעותלמדידהוניתןגבוהמקרהבכלהואאלהמשתניםשניביןהמיתאם
הקירבהמקדםשלהאומדןלאחד(.אפםביןהואההגדרהלפיהשתנותו)שתחוםקירבה
ללוחבהערהמוצג1965ו-1958עבור)גודלולערך0.6היהוהששיםהחמשיםבשנות
לעמודהאפשרותאתמחלישהזאתעובדהוגיל.גודלביןלמדיחזקקשרוזהו(12.1
והכלכליים.החברתייםהמשתניםעלבנפרדהאלההגורמיםמשניאחדכלהשפעתעל

היישוביםרגילדמוגרפיותתכונות

.1961ו-1936ביןמכרעתבצורההשתנתההקיבוץאוכלוסייתשלהגיליםפירמידת

בלבד,אחוז38ל-אחוז84מ-ירדה44-19הגיליםבקבוצתהאוכלוסייהשלמשקלה

כמהשללפיצולםשהביאהמוקדמות,החמשיםבשנותהמאוחרבקיבוץהפילוג1 קבוצותשתיעלהנמניםהיישוביםמספראתטינהובינוניים,גדוליםיישובים
ביותר.הגבוהותהגודל
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1961ב-אחוז15ל-אחדמאחוזמפחותגדל+45שבגילהאוכלוסייהשלשמשקלהבעוד

בסוףאחוז20ל-מאשראחוז30ל־יותרקרובבוודאיהיהוהוא,1967ב־אחוז22ול-

השבעים.שנות
אתמציגיםהננו12.2בלוח.4בפרקעסקנוכברהגיליםמבנהשלממדיםבכמה

הקשרעלמרמזיםאלהמספריםהיישוב.גיללפי1967וב-1961ב-הגיליםהתפלגות

משקלה,בגלל.44-20הגילקבוצתאתראשיתנבחןהחברים.וגילהיישוביםגילביו

10-6)בניהצעיריםביישוביםבגודלההמכרעתהקבוצההיתההיאאחוז,88שהיה

באוכלוסייתזאתקבוצהשללשיעורהזהשיעורלהשוותמעניין.1961ב-שנים(
2אחוז84שהיה,1936ב-כולההתנועה

בקבוצתהאוכלוסייהשלבמשקלההירידהאת.
שלשמשקלהבלוח,לראותניתןהיישובים.בגיללעלייהלייחסלכויש44-20הגיל

אחוז37ל-26שביולשיעורהיישובים,גילעלייתעםמהריורד44-20הגילקבוצת
שגודלהלראותניתןהגילים,תחוםשלהנגדילקצהנתייחסאם+.31שבגילביישובים

עולהאבלשנים(,10-6)ביותרהצעיריםביישוביםזניחהוא+65בניאוכלוסייתשל
ויותר.שנים41שגילםביישובים,1967ב-אחוזים5.5ול-,1961ב-אחוזים3לכדי

הסידרהעם1967וב-1961ב-היישוביםגיללפיהחבריםגילמבנההשוואת

ברורעניו.מעוררת,4.6בלוחהמוצגתכולה,הקיבוציתהתנועהעבוריותרהארוכה
עולההיישוביםבגילהעלייהשעםהקיבוצית(,התנועההתפתחותשלזה)בשלבכמובן
שלהגיליםוהרכבעולה,היישוביםשלהממוצעהגילבהם.האוכלוסייהשלהגיל

מואסתזאתמגמהשלעצמתהיותר.הגבוהותהגילקבוצותשלבכווןנעהאוכלוסייה

בהקמתהפעילותכאשרקטנהזאתהאטהאולםחדשים,יישוביםשלהקמתםעל-ידיכמובן

האוכלוסייהשלהגילעלייתוהששים.החמשיםבשנותשהיתהכפיקטנה,היאיישובים
לתנועה.מצטרפיםשלהקטןמהזרםרבה,במידהלכןנובעת,הקיבוצית
בקיבוציםסוף.איןעדנמשךאינוהאוכלוסייהטלההזדקנותתהליךאולם
שיעורהכלכלית,הפעילותבגילאוכלוסייהשליותרגבוהשיעורכמובןישהצעירים

הנולדיםהילדיםילדים.שליחסיתנמוךושיעוריותר,מבוגריםאנשיםשלזניח
מוסטהגיליםומבנההאוכלוסייה,שלהממוצעהגילאתהזמןבמשךמורידיםביישוב

עלנמניםיישובשלשהמייסדיםכיוןהגילים.מרווחשל)הצעיר(התחתוןלקצה
שלו,הגיליםבפירמידתויותרשנה20כ-שלפערמהרהעדמתהווהגיל,קבוצתאותה
בפירמידתזהפעראליו.המצטרפותהשלמותבפעםפעםמדימקבלהיישובאםאלא

היישוב,שלהכלכליוהמצבהמבנהועלהדמוגרפיהמבנהעלהארוךבטווחמשפיעהגילים
שלמשקלה.1967ו-1961לשניםאוכלוסייהגיללפימההתפלגויותללמודשניתןכפי

בעודשנים,20עלהעולהגילבניהיו1936ב-הקיבוצייםמהיישוביםשנייםרק2
שנים.10-6הגילקבוצתעלאזנמנומהיישוביםשלישיםששני
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מחציתכמעט,1961ב-+21בניביישוביםיחסיתנמוךחיה44-20גילאיקבוצת
שונההתפלגות-ויותר45בניהיומהאוכלוסייהוכרבעילדים,היוהאוכלוסייה

השתנתה,1967עדבלבד,שניםששתוךאבליותר.הצעיריםהיישוביםשלמזאתביותר
שלמשקלהכאשר+,31בניובמיוחד+,21בניביישוביםהגיליםפירמידתלגמרי
אתלסתוםזאתבתקופההצליחואלהקיבוציםניכרת.במידהעלה44-20גילאיקבוצת
מדיניותשלתולדההיתרביןזאתהיתהיותר.רציפהולעשותההגיליםבפירמידתהפער

השלמה.קבוצותבהקצאתהעדפתםשלמכוונת
שנעשהלמאמץחשובתמריץהיווהגיליםפערשלוהכלכליותהחברתיותההשפעות

הילודהמשיעוריללמודניתןכזהפערשלהדמוגרפיותהמשמעויותעללסגרו.
15אולם,20-11בניביישוביםלאלף22היההטבעיהריבוישיעור.1967ל-והתמותה

גדולהיההטבעיהריבויבשיעוריזההפרשיותר.הוותיקיםביישוביםבלבדלאלף
יותרהרבהקטןהיההפריוןבגילהחבריםקבוצתשלמשקלהכאשר,1961ב-יותר

וותיקיםקטניםשביישוביםהיא,התוצאה.0+21)בנייותרהוותיקיםבקיבוצים
בפרבריםלמדיידועהתופעהויותר,40בנישל-ככולהרובה-היאהאוכלוסייה
הילדיםבגניהכיתותגודל-חברתיותהשלכותכמובןישלזאתבמערב.העירוניים

מובהקת.דוגמההואהיסודייםהספרובבתי
-הבינייםגילעלהנמניתקבוצהבאמצעותיישובים׳השלמת׳שלהמדיניות

שווי-המשקלאתלהבטיחבאה-ילדיהםוגילהיישובשלהמייסדיםגילביןהיינו,
אוכלוסייה.שלצפויאוכרןהואכולהלתנועההמתייחסנוסףשיקולהדמוגרפי.

שנים(10-6)בניחדשיםליישוביםהמצטרפיםששיעורלמדים,הננו12.2בלוחמעיון
ביותר.הגבוההואגםאחוז,10כ-אותם,העוזביםשיעוראולםביותר,הגבוההוא

ומעלה.+21בניביישוביםאחוזים2עד1ל-ביותר,חדהבצורהיורדהעזיבהשיעור
אףואולישנים,כעשרשדרושותהעובדה,עלמצביעיםוהעזיבהההצטרפותשיעורי

שיעוריוחברתית.דמוגרפיתליציבותמגיעחדשקיבוצישיישובעדיותר,קצת
זאת.ליציבותמביאיםדבר,שלבסופואשר,הםהראשונותהשניםשלהגבוהיםהעזיבה
הנשארים.הםהקיבוציתהחייםלצורתיותרהמתאימים-סלקציהשלבתהליך

הדמוגרפיתליציבותמוסיפותקולקטיבימשקבהפעלתנסיוןורכישתבגרות
חבריםיישארוקייםליישובהמצטרפיםשחבריםיותר,הגדולהההסתברותוהחברתית.
קיימים,יישוביםחיזוקשלמדיניותלטובתנוסףשיקולהיאובתנועה,ביישוב

השלמהמקבלמשקאםהתנועה.אוכלוסייתשלהיהפסדים׳אתלהקטיןניתןשבאמצעותה
20שלהפערמכן,לאחרשניםכעשרנוספתוהשלמההקמתולאחרשניםעשרראשונה
-היחסיתהדמוגרפיתהיציבותיותר.אופחותנסגרוילדיהםהמייסדיםביןשנים

פירמידתשלקיומההמשךלהבטיחעשויה-היישובבגילשראינו,כפיהקשורה,
כולו.לקיבוץמכךהנובעתהתועלתכלעליחסית,ו׳חלקה׳רציפהגילים
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)אחוזים(
1967 -1961 : הקיבוץגיל לפיהאוכלוסייהגיל התפלגות12.2לוח

ץו ביקה ליג

+41 40-31 30-21 20-11 10-6 אר-הכל0 האוכלוסייהגיל

30.3 30.4 33.2 37.6 9.3 34.8 0-14 1961
44.6 42.2 44.8 54.3 90.7 50.1 15-44

44.8 46.7 48.8 48.4 12.4 46.9 0-19
29.8 25.9 29.2 43.5 87.6 37.7 20-44
22.2 24.7 19.0 6.5 0.0 12.9 45-64
3.2 2.7 3.0 1 .6 0.0 2.5 +65

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סל־-הכל

28.9 22.1 21.1 29.7 25.6 0-14 1967
47.5 49.0 51.0 55.7 52.6 15-44

40.9 33.4 35.0 43.1 38.6 0-19
35.7 37.0' 37.5 42.6 39.5 20-44
17.8 24.7 24.4 12.2 18.6 45-64
נ5.6 4.9 3.1 2.1 3.3 +65

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סו־חכל

1967 , נבחרי□אינדיקטורים
לאלף:שיעורים

20.6 20.2 20.2 25.2 42.5 25.2 ילודהשיעור
5.5 5.2 4.9 3.0 3.7 4.0 תמותהשיעור
15.1 15.0 15.3 22.2 38.8 21.2 טבעיגידול

ג מהאוכלוסייהאחוז
1.2 1.1 1 .3 4.6 14.7 4.9 הצטרפות
1 .7 1.6 1.4 2.4 9.1 1.5 עזיבה

0.9 0.9 1 .2 3.6 4.5
הצטרפותביוהיחס

3.2גלעזיבה

הבא(בעמודומקור)הערות
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(12.2ללוחומקור)הערות

.1967ב-132ו-1961ב-קיבוצים178ל-הואהפירוטהקיבוצים.לכלהואהסר-הכלא

בקבוצתניכרגידולמראה1930לפנישנוסדוקיבוציםעבור1969לשנתהאומרןב
אחוזים.6.8ל-+,65הגיל

הקיבוצים.ביןניידותכוללג
.4.6ו-,4.3,4.4ללוחותמקורותראהמקור:

בגילאוכלוסייהשלהקטוהשיעורמאד.רבההיאמכךהנובעתהכלכליתהתועלת
זהבגילבעובדיםבמחסורמתבטא,1961ב-+21בניבקיבוציםעבודה,שלהשיא

כוחשלההקצאהעלביותרמקשהזההעבודה.בכוח65-45גילאישלגבוהובשיעור
גילאיקבוצתשלהיחסיבגודלההשיפורפיסי.כוחהדורשותלעבודותבמיוחדעבודה,
הוותיקים.היישוביםשלהביצועולרמתהכלכלילפוטנציאלחשובהתרומהתרם44-20

הייצורגורמיויחסיענפימבנהעלוהשפעותיהםהיישוביםוגודלגיל

עללהשפיעא-פריורית.אמורים,קיבוצייםיישוביםשלוגודלגילביוהבדלים
גדוליםכללבדרךהםלדוגמה,השירותים,ענפיהביצוע.רמתועלהכלכליהמבנה
עשויהחקלאותענףותיקים.במשקיםמשאבים,יותריחסיתסופגיםולפיכךיותר,
גורמיבעתירותהבדליםמסוימת.וגודלגילבקבוצתיחסית,יותר,גדוללהיות
נוספת.אפשרותהםובגודל,בגילהשוניםיישובים,קבוצותביוחייםוברמתהייצור

ענףשלהיחסיבגודלוונתחילאלה,מתכונותחלקעללעמודמאפשר12.3לוח
3השירותים

שיעור•כלשהיגילי׳השפעתקיימתשאכןלראות,ניתךבלוחמעיון.
.20-11הגילקבוצתעלהנמניםביישוביםהואבשירותיםביותרהגבוההמועסקים

הגילקבוצותעלהנמניםהיישוביםביןעבודהתשומתבשיעוריההבדליםזאת,עםיחד
שליותרהקטוהשיעור.5-0יישובים()שלהגילקבוצתלהוציאקטנים,הםהשונות
דורשיםילדים-בהםיותרהקטניםהתלותי׳שיעוריאתמשקףבהםבשירותיםמועסקים
גדלבשירותיםהתעסוקהשיעורמבוגרים.מאשרעבודהשלתשומהיחידותיותרכידוע

ומתחיללקיומו,השלישיבעשורמתייצביישוב,שללקיומוהראשונותהשנים20ב-
מהירידהחלקהמבוגרים.ומספרהילדיםמספרביוביחסהירידהעםמכן,לאחרלרדת

ובאיכותבכמותהשיפוריםעל-ידיכאמור,מקוזז,ילדיםעבורעבודהלשירותיבביקוש
לחברים.הניתניםשירותיםשל

היחסימשקלםאתמודדיםהננושירותים,תפוקתשלמודדלהגדירניתןשלאכיון3
עבודה.תשומתשלבמונחיםהשירותיםענפישל
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1965-1951נבחרות,
)אחוזים(

שנים הקיבוץ:גיללפי הענפי למבנהמודדים12.3לוח

1965 1963 1958 1954 1951 גיל

ביחסיםרתשירבתעסוקה

התעסוקהלך-כלס

32.4 29.6 1
\ 28.6 33.8 32.0 0-5
[ 33.7 35.8 35.3 6-10

32.5 31.0 34.9 36.8 37.7 11-20
30.6 30.4 34.9 36.7 36.0 21-30
32.1 30.5 34.8 32.4 34.8 30*-

ייעורחקצאות/עגפי
60.4 62.9 4

[ 65.2 57.6 40.9 0-5

[ 61.7 57.2 44.5 6-10
56.3 58.8 56.8 53.7 48.2 11-20
46.9 53.0 52.2 51.9 49.8 21-30
44.1 48.2 56.9 56.5 55.2 30+

גולמיתוער
95.3 96.6 ן

83.8 82.9 52.6 0-5
1" 99.3 98.0 58.8 6-10

95.6 92.6 92.2 81.9 64.4 11-20
82.5 83.7 83.1 77.8 73.8 21-30
78.0 77.5 91.0 85.5 70.7 30+

זמןעל-פניהירידההיא12.3מלוחללמודניתןעליהאחרתמעניינתתופעה

1בעבודה*הוןשללתחלופהלייחסאפשרזהתהליךבתעסוקה.השירותיםבמשקל

כפי,

שלהגיליםקבוצותכלאתמאפייןשהתהליךמראהוהלוח,5בפרקכברשצוין

הקיבוציםשביןההדוקיםלקשריםנוסףביטויכמובןמהווהזההקיבוציים.היישובים
ובתהליכיהעבודהבשיטותהחידושיםאתביותר,קצרבפיגורליישם,שלהםולנטייה

לכן.קודםאותםשניסואחריםקיבוצייםביישוביםעצמםאתשהוכיחוהייצור

הביקוששלהחיוביתההכנסההשפעתאתמנכיםאינם12.3בלוחשהנתוניםכיון4
כך,אפילובמלואה.נמדדתאינההתחלופההשפעתשלהעצמהאיטיים,לשירותים
ביישובים1965ל-1951ביןלדוגמה,אחוז15ב--ביותרניכרתהיאביחסהירידה
.30-21הגילקבוצתעלהנמנים
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שלהמבנהלניתוחלשמשיכוליםגולמימוסףוערךעבודהתשומתעלנתונים
בנתוניםמשתמשיםאנולכךוכמורדיישובים,שלוגודלגיללפיהייצורענפימערך
עשויים1951שנתנתוניהגולמי.ובתוצרבתעסוקההחקלאותענףשלהיחסיחלקועל

אנו12.4מלוחהמנדט.בתקופתהקיבוציבמשקהייצורמבנהעלטובהתמונהלתת
בענפיבתעסוקהאחוז41מ-המשקים:גילעםגרלהחקלאותענףשלשמשקלולמדים
קבוצתעלהנמניםבמשקיםאחוז55ל-,5-0הגילקבוצתעלהנמניםבמשקיםהייצור
הגולמי.בתוצראלהענפיםשלבחלקםבהתאמה,אחוז,71ל-אחוז53ומ-+;31הגיל
תקציבמלואבדרך־כללהועמדכבר30לגילשהגיעוהוותיקיםהמשקיםלרשות

עצמםברשותכברלעמודיכלודבריםשלשבעיקרםבמצבהיוהםולפיכךההתיישבות,

1965-1951נבחרותשניםהקיבוץ:גודללפיהענפילמבנהמודדים12.4לוח

19511954195819631965אוכלוסייה

לעומתבשירותיםתעסוקה
התעסוקהסך־כל

27,,0 27, 9 28.,3 31.,3 28.,9 0-150

32., 1 30..0 34..5 35 ..6 25.,0 151-300

32.,9 31..2 34.,6 36. 7 37,.0 301-500

33.,0 32..8 36 ..7 36,.7 36 .. 1 501-750

30..8 29., 1 34,,0 37..1 39.,4 751 +

הייצור סן־-כללעומתחקלאות
תעסוקה

58.,8 63.,5. * 65..9 59.,2 37.,5 0-150

59.,0 59..9 61.,2 57.,0 46 .7 151-300

51.. 1 56..9 57..4 56..3 48..3 3-1-500

43., 1 48,.6 55.,2 53.,2 49,. 1 501-750

33..6 36.. 1 39., 1 38. 4 42.. 7 751 +

גולמיתוצר

95..6 96..2 89,. 1 87.,5 50 .2 0-150

98..2 94 .5 97..9 83.. 1 56..0 151-300

88..9 88..0 93,.3 95..0 67,.3 301-500

80..2 80.,4 88..0 81..6 70,.9 501-750

59.,2 59..8 64..0 54..3 54 .0 751+
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דבריםשלפירושםשלהם.העבודהכוחלכלתעסוקהמתואיפשרשלהםהייצורוכושר

מצבותלויהיהשבוומבוסם,גדולחקלאותענףהיההמוקדמותהחמשיםשבשנותאלה

הצעיר,הקיבוציבמשקלגמרישוניםכמובןהיוהדבריםמכרעת.במידההמשקשל

קיבללאלקיומו,הראשונותהשניםבחמששכןכלולאלקיומו,הראשוןבעשורשאפילו

השקעותשלבמונחיםהייצור,כושרמלואבהיעדרההתיישבות.תקציבמלואאתעדייו

העומדהעבודהכוחכלהעסקתהמאפשרלכושרעדייוהגיעלאהואובציוד,במבנים

בניןבעבודתוכןחוץ,בעבודותלכןעבדשלוהעבודהמכוחניכרחלקלרשותו.
המשקשלהענפילמבנהצעירים.ביישוביםיחסיתגדולהפעילותשהיאעצמוביישוב

על-רבהבמידהשנקבעהמתכונתדברשלבעיקרוהיתההמדינההקמתלפניהקיבוצי
שלהראשוניםימיומאזביותרהחשובהענףאמנםהיתהחקלאותהיישובים.גילידי

הקיבוץ.גילעםוגדלההלכהחשיבותהאולםקיבוצי,יישוב
,1954ב-כברלהיטשטשמתחילההיישוביםמגילהמושפעענפימבנהשלזאתמתכונת

משקללחלוטין.מטושטשתכברהיאהמדינה,הקמתלאחרכעשורהיינו,1958ב־כיעד

משקלהואילוהגילים,תחוםשלהקצוותבשנישווההיה1954ב-בתעסוקההחקלאות

נמוךהיה(30-11גילקבוצותעלהנמנים)יישוביםהבינייםקבוצותבשתיבתעסוקה

בתוצרהחלקשלבמונחיםהחקלאותשלמשקלההתחום;שבקצותהקבוצותשבשתימזה
שללמשקלהבאשרכוון׳בישינוילהבחיןניתן1958ב-כבראולם.,סדיר•אינו

היישובים.גילעםויורדהולךוהואבתעסוקה,החקלאות
)ראההתיעושתהליךשללראשיתולייחסניתןהתעסוקהבמתכונתזהשינוי

אתהמדגישהבמסורתהמשיכוהוותיקיםהקיבוצייםמהיישוביםרבים(.10פרק

ניתןתעשייה.מפעלילהקיםבתחילהוסירבושלה,הכלכליתלמשמעותמעברהחקלאות
,1958בשנת(12.4)לוח+31בניהמשקיםלקבוצתהמתייחסיםמהנתוניםזאתללמוד

התיעושתהליךכאשראולםגיל.לפיהענפיהמבנהשלהמתכונתאתתואמיםשאינם

ובזכותהתיעוש,׳רכבת׳עלאלהמשקיםגםעלוהששים,בשנותבעצמתווגברהלך
זהמהירה.היתההתקדמותםמשק,בניהולהצבורוהנסיוןלרשותםהעומדיםהמשאבים

המשקיהמבנהבמתכונת,1965שלהנתוניםמעידיםעליובכוון,ההיפוךאתמסביר

הענפיהמבנההששיםשנותאמצעמאז.1951בנתוניהמתבטאתטרום־המדינה,בתקופת

צעיריםביישובים-ברורהבצורהשלהםבוותקתלויקיבוצייםיישוביםשלהטיפוסי

והגילהיישובגילשעוליםככלאולםבגודלו.המכריעהענףעדייוהיאחקלאות
הואכךלרשותו,העומדיםוההוןהאנושמשאביוגדליםאוכלוסייתו,טלהממוצע
בחרושת.ובמיוחדלא-חקלאיים,בענפיםלפעילותיותרפונה

שלהמודדיםבאמצעותנבחןהענפיהמבנהעליישוביםשלהגודלהשפעתאתגם

וגודלגילביןמיתאםשקייםכיון(.12.4)לוחובתוצרבתעסוקההחקלאותטלמשקלה
בלבד.גודלשלבמונחיםהענפיהמבנהשלהמתכונתאתלהסביראפשראייישובים,של
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וגודלבחקלאותתעסוקהביומובהקקשרעללמדיםהננובלוחהמוצגיםמהנתונים
גורםהואשגודללומר,ניתוהגודל.עםיורדזהבענףהתעסוקהשלמשקלה-היישוב
שבהסרום־המדינה,לתקופתגםנכוןזההכלכלית.הפעילותענפיוווגהממריץ
1951שב-למדיםאנו12.4בלוחמעיוןפחות.מובהקתהענפיהמבנהעלהגודלהשפעת
גדולה)שאוכלוסייתםהגדוליםביישוביםבחקלאותוהתוצרהתעסוקהשלמשקלםהיה
)אוכלוסייההקטניםהיישוביםקבוצתלהוציאהאחרותהקבוצותבכלמאשרקטן(751מ-
כולה.הקיבוציתלתנועהמהממוצעקטניםאףהיואלומשקליםנפש(.150עדשל

היישוביםקבוצתלזיהויגםמסייעיםיישוביםגודללפיההתפלגותשלהנתונים
,500-301עםבגודלם,הבינונייםביישוביםביותר.המואץהתיעושתהליךהיהבהם
שביןבתקופהבחקלאותהתוצרבממדיביותרהניכרתהירידההיתהנפש,750-501ו-

בסךהחקלאיהתוצרמשקלגדלהצעיריםשביישוביםלצייןישאולם.1965ו-1954
כמובןאומר,זהירד.לאבתעסוקההענףשלשמשקלובעודהייצור,ענפישלהתוצר

משקלוהתיעוש.בתהליךתקופהבאותההשתלבוטרםיותרוהצעיריםהקטניםשהיישובים
המצרפייםבנתוניםלהבחיןניתןאותוהתיעושותהליךהחקלאותענףשלהקטן

ההתפתחויותאתלפיכךמשקפיםואילך,סינימבצעימימאזכולהלתנועההמתייחסים
דווקא.והגדוליםהוותיקיםביישובים
הייצורענפישלהטכנולוגיהעלהיישוביםשלוהגודלהגילשלהשפעתםאת

מודדכידועהואהוו/עבודהיחסהייצור.גורמיביןיחסיםעלמידעבאמצעותנבחן
הון/יחסישלההתפלגותייצור.יחידתעל-ידיהמופעלתהטכנולוגיהלבחינתטוב

.12.5בלוחמוצגתקיבוצייםיישוביםשלוגודלגיללפיעבודה

ביותר.הנמוכהלא-למצופהבניגודאולי-היאצעיריםבישוביםההוןעתירות
הון/יחםצעירים,ביישוביםהוו/עבודהיחסיעלנתוניםיששעבורןהשניםבשתי
ביותרהגבוההההוןעתירות1958עד.31-21בנימשקיםשללזהמעלהיהעבורה
הנמוכהההוןשעתירותבעודשנים,10-6שלגילקבוצתעלהנמניםבמשקיםהיתה
כיון+(.31)בניותיקיםמשקיםשלהיתהנתוניםישעבורההתקופהכלבמשךביותר
ניתןקטן,הוא5-0בניהיישוביםמספרהששים,שנותרובובמשך,1958שאחרי
ועתירותגילביןמובהקשליליקשרעלמצביעיםהוו/עבודהיחםשנתונילומר
5הון

אתמהרמיישמיםצעיריםשיישוביםבהתרשמותלפיכך,תומכים,אלהנתונים.
הניסויתקופתאתשעברולאלהדומותייצוריחידותומקיימיםייצור,שלהטכנולוגיה

הוו/עבודהליחסיהסיבותאחתהיאהצעיריםהיישוביםשלהדמוגרפיתאי-היציבות5 צעירים.ביישוביםיותרהרבהשכיחותשעזיבותכבר,ציינובהם.דווקאגבוהים לכוחמכוונתאלהביישוביםהייצורובכושרדיורבמתקנישההשקעההדבר,פירוש
מתבטאתזאתעובדהביישוב.)בממוצע(הנמצאיםמאלההגדוליםואוכלוסייהעבודה במקורות.יחסיתלא-יעילובשימושהוןטליתרהבעתירותכמובן
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הקיבוץ:וגודלגיללפילנפשוהצריכההוו/עבודהיחם12.5לוח
1965-1951נבחרות,שנים

1965 1963 1958 1954 1951

ייצורבענפיר׳וז/עבודהיחס
ארסי(לשכת1958של;ל״י

גילקבוצותצפי
9,092 8,679 0-5

15,511 10,898 14,529 6-10
23,243 22,074 14,986 9,022 12,479 11-20
20,751 18,543 11,690 7,991 8,048 21-30
16,92 3 14,745 10,790 6,480 9,692 31+

האוכלוסייהגודללפי
13,342 10,575 9,626 9,243 9,015 0-150
23,215 23,191 16,785 11,273 11,485 151-300
22,634 20,165 14,174 8,586 11,939 301-500
18,889 16,822 11,534 7,334 9,046 501-750
15,111 12,549 9,123 6,944 6,545 751 +

(1958של;ל״ילנפשאצריכה
גילקבוצותלפי

828 746 0-51,166 1,373 1,057
843 751 6-10

1,218 1,198 954 785 711 11-20
1,083 1,082 875 738 620 21-30
1,075 1,053 928 699 591 31+

האוכלוסייהגודללפי
1,337 1,541 1,208 896 769 0-150
1,201 1,145 1,046 849 769 151-300
1,126 1,084 910 764 700 301-500
1,099 1,097 874 707 609 501-750
881 874 787 687 617 751 +

.8.4ללוחהערותראה-(1ב)נוסחא
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מימוןשלומציאותוהמידע,אתמהרהמעבירמנגנוןשלקיומוותיקים.ביישובים
טכנולוגיה.שלובשימושביישוםההומוגניותלהגברתמסייעיםהדברים,לביצוע

היחסיםמונוטונית:אינההיישוביםגודללפיהוו/עבודהיחסישלההתפלגות
הגודלקבוצתעלהנמניםביישוביםמכסימלילעירומגיעיםהיישובגודלעםגדלים

שהיישוביםהדברפירושהגדולים.ביישוביםביותרהנמוךלערךוקטנים,300-151
יותר.יעילהבצורהבהוןמשתמשים-יותרהוותיקיםגםשהם-הגדולים

למדים,הננו12.5בלוחמהשורותאחתבכלהמופיעיםמהנתונים-ולבסוף
לתנועההמתייחסיםבנתוניםביטוילידיהבאהזמן,פניעלההוןבעתירותשהעלייה
קצבאולםוהגיל,הגודלקבוצותלכלאופיינית(,7.3לוח,7)פרקכולההקיבוצית
אלה.קבוצותביןבמקצתשונהזאתבעתירותהגידול

ברמת-חייסהנרצים

כמובןישקטנים.הםיישוביםביןהחייםברמתשההבדליםכךעלהצבענו8בפרק יישוב.גודלשלאוגילשלתולדההםקיימיםשאכןהבדליםאותםאםלבחוןעניו
6לוחשלהשניבחלקמוצגתוגודלגיללפילנפשצריכהשלההתפלגות

*

12.5.
היישוביםותקלפילנפשהצריכהמהתפלגותהנלמדתביותרהמעניינתהתופעה

אמנםההבדליםביותר.הגבוהההיאהצעיריםביישוביםלנפשהצריכהשרמתהיא,
שמלאיכיוןפליאה,לעוררעשויזהממצאאולם-היותרלכלאחוזעשרה-קטנים
השימושהצעירים.ביישוביםמאשרגבוהיםהםהוותיקיםביישוביםהעצמיוההוןההון

מפיקיםהםולכןיותר,יעילכללבדרךהואובעבודהבהוןהוותיקיםהיישוביםשל
גבוההשתמורהלזכורישאולםשברשותם.הייצורגורמיעבוריותרגבוההתמורה זהשגודלכיוןיותר,גבוההלנפשהכנסהבהכרחאומרתאיננההייצורלגורמייותר
בגלליחסיתגבוהההיאהצעיריםביישוביםלנפשההכנסההילדים.ממספרגםמושפע בהבדליםנעוץנוסףגורם(.12.2)לוחהעבודהבכוחהגבוהההשתתפותשיעור

יותרקטןחלקחוסכיםצעיריםשיישוביםהעובדהעלכברהצבענוהחסכון.בשיעורי
קיבוציםשללנפשצריכהעלשלנוהממצאיםמהכנסתם.מאד(קטןחלקדברשל)לאמיתו שרמתלומר,לכןניתןחסכון.שיעוריבדברהממצאיםעםעקבייםלכן,הם,צעירים על-ידיבחלקה,מתאפשרת,הצעיריםהיישוביםשליחסיתהגבוהה)השוטפת(החיים נמוכים.חסכוןשיעורי

הזקוףהערךאתכוללתאבלהאיטייםהשירותיםערךאתכוללתאינהכאן'צריכה'6 הגדרותחיים'.'רמתשלסבירמייצגלכן,מהווה,היאבני-קיימא.צריכהנכסישל באמצעותהניתוח,אתגםראה.8בפרקמוצגותלמדידהבסיסהמשמשותאלטרנטיביות .8.7בלוחקיבוציים,יישוביםביןחייםברמתההבדליםטללורנץ,עקומות
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לאכי)אםביותרהגבוהההחייםרמתביותר,הצעיריםהיישוביםאתלהוציא

ביישוביםילדים/מבוגריםשהיחסכיוןשנים.20-11בניביישוביםהיאניכר(בהפרש

היישוביםקבוצותבשתימאשריותר,גבוהלהיותאףועשוייותר,נמוךאיננואלה
)השולית(לנטייהאלאלנפט,בהכנסהלהבדליםההפרשאתלייחסאיןיותר,הוותיקות

7לאחרשהוקמוביישוביםלצריכהיותרהגבוהה שלהגישהאתכנראה,משקף,זה.1940

מסורתעלמאשרהמערבית,השפעחברתשלהצריכהמושגיעליותרהאמוןהדור

אתוהןהאובייקטיבייםהתנאיםאתהןששיקפההתנועה,מייסדישלבמועטההסתפקות

והשלושים.העשריםשנותשלהאידיאולוגיה
מסביריםהצעירגילווביןיישובשלקטניםממדיםביןיחסיתהגבוההמיתאם

קבוצתאתנכלוללאאפילואולםהקטנים.ביישוביםיותרגבוהההצריכהרמתמדוע
הצריכהרמת-נפש150עדהיאשאוכלוסייתםאלההיינו-ביותרהקטניםהיישובים

וגודל,גילשביןהחזקהקשרבגללביותר.הגבוההדווקאאינההגדוליםביישובים
עלעצמה,בעלתשלילית,השפעהיששלגודלאומרתזאתאיןלעיל,עמדנוכברעליו

יחדגיל.השפעתספקללאהואגודלכהשפעתשמופיעממהנכבדחלק-הצריכהרמת

כיוםהתלויההאוכלוסייהגילבהתפלגותובהתחשבאלה,נתוניהבסיםעלזה,עם
מבטיחיםאינםיישובשליותרגדוליםשממריםלומרניתןהיישוב,בגיל)עדייו(

8יותרגבוההשוטפת(צריכה)במונחיחייםרמת
.

והגודלהגילגורמישלההשפעהעצמת

מענייןוגודל,גילשלמשולבתהשפעההאומדתהניחוחמשיטתההסתייגויותכלעם
מובהקיםההתפלגויות,בנתוניהמתגליםאלה,משתניםשלההשפעהכווניהאםלבדוק
עד12.3בלוחותהמוצגתמהשונותחלקאיזהלאמודגםמענייןסטטיסטית.מבחינה

ניתןבטקסט(הוצגושלאאחרים,רלבנטייםמשתניםשלההתפלגויות)ושל12.5
וגודל.גילשלמשולבתהשפעהשלבמונחיםלהסביר

העצמאיותההחלטותעל-ידילחבריםהמובטחתהגבוהההחייםשרמתברור.9פרקראה7
רקלא-העוזביםמספראתלהקטיןשמטרתהמכוונת,מדיניותמבטאתיישובכלשל

גןשלהצריכהפונקצייתאומדנייותר.ותיקיםקיבוצייםליישוביםגםאלאלעיר,
זאת.טענהעםאחדבקנהעולים,1971-1962לתקופהנתוניםעלהמבוססים(,1975)

על-ידיו,שנאמדההצריכהבפונקצייתבלתי-תלויכמשתנההמופיעהיישובים,לגיל
קטנהלראשהצריכה"רמתממצאיו:אתמסכםגןומובהק.יחסיתגדולשלילימקדםיש
(.20עמי,1975)גן,ישובים״שלהגילעם
ביותרהעשיריםהיישוביםכידוע,אינם,ביותרהגדוליםהקיבוצייםהיישובים8

אישייםשירותיםשלשאי-הכללתםהאפשרות,קיימתלכאורהצריכה.רמותשלבמונחים
גיללפילנפשאישייםשירותיםשלהאומדניםאולםהמסקנות.עללהשפיעעשויה
לכך.לגרוםיכלהלאהאישייםהשירותיםשלשאי-הכללתםמראים,יישוביםשלוגודל
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שלההסברומקדםז7הסססיסטיחישובעל-ידילבדיקהניתניםאלהדברים
9(12.6)לוחהשוניםהמודדים

מהערךגבוהיםשניים,להוציאק,שלהאומדניםכל.
מתקבלתלכואחד.אחוזשלמובהקותרמתבשבילהנדרשהקריטיהערךשהוא2.1

שלוהגודלמהגילמושפעיםאכןהעיקרייםוהדמוגרפייםהכלכלייםשהמשתניםההשערה
-הנבחניםהמשתניםאחרביןקשרקייםאםלקבועאמנםמאפשרקמבחןהיישובים.
-וגודלוהיישובגילגורםוביןבתעסוקההחקלאותשלחלקהביוקשרישהאםלדוגמה,

לקבלבכדיזה.למשתנהלייחסניתןההתפלגותשלמהשונותכמהקובעהואאיואולם
והואהרב-משתני(,המיתאםמקדםשל)הריבועההסברלמקדםנזקקיםהננוכזה,אומדן
מהשונות.אחוז40היותרלכלמסביריםוגילשגודל(,12.5לוחשלהשני)בחלקמראה

ביישוביםיותרחשובהחקלאותשענףהיינו,-הענפיהמבנהבדברההשערה
גורמיםכיבבירור,מלמדיםהאומדניםאךבמבחן,עומדתאכן-והקטניםהצעירים
משפיעיםקיבוצית(לתנועההשיוךגם1951ולפניגיאוגרפי,)מיקוםנוספיםחשובים

ומההצלחה,בפחותבמבחןעומדתהשירותיםחשיבותבדברההשערההענפי.ההרכבעל
אחדבקנהעולהזאתתופעההזמן.עםקטנהההשערהשלההסברמידת-במיוחדשמאלף

וממדיאיכותלגביקיבוציםביןוהולךגוברדמיוןשללעין,הנראההתהליך,עם
לחברים.הניתניםהאישייםהשירותים

נתמכתהייצורגורמיביןיחסיםעלוגודלוהיישובגילהשפעתבדברההשערה
-0.41הואהוו/עבודההיחסעבורמ2מערכיאחדהנתונים.על-ידימלאבאופן
27לפחותמסבירשהואאומרת,זאת,0.27הוא(1951)להוציאביותרהנמוךוהערך
משמעותבעלתהשפעהישיישוביםשלולגודללגילאחרות,במליםמהשונות.אחוז
שקובעמהוזהעבודה,שלהשוליהפריוןעלולפיכךהייצור,גורמיביןיחסיםעל

10כלכליתמנקודת-ראותדברשללאמיתו

11

השפעתבדברההשערהשגםלציין,ישלבסוף.
צריכהבדברהנתוניםבמבחן.יפהעומדתהחייםרמתעליישוביםשלוגודלגיל
רמתשלזהחשובמורדעלוגודלגילשלשההשפעהמראים,בלוחותהמוצגיםלנפש
היישוביםביןמהשונותאחוז30כ-הסבירואלהמשתניםהזמן.עםגדלהחיים
11ב- 1960.

.12.6ללוחאהערהראה9

הבא.בסעיףהמוצגהחקלאותענףשלמפורטמניתוחתימוכיןמקבלתזאתהשערה10 11ערכי11
היישוביםאתכללנולאאילויותר,אףגבוהיםלהיותהיועשויים2 תלות.שיעוריבדברלעילדיוןראהבאומדנים.(10-0)הצעירים



12פרק 2 54

ודמוגרפייםכלכלייםמאפייניםעלוגודלגיללהשפעתאינדיקטורים12.6לוח
א1965-1951נבחרות,שניםנבחרים:

1965 1963 1958 1954 1951

*

¥סטטיסטי
3 .423 2 .344 3 .929 2 .883 4 .829 התעסוקה ה״כ0בשירותים/תעסוקה

ייצורחקלאות/ענפי
9,.187 4 .626 3 .664 1 .066 4 .817 תעסוקה
5,.117 4 .228 3 .073 2 .867 2 .104 גולמיתוצר
6,.270 12 .197 6 .663 2 .329 5 .969 ייצור הבענפיהוו/עבודהיחם

2..360 5 .752 2 .402 2 .658 5 .165 לנפשבשירותיםתעסוקה
3 ..274 4 .228 4 .808 3 .174 2 .889 לנפש בני-קיימאצריכהמוצרי
12..081 7,.418 6 .169 2 .173 2 .409 בלנפשצריכה

2..639 1 .645 18 .270 3..202 19 .571 ילדים/מבוגריםיחס
קביעהמקדם

0..166 0..120 0 .236 0,.193 0,.315 התעסוקהבשירותים/םך-כלתעסוקה
ייצורחקלאות/ענפי

0.,348 0,.212 0,.224 0..081 0..314 וקהתעם
0..229 0..198 0,.195 0..067 0,.167 גולמיתוצר
0.,267 0..415 0,.344 0..162 0,.362 •יצור ה׳בענפיהוו/עבודהיחם

0.,120 0..251 0..159 0..181 0■ 330 לנפשכשירותיםתעסוקה
0.,160 0..198 0..275 0..208 0..216 לנפש בני-קיימאצריכהמוצרי
0..412 0..302 0..327 0..153 0..187 גלנפשצריכה

0.,133 0..087 0..590 0..210 0,.651 ילדים/מבוגריםיחס

של:ברמהמובהקהם:הקריטיים?ערכיא
אחוז5אחוז1פשחודרגות

16,200
16,150
16,200

1.69
1.71
1.80

2.09
2.12
2.28

.8.4ללוחהערותראה-(1ב)נוסחנ
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בחקלאותהייצורגורמיפריוזעליישוביםוגודלגילהשפעת

קיבוצייםיישוביםשלשונותתכונותעלוגודלגילהשפעתאחרלעקובניסינוכהעד
והגודלהגילקבוצותכאשרביותר,החשוביםמהמשתניםחלקשלהתפלגויותבאמצעות
ביןהחזקהמיתאםובמיוחדהנתונים,שלהמגבלותבגלליחסית.רחבהבצורהמוגדרות

מכלולאולםהנפרדת.השפעתםעצמתשלגםלקירוברקלהגיעהיהניתןוגודל,גיל
השפעתשלניתוחמאפשרלרשותנוהעומדהחקלאיהייצורעלביותרהמפורטהנתונים

הסימולטנית,השפעתםאחרימעקבובמיוחדיותר,מפורטתבצורהאלהמשתניםשני
ייצור.פונקציותאומרושלהשיטהבאמצעות

מדידותותפוקותתשומותביוהקשרבדברהבסיסיתההשערהאתהתאמנוזהלצורך
12בפרקהמוצגת שניסוחהכהשערהלהביןניתוגודלהשפעתבדברההשערהאת.10
במחשבהמקובלתהיתהזוהשערהלגודל.עולהתשואההואכלכלניםביוהמקובל

גילהשפעתברברההשערההתנועה.שלהראשוניםמימיהעודהייצור,לגביהקיבוצית
ביוויותריותרנפוצהשלאחרונהההשערה,לניסוחאלטרנטיביתדרךהיאהיישוב
נסיון.וצבירתפריוןביוחיוביקשרשקייםהייצור,שלבתיאוריההעוסקים

נסיוןשלטובמודדהואהקיבוץוגילזמן,המחייבתהליךהיאנסיוןרכישת
,׳נסיוןכמייצגהיישובגילנגדלטענותמסויםבסיםאמנםיששנצבר.

איןשהרי,
שלהעבודהכוחמופעלשבו)הממוצע(הזמןואורךהיישובגילביןחד-חד-ערכיקשר 13שלוהייצורבמערךהיישוב

מודדלפחות,ראשוןממבטאינו,היישובגילכלומר,.
כמודדבגילהשימושנגדזאתטענהאולםנסיון.ולרכישתהלמידהלתהליךטוב

להשערהבהתאםהלמידה,לתהליךשמייחסיםהמשמעותאתבסמוימגבילהנסיוןלצבירת
על-ונסיווידערכישתבלבד.העבודהלכוחווינםוידעצבירתמזההשהיאמאחרזאת, אחרים.צדדיםגםלוישאולםזה,בתהליךחשובצדאמנםהיאהעבודהכוחידי
המקובלת,הגישהספקללאשהיאהנסיון(,)ורכישתהלמידהלמושגשלנוהגישה

בהתאםנסיון.רוכשיםממרכיביה,אחדרקולאכיחידה,הפירמהשבולתהליךמתייחסת
יזמיתבפעילותנסיוןוצבירתלמידהשלתולדהשהםלשיפוריםמתייחסתהיאלכך

והמכירההקנייהנסיוןהעובדים,על-ידיטכניותמיומנויותרכישתניהולי,ובכושר מצרפימודדדווקאלכן,ביחסי-אנוש.נסיוןגםוכמובןומפיצים,קנייניםעל-ידי חברתיכאורגניזםהקיבוציהיישובעלהזמןהשפעתאתהמודדיישוב,שלכגיל

(.1974)831-1<31ראהשלפנינולבעיהזהניתוחכלייישוםשלוכוללמפורטתיאור12 .162-144עמי(,1979)8־!ם1;<31המאמר,שלהמקוצרתהנוסחהגםראה
פעילותשל)הממוצע(הזמןומשךהיישובגילביוחד-חד-ערכיקשרשאיוהעובדה13 קיימתקיצוניבמקרהוהעזיבות.הכניסותמתופעתנובעתבושלוהעבודהכוח צעיר.שבקיבוץמזהנמוךותיקבקיבוץאוכלוסייהשלהממוצעהשהייהשמשךהאפשרות,
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באיםהננוהשפעתועצמתשאתהמשתנהשלביותרהטובהמייצגאוליהואוכלכלי,

לאמוד.
לניתוח11ו-10בפרקיםשיושםלמודלבעיקרודומהמיישמיםשאנוהמודל

המודלשלזהבניסוחנפרד.כמשתנהנסיוןמופיעובוייצור,גורמישלהפריון

ההשערהשלסימולטניתבחינהמאפשרהואולפיכךהמקדמים,סכוםעלהגבלהאין

שלכמודדהגולמיהתוצרמופיעחתך,נתוניהמיישםזה,במודלהגודל.השפעתבדבר

התשומותהןי(ורנסייהמשתנה)כמייצגהיישובוגילעבודההון,ואילותפוקה,

14הייצורבתהליך
.

המנוסחתמהפונקציהשנגזרו׳הנסיוו׳ומקדמיהייצורגמישויותשלאומדנים

לשניםהאומדניםעבור0.7מ-גדולההסברמקדם.12.7בלוחמוצגים14בהערה

אחוזים5שלברמהמובהקיםשהללומשמעוהמקדמיםשלהתקןוטעויותואילך,1956מ-

בהחלט.סבירהאפוא,היא,המודלשלההסברמידתהאומדנים(.12מתוך2)להוציא

הכוללמהמודלשנגזרולאלהדומיםהוןושלעבודהשלהגמישותמקדמישלהערכים

המשתניםמקדמישלהערכיםבמשמעותבמיוחדנעסוקכאו.10בפרקהחקלאותענףשל

וגודל.יווינם'צבירתהמייצגים
עבורהמקדמיםסכוםהגודל.השפעת-היישובשלהממדיםבהשפעתראשיתנעיין

פונקצייתמאומדנישנתקבלוהתוצאותעםלכןזההזאתתוצאהמאחד.גדולהשניםכל
נפרדמשתנההופיעלאבהם,11ו-10בפרקיםולתעשייהלחקלאותהמצרפיותהייצור

מצאנואותה-לגודלהעולההתשואהאתלייחסשאיןלמדיםאנומזאתי.ןוי•נםעבור

היישוב.גילשללהשמטה-כאחדובתעשייהבחקלאותההוןפונקציותשלבאומדנים
מאשרבמקצתקטןאכןהואנפרדכמשתנהיוןינםימופיעבובמודלהמקדמיםסכום

שהייצורמראהעדייו12.7בלוחביותרהנמוךהערךאפילואולםהאחרים,במודלים
אחרות,במליםניכרים.בממדיםלגודלעולהלתשואהנתוןהיהבקיבוציםהחקלאי

וחזקה.חיוביתהיאהיישובגודלהשפעת

ייצורפונקצייתמאומדנישנגזרושלחין,ואדמתבעלאדמתשלהתשומהמקדמי14
לפיכו,איננה,קרקעולא-מובהקים.נמוכיםערכיםבעליהיו,10בפרקלחקלאות

י.ןויבםיהנקראמשתנהלאמודהעיקרישיעדוזה,במודלתשומה
עבודה,1958שלקבועיםמחיריםשלבמונחיםנמדדיםההוןומלאיהגולמיהתוצר
גולמי,תוצרעבורץנכתובאםבשנים.נמדדהקיבוציםוגילאדם,בשנותנמדדת

הוא:אומדיםאותוהמודלגיל,עבורו-זעבודה,עבור1הון,עבור1(

(1)ץ=

השינויאתמייצגת0ו-בהתאמה,והון,עבודהשלהייצורגמישויותהן6ו-מכאשר
ראההמודלשלהתיאורטי׳והצרהנתוניםאיכותעלדיוןנסיון.צבירתעקבבפריון

גודלבדברהשערותשליותרומפורטכוללדיוןגםראה(.1974,1979)831־101
(.1973)831־3101<ת1,61/8311־1ונסיון,
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1965 (1)
א

:1954- מודלבחקלאות, ןונסיהומקדם ייצורגמישויות 12.7לוח

מ2 תשואה
לגודל

0 8 01

01+8

0.557 1.088 0.0114 0.151 0.937 1954
0 . 0 0 *4 6 0.116 0־108

0.498 1.309 0.0640 0.253 1.056 19550.0029 0.081 0.076

0.748 1.190 0-0065 0.330 0.860 19560.0027 0.080 0.070

0.799 1. 168 0.0069 0.329 0.839 19570.0022 0.073 0.062

0.822 1.255 0.0069 0.341 0.914 19580.0021 0.071 0.060

0.779 1. 182 0.0021 0.294 0.888 19590.0023 0.080 0.065

0.806 1.2 74 -0.0030 0.240 1.034 19600.0022 0.083 0.067

0.741 1.111 0.0031 0.296 0.815 19610.0024 0.088 0.078

0.744 1.085 0.0026 0.294 0.791 1962
0י3200 0י090 0י370

0.768 1. 108 0.0049 0.391 0.717 1963
0.0021 0.086 0.070

0.708 1.082 -0.0001 0.170 0.912 19640.0023 0.089 0.081

0.858 1.251 0.0046 0.548 0.703 1965
0־0023 0־042 0־07?

בטכסט.14הערהראהא

.0המשתנהעל-ידיהמיוצגת)הגיל(הנסיון׳׳צבירתהשפעתאתעתהנבחן
ישלנסיוןהיינו,-שנייםלהוציאהמקרים,בכלחיוביהואהמקדםשלהסימן

סטטיסטיתמובהקיםאינםהשליליהסימןבעליהמקדמים)שניהתפוקהעלחיוביתהשפעה
וונסילצבירתלייחסניתן1958ב-המסתיימותבשניםזעיר(.אףהואמהםואחד
שנייםרקאמנםבהםהששים,בשנותבפריון.הגידולעללשנהאחוזים0.6שלהשפעה
היתר.ווהנסישלהשפעתואחוזים,5שלברמהמובהקיםהיוהנסיון׳'צבירתממקדמי

שוליתתפוקהישידעלצבירתשגםלכן,נראהבלבד.לשנהאחוזים0.46-יותרקטנה
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השארביוהתבטאהששיםבשנותיישוביםשלהממוצעבגילהמהירוהגידולפוחתת,

התפוקהחוקאכןאםלבדוקבכדינסיון.צבירתעקבהפריווגידולקצבבהאטת
חדשמקדםמופיעשבונוסףמודלנוסחנסיוןרכישתלגביגםתופסהפוחתתהשולית

15ההשערהשליותרקרובהבחינההמאפשר,6
.

הגודלהשפעת(.1)מודלשללאלהדומותזהממודלהנגזרותהייצורגמישויות
1959בשניםהנסיוןצבירתשלהתרומהלגודל.עולההתשואה,-דומהעצמהבעלתהיא

הודותהתוצרשלהשנתיהגידולבשיעורהשנתיותהתנודותחיובית.היתה1960ו-
כיואםהראשון.במודלמאשרגדולות,261+0;הואזהשבמודלנסיון,לצבירת
לשיעורהביאהנסיוןשצבירתכךעלמצביעיםהםשיטתיות,פחותמגליםאלהאומדנים
הששיםשנותושבאמצעהמאוחרות,החמשיםבשנותאחוזים0.7שלבתוצרשנתיגידול

ניכרת.במידהמזאתנמוכההיתהזהגורםשלהתרומה
הם6מקדמישלקטןמספרשרקכיוןשיטתי.באופןשלילייםהם,6אומדני

פוחתתשוליתתפוקהשלקיומהשהוכחלומראפשראיאחוזים,5שלברמהמובהקים

מכלולבסיםשעלספקאיןאבל)בחתך(;השנתייםהאומדניםבכלנסיוןלצבירת
16נסיוןלצבירתפוחתתשוליתתפוקהשאיןההשערהאתלדחותניתןהנתונים

הגודל.
מוסברת()הבלתילישארית׳לפחות,חלקיהסבר,לפיכךמהוויםהיישוביםשלוהוותק

העובדהאת(.11.1)לוחובתעשייה(10.6)לוחבחקלאותהכוללהפריוןמודדישל
אפשר,החמשיםבשנותמאשרבהרבהנמוךהיההששיםבשנותבחקלאותהפריוןשגידול

שליותרקטנהולהשפעהנסיון,וצבירתלמידהשלפוחתתשוליתלתפוקהלייחסלכן,

לגודל.עולהתשואה
)המדוברשגודלבהשערהשראינו,כפיתומכים,הייצורפונקצייתשלהמודלים

בשניםוכמהכמהאחתועל-הששיםבשנותבקיבוציםהייצורענפישלבממדיםגם
במליםכזאת.השפעהישנסיוןלצבירתושגםלייצור,חיוביתתרומהתורםכן(שלפני

ועלהייצורפונקצייתגישתשלמתוחכמיםניתוחכליעלהמבוססהניתוחאחרות,
מעיוןהמתקבלברושםתומךהסטטיסטית,איכותומבחינתמצוייןנתוניםמכלול

הוא:האלטרנטיביהמורל

(2) 66
61+61

>1
״

ץ=*1
2

נסיוןצבירתעקבהתוצרטלהשינוישיעורלעיל(.14בהערהכמוהם)הסימנים
הבחירהזה.לצורךהרלבנטי6אתלהגדירישזאתלאמודובכדי,261+9לפיכךהוא

ערךהאומדן.נעשהשעבורןמהשניםאחתבכלקיבוציםשלהממוצעהגילהיאהטבעית
נסיוןצבירתשלשהתרומהאומר,1ו-,1(,1עלץטלמהרגרסיההנגזר6שלשלילי
הזמן.עםפוחתתלייצור

אתבמלואןמשקפותבטקסט,שנוסחוהמודליםמשניוהנגזרותלעיל,המוצגתהמסקנה16
(.1973)831^331<ת161זו113ז:1נסיון,וצבירתלמידהשלמודליםמארבעהשנגזרוהממצאים
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1965-1954

, מודל)

2 ) א הנסיון:

בחקלאות

ייצור

ומקדם

שויות
גמי

לוח

12.8

גיל

ממוצע

של

שובים
היי

שנים[
(

2 שואהמ
ת

לגודל

8 + 0

0+261

60801

12.7

0.763

1.254

0.0173

-0.00050
0.01320

0.0300
0.0132

0.381
0.063

0.873

2 נב . 0

1954

14.0

0.920

1.378

0.0104

-0.00034

0.00020

0.0199

0.0009

0.351
0.037

1.027
0.076

1955

15.0

0.836

1.253

0.0087

-0.00029

0.00019

0.0179

0.0089

0.422
0.048

0.831
0.073

1956

16.2

0.790

1.118

0.0101

-0.00027

0.00016

0.0188

0.0074

0.284
0.076

0.834
0.064

1957

17.2

0.836

1.256

0.0069

-0.00009

0.00014

0.0100

0.0070

0.331
0.069

0.925
0.057

1958

18.0

0.910

1.307

-0.0257

-0.00090

0.00016

0.0067

0.0084

0.477
0.030

0.830
0.064

1959

19.2

0.797

1.243

-0.00015

-0.00017
0.00016

0.0050

0.0083

0.199
0.088

1.044
0.068

1960

20.2

0.735

1.114

0.0040

-0.00014

0.00016

0.0097

0•0090

0.295
0.094

0.819
0.080

1961

21.1

0.727

0.987

0.0061

-0.00024
0.00015

0.0162
0.0086

0.216
0.068

0.771
0.072

1962

22.2

0.750

1.007

0.0070

0.00014

-

5 בס 0 0.0

0.0132
0.0087

0.286
0.088

0.721
0.069

1963

23.2

0.691

1.015

0.0013

-0.00011
0.00016

0.0064
0.0097

0.091
0.097

0.924
0.083

1964

24.3

0.682

1.085

0.0049

-0.00013
0.00017

0.0112

04 נס . 0

0.269

05 ב . 0

0.816
0.087

1965

א ראה

הערה

15

בטכסט.
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הישובשגלל-היישובגיללפיעבודהושלהוןשלהממוצעתהתפוקהשלבהתפלגויות

הולכתפריוןעלנסיוןשהשפעתגםנובעזהמניתוחאולם.7ילפרעלמשפלע7אב

שגילםביישוביםהושגכברנסיוןמצבירתהנובעבפריוןהגידולשרובנראהוקטנה.

בקיבוציםההתפתחויותבהסברלכםמסייעוהגודלהגילגורםשנה.30בערךהוא

הקיבוציתהתנועהיישובישלהממוצעשהגיללזכורישאולםוהששים.החמשיםבשנות

כמחצית-קיבוציםשלמארגדולהקבוצהכברהיתההשבעיםשנותבסוףמהר.עולה

ויותריותרשלהגודלשגםומאחרויותר.שנה30בנימיישוביםמורכבת-ויותר
לכןשלו.פוחתתלהשפעהגםלצפותישוהשבעים,הששיםשנותבמשךעלהקיבוצים

השמוניםבשנותבהרבהתקטןשעצמתוגורםתהיהוהגודלהגילשהשפעתלצפותניתן

והתשעים.
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הקיבוציתהתנועהשלהחברתיותהתכונות

הקיבוצייםהיישוביםלמכלוללהתייחםכדיהשתמשנושבוקיבוצית׳'תנועההמונח
הקבוצותמסוים.גבולעדהדבריםפניאתמשקףאכןוהואהמאחד,אתכמובןמדגיש
והצורךאחת,במסגרתלהתארגןמלכתחילהניסוהקיבוציתהחייםבצורתשבחרו

שלראשיתהמאזהכלעלמקובלהיההקיבוצייםהיישוביםכלאתשתאחדבמסגרת
והסמכויותהמבנהבדברהסכמההושגהלאמקובל,היהשהעקרוןלמרותאולםהתנועה.

מאדהשונותגישותבשתילהבחיןניתןהדיורשלהמוקדםבשלבכברכזה.ארגוןשל
הקיבוצייםהיישוביםכלאתראתההאחתחדה(:כהבצורהנוסחולאהןכי)אםמזוזו

יישוב)כלאחת,חברתית-כלכליתיחידההמהווהאחד,כל-ארציקיבוץעלכנמנים
שליחסית,רופף,גגארגוןהארציבארגוןראתההשנייהוהגישה׳סניף׳(,מעיןהוא לכאורההגיעההעקרוניותהבעיותאחתוחברתית.כלכליתמבחינהעצמאייםיישובים

היינו,היישובים,'עצמאותישלעקרוןנתקבלכאשרהמוקדמותהעשריםבשנותלפתרון
שהוכרעלאחרמיד,1923בשנתנפרדת.כלכלית-חברתיתיחידהמהווהיישובשכל המבוסםהראשון(הקבוצות׳)יחברארציארגוןלהקיםראשוןנסיוןנעשההויכוח,
עלולאהםגםנוספיםנסיונותמימוש.לידיהגיעלאהנסיוןאולםזה,עקרוןעל שלהתהוותואתמנעוועלושצפוחדשיםנושאיםלגבידעותחילוקיכאשריפה, 1ארציארגון

הקיבוץ-ארצייםארגוניםשניהולידהוהמציאותהימים,ארכולא.
ומפלוגותהקיבוצייםמהיישוביםרבים.1927ב-שהוקמו-הארציוהקיבוץהמאוחד
בממדיםהעלייהשלחידושהעםקצרה.תקופהתוךאליהםהצטרפוהקיימותהעבודה 1932ב-נפרדות.עבודהפלוגותהללוהארצייםהקיבוציםהקימו,1930ב-גדולים,
הוותיקותמהקבוצותרבותנמנועליההקיבוציםחברשלישית,קיבוציתתנועההוקמה דגניהכוללביותר,

1

2
.

יישוביםהמאחדארגוןאוריכוזיארציקיבוץבדברהויכוחשלמפורטתיאור1 להקיםהנסיונותועלהיישובים','עצמאותעלכויכוחאולילכנותושניתןנפרדים, )בדפוס(.אצלהעשריםבשנותאחדארציארגון
העבודה()ופלוגותהקיבוצייםהיישוביםלכינוישנטבעהמונחהיא'קבוצה'2
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הציוניות-הנוערלתנועותמעבראלהקבוצה,שלהרעיוןפשטהשלושיםבשנות
אולםציוניותנוערתנועותוגםהדתית,הציונותשלהנוערתנועת־סוציאליסטיות

ולאחרעבודהפלוגותוהקימוהקבוצהרעיוןאתקיבלואחרות,לא-סוציאליסטיות

הדחיהקיבוץ-ארצייםארגוניםהםגםהקימואלוקבוצותקיבוציים.יישוביהמכן

-יחסיתקטנותהיואלהתנועותשתיהציוני׳.העובדויקיבוציהמזרחי,הפועלשל

אחוזים.5עלבאוכלוסייהמשקלםעלהלאפעםאף
תקופהבמשךהתקיים-הגדוליםזרמיהבשלושת-הקיבוציתהתנועהשלזהמבנה

,1952עדביותרהגדולההקיבוציתהתנועההמאוחד,הקיבוץבלבד.שניםכעשריםשל

היישוביםעםביחדהקים־ואוכלוסייהיישוביםמספרשלבמונחים-המיעוטהתפלג:

27במשךוהקיבוצים.הקבוצותאיחודאתהקבוצות׳יחברעלשנהאותהעדשנמנו

הקיבוציותהתנועותשלושבמרכזהכאשרלפעולהקיבוציתהתנועההמשיכההבאותהשנים
הושפעולפילוגקשורותשהיוהתנועותשתישלוהאיפיוןהתכונותכיאםהגדולות,

ממנו.

היישוביםגודל

ופוליטיים,אידיאולוגייםהבדליםבעיקרשיקפוהקיבוציםשלהנפרדותהמסגרות
-הבסיסיהתאשלוהאיפיוןהמבנהבדברדעותלחילוקיביטויגםהיוהןאולם

גדודחבריעל-ידישהוקםחרוד,לעיןלראשונה,ניתן'קיבוץ'המונחהראשונים.
)האופטימלי(גודלולגביהתפישהאתבמיוחדלצייןבאהוא.1920בסתיוהעבודה

קיבוצי.יישובשל
,עבודהופלוגותקיבוצייםיישוביםשלביותררופףגגארגוןהקבוצות','חברת
להסכמהלהגיעהצליחולאונשניםחוזריםדיוניםלאחרגםאולם.1923ב-הוקם
למעשההואפעם,אףרשמיתפורקלאזהשארגוןלמרותוהחוקה.הארגוןצורתבדבר
הקימוהגדולהקיבוץשלבתפישהשבחרוהעבודה()ופלוגותהיישוביםהיה.כלאנעלם
זהארגוןחרוד;עיןקיבוץעלהמבוסםארציארגוןשלגרעיןהעשריםשנותבאמצע
-שניארציארגוןקםשנהבאותה.1927ב-המאוחדבקיבוץברורגיבושלידיהגיע

יוצאיעל־ידישהוקמוהקיבוציםרובנמנועליו-הצעירהשומרשלהארציהקיבוץ
שלהקמתםעםהעשרים.שנותבראשיתהחללארץלעלותשהחלוהצעיר׳'השומרתנועת
א'שדגניה'הקטנות'הקבוצותרובאליהםהצטרפולאאלהארצייםארגוניםשני

העשריםשנותבסוףהראשון.הקבוצות'ביחברנשארוהןרקאךדגם,להןשימשה
בצדילכאורהקיבוציים,יישוביםטלראשוניםדגמיםששימשואלה,קבוצותנשארו
מגישתורבותינקאשרהאינטימית,הקטנה,הקבוצהרעיוןאחד:ממובןביותרהדרכים

)חלק(העשריםבשנותאיבדהאוטופי,הסוציאליזםשלהמושגיתומהמערכתטולסטוישל
'גורדוניה'תנועתראשוניבהגיעהעשרים,שנותבסוףכבראולםטלו.המשיכהמכוח
הרעיוןברכיעלוחונכההעשריםשנותבראשיתאירופהבמזרחשהוקמה)התנועהלארץ

תנועההוקמה1933ב-הדברים.פניהשתנובסמלה(א'דגניהועלהקטנה,הקבוצהשל
ותיקיזאתלראותשבחרוכפימחדשהוקםהחברהקבוצות.חבר-שלישיתקיבוצית
שלהעבודהופלוגותדגניהובראשןהוותיקותהקבוצותנמנוועליוהקטנה,הקבוצה

'גורדוניה'.
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הקיבוציהיישובשלהאופטימליהגודלהיההמחלוקתממוקדיאחדהקיבוצי.היישוב
שלהכלכליהמבנהלגבי)מאד(שונותגישותגםשיקףהזההוויכוחגידולו.וקצב

לתפישהבדומההקטנה,הקבוצהשלהדגםאתאימץהקבוצותשחברבעודהקיבוץ.
על-שאומץעיו-חרור,שלהדגםייצגבחקלאות,ורקאךהעוסקתדגניה,שלהמקורית

שמבנהומהר,וגדלגדולקיבוץשללחלוטיןהשונההגישהאתהמאוחד,הקיבוץידי
הצעירהשומרשלהארציהקיבוץאחרים.לא-חקלאייםוענפיםתעשייהגםכוללהענפי

שללרעיוןוגישתוהיישובים,גודלבדברהמאוחדהקיבוץשלהתפישהאתקיבללא
פושרת.היותרלכלהשלושים,בשנותהיתה,הענפיבמבנהתעשייהשילוב

אחוז64(:13.1)לוח1936ב-הדומיננטיתהתנועההיההמאוחדהקיבוץ
22ל-בהשוואהשנה,באותההמאוחדהקיבוץעלנמנוהקיבוציתהתנועהמאוכלוסיית

בפלוגותהחבריםביןאולםבהתאמה.הקבוצות,ובחברהארציבקיבוץאחוז16ו-
שנותבאמצעכבר-כלומרמהחברים,אחוז43רקהמאוחדהקיבוץעלנמנוהעבודה
1945ב-הקיבוצית.בתנועהזהזרםשלהדומיננטימעמדובפניאתגרהוצבהשלושים

התנועהאוכלוסייתשלממחציתהפחותהמאוחדהקיבוץאוכלוסייתהיוותהכבר
28ל-כברהגיעוהקבוצותחברושלהארציהקיבוץשלשאוכלוסייתםבעודהקיבוצית,

לערר,1951עדנשמרזהמספרייחםהתנועה.אוכלוסייתמכללבהתאמה,אחוז,19ול-
ונשארבממדיושלישילמקוםירדהוא,1952ב-המאוחדהקיבוץשלהפילוגועם

של,היטראומהעברהלאעליוהארצי,הקיבוץהבאות.השנים27במשרזהבמקום
המאוחדהקיבוץשלאיחודם)עדבמקצתגדול-בתנועותהגדולמאזהיהפילוג,
אחוז95כ-והקיבוצים.הקבוצותמאיחוד(1979בקיץוהקיבוצים,הקבוצותואיחוד

התנועותשלושעלהנמניםביישוביםמצויהכולההקיבוציתהתנועהשלמהאוכלוסייה
האלה.

באוכלוסייה.למשקלהיחסיאיננומהתנועותאחתכלעלהנמניםהיישוביםמספר
גודלמבחינתייחודיהיההמאוחדשהקיבוץללמוד,ניתן13.1לוחשלהשנימחלקו

אוכלוסייההיתה1936ב-עליושנמנוהיישובים18מתוך5ב-.1952לפניהיישובים
22היוכבר-בוהפילוגלפניהאחרונההשנה-1951בשנתנפש.500עלשעלתה העולהאוכלוסייהמהם12ב-כאשר(,13.3)לוחנפש)ויותר(500בנימיישוביו

לחשובאףהיהניתןלאעליהםממדים-האלףגבולאתעברואףמהם6ו-נפש,750על
הקיבוץשליישובים14ב-רקהעשרים.בשנותשכןכלולאהמוקדמותהשלושיםבשנות
ולא,1951ב־נפש500עלהאוכלוסייהעלתההקבוצותחברשלאחדוביישובהארצי נפש.1,000מ-יותרשלאוכלוסייהעםאחדיישובאףבהןהיה

בגודלהזרמיםביןההבדליםאתממחישים13.1בלוחהממוצעתהאוכלוסייהנתוני החמשים.שנותבראשיתשאירעהזרמיםבמבנההשינויואחרילפניהיישובים
בעודנפש,365היתה1936ב-המאוחדהקיבוץיישובישלהממוצעתהאוכלוסייה
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זרמים:לפיואוכלוסייה,העבודה,פלוגותהיישובים,מספר13.1לוה
1972-1936נבחרות,שנים

הארצי המאוחר איחוד חבר אםר־הכל

12 13 - 5 33 1936 בהעבודהפלוגותמספר

9 14 - 6 37 1945

17 18 12 47 1936 ־1היישוביםמספר

32 36 27 97 1945
65 68 40 189 1951
67 57 72 211 1954

72 57 77 221 1958
73 56 77 220 1965
75 57 87 227 1969
75 58 79 231 1971
75 59 81 235 1972

אוכלוסייה:
960 1,265 373 2,921 1936 עבודהפלוגות
985 1,702 671 4,554 1945

2,335 6,578 1,662 10,575 1936 יישוניס
9,098 15,913 6,092 32,329 1945
21,157 29,449 10,692 64,523 1951

25,158 22,504 23,494 75,664 1954
28,316 23,930 25,695 83,091 1958
29,380 22,942 27,920 85,753 1965

31,898 25,632 30,430 95,202 1969
33,002 26,541 31,706 98,797 1971

33,586 26,851 32,965 101,103 1972

ממוצעתאוכלוסייה
80 97 62 89 1936 ענודהפלוגות

109 122 134 123 1945

137 365 139 225 1936 ניסלשלי
284 442 226 333 1945
325 433 267 341 1951
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)המשו(13.1לוח

הארצי המאוחד איחוד חבר אך-הכל0

375 395 326 359 1954)הנושך(יישובים

393 420 334 376 1958

402 410 363 390 1965

425 450 376 419 1969

440 458 401 428 1971

448 455 407 430 1972

;יישובים־(ממוצעחבריםמספר
75 274 102 163 1936

164 232 118 182 1945

152 201 124 159 1951

168 193 132 163 1954

183 202 146 181 1958

211 227 208 208 1965

228 245 207 223 1969

233 244 215 224 1971

243 245 215 230 1972

אחרים.זרמיםכוללא
אוכלוסייה.נתוניבידינויששלגביהםיישוביםאותםרקכוללב

אלהמספריםבלבד.140היההאחריםהגדוליםהקיבוצייםהזרמיםבשנישהממוצע
הקטנה,הקבוצהשלהתפישהחסידיהקבוצות,חבריישוביביוההבדלאתממחישים

עליהם.שחלקוהארציהקיבוץיישוביוביו
האוכלוסייה.1945ב-המסתייםבעשורלהיסגרהתחילהיישוביםבגודלהפער
באותהנפש440ל-והגיעהלגדולהמשיכהאמנםהמאוחדהקיבוץביישוביהממוצעת

300ל-קרובהכברהיתההארציהקיבוץביישוביהממוצעתהאוכלוסייהאולםשנה;
230הקבוצותובחברהמאוחד,הקיבוץשלמהממוצעשני-שלישיםכמעטהיינונפש,
כברהחבריישובישלכזהגודלהמאוחד.הקיבוץשלמהממוצעכמחציתהיינונפש,
המונהואינטימיתקטנהקבוצהבדבראידגניהאנשישלמהחזוןביותררחוקהיה
אךהיישובים,גידולכדיתוךלהצטמצםהוסיףהזרמיםביןהפערמשפחות.15-10כ-
ביישוביהממוצעהנפשותמספרהיה-הפילוגלפניהאחרונההשנה-1951ב-גם
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שגודלםהאחרים,בזרמיםביישוביםמאשרמשמעותבעלתבמידהגדולהמאוחרהקיבוץ
המאוחד.בקיבוץהממוצעמהגודלבהתאמה;אחוז,62ול-75ל-עלההממוצע

עלשנמנויישובים16זה.בתחוםמרחיק-לכתלשינויהביא1952שלהפילוג

הגדוליםהיישוביםמן5ו-והקיבוצים,הקבוצותלאיחודהצטרפוהמאוחדהקיבוץ
3התפלגוהמאוחדבקיבוץביותר

חבריםשלגדולותקבוצותשלהעברותהיוכןכמו.

הממוצעתהאוכלוסייהשלבנתוניםמתגליםאלהשינוייםאחרים.ותיקיםביישובים

שלהממוצעתהאוכלוסייהלגיבוש.הגיעהזרמיםשלהחדשהמבנהכאשר,1954ב-

שלהממוצעתהאוכלוסייהעלתהובמקביל,305ל-433מ-ירדההמאוחדהקיבוץיישובי

הקבוצותחברביישובימהממוצעיותרהרבההיינו,-נפש326ל-האיחודיישובי
ומעניינתמאלפתתופעה.,׳החדשהקיבוציבזרםיישובים(75מתוך45)רובשהיוו
הממוצעתשהאוכלוסייההיא,1954שלהאוכלוסייהמנתונילעמודניתןשעליהנוספת

הקיבוץיישובישללזאתשווהכמעטשעהבאותההיתההארציהקיבוץיישובישל
המאוחד.

1951שב-בעוד.13.2בלוחהיטבמתבטאתהיישוביםגודלעלהפילוגהשפעת

ירדומעלה,חברים750שלאוכלוסייהעםיישובים12המאוחדהקיבוץעלנמנו

אףבוהיהלא1951שב-הקבוצות,בחברגיסא,מאידך;1954ב-בלבד5ל-מספרם

נפש.750עלעלהשלהםהנפשותשמספריישוביםשני1954ב-היוכזה,בגודליישוב

-העליונההגודלשבקבוצתהיישוביםבמספרהירידההיאהפילוגשלאחרתישירהתוצאה

,נמשך1936ב-כברשהחלהיישובים,בגודלהפערצמצום.1954ב-ל-ד1951ב-12מ-

המוקדמות.השבעיםבשנותלסיומולמעשההגיעוהתהליךוהששים,החמשיםבשנותגם

והממוצעהארצי,והקיבוץהמאוחרהקיבוץשלהממוצעיםביןההבדלנעלםכבר1972ב-

(.13.1)לוחהמאוחדהקיבוץשלמזהאחוז90לכדיהגיעהקיבוציםאיחודשל
:13.2בלוחהמוצגותבהתפלגויות,גםאלאבממוצערקלאמתבטאהפערצמצום

על1958ב-נמנוהמאוחדהקיבוץמיישובי6ו-והקיבוציםהקבוצותאיחודמיישובי5
בהשוואהמרחיק-לכתשינויוזהוומעלה,נפש751בני׳הגדולים׳,היישוביםקבוצת
ובקיבוץבאיחוד5ו-2היהזאתבקבוצההיישוביםמספרכאשר,1954ב-למצב

והקיבוצים,הקבוצותבאיחודנשמרהעדייוהקטנה׳׳הקבוצהמסורתבהתאמה.המאוחד,
נפשות(.300-151ו-,150-0)■קטנים׳יישוביםיותרהרבהלושהיו

שלהיתר.1954ב-הארציהקיבוץיישוביביוביותרהשכיחההגודלקבוצת

בשתיממספרםשנייםפיגדולהיה1965ב-הארציבקיבוץמספרםנפשות;750-501

גבעת-השלושהגבעת-חיים,אשדות-יעקב,עיו־חרוד,-שהתפלגוהיישוביםחמשת3
צורךהיהוגבעת-השלושה()גבתמקריםבמספריישובים;בעשרהמחדשאורגנו-וגבת

הקייםהיישובשלחלוקההיתר,האחריםהיישוביםבשלושתחדשים;יישוביםבהקמת
בנייה.תוספתחייבזהגםאולם
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עלתהשאוכלוסייתואחדיישובהארצילקיבוץהיהכבר1965בשנתהאחרות.התנועות
750שלאוכלוסייהעםיישובים10בוהיוהשבעיםשנותובראשיתנפש,750על
יישובישלהדמוגרפיבגידולהדמיוןאתלהמחישבאיםאלהמספריםומעלה.נפש

נוסחההאורגנית׳,׳הצמיחהשלהעקרוןבסיםעללגדולהיושאמוריםהארצי,הקיבוץ
שלגידולוקצבגודלברברוהשלושיםהעשריםשנותשלבוויכוחיםטבעואותהזאת,

לאבכדיקפיצות,וללאאיטיאוכלוסייהבגידולהמצדדתהגישהאתביטאהיישובים,
4היישוביםשלהחברתיתהקליטהכושראתהמידהעליתרלמתוח

נוספתמשמעות.
לאזובתנועהיישובשלשהאוכלוסייה)וההערכה(הרצוןהיתהבשעתולכרשיוחסה

ביישוביהשלושיםשנותשלמהמציאותמאדרחוקהיהזה)מספרנפש500-400עלתעלה
הארציהקיבוץמיישוביאחוז25מ-למעלהחצו1965ב-כבראולםהארצי(.הקיבוץ

שלו.מהיישוביםאחוז40אףאותועברוהמוקדמותהשבעיםובשנותזה,חסם
Xמבחןנערךהיישובים,גודלעלהזרםשלההשפעהעצמתאתלבחוןבכדי

2

x(.13.2ללוחהערה)ראהוזרםיישובגודללפיההתפלגויותלמערכת 40ב-עולה2
הזרמיםמבנהכאשר,1951בשנתמובהקות(,שלאחוז1)עבורהקריטיהערךעלאחוז

הקירבהמקדםקיים.היהעדייןהשלושיםשנותובראשיתהעשריםשנותבסוףשהתגבש
למבנהמההסבראחוז40כ-לזרםלהשתייכותלייחסשניתןאומר,שנהאותהשל

התפלגותאתאחרות,במליםאוכלוסייה.גודללפיקיבוצייםיישוביםשלההתפלגות
רבהבמידהלהסבירניתן,1951שלהפילוגלפניגורל,לפיהקיבוצייםהיישובים
חשוב(.גורםכבר,שצויןכפיהוא,גםהיישובים)גיללזרםהשתייכותשלבמונחים
xחושבושאילומשמעם,13.1בלוח1945ול-1936ל-הנתונים

קירבהומקדם2
.1951ל-מהאומדניםיותרגבוהיםאףהיוהםהשנים,לאותן

xהסטטיסטי נמוךהואהמוקדמותהחמשיםשנותשלהפילוגשלאחרהשניםעבור2
מהערךגבוההוא(1958)אחתבשנהורקמובהקות,שלאחוז1עבורהקריטימהערך
נמוךהואגם1951שלאחרבשניםהקירבהמקדםמובהקות.שלאחוזים5עבורהקריטי
בעקבותונעלמההלכההיישובגודלעלהזרםשהשפעתמלמדיםאלהאומדניםבהרבה.
יישובישלהדמוגרפיתהצמיחהעצמתובגלל1952ב-הזרמיםמבנהשלמחדשהארגון
לגביהגישהוכמובן-היישוביםשגודלבעודכילומר,לכןניתןהארצי.הקיבוץ
ומבחינותהמייחדותהתכונותביןהיו-יישוביםשלהאופטימליהגידולוקצבגודל
החלזהבתחוםהשוניוהארבעים,השלושיםהעשרים,בשנותהקיבוצייםהזרמיםבין

הששים.שנותסוףלקראתלגמרילמעשהונעלםהחמשים,בשנותבמהירותלהיעלם

שלהדמוגרפיגידולםהארציהקיבוץשלגישתושלפיגםלצייןישזהבהקשר4 תנועתחניכיקליטתעל-ידיהטבעי,הריבויעלבנוסףלהתבצע,היהצריךיישוביו שונההיתהזאתגישהדומה.וחברתיאידיאולוגירקעבעליחבריםהשומר-הצעיר,
חברים.בקבלתפתוחה''דלתשלגישהלהלכה,גםשנקט,המאוחדהקיבוץשלמזאת
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נ1965'-
. ו1958 ,1954 ,1951 זרמים:לפי היישובים*גורל התפלגות13. ,2לוח

אחרים הארצי מאוחד חבר,
",איחוד

סר-הכל אוכלוסייה

1951

3 23 15 10 51 0-150
8 7 18 15 48 151-300
4 21 13 14 52 301-500
1 14 10 1 26 501-750
- - 12 - 12 750 +

16 65 68 40 189 סל-הכל

1954

3 13 14 15 45 0-150
7 17 15 22 61 151-300

3 17 13 19 52 301-500

2 20 10 14 46 501-750
- - 5 2 7 751 +

15 67 57 72 211 סל־-הכל

1958

3 9 9 13 34 0-150
4 22 15 23 64 151-300

5 15 13 24 57 301-500
3 26 14 12 55 501-750
- - 6 5 11 751 +

15 72 57 77 221 סך-הכל

1965

3 7 6 7 23 0-150
4 18 18 31 71 151-300

3 21 14 22 60 301-500

4 26 12 14 56 501-750
- 1 6 3 10 751 +

14 73 56 77 220 סר-הכל
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אוכלוסייה.נתוניקיימיםשלגביהםהקיבוציםאתרקכוללא

אי-מקדם
הוודאות

0.408 37.042 1951

0.270 16.485 1954

0.313 23.812 1958

0.258 5.665 1965

[12,200שלהקריטייםהערכים x2]אחוז,1שלמובהקותלרמת26.2הם אחוזים.5שלמובהקותלרמת21.0ו-
והקיבוצים.הקבוצותאיחוד-אחרותבשניםהקבוצות;חבר-1951ב-ג

הענפיוהמבנההקיבוצייםהזרמים

בדברהדעותלחילוקיבדומה-היהקיבוץשלהענפיבמבנההחקלאותענףשלמקומו
הקיבוץ.שלומבנהומהותועלבויכוחהחשובותהמחלוקתמנקודות-יישובגודל
חרוד(עיןקיבוץ-הקודם)ובגלגולוהמאוחדהקיבוץהיה,1927ב-הקמתו,מאז
לא-והיינו,ופתוחגדל,גדול,קיבוץשלהתפישהאתדגלועלשחרטהקיבוציהזרם

ייצורוענפיתעשייהשלשילובחייבההזאתהתפישההגשמתחברים[.בקבלתסלקטיבי
5אחריםלא-חקלאיים

*

ואפילוחדשניתזותפישההיתההמוקדמותהעשריםבשנות.
חקלאותעלהמבוססתהקטנה,הקבוצהלדגםכניגודוהוצגהנוסחהוהיאמהפכנית,

השלושים,שנותשללתנאיםהמותאםא׳,דגניהדגםאי.דגניהשלהרגם-בלבד
לחניכישנתןהאידיאולוגיולחינוךשלולהלכהכבסיםהקבוצותחברשאימץהדגםהיה

היתה,הימיםבאותםזהלנושאהארציהקיבוץשלגישתואתו.הקשורותהנוערתנועות
זההמאוחד.הקיבוץשללזאתמאשרהקבוצותחברשללזאתיותרקרובהכלל,בדור
קיבוציים,יישוביםגודלשללבעיההארציהקיבוץאנשישליחסםלגביספקללאנכון

שלהשילובעלבויכוחעמדתםלגביגםיותרקטנהובמידהגידולם,לקצבובמיוחד
לאוהשלושיםהעשריםשנותשלבויכוחיםהקיבוצי.המשקשלהענפיםבמכלולהתעשייה
יישובשלהרב-ענפיהמשקמרכיביביןהתעשייהלהכללתהארציהקיבוץאמנםהתנגד

חד-משמעית.חיוביתעמדהלקבועכדימכליהםאנשיויצאולאזהעםיחדאףקיבוצי,

והרב-הגדולהקיבוץשלהדגםהיה,1921ב-להתיישבותשעלהחרוד,עיןקיבוץ5 המשלבגדולמעורבמשקשלהתכניתאתהולידהגדולהקיבוץבדברהחזוןענפי. שתוצרתומלאכהביתשהקיםהראשוןהיישובגםהיתהעין־חרודותעשייה.חקלאות הפךהואהמוקדמותהשלושיםבשנותהמאוחרות.העשריםבשנותכברלשוק,גםנועדה החקלאות.ענפישללמעמדשווהבמעמדחרושת,למפעל
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שנותשלבויכוחמרכזיתבעיהגםשהיווהזה,בנושאהדעותחילוקיבגלל
הביו-ההבדליםדפוסיאתלבחוןעניוישהקיבוצית,התנועהאיחודבדברהשלושים
החקלאותשלמשקלהבדברהנתוניםעלמסתמכתהנושאבחינתענפי.מבנהלגביזרמיים

המאוחרתהשנההיאהסידרהשלשראשיתהלצייןישכיאם,13.3בלוחהייצור,בענפי

6-יחסית 1951.

לצפותמקוםהיההקבוצות,חברשלההלכהלפיהחקלאותשלהעדיפותבגלל

ניחןבמיוחדכולה.הקיבוציתהתנועהשלמהממוצעגבוהיהיהובתפוקהבתשומהשמשקלה

שלושבהלכההמאוחד,בקיבוץמאשרבהרבהגבוהיהיהבחברזהענףשלשמשקלולצפות

למדיםהננוהלוחמןואכן,והתעשייה.החקלאותענפישללפיתוחםשווהמעמדניתן

עודגדולוהבדלהעבודה,תשומתבמשקלניכרהבדליש.1951ב-הדבריםפניהיושאלה
המאוחד.הקיבוץלעומתהקבוצותבחברהחקלאותבענףוהתוצרההוןתשומתבמשקליותר

מאשרהקבוצותבחברלמשקלהיותרהרבהקרובהארציבקיבוץהחקלאותשלמשקלה

1951ב-חדשיםיישוביםשלבמיוחדהגדולהמספרלצפות.שניתןכפיהמאוחד,בקיבוץ

המדינה.הקמתשלפניבתקופההזרמיםביןהאמיתיההבדלאתמסוימת,במידהמערפל,

שלאחרבשניםמאשרנמוך1951ב-החקלאותשלהעבודהמודדימשקלמדועמסבירגםזה

והתוצרההוןמלאישלמשקלםמצב.אותומראיםוהתוצרההוןמלאישלהמודדיםמכן.

בהתאמה,אחוז,52ו-68היההמאוחדהקיבוץשלהייצורענפיבמכלולהחקלאותשל

הקבוצותוחברהארציהקיבוץהאחרים.הזרמיםבשנימאשרניכרתבמידהקטןוהוא
כשני-שלישיםוהפיקושלהם,הייצורבענפישהופעלההוןממלאיכשלושה-רבעיםהפעילו

בחקלאות.אלה,ענפיםמכלולשלהגולמימהתוצר
באשרההלכהאתהמעשהתאםהמדינההקמתשעדהעובדה,עלמצביעים1951נתוני

יותר.אופחותנעלמיםההבדליםכןאחריאולםזרם.לכלהאופייניהענפילמבנה

הענפיםמכלוללעומתבחקלאותוההוןהעבודהתשומתיחםואילו,החמשיםשנותמאמצע

בזאתהמאוחד.בקיבוץמאשריותרקצתגדולעדייווהקיבוציםהקבוצותבאיחוד

7הקבוצותחברשלהמסורתעדייומשתקפת
הםהארצילקיבוץהמתייחסיםהנתונים.

שכברכפיהארצי,הקיבוץפילוג.כידועקרהלאזהשבזרםכיוןביותר,המאלפים

עקבהזרמיבמבנההניכרהשינוישלפניהתקופהאתהיטבמשקפים1951נתוני6
מפעלילהקמתמוקדמיםנסיונותכמההמאוחד.בקיבוץהחמשיםשנותראשיתשלהפילוג
לאחרחלההענףאלהאמיתית'הפריצה׳אולםמוקדם,בשלבבוצעובקיבוציםתעשייה

שלהתקופהאתהיטבלכןמשקפים1951נתוניהשנייה.העולםמלחמתבתקופת,1940
שללפיתוחהמאדגדולותאפשרויותנפתחובההקיבוצית,בתנועההתיעושראשית
יה.התעשי

הגדוליםמהיישוביםחלק.1952שלהפילוגשלממדיםכמהממחישים1954נתוני7
הקבוצותאיחודאתשהקימואלהביןהיוהמאוחדהקיבוץשלביותרוהמתועשים
אפיקים.קיבוץהיאלכרביותרהמובהקתהדוגמה-והקיבוצים
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לפיהייצור,

)אחוזים(

בענפי החקלאותשללחלקה
.1965ו-1958

נבחריםאינדיקטורים13.3לוח
,1951,1954זרמים:

1965 1958 1954 1951

עבודה

54 61 58 49 אאיחודחבר;

52 55 55 42 מאוחד

49 57 54 43 הארצי
ההוןמלאי

69 72 74 75 אאיחורחבר;

66 67 65 68 מאוחד

72 76 78 74 הארצי
גולמיתוצר

78 87 84 54 אאיחודחבר;

80 89 79 52 מאוחד

80 88 89 62 הארצי

.13.2ללוחגהערהראהא

אולםהמעורב,המשקשלהענפיםכאחדתעשייהלשילובהתנגדלאלמעלה,נאמר הניכרתהירידההתיעוש.בנתיבמדימהרלצעודשאיוהיתה,זהזרםשלהמדיניות
בדגששינויעלמצביעה1965ל-1958ביוזה,בזרםהחקלאיוהתוצרהתשומהבמשקל ואילך.המאוחרותהחמשיםמשנותהתיעושלגבי

לוחשלמהסדרותללמודאפשרוהשבעיםהששיםבשנותהענפיההרכבהתפתחותעל
הקבוצותובאיחודהארציבקיבוץיותרמהירתיעושתהליךעלדווקאהמצביעות,13.4 ותעסוקההשקעות,בפדיון,זהזרםשלמשקלוהמאוחד.בקיבוץמאשרוהקיבוצים (13.1ולוחבאוכלוסייהממשקלוקטן1973וב-1964ב-הקיבוציתהתנועהשלבתעשייה

תהליךשלנוסףצדמגלים13.4בלוחהמוצגיםמוחלטיםבמספריםהנתוניםובמשאבים. עלהתבססוהקיבוציםהקבוצותבאיחודהתיעוששמאמץמראיםהםבקיבוצים:התיעוש
המאוחדהקיבוץשלהתנגדותוהאחרים.הזרמיםבשנימאשריותרשכיריםהעסקת
איחודבמפעליבתעשייההמועסקיםסך־כלשכןבנתונים,מומחשתשכיריםלהעסקת
החבריםשמספרבעודהמאוחד,בקיבוץהמקבילמהמספרכפולהיהוהקיבוציםהקבוצות
האיחוד.במפעלימאשריותרגדולהיההמאוחדהקיבוץשלהתעשייהבמפעליהמועסקים

-והשבעיםהששיםבשנותהתיעושבתחוםהמאוחדהקיבוץשליותרהחלשהביצועאת
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לגביזאתלגישהלפחות,חלקיתלייחס,ניתן-המסורתיתגישתועםמתיישבשאינו

במפעלים.שכיריםפועליםשלהעסקה
שתהליךהיא,המוקדמותהשבעיםשנותבנתוניהמתגלהביותרהחשובההתופעה

אתמאפיינתהחקלאותשלמשקלהשירידתלראותוניתןהזרמים,בכלהתגברהתיעוש

לגביהיסוסיםקצתהיוהארבעים,בשנותאףואולהשלושים,בשנותאםאףואכן,כולם.
אתזותנועהגםביצעההששיםובשנותואינם,חלפוהללוהארצי,בקיבוץהתיעוש

רובהמאוחר(לכלהששיםשנות)בראשיתהשתכנעולאאילוהעצמה.במלואהתיעושתהליך
הואשתיעושהקבוצות,חברעלכןלפנישנמנווהקיבוצים,הקבוצותאיחודיישובי

1969ב-כברהיההאיחודדווקאאםספקהקיבוץ,שלעתידוהבטחתלשםהכרחיצורך

הצעירהדורהייצור.ענפיביןביותרהגבוההמקוםאתהתעשייהתפשהשבוהזרם

ביןוהולךהגדלהדמיוןבתיעוש.אחדפהכמעטכידועתומךהקיבוציתבתנועה

1973ו-1969זרמים,לפילתעשייהנבחריםאינדיקטורים13.4לוח

אחרים הארצי וחדמא איחוד סר-הכל

2.6 39.5 26.7 31.2 100.0
אחלזיס

מפעלים
1969

1.1 34.9 17.9 46.1 100.0 מכירות
0.7 40.0 14.2 45.1 100.0 השקעות
1.6 27.3 20.3 50.8 100.0 תעסוקה

128 2,152 1,593 4,002 7,875
)שנות-אדס(תעסוקה

סר-הכל
63 1,704 1,056 973 3,796 חברים

3.8 35.9 25.7 34.6 100.0
אחוזים

מפעלים
1973

1.5 32.6 23.1 42.8 100.0 מכירות
1 .3 26.3 19.4 53.0 100.0 השקעות
2.0 27.2 22.2 48.6 100.0 תעסוקה

212 2,922 2,384 5,219 10,737
)שנות־אדס(תעסוקה

סך-ר,כל
104 2,374 1,689 1,467 5,634 חברים

.25ו-2,8,19,24לוחות(,1973)הקיבוציתהתעשייהאיגודמקור:
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שנותמאזהארועיםאתהפקללאמשקף(13.3)לוחהחקלאותשללמשקלהבאשרהזרמים
-מלאההסכמהדברשללאמיתו-והולכתגדלההסכמהעלומצביעהמאוחרות,החמשים

שלושתביוקיימיםהיושעדייוההבדליםיהיואשריהיוזה.בנושאהזרמיםביו
עודנעוציםהםאיוובמהלכן,השבעיםשנותבראשיתהגדוליםהקיבוצייםהזרמים
הענפי.למבנהבקשרבתפישהבהבדלים

דמוגרפיותתכונות

היישובמבנהבדברהזרמיםביןהויכוחשלבמוקדוהיולאאמנםדמוגרפייםנושאים
במתכונתלשונילצפותניתןא-פריוריאולםהארצי;בארגוןומעמדוהקיבוצי

יישוביםשליחסיתגדולמספרהיהוהקיבוציםהקבוצותשבאיחודכיוןהדמוגרפית,
שקבוצותלצפות,ניתןלכןבעבר(.הקבוצותחברעלנמנהמהםגדול)חלקותיקים
נכוןהיהזהיחסית.גדולותיהיוזהבזרםומעלה(45)בנייותר,הגבוהותהגיל
הגילהשפעתאםלבחוןמענייןולכןהשלושים,בשנותהקבוצותחבריישובילגבי
שהופיעהבעיההואחדש,ביישובהמתהווההדורותפערשנית,תופשת.עדייוהזאת

בצורהזהבנושאטיפלהארצישהקיבוץנראהראשוןממבטהזרמים.כלשלביישובים
׳נורמלית׳תהיהזהבזרםהגיליםשפירמידתלצפותמקוםישולכןביותר,השיטתית

בקשרהזרמיםביןהבדליםשהיולזכור,ישלבסוף,האחרים.בזרמיםמאשריותר
הקיבוץשלהיתהזהבתחוםביותרהקשוחההגישהחברים.בקבלתהסלקטיביותלמידת
התחום.שלהאחרבקצההיההמאוחדהקיבוץשלהפתוחה׳׳הדלתגישתואילוהארצי,
נפרדזרםשהיההקבוצותחברגישתובמיוחד-והקיבוציםהקבוצותאיחודגישת

בתפישהאלההבדליםלאורהארצי.הקיבוץשללזאתיותרקרובההיתר.-המנדטבתקופת
האוכלוסייה.בניידותניכריםביו-זרמייםלהבדליםלצפותישובגישה

1961בשנתלעיל.שנוסחומההשערותחלקלבחוןמאפשר13.5בלוחהמוצגהמידע
אחוז(;16ווהקיבוציםהקבוצותבאיחודביותרגבוה+45הגילקבוצתשלמשקלההיה

לפיהצפויככווןהואאולם,1967לאחרונעלםקטן,אמנםהואהזרמיםביןההבדל
קבוצתשלהיחסימשקלהלגידולעדיםהננוהזרמיםשבכלבעודשנית,ההשערה.

ביותרהמועטהואהארציבקיבוץהגידול,1971ו-1961בין+45בנישלהאוכלוסייה
נקודות8.7שללגידולבהשוואההשניםששבמשךאחוז(נקודות5.4של)גידול
הארציהקיבוץביןזהניכרלהפרשביותרהסבירההסברהמאוחד.בקיבוץאחוז

0,אורגני׳גידולשלמדיניות-נקטבההמודעתהדמוגרפיתהמדיניותהואוהאחרים
.

שלהדמוגרפיהמבנהבדברששיקוליםהיתה,הזההמושגשלהאופרטיביתהמשמעות8 כוחהקצאתבדברההחלטותקבלתבתהליךבחשבוןשנלקחוהגורמיםביןהיויישובים כאןשהוצגוהנתוניםהארצי.לקיבוץשנהמדיוהצטרףהנוערמתנועתשזרםהאדם



13פרק 274

למדידומההיהאלה,הבדליםלהוציאהזרמים,בשלושתהאוכלוסייהשלהגיליםמבנה
1961ביןהגיליםבמבנההניכרשהשינויהוא,במיוחדשמעניןמההששים.בשנות

הזרמיםבכלמאדדומהבמידהקרה1967ו-

*

9
.

שינוייםבדבר)חלקיים(נתוניםמוצגים13.5לוחשלהתחתוןבחלק
הזרמים,בכלרבהבמידהדומההגיליםשמבנהכיון.1969וב-1967ב-באוכלוסייה

נתוניםהטבעי.הריבויבשיעורניכריםביו-זרמייםהבדליםשאיוכךעללהתפלאאין
שלהנתוניםמהשוואתאולםמוצגים,אינםוהקיבוציםהקבוצותאיחודלגביכאלה

כולההקיבוציתלתנועההממוצעעםהמאוחדובקיבוץהארציבקיבוץאלהשיעורים
ניכרת.במידהשוניםאינםוהקיבוציםהקבוצותאיחודשלשהשיעוריםלראות,ניתן

יותר.רבעניומעורריםזרמיםלפיחבריםשלועזיבההצטרפותעלהנתונים
בהרבהוגבוהיםלממוצע,מעלהםהמאוחדהקיבוץשלהאוכלוסייהניידותשיעורי

הפתוחה׳׳הדלתמדיניותביןהניגודאתבכרמבטאיםוהםהארצי,הקיבוץשלמאלה
חברים.בקבלתהארציהקיבוץשליותרהקשיחהוהסלקטיביותהמאוחדהקיבוץשל

התנועותבשתיהחבריםבמספרהנקישהשינויהיא,מהנתוניםהנובעותהתוצאותאחת
המאוחדבקיבוץואוכלוסייהחבריםשליותרהגדולהשלתחלופהברורשווה.כמעטהיה
גםולכןרב-גונית,חברההיאהצפויההתמורהיחסית.גדולהכלכליתעלותיש

לגידולזו,תקווהאולםיותר.מהירבקצבלגדולגםהעשויהיותר,מעניינת)אולי(
שמראיםכפינתגשמהלאהמאוחד,הקיבוץשלהפתוחההדלתמדיניותבגיןיותרמהיר

הנתונים.
חבריברורה.מדיניותלזאת,בדומהמשקפים,לקיבוץהמתייחסיםהנתונים

קיבוצייםלזרמיםמאשריותרארוכהתקופהבמשךהארצילקיבוץהצטרפוהנוערתנועת
שנתקבלההסלקטיביתמהקבוצהיותרקטןשיעורהארציבקיבוץנשארזאתלמרותאחרים.
והקיבוצים.הקבוצותלאיחודהמצטרפיםמביובקיבוץהנשאריםלשיעורבהשוואהלחברות,

יציבהאוכלוסייהכצפוי,היתה,הארצילקיבוץכימהנתונים,למדיםהננוזאת,עם
האחרים.הגדוליםהקיבוצייםהזרמיםלשנימאשריותר

לבעיהיותרמודעהיההארצישהקיבוץאחרים,ממקורותלמידעתימוכיןנותנים נקט.בההגיליםפערסגירתשלבמדיניותיותרועקביהדמוגרפית,
באוכלוסייהשהשינוייםכיוןאולםמצוי,איננוקודמותשניםלגבידומהמידע9 בשנותיחסיתקטניםהיוהקיבוציתמהתנועהאוכלוסייהשלויציאהכניסהוזרמי נתוניבסיםעלקודמות,בשניםהגיליםמבנהלגבימסקנותכמהלהסיקניתןהחמשים,

בגודלהזרמיםביןההבדלים.60-45ו-44-20הגילקבוצותלגביהששים,שנות שהיהלהניחסבירלכןזעירים.הםהששיםבשנותהללוהגיליםקבוצותשלהיחסי
מלוחללמודשניתןכפיהחמשים,בשנותגםהזרמיםשלהגיליםמבנהביןקטןהברל שלמשקלםכולה.התנועהעבורהגיליםמבנהשלעיתיתסידרהמצויהבולעיל,4.6 שלמשקלןהיהשאזידועאחריםממקורותשנים.באותןביותרקטןהיה+45בני ביותר.קטןכןגם18-10ו־+35הקבוצות
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א1967-1961 זרמים,לפי האוכלוסייה גילהתפלגות13.5לוח

הארצי מאוחד איחוד סך־הכל

35.1 36.4 33.2 34.8

ב96ב

0-14

50.8 49.4 49.8 50.1 15-44

47.7 50.2 45.4 46.9 0-19

37.8 35.4 37.6 37.7 20-44

11.9 12.7 14.3 12.9 45-64

2.6 1.7 2.7 2.5 65 +

100.0 100.0 100.0 100.0 סך-תבל

27.2 23.8 25.1 25.6

1967

0-14

52.8 52.8 52.2 52.6 15-44

41.0 38.0 36.9 38.6 0-19

39.1 38.9 40.5 39.5 20-44

17.2 20.1 18.5 18.6 45-64

2.7 3.0 4.1 3.3 65 +

100.0 100.0 100,0 100.0 סר-הבל

25.2 23.6 25.2

נבחריםאינדיקטורים
(1967)לאלףשיעורים

הילודהשיעור

3.6 3.9 . • 4.0 התמותהשיעור

21.6 19.7 21.2 טבעיגידול

6.0 8.6 7.8 7.3

(1969)החבריםאחוז
הצטרפות

4.4 7.3 4.6 5.3 עזיבה

1.4 1.2 1.6 1.4

לעזיבההצטרפותיחס
חברים

.12.2ללוחומקורותהערותראהא
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ךיופר

היישוביםגודלכגוןמאפיינותבתכונותהזרמיםביןהגוברהדמיוןעלדוברכבר
צפוייםהיווהשלושיםהעשריםבשנותשגובשהההלכהשמצד)למרותענפיומבנה
הבדליםפעםאיהיואכןשאםגםראינואלה(.במשתניםהזרמיםביןניכריםהבדלים

לדחותאיןאךהששים.בשנותוהלכונעלמואלההדמוגרפי,במשתנהבין־זרמיים
לכךובהתאם-הייצורביעילותהזרמיםביןהבדליםקיוםשלהאפשרותאתמלכתחילה

קיבוצייםיישוביםשלאופטימליגודלעלשבויכוחיםעודמה-החייםברמתגם
קבלתבעתבהםלהתחשבשישכגורמיםאלהמשתניםהוזכרוהרצויהענפיוהמבנה

בנידון.החלטות
ניתןהגדוליםהקיבוצייםבזרמיםהחייםורמתהפריוןשללהשוואהנסיון

מהמודדיםחלקמוצגים13.6בלוחלרשותנו.העומדיםהנתוניםבסיםעללביצוע

מחזקיםזרמיםלפי)הממוצעים(ההוןומלאיהתעסוקההיקףעלהנתוניםהרלבנטיים.

1951ב-המאוחדהקיבוץשלפילוגושעדאוכלוסייה,מנתונישנתקבלהההתרשמותאת

שנותבמשךלמעשהנעלמוהללואולםהיישובים.בגודלבין־זרמייםהבדליםהיו
והששים.החמשים

מתייחסיםותוצר/ר,וןתוצר/עבודההוו/עבודה,יחםשלזרמיםלפיההתפלגויות

שלהיעדרםעקבגוברזרםלכלהמתייחסיםכממוצעיםחסרונם.1951שלאחרלתקופה

לגישהמוחשיתהוכחהלספקהיושעשוייםוהארבעים,השלושיםלשנותדומיםנתונים

במוקדושהיתההשאלהקיבוציים.יישוביםשלהאופטימליהגודללגביאחרתאוזו
דגם-יותררבהיעילותמבטיחקיבוצייישובשלטיפוסאיזההיתה:הויכוחשל

שלהדגםאוהמושג,מובןבמלואוהרב-ענפיהפתוחגדול,קיבוץשלהמאוחדהקיבוץ

חבריו(,שלואידיאולוגיחברתי)ברקעיותרוההומוגניהקטןהקיבוציהיישוב
אי־הללוהנתוניםבסיםעלהקבוצות.חבראוהארציהקיבוץשלהאב-טיפוסהיינו
10זאתלשאלהמבוססתתשובהלתתלצערנואפשר

שלייחודםעלמשהוללמודניתןאך,

.13.6בלוח1951לשנתמההתפלגויותהקיבוצייםהזרמים

האחרים,לזרמיםיחסיתיותרגדולההוןלעתירותלצפותהיהניתןהקבוצותבחבר
הגדולהמספרבחקלאות.הוו/עבודההיחסאתובראשונהבראשמשקפיםשהנתוניםכייר
השניםבמשךשצברוזה()ולפני1951ב-הקבוצותבחברותיקיםיישוביםשלביותר

כפיהיינו,הקיבוציים,הזרמיםשלהמקוריהמבנהאתמשקפים1951נתוני10
מהמספרניכרתבמידהמושפעיםאלהנתוניםאולםוהשלושים.העשריםבשנותשנתגבשו
שנים3-1בניאזשהיוהשחרור,מלחמתלאחרשהוקמוצעיריםיישוביםשלהגדול
במיוחד(,)השוטףהייצורבתחוםהראשוניםבצעדיהםרקהתחילואלהיישוביםבלבד.

ריאלי.הוןשלהבסיסיתמההקצאהניכרחלקכברעמדלרשותםכיאם
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זרמים•לפילפריוןנבחריםואינדיקסוריםגורמי-ייצורתשומת13.6לוח
לקיבוץ()ממוצעא1965-1951נבחרות,שנים

1965 1963 1958 1954 1951

)טנות-אדס(תעסוקה
133 135 117 99 81 אאיחודחבר;

117 114 109 102 114 מאוחד

106 108 105 95 81 הארצי

(1958 שלל״י)אלפימלאי-היז

2,446 2,221 1,463 952 949 אאיחודחבר;

2,284 2,013 1 ,374 846 1,038 מאוחד

2,241 2,024 1,334 752 765 הארצי
1958טליי־)צחון/עבודהיחס

לטנת-אדם(
19,675 17,939 13,782 10,493 12,364 אאיחודחבר;

20,317 18,380 13,893 8,763 10,258 וחדמא

22,140 19,851 13,227 8,635 9,210 הארצי
תוצר/עבודהיחס

6,980 6,597 4,604 3,537 2,472 אאיחודחבר;

7,166 6,756 4,471 3 ,336 2,242 מאוחד

7,777 7,318 4,688 3,800 2,156 הארצי
תוצר/חוךיחס

0.478 0.444 0.311 0.285 0.082 אאיחודחבר;

0.415 0.373 0.325 0.303 0.083 מאוחד

4.66 0.450 0.331 0.390 0.090 הארצי

.13.2ללוחגהערהראהא

הקובעהוא-משקומבניחימשקוכרמים,מטעים-בחקלאותריאליהוושלגדולמלאי
אחרים,לזרמיםיחסיתהגבוהההקבוצות,בחברעבודהשלהממוצעתהתפוקהזה.בהקשר
קודם.עמדנועליוהתשומהשלהיחסיהמבנהעםבקנה-אחדאפואעולה

שהתפוקההיא,הוןשלהממוצעתהתפוקההתפלגותשלביותרהמעניינתהתכונה
לכן,כולה.התנועהשללממוצעמעלשיטתיתבצורההיאהארציהקיבוץשלהממוצעת
הארצי,הקיבוץשלשהדגםהטענה,אתלדחותאי-אפשראלה,מספריםבסיםעללפחות
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יעילותמבטיחהדרגתית,צמיחהועלחבריםבקבלתיחסיתגדולהסלקטיביותעלהמבוסם

יותר.רבה)כלכלית(
עלמצביעיםאינםהששיםולשנותהמאוחרותהחמשיםלשנותהוו/עבודהיחסי

אחוז10לכדיצומצמוההוןבעתירותהבין־זרמייםההבדליםכלשהי.מוגדרתמתכונת
-המיסדרבמתכונתשינויעלמצביעיםגםהנתוניםביותר.והנמוךהגבוההיחסבין
1951ב-הקיבוצייםהזרמיםביןביותרהנמוכיםהיוהארציבקיבוץהוו/עבודהיחסי

בתפוקההפערגםבלבד.קטןבהפרשכיאםהששים,בשנותביותרוהגבוהים,1954וב-

הזמן.במשךל!טןשבתחתיתוזהוביןהמיסדרשבראשהזרםביןעבודהשלהממוצעת
הנובעיםשיקוליםלאורלצפותשניתןמהעםוההתאמההוו/עבודהליחסבדומה

היתההארציהקיבוץביישוביעבודהשלהממוצעתהתפוקהייצור,שלמהתיאוריה

הדמיוןהששים.בשנותהמיסדרלראשועלתההחמשים,שנותבראשיתהמיסדרבתחתית
מאדהנמוךהפריוןהון.שלהממוצעתהתפוקהבמגמתגםמתבטאהזרמיםביןהגדול

הזרמיםלכלאופייני,1951בנתונישנמצאהמוקדמות,החמשיםבשנותהוןשל

׳השפעתעל-ידירבהבמידהלהסבירניתןאותהזאת,שפלמנקודתהקיבוצית.בתנועה

הייצורבתחוםביצועיהםאתהזרמיםכלשיפרו(,10הערה)ראההחדשים׳היישובים
לשיעוריםהוןשלהניצולתשיעורהגיעהששיםשנותבאמצעכברובמהירות.ברציפות

.2.5מ-הנמוךהוו/תוצריחםנובעשמהם

-אחתברורהתופעההפריוןאומדנימשקפיםביניהם,הגדולהדמיוןלמרות

רומזזההון.שלממוצעתתפוקהשלבמונחיםהמאוחדהקיבוץשליחסיתהנמוךמעמדו
ממוצעיםהםהללושהנתוניםכיוןבמשאבים.השימושביעילותיחסיתנחיתותעלכמובן

שבקיבוץהואזהממצאשליותרטובשניסוחדומהיישובים,שלהנתוניםעלהמבוססים

שניצולתיותר(,גדוליםהנראהכפיהםאלה)ויישוביםיישוביםיותרישהמאוחד
.11כולההקיבוציתלתנועהמהממוצעיעילהפחותהיאלרשותםהעומדיםהמשאבים

רמת-חייס

במונחיםנגדירהזהשלצורךחיים,רמתלגביהזרמיםשלהיחסימעמדםאתעתהנבחן
ישאכןלנפשהפנויהההכנסהבהתפלגות(.13.7)לוחלצריכהוהוצאותהכנסהשל

המיסדרשבראשהארציהקיבוץשלהממוצעביןהפערכאשר,1951בשנתניכרהבדל

בחקלאותייצורפונקצייתשלמאומדניםתימוכיןמקבלותזהבסעיףהמסקנות11
גםהאומדן(נערךעבורן,1965-1956)בטניםלהםשהיהקיבוצייםיישובים100בכ-

היווהםלרשותנו,שעמדוייצורנתונייושמוהללוהאומדניםלצורךתעשייה.מפעל
היישוביםאוכלוסייתמלואעבורשנאמרהייצורפונקצייתאומדניעלמבוססים

פרקיםגםראה(.1974)בהמוצגים(3ו-)(1)מודליםבמיוחדהקיבוציים,
.11ו-10
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1965-1951 נבחרות,שנים זרמים, לפיחייםרמת שלאינדיקטורים13.7לוח

1965 1963 1958 1954 1951

(1958 של)צ״ילנפשפנויההכנסה

1 ,706 1 ,527 1,111 794 306 אאיחודחבר;

1 ,428 1,232 806 684 289 וחדמא

1,602 1,510 988 1,100 422 ארצי
(1958של)ל"ילנפשצריכה

1,168 1 ,180 1 ,077 863 747 אאיחודחבר;

1 ,131 1 ,141 918 752 689 מאוחד

1,157 1 ,147 934 786 667 הארצי
לנפשבשירותיםעבודהכוח

(אדם)שנות

0.20 0.20 0.21 0.20 0.22 אאיחודחבר;

0.18 0.18 0.20 0.22 0.21 מאוחד

0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 הארצי

.13.2בלוחגהערר!ראהא

שנתשהיתה,1951שנתאחוז.46ל-מגיעשבתחתיתוהמאוחדהקיבוץשלוהממוצע להדגישראויאולםכאלה.השוואותלעריכתטובהשנהאיננההמאוחד,בקיבוץהפילוג
שלמזאתאחוז38ב-גבוהההארציבקיבוץלנפשהממוצעתההכנסההיתהשנהשבאותה

במשךונסגרהלךהחייםרמתשלההכנסהבמודדהזרמיםביוהפערהקבוצות.חבר
שבשניזאתאחרימפגרתאכןהמאוחדבקיבוץהחייםרמתהששים.ושנותהחמשיםשנות

שנותאמצעעדולפחותהחמשיםשנותכלבמשךהאחריםהגדוליםהקיבוצייםהזרמים
הקיבוציהזרםשלהממוצעוביוהמאוחדהקיבוץשלהממוצעביןהפעראולםהששים,
'האיחוד׳שלהממוצעביןהפערהששים.שנותבאמצעאחוז12לכדיצומצםשמעליו
ניכרת.במידהמזאתקטןאףהיההארציהקיבוץשלוהממוצע

הקבוצותחברלנפש.הצריכההתפלגותהואזהבהקשרביותרהמאלףהמימצא
במשךלנפשצריכהשלהמיסדרבראשהואוהקיבוצים(הקבוצותאיחוד-הקמתו)ולאחר

שההבדליםהעובדה,הראשון.במקוםהארציהקיבוץהיהבראשיתהכיאםהתקופה,כל לנפשבהכנסהמההבדליםיותרקטניםהתקופהכלבמשךלנפשבצריכההזרמיםבין
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12רבהמשמעותבעלתהיא(,1965ב-למעשה)ונעלמו
בנתוניתימוכיןישזר.למימצא.

אישיים.בשירותיםעבודהשללנפשתשומהבדברהלוחשלהתחתוןהחלק
המימצאיםאתתואםלנפשבצריכההקטניםהבין־זרמייםההפרשיםבדברהמימצא

אליהםהקיבוציים,היישוביםביןלנפשבצריכהביותרהקטניםההפרשיםבדבר

ההבדליםהיוהחמשיםשנותאמצעמאזהמאוחרלכלכימסתברלעיל.8בפרקהתייחסנו

הדמיוןאחרות,במליםביותר.קטניםהקיבוצייםהזרמיםביןהשוטפתהחייםברמת

13לזהותוקרובביותרגדולהיהזהחשובבמשתנההזרמיםבין
.

הערכה-הקיבוצייםהזרמים

יישוביםשלוהחברתיותהכלכליותהתכונותעלהזרמיםהשפעתאתלנתחשלנוהנסיון
ובעיקרהזרמים,ביןהבדליםמספרעלהצביעואכןהנתוניםמאלף.הואקיבוציים

שלפניה.ובתקופה1951ב-הייצורענפיביןהחקלאותשלובמשקלההיישוביםבגודל
וזאתוגבר,הזרמיםביןהדמיוןהלך1952שמאזמאידך,מלמדהכמותיניתוח

הענפי,ומבנההיישוביםבגודלההבדליםהרלבנטיים.המודדיםכלשלבמונחים
הרצויההחברתיתהסביבהלגבישונותגישותשיקפוהתנועהשלהראשוניםשבעשורים

קיבוצייישובבמהירות.ונעלמוהלכוקיבוצי,יישובשלהאופטימליהכלכליוהמבנה

נפשלאלףמגיעהשאוכלוסייתוליישובלגדולהימיםברבותהעשוירבות,מאותהמונה

החקלאותענףשלחשיבותוהקיבוציים.הזרמיםכלעלהמקובלתלאפשרותהפךויותר,

הזרמים)שלושתהקיבוצייםהזרמיםכלביצעוהחמשיםשנותומאזהזרמים,בכלירדה

11,מואצתתיעושמדיניותהקטנים(הזרמיםשניוגםהגדולים
והולךהגוברהדמיון.

הצריכה.וברמתבהכנסהבפריון,בגידולבייצור,גםביטוילידיבאהזרמיםבין
ואיןקטניםהםאולםקיבוציים,יישוביםביןהחייםברמתהבדליםאמנםקיימים
קשר.כלהתנועהשלהזרמיהמבנהוביןביניהם

גודללגביהזרמיםביןלהבדליםקטנהאוגדולהמשמעותהיתר.בעבראםבין
ההבדליםלגביהדיןהואואינם.נעלמואלההבדליםהחקלאות,טלומקומההיישובים

המהירוהגידולהקיבוציתהתנועהבריתהקמתוכלכליים.דמוגרפייםבפרמטרים

שלהטעותשוליבתחוםהואלתחתיתוהמיסדרראשביןאחוזים3שלההפרש12
האומדן.

השבעיםבשנותשגםכךעלמצביעיםהשבעיםלשנותשנעשושהאומדניםלהדגישיש13
ראההקיבוציים.היישוביםביןשוטפת,חייםרמתשלבמונחיםהפער,התרחבלא
.22הערה,157בעמיוקרולהלמןשללעבודהההתייחסותובמיוחד,8פרק

41

הואמאז,בחשיבותוהמהירוהגידול,1963ב-הקיבוציתהתעשייהאיגודהקמת14
זאת.להתפתחותביטוי
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הדמיוןשלוהמוסדיהארגוניהביטויספקללאהםוהשבעיםהששיםבשנותבפעילותה
הקיבוציים.הזרמיםביןהגובר

לשיוכםקשרללאהקיבוצייםהיישוביםביוהדמיוןהתגברותשלהמגמהלאור
15הקיבוצייםהזרמיםשלהקיוםהגיוןשלמחודשתלבחינהבהקדםלצפותישהתנועתי,

התנועה,באיחודרגישנושאלגבירבותהשלכותישהתנועותשלשלהיסטוריהספקאין
שההבדליםדומהאבלגדולה.חשיבותהאידיאולוגי-פוליטילצדכמובןישזהובהקשר
תנועתשלהגדולהמחנהשלהרב-גוניתהרעיוניתהמסגרתבתוךהפוליטיבתחום

16נעלמואףאוביותרקטנוהעבודה,
נושאיםהאםהשאלה,עללתהותמקוםשישדומה.

שכירהעבודהשללבעיותמחמירהפחותגישהאוכולל,אישיתקציבהפעלתכגון
הזרמיםשלהנפרדקיומםהמשראתמחייביםהזרמים,אחדעל־ידיבתעשייה()בעיקר

17הקיבוציתהתנועהאתהמרכיבים
עללעמודהעשויההחשובההבעיהיתר-על-כן,.

זהולתהליךהקיבוצים,ביןההכנסהבהפרשיהניכרהגידולהיא,בתנועההיוםסדר
המחשבההלךהקיבוצית.בתנועההזרמיםשלהקייםלמערךישירקשרכלליהיהלא

עלשהאחריות-הקיבוציתלתנועהוהשלישיהשניהדור-הצעירהדורשלוהמעשה
ללאיקבעואשרהםלידיו,השבעיםובשנותהששיםבשנותהועברההתנועהשלעתידה
בעתיד.דרכהואתאלהנושאיםלגביהתנועהעמדותאתספק

שהופיעוכפי,1974בסוףעודשנכתבהאנגליהניסוחשלמדויקתרגוםהואזה15 בדברהדיוניםנכנסו1978שבשנתלצייןראוי.1977בקיץהאנגליתבנוסחהבדפוס דיוניםגבוה.להילוךהמאוחרוהקיבוץוהקיבוציםהקבוצותאיחודשלמחודשאיחוד .1979בקיץהתנועותשתילאיחודוהביאוחיובי,לסיוםהגיעואלה מייצגת.שהיאמהואלהמועצותבריתאל)וליחס(לגישהבעיקרמתייחםזה16 הואהנושא.2בפרקבמפורטנידוניםהכולל'האישי'התקציבשלוהמעשהההלכה17 אחריםמזרמיםיותרנוטההארצישהקיבוץדומהלעשור.קרובזההזרמיםבכלבדיון מההכנסהחלקהקצאתטללשיטהחסדנוטהשאיננההמסורתיתהגישהאתזהבנושאלבכר היחידהזרםהואוהקיבוציתהקבוצותאיחודכולל.אישיתקציבבאמצעותהריאלית התנועותשגםדומהזה,עםיחדביישוביו.הנהגתהעלוהמליץהגישהאתשאימץ האיחוד.בעקבותבמאוחראובמוקדםיילכוהאחרות
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והחינוךהמשפחההקיבוצית,הסביבה

אתהטביעוהקיבוץשלותחינה־בילדיםהטיפולהריאלית,ההכנסהחלוקתמנגנון
המסורתייםהחברתייםמהמוסדותחלקשלתפקודםדרךועלהחייםצורתעלחותמם

ביותרהחשובותהתכונותאחתהזה.החדשניהחברתיבמערךגםבטללאשתפקידם
הקיבוציתלקהילההמשפחהשלהכלכלייםהתפקידיםהעברתהיאהקיבוץאתהמייחדות

-לחברהיאהריאליתההכנסהוהקצאתהקיבוץ,בבעלותהםהחומרייםהנכסיםכולה. ילדיםחינוך.ולגביבילדיםהטיפוללגביגםכךכיחידה.למשפחהולאלפרט,היינו
בחברתהילדשלחייוהמשפחתי.למצבקשרבליוהשירותיםהטיפולמכללפיכךנהנים אתלעזובעשוימהםשאחדלהיפרד,עשוייםשההוריםמהעובדהמושפעיםאינםהילדים נפטרים.שניהם()אומהםשאחדאוהקיבוץ,

שלוהתפקודהחברתיהמבנהעללכתמרחיקתהשפעההיתהאלהשלכלספקאיו
חדלהשהמשפחהמאחרלמציאות,בקיבוץהיתההאשהשחרורשסיסמתדומהמרכיביו.

1כלכליתכיחידהלתפקד
שלאברורהקולקטיב,עםפרטכלשלהישירהקשרבגלל. גורמיםהםילדים,של)חומרית(רווחהאפילואוריאלית,הכנסהרכוש,שלשיקולים

2החברתיהמבנהשלהבסיסיכתאבקיבוץהמשפחהאתהמקיימים
מןחלקאדרבא,. בכווןדווקאהיההמשפחהלגבישהתהליךטועניםהקיבוץשלבסוציולוגיההעוסקים

הםהלא-כלכלייםשהתפקודיםמכךלהסיקניתןהדברים,פניאלהאכןאסההפוך. 3הקיבוציתבסביבהגדלהאףשחשיבותםאומספקת,במידהגדולהחשיבותבעלי
.

בנושאנוספתבבליוגרפיה(.1970)והורויץ(1957)86׳)-ת056£ראהזהנושאעל1 (.1972)51111עאצלמצויה
תפקודיהחיסולבגללהמשפחה'היעלמות'שלתהליךחזוהקיבוץממייסדיחלק2 בשנותהמייסדיםדורביןביותרנפוצהשהיתהזאת,גישההקיבוץ.במסגרתהכלכליים האירופייםהאינטלקטואליםביןזהלנושאהגישהאתהנראהכפישיקפההעשרים, תקופה.באותה
בחלקבמיוחד(,1972)511111•ראהבנושאנוספתביבליוגרפיה(.1956)?61*155ראה3 המשפחה.על
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לאאינטלקטואלימאמץ-שניםעשרותשששלמאמץשללתוצאותעתהנתייתם

׳המוצר׳שלוהאיכותהתכונותהומההקיבוצי.החינוךבתחום-חומריממאמץפחות

וקשהעדיובנושאהצהרהכללחינוך?שהופנוביותרהגדוליםהמשאביםבעזרתשהושג

הכבדהשההשקעהלטענהמוצקבסיםשישדומהאולםבלבד.טנטטיביתלהיותיכולהכזה

וחינההיתהחבריהשלצריכהעל()ויתורשלבמונחיםשלההעלותאשרבחינוך,

הילדיםשלהביצוערמתהמוגבלים.המשאביםשלטובהכהשקעההוכחהביותר,גבוהה

שלוהמיומנויותהכישוריםהידע,הציפיות.אחרמילאהבקיבוץשגדלווהנוער

בחברהכיתקני'שמקובללמהומעלהממוצעת,לרמהמעלספקללאהםקיבוציםילדי

מזהפחותלאאלאקשה,ולעבודהלמאמץובנכונותבידערקלאוהמדוברהישראלית.

שהםוהמטרותביותר,גבוהההיאהקיבוץילדישלהמוטיבציהויזמות.ביזמהגם

4לכרהוכחההםבצה״ל,כגוןהלא-קיבוצית,במסגרתוהישגיהםלעצמםמציגים
מובן.

שלבמסגרתשחושלההקיבוץ,ילדישלהאישיותאםבשאלהדעותלחילוקימקוםשיש

גדליםשאינםישראלילדירובשלמהאישיותשונהאףאומאוזנתיותרהיאקולקטיב,

הצריכהילדים׳,׳חברתהאםבשאלהדעותלחילוקימקוםגםישקיבוצית.בסביבה

הדגשאתלשנותהצליחההמבוגרים,חברתשלהשיתופיתהמערכתשלכבבואהלתפקד

במליםהחברה.שללמוטיבציותהפרטשלממוטיבציותהילדיםשלובציפיותבמוטיבציה

החינוךהאםלשאלהביחסהחלטיתעמדהלקבועקשההקיים,המידעבסיםעלאחרות,

אינטלקטואליתמבחינהאשרחדשה,אישיותיצירתשלליעדלהתקרבהצליחהמשותף

בעדוכולםכולםבעד׳האחדשלהסוציאליסטיהעקרוואתיותרתואמתכאחדונפשית

5האחד׳
.

בלבד,מתנדביםמשרתיםבהועיליתליחידותההתנדבותומידתבצבאהביצוערמת
זאת.לטענהתימוכיןספקללאנותנות

לעסוקהואיעדושעיקרבספריותרמעמיקהבצורהזהבנושאלעסוקיכוליםאיננו5
הנושאיםאחדהואהמשותףשהחינוךלציין,ישזהעםיחדהקיבוץ.שלהכלכליבהיבט

ז״לטלמון־גרבריונינהפרופיהקיבוץ.במחקרהעוסקיםאלהעל-ידיביותרהנחקרים
(.1972)5טת1■ראהמלאהביבליוגרפיהבקיבוץ.למשפחההקשורבנושאעבודותמספרכתבה
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בקיבוץהייצורגורמיוהקצאתהייצורמודל

שלהענייניתתוכןלהלןפאלק.ממכוןלקבלווניתןאנגלית,במהדורהקייםהנספח
הנספח.

הקערהטורח

רו-ענפימודל
המטרהפונקציית

שיווי-משקלתנאי
בפירמהשיווי-משקלתנאיעםהשוואה
ורב-גורמי-ייצוררב-ענפימודל

הייצרניהקואופרטיבומודלהקיבוץ
הייצורענפישלתפעולםדרכי
האישיים.השירותיםענף
הארוךהטווח

עבודהוהיצעאוכלוסייה
ההוןוהיצעהראשוניהמענק
סיכוםהערת-הארוךלטווחהמודל
שיווי-משקלתנאי

רווחהמשמעויות
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קיבוציתמערכתשלכללימודל

בנוסחב׳בנספחמופיעהפורמליושניסוחו,2בפרקשהוגדרהקיבוץשלהמודל
זאתמושגיתמערכתאםביוהבודד.הקיבוציליישובהתייחסהספר,שלהאנגלי
שיטותוהשירותים,הייצורענפישלהתפעולשיטתשללתיאורהסבירקירובמציעה
אתלהציגמתיימראיננוזהמודל-לאואםוביןביניהן,והשילובהכנסה,חלוקת
בלבד.קולקטיביםעלהמבוססתחברתית-כלכליתמערכתשלתפעולהשיטת

ולהתקייםלהמשיךהקיבוצייםהיישוביםשלוהסיכוייםשהחיוניותברוראולם
קטניםיישוביםשלזעירהקבוצהנשארולאשהחהעובדהעל-ידיכהעדמובטחיםהיו

אדרבא,ארץ־ישראל.שלוההיסטוריתהחברתיתההתפתחותבשוליאי-שםהמצויים
הקיבוציתהתנועהשלהראשוניםימיהמאזהיתה-מהירהבצמיחהוהמדובר-צמיחה
תנועההקמתשלהחשיבותאתומתמידמאזהדגישווהחבריםההנהגהיסוד.הנחתבגדר
כאחד.ויישוביםתבריחבמספרי-צמיחתהחשיבותאתולכוגדולה

שבראשיתיישוביה,ומספרגדלההתנועהבמציאות.הדבריםפניהיואלהואכן,
ישלפיכך,מאות.לשלושמתקרבאחת,ידאצבעותעללמנותוהיהניתןהעשריםשנות
וכמובןהפוליטי-חברתיבהיבטהביו-קיבוצייםהיחסיתאתלבחוןצורךלכאורה,לפחות

בעיהעלדעתהאתלתתחייבתהתנועההיתהמוקדםבשלבכברהכלכלי.בהיבטגם
אחדכליהווההאסכדלהלן:לניסוחניתןזאתבעיהעקרונית.ארגונית-כלכלית

יישובכליהיההאםאווהחברתי,הכלכליבתחוםועצמאיתנפרדתיחידהמהיישובים
שלמרכזאלאמסוימים,בנושאיםאוטונומיהאמנםלושישכל-ארצי,קיבוץשלתא
פיננסיים.משאביםהקצאתעלוהןהאדםכוחהקצאתעלהומלאהשליטהתהיהשלו

בשנותנראתהמרכזי,תכנוןהמחייבתלמסגרתמאדקרובהשהיאהשנייה,הגישה
אתלראותניתןכזהארגוןשלכעוברהדעת.עלמתקבלתכאפשרותהתנועהשלראשיתה
ארצי,קיבוץבוראוהעבודהגדודרעיוןהוגי.1920ב-שהוקםהעבודהגדוד

נסיוןהמרכז.על־ידימופעלות-והיישוביםהפלוגות-אותוהמרכיביותשהיחידות
היישובעין־חרוד,ביןהפילוגחל1923ב-כאשרמהרה,עדנכשלזהמרחיק-לכת
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צריכהלעין-וורודהאםשאלות,בשתיהתמקדהויכוחהגדוד.וביוהגדוד,שלהראשון
ובאמצעותוקיבוצייישובעלישירותנמניםהחבריםוהאםפיננסית,אוטונומיהלהיות
היינובגדוד,חברותהיאמהחבריםאחדכלשלשהחברותאוהגדוד,עלנמניםבלבד

מיישוביז.באחדישירהחברותללאהארצי,בקיבוץ
שרצתהכיוןמהגדוד,התפלגהעין־חרודלחלוטין.ברורהיתההויכוחתוצאת

1923ב-חרודעיןשלהפילוגחברים.ובקבלתתקציבייםבענייניםמלאהבאוטונומיה

לביןהמרכזי׳׳התכנוןחסידיביןהויכוחתוצאותאתסופיתשקבעהתקדיםהיה
׳העצמאות'עקרוןהיישובים.בעצמאותשתמכואלההיינו׳העצמאות׳עקרוןחסידי

מקובל,ואילךמאזכולם.עלמהרהעדנתקבלהמושגשלזהבמובןהקיבוציהיישובשל
מכרעתשליטהגםלהשישועצמאית,נפרדתכלכליתכיחידהמתפקדקיבוצייישובשכל

שלהקמתןאתכמובןמנעהלאהיישוביםשלהעצמאותעקרוןקבלת.1חבריםקבלתעל

התנועהברית-על-תנועתיתבמסגרתפעולהמשתפותכיוסאשרקיבוציותתנועותמספר

הקיבוצית.
היתהומתמידמאזנוגבלות.סמכויותישכאחתולבריתלתנועותכילומרישאולם

שללמעשההמשמעותחדשים.חבריםהקצאתשלהסמכות)הזרמים(הקיבוציותלתנועות

לצירופואוחדשיםקיבוציםלהקמתהכשרהקבוצותהכוונתביןהבחירההיתהזאתסמכות
קיימים.לקיבוצים
שלהחוץ'׳משרדהואהקיבוציתהתנועהבריתשלתפקידהשלטובשתיאורדומה

לגביוטוזכותאוסמכותאיןהללומהארגוניםאחדלאףכולה.הקיבוציתהתנועה
המשמעותטכני.וייעוץסיוענותנותהתנועותכיאםהיישובים,שלהכלכליהניהול

קטניםשממדיופרוגרסיבי,במםמתבטאתהקיבוציותהתנועותלאחתהשתייכותשלהכלכלית

התנועות,שלהמרכזיםמקציםאותואדם,כוחמכסתשלהקצאהוחובתיחסית,)מאד(
הצעירים.ובקיבוציםהנוערבתנועותעצמם,המרכזייםבמנגנוניםתפקידיםלמילוי

בהפעלתלהדריכםכדיצעיריםליישוביםמרכזיייעוץשירותבמעיולמעשה)המדובר

הקיבוצייםהיישוביםביןהכלכלייםשהיחסיםלהדגישחשובאולםקיבוצי(.יישוב
ליחידותקיבוץשביןכיחסים-השוקנתוני-בדיוקנתוניםאותםעלמבוססים
לתיאורפורמלימודלשלבניסוחצורךשאיןכמובן,אומרזהקיבוץ.שאינןכלכליות
קיבוציים.יישוביםביןהכלכלייםהיחסיםמערכת

קולקטיביםעלכולוהמבוסםמשקשלמודללניסוחמקוםאיןהאםהשאלה,נשאלת
אוליכזהמודלעשויהמושגיבמישורהבסיסיות.הכנסה()וחלוקתהייצורכיחידות

טלבהיסטוריהביותרקובעואירועמכרעתבעל-חטיבותנושאשלזהקצרתיאור1
ואףלויכוחצדקלעשותיכולאינובעתיד,התפתחותהמגמתאתגםשקבעהתנועה,
יותרמלאתיאורכאחד.ואישיפוליטיהיבטלהןשהיההעובדותטלהמלאלתיאורו

הזרמיםשלכמותיוניתוחיותרמפורטתיאור)בדפוס(,אצלמוצגזהנושאשל
לעיל.13בפרקמוצג
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מייצגיםאםבין-סוציאליסטייםמשקיםשלהקיימיםשהמודליםכיוןעניו,לעורר
-שוקשלסוציאליזםשלהגווןאחמייצגיםהםהםוביןמרכזיתכנוןשלהגווןאת

כיחידותקולקטיבים,ולאבית,ומשקי)מולאמות(פירמותשלקיומןאתמניחים
2המודלשלהבסיסיות

אמנםועלוצפוכזהבמודלצורךבדברראשונייםרעיונות.
פירושומכר.יצאלאדבראולםהעבודה,בגדודהחבריםביןבמיוחדהעשרים,בשנות
המוקדמותהעשריםבשנותהקיבוציהיישוב׳עצמאות׳שלהעקרוןנצחוןשללמעשה
יישוביםפעיליםשבתוכההמערכתאתהמתפעלכמנגנוןהשוקמנגנוןקבלתהיה

אתולהותירבלבד,בינייםלתקופתפתרוןבזאתלראותאולי,ניתן,קיבוציים.
לעתיד.כחזוןקיבוציםעלהמבוססתאוניברסליתקהילההקמתבדברהמחשבה

מרכזיתכנוןטלהמודללאואףלרנר,לנגהטלטוק'של'סוציאליזםהמודללא2 במערכת.הפעילותהבסיסיותכיחידותקולקטיביםמניחיםהסובייטי,לתכנוןבדומה יצרנייםלקואופרטיביםמתייחסיםאכן)יוגוסלביה(איליריהמודלמסוגהמודלים בלבד.הייצוראתאולםהייצור,אתהמארגנותהמערכתשלהבסיסיותכיחידות
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