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?האפשר להבי חברה רדיקלית בלא חקירת מנהיגותה
הישרדות מנהיגי והערצת ברה"מ בקיבוצי
 ואילו ההיסטוריוני עסקו בו בלא להיעזר, המחקר החברתי של הקיבו התעל מגור המנהיגות.תקציר
 המשכיות שנותיובל של מנהיגי בלא בחירה,בידע סוציולוגי להסבר תופעות שסתרו בעליל אתוס קיבוצי
 בדיקת חושפת שהשמאלנות שירתה הישרדות של.דמוקרטית ושמאלנות מעריצת הדיקטטורה הסובייטית
 א! נחלשו כשנעשו שמרניי ואוליגרכיי,( בתחילהTransformational) מנהיגי שהיו טרנספורמטיביי
" השמאלנות גררה משברי שדחפו להצטר.ולא פתרו בעיותיסוד שנבעו מהצלחת וגידול תנועותיה
 והצלחות חדשנות היצירתית של אחרי יצרו את דימויי,לממשלה שמדיניותה נגדה עקרונות קיבו
 פיענוח השתנות מנהיגות מסביר את אייישו עקרונות הקיבו בארגוני.כמושיעי כריזמטיי והנציחו
הפדרציה הקיבוציי שבלמה מאבק עליה במפא"י ובהסתדרות ותרמה לאוליגרכיזציה של הפוליטיקה
. ואת העלמות חדשני מקדמי עקרונות קיבו שהשליטה קונפורמיז רכושני בשדה הקיבוצי,הישראלית

Can We Comprehend a Radical Society Without
Studying Its Leadership? Leaders' Survival and
Reverence of the USSR in Kibbutzim
While kibbutz social research ignored the leadership factor, historians studied it without
using sociological knowledge to explain phenomena that negated kibbutz egalitarian and
democratic ethos: leaders’ half-century tenure, and reverence of dictatorial USSR. This
reverence was a survival strategy of past transformational leaders who became oligarchic
conservatives and weakened as they ignored basic problems. It engendered crises that
encouraged joining a government whose policies negated kibbutz principles. Prime leaders
retained power with the image of charismatic saviors thanks to successes of creative junior
innovators. Deciphering their leadership explains the neglect of kibbutz principles in kibbutz
federative organizations required for their promotion in Mapay and the Labor Movement
which enhanced their oligarchization and oligarchic Israeli politics, and the lack of creative
principled leaders which engendered surrendering of kibbutzim to the capitalist ethos.

מבוא
.(Sergiovanni, 1992: 2) ""נושא המנהיגות מייצג את אחת האכזבות הגדולות ביותר של מדעי החברה
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גור המנהיגות הוא לרוב שולי או נעדר כליל במחקרי תנועות חברתיות )למשל :באליעזר ;1999 ,גורדו,
 ;2006הלמ ורפפורטDella Porta & Diani, 1999; Niman, 1997; Rochon 1998; Tilly & ;1997 ,
 ,(Tarrow, 2007כ! זה ג במחקרי קואופרטיבי )ראוDarr & Lewin, 2001; Heller et al., 1998; :
 ,(Kasmir, 1996; Lafferty & Rosenshtein, 1993; Stryjan, 1989ובמחקר החברתי של הקיבו )ראו
להל ,וכ ;(Krausz, 1983 :רק אנתרופולוגי חקרו מנהיגות מקומית )טופל ;1979 ,פדידה ;1972 ,קרסל,
 ,(Rayman, 1981; Rosenfeld, 1951; Spiro, 1955 ;1983 ,1974אבל החמיצו את הקונטקסט הראשי
שלה ,הנהגת תנועתו של הקיבו 1.החמצה זו היתה קריטית להבנת התנועות הקיבוציות הראשיות שכללו
בזמנו כ 80%מהקיבוצי ,הקיבו המאוחד )להל :קבה"מ( והקיבו הארצי )קבה"א( ,ומנהיגיה היו רבי
כוח עד מאד ,שלטו בשיח ,בפרסומיה הרבי ,במינויי ובקידו ,בהחלטות ובשפע משאבי ,במעורבות
בפוליטיקה הלאומית ע  1617ח"כי ו 45שרי ממשלה ,וביחסיה ע שאר סביבותיה )ביילי;1984 ,
דהמלא! ;2002 ,זית ;1993 ,יזהר ;2005 ,כפכפי ;1992 ,1988 ,כנרי ;2003 ,קינ ;1989 ,פאוקר ;2005 ,צור,
 ;1998צחור ;1997 ,רוזוליו ;1999 ,שפירא.(Shapira, 2001, 2005 ;1990 ,
גור ראשי להחמצה זו היה אופ חקירת הקיבו :למרות שהוגדר כ"קומונה ששייכת לתנועה קיבוצית
והיא חלק מההסתדרות ותנועת העבודה הישראלית" ) ,(Rosner, 1991: 1המחקר התמקד בקיבוצי ולא
שעה למנגנוני התנועות ושאר מאות ארגוניהפדרציה )להל :א"פי( הביקיבוציי וההסתדרותיי כגו
תנובה ,שמנו בשיא כ 4500עסקני חברי קיבו וכ 15.000שכירי )בשל איחקירת חסרי נתוני(.
לעומת מאות שחקרו קיבוצי ופרסמו אלפי פרסומי ) ראו (research.haifa.ac.il/~kibbutz :בסיוע שורת
מכוני מחקר ,עד שנות ה '90רק שלושה חקרו רק אחד מ 36סוגי א"פי ) ,(Shapira, 2008: Ch. 5ופרסמו
רק שבעה פרסומי בלא סיוע מכוני אלה 2.התעלמות זו מהא"פי הסברתי בכ! שחקירת היתה חושפת
בשדה הקיבוצי מגזר קונפורמי לסביבה הרכושנית ,נוגד עקרונות קיבו ,שבו צברו המנהיגי והאליטות
כוח ,פריבילגיות והו תרבותי וסמלי ) 3,(Shapira, 2005והיה נפגע דימוי הקיבו השוויוני הרדיקלי )ראו:
אדר ;1975 ,כה ;1978 ,פארי ;1977 ,רו ;1978 ,שפירא .(Shepher, 1980 ;1987 ,1978 ,פגיעה כזו הוכחה
כמסוכנת :מנהיגי הקיבוצי קטלו מחקר ביקורתי א! הוג של לנדסהוט )] (2000[1944והשכיחוהו לשנות
יובל )קרסל ,(2000 ,ומאז נזהרו החוקרי .למשל בובר )] (147 :1983[1945כתב" :התפקיד העיקרי של
העדות הכפריות ,תפקיד התחדשות המבנה ,מתחיל במעשה הפדרציה שביניה ,כלומר בהתלכדות לפי
 1על קשיי האנתרופולוג בזיהוי השפעות הקונטקסט של שדה מחקרו ראו :מרקס.1985 ,
 2השלושה :חרמש ;1975 ,רוזוליו ;1975 ,שפירא .1987 ;1986 ;1978/9 ;1978 ,דוגמה לאיסיוע :הייתי חמש שני
איש סגל המכו לחקר הקיבו ,א! לא קיבלתי סיוע בחקר א"פי לתזות מ.א .ודוקטורט .
 3ראו כנ"ל בספרות אליטות שליטות :האריס.Bourdieu, 1977, 1984; Lenski, 1966 ;211229 :1991 ,
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העקרו הפנימי השורר בכל אחד מה .לכ! לא הגיעו כמעט בשו מקו" .אבל למה להגיע? מה מנע לייסד
א"פי על עקרונות קיבו מתחילה כמו בפלמ"ח למשל? נזהר בובר ולא פירש כ! שתוצנע ביקורתו ,ועוד
יותר נזהרו אחריו ,טיעונו לא נידו ולא קונפורמיז הא"פי; ג כשהחלו נחקרי בשנות ה,'70
הקונפורמיז לא נחקר )חרמש ;1975 ,רוזוליו (1975 ,להוציא את מחקרי )שפירא,1986 ,1978/9 ,1978 ,
 ,(1987וכ! ג לאחרונה )אברהמי ;1993 ,דהמלא! ;2002 ,רוזוליו.(Niv & Bar-On, 1992 ;1999 ,
מנהיגי הקיבו היו בתחילה חלוצי מסורי ששילמו מחיר אישי כבד כדי להצליח במשימת להפו!
אידיאלי מוסריי נעלי למציאות חברתית חדשה לפי אתוס רדיקלי; בחירת בקונפורמיז בא"פי
בניגוד לאתוס זה והסוואתו עלידי הערצת ברה"מ בעלת הדימוי הרדיקלי ,היא תופעה היסטורית מורכבת
שהסברה השל מצוי בספרי המסכ שלושה עשורי מחקר ) .(Shapira, 2008נמצא ש כי בחירת היתה
קריטית לגורל התנועה הקיבוצית ,ובשי לב להזנחת גור המנהיגות בספרות ,מוצדק לדו בבחירה זו ג
במסגרת המגבילה של מאמר ,א" שעלול להיווצר רוש מוטעה אצל הקורא שטר עיי בספרי ולא מכיר
את פרסומי הקודמי שכמעט לא אוזכרו בספרות ,כאילו איני מודע למורכבות ההסבר השל 4.מגבלת
ההיק" ג מונעת דיו במנהיגות שאר התנועות הקיבוציות ,בקיבו כחברה חלוצית וכחברה קומונלית,
ובנושאי נוספי שתורמי לביסוס טיעוני.
תנועה חברתית מצליחה משנה את עצמה עלידי השינוי שחוללה ) ;(Turner, 1983התנועות הקיבוציות
הצליחו מאד בשמש כחוד החנית של המאבק הציוני ,צמחו לממדיענק שלא השיגה שו תנועה קומונלית
)השוו :עובד ,(Brumann, 2000 ;1988 ,והשתנו לגמרי :כשהקבה"מ והקבה"א הוקמו ב 1927ה כללו
יחדיו כ 1300נפש במספר קיבוצי עניי וגירעוניי שבשל ספק בכושר קיומ קיצצה ההנהלה הציונית
את תקציב ,וכמה קומונות דלות בעיר )כנרי ;267 :2003 ,צחור .(Near, 1992: 209 ;111 ,102 :1997 ,תו!
תריסר שני ה צמחו לכ 19.000נפש ב 53קיבוצי משגשגי ורווחיי ,הקימו מספר א"פי והיו שותפות
בא"פי גדולי ע המושבי )תנובה ,המשביר המרכזי( ,זכו לייצוג נכבד במוסדות היישוב ולכל אחת היו
עשרות שליחי באירופה שחינכו עשרות אלפי בנינוער להצטר" לקיבוציה ) .(Near, 1992א" שרוב נוער
זה הושמד בשואה ,נמשכה צמיחת המהירה שתו!  11שנה שילשה אות לכ 56.000נפש )באבר:1976 ,
 .(Near, 1997: 364 ;206הצלחת הוסברה בתמיכת החברה בקיבו כעילית משרתת )יער ואחרי;1994 ,
כנרי ,(1989 ,במבנה פדרטיבי ששימר קוט בתו! גודל ועודד חדשנות ) Brumann, 2000; Niv & Bar-On,
 ,(1992; Stryjan, 1989ובתרבויות רבותאמו שעודדו חדשנות עלידי חופש פעולה לניהול הזוטר ,זרימת
מידע חופשית ,העתקת חידושי מקיבו לקיבו כולל דר! הא"פי ,וחדשנות בא"פי ,בדומה לתרבויות

 4את ספרי ,רשימת פרסומי ורבי מה שברשותי ,נית לקבל בכתובת.shapi_ra@gan.org.il :
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רבותאמו אחרות )שפיראDore, 1973; Ouchi, 1981; Saxenian, 1994; Semler, 1993; ;1987 ,
.(Shapira, 1995b, 2001, 2008
בתנ"! נאמר "וישמ ישורו ויבעט" ,ולפי מיכלס )] (Michels, 1959[1915וממשיכיו ארגו דמוקרטי
מצליח נעשה אוליגרכי עקב גודלו שגורר מורכבות רבה ותלות תפקודו במומחיות מנהיגו/תו )לש נוחות
אשתמש להל בלשו זכר ,א! הכוונה תהא באותה מידה לנשי( ,תלות שמרתיעה מלהחליפו ג כשהוא
נעשה שמרני ,ריכוזי ואוטוקרטי :הדמוקרטיה מעוקרת עלידי העברת ההחלטות החשובות לועדות סגל
שאליו קודמו רק נאמניו ,הוא מנכס לעצמו ולסגל פריבילגיות שמסמלות עליונות ומגבירות את כוחו
) ,(Lenski, 1966והכוח הרב ההמשכי משחיתו ,כפי שציי הלורד אקטו ) ;(Actonהוא מזהה עצמו ע
הארגו ,נעשה נרקיסיסטי ,יעדי הארגו מוסטי לחיזוק כוחו ומעמדו ונמנעת החלפתו ) Kets De Vries,
 .(1993כיו שקיד לסגל רק נאמני שמרניי ודיכא חדשני וביקורתיי שנדחקו לשוליי ו/או עזבו
) ,(Hirschman, 1970סגל זה מכשיל פתרו בעיות חדשני והוא נפסק ).(Hambrick & Fukutomi, 1991
מחקר השוואתי של חברות קומונליות מצליחות אישש את קריטיות התהלי! האוליגרכי :לרוב הוא גר
לניוונ ושקיעת כבספרות דלעיל ,ורק כשמבנה פדרטיבי עודד חדשנות למרות שמרנות מנהיג אוטוקרטי
המשכי ,נמנעו הניוו והשקיעה ) .(Brumann, 2000ג במחקר תנועות חברתיות נמצא שאופי מנהיגות
היה קריטי :פרקטיקות קונפורמיסטיות של מנהיגות אוטוקרטית וריכוזית שסתרו את שיח הרדיקלי,
הדמוקרטי והשוויוני ,היוו גור ראשי לכישלונ )ששולוי.(Freeman, 1974 ;1995 ,
חשיפת תופעות כאלו בשדה הקיבוצי דרשה מחקר בא"פי ,א! טעמי נוספי בלמוהו :ההיסטוריוני
לא שעו למחקרי אוליגרכיזציה וחקרו מנהיגות בלי חקר הפרקטיקות שלה )חו מביילי ,(1984 ,ובספרות
המנהיגות יש נתק בי מחקרי האוליגרכיזציה לתיאוריית המנהיגות העיסקאתית ) (Transactionalלעומת
הטרנספורמטיבית ) (Transformationalשל ברנס ) 5.(Burns, 1978חיבור מתבקש :לפי התיאוריה מנהיג
טרנספורמטיבי עולה במצבי לח פוליטי לשינוי רדיקלי ,והוא מניע המוני בהלהבת לחזו חדש שיענה
על צורכיה ושאיפותיה ,הצגת דרכי מימושו ועידוד חדשנות לכ! ,בעוד שבאי לח לשינוי כזה נוטה
המנהיגות להיות עיסקאתית שמרנית ולהניע מונהגי בתגמולי ועונשי .אול ג מחקרי אוליגרכיזציה
מצאו מנהיגות שמרנית עיסקאתית ,רק שבה היא מופיעה בעקבות ההצלחה אצל המנהיג שהשיג אותה
וכעת שוב אינו נלח לשינוי .מכא שלפי שתיה עקב הצלחת הפכו מנהיגי הקיבו לשמרני עיסקאתיי,
ובייחוד בתחו בו שלטו ישירות ,בא"פי .אול כיו שהא"פי לא נחקרו עשרות שני וג כשלבסו"

 5נהוג לתרג  transformational leaderל"מנהיג מעצב" ,אול כל מנהיג מעצב במידה כלשהי; טרנספורמציה היא
עיצוב שונה רדיקלית ,מהפ! במבנה ,דרכי הפעולה ומרכיבי אחרי; לכ אשתמש במונח "טרנספורמטיבי".
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נחקרו לרוב לא נחש" הקונפורמיז ,הגיוני שג שינוי אופי המנהיגות והשפעתו על השדה הקיבוצי לא
נחשפו ,כולל הבחירה בקונפורמיז והערצת ברה"מ שהסוותה זאת בדימוייה הרדיקלי.
לאיחשיפת השינוי נראה שתר ג הבלבול בספרות בי מנהיג כריזמטי לטרנספורמטיבי ,שני טיפוסי
מחוללי שינוי רדיקלי שוני ) .(Barbuto, 1997; Beyer, 1999לפי ובר שטבע את מושג המנהיג הכריזמטי,
הוא מופיע כמושיע במצבי משבר ,כשציבור נתו במצוקה ,מנהיגיו כשלו מלחלצו ממנה ,ושורר ייאוש
מחוסראוניה; הוא טוע לכישרו ייחודי" ,מתת אלוה" שבעטיו יש לו פתרו למצוקת הציבור שרק הוא
מבי את הגיונו ,נעשה למנהיג בשל אמונה בלתירציונלית בפתרונו ,ונוטה לאוטוקרטיה ,ריכוזיות וכפיית
ציות עיוור ,כולל להוראות בלתימוסריות ,בטענת כישרונו הייחודי ) .(Tucker, 1970מנהיג טרנספורמטיבי
לא טוע ל"מתת אלוה" ,לא דורש אמונה כזו ולא כופה ציות כזה להוראות כאלה ,אלא זוכה לאמו רב
בשל עליונות מוסרית והלהבת רבי בחזו רדיקלי רציונלי שמשרת את צרכיה ומטרותיה; הוא מדגי
מחויבות מירבית למטלות הנדרשות ,סוח" אות למאמצי עילאיי ומעודד להשתמש ביכולותיה
לפתרובעיות חדשני שבצירופו למאמציה יוצר שינוי רדיקלי ) Barbuto, 1997; Beyer, 1999; Burns,
 .(1978; Graham, 1991כיוו שפרקטיקות הא"פי לא נחקרו והשינוי לשמרנות עיסקאתית הוסווה
בדימוי ברה"מ הרדיקלי ,נקל היה לטעות ולאפיי את המנהיגות ככריזמטית ,למרות שא היתה כזו הרי
זה רק בשלב האחרו ,ורק בעיני חלק מהמיעוט שלא עזב במשברי שגרמו שמאלנותה ושמרנותה .מושגי
מיעוט זה השתקפו במחקר כי הרוב שעזב כמעט ולא נחקר ,כנראה מאותו טע שבל חקירת א"פי ,חשש
לחשיפת מחדלי ומשגי המנהיגי ,כפי שנוטה להעיד מחקר העוזבי של צברב יהושע ).(1996

מבנה המאמר
תחילה אדו בהמשכיות המנהיגי הרבה ,אראה שעד פניית להערצת ברה"מ היו טרנספורמטיביי ולא
כריזמטיי כטענת הספרות ,אקשור את המפנה למאמצי הישרדות בתפקידיה ,אדו בייחוד השדה
הקיבוצי והחמצתו בספרות ,בהחמצת שינוי המנהיגות לשמרנית עיסקאתית והשלטת קונפורמיז
אוליגרכי בא"פי .בהמש! אחשו" בעיותיסוד קיבוציות שלא נפתרו וא" החמירו בשל כ! ,אסביר את
פחיתת האמו במנהיגי ,היחלשות והאופני בה הערצת ברה"מ חיזקת ,אפרי! הסברי הערצה
קודמי ואפרט את המפנה להערצה ,ההתנגדות שעורר ,דיכוייה והשלטת השמאלנות; אפרט את מקרי
המנהיגי ופניית כל אחד מה שמאלה ,אסביר את פסילת החלופה להשמאלה ,יישו עקרונות קיבו
בא"פי ,ואת הפיכת למושיעי כריזמטיי בעיני רבי מהנשארי שסייעה למשגה בספרות.

המשכיות שנות(היובל של מנהיגי התנועה הקיבוצית הראשיי
התנועה הקיבוצית חרתה על דגלה שיתו" ,שוויו ודמוקרטיה רדיקליי ,וביטוי לכ! היתה נורמת הרוטציה
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שלכאורה מנעה הפיכת מנהלי לאוליגרכיה עלידי הגבלת מש! הכהונה 6.המנהיגי ,טבנקי בקבה"מ
ויערי וחז בקבה"א ,היו אלופי הפרתה בהמשיכ  49 ,48ו 52שנה )בהתאמה .חלמיש ;2002 ,כנרי;2003 ,
צחור (1997 ,בניגוד בולט לאתוס הדמוקרטי והשוויוני .בדמוקרטיה אמיתית ע בחירות פריודיות ובלמי
חוקתיי מונעי אוליגרכיזציה ואוטוקרטיה ,איש לא ממשי! כ! או אפילו קרוב לכ! .המשכיות הרבה לא
ניתנת להסבר כמו המשכיות בגוריו באחדות העבודה/מפא"י ובגי באצ"ל/חירות ,שכ מפא"י וחירות
חסרו פרקטיקות דמוקרטיות ושוויוניות רדיקליות כבקיבו )שפירא .(1993 ,1989 ,1984 ,מחקרי החברה
הקיבוצית לא דנו בהמשכיות המנהיגי הרבה וניגודה לשוויו ודמוקרטיה ,וכשאוזכרה הוסברה בכריזמה
בלי לדו בהסברי חלופיי )ארגמ ;1997 ,יזהר ;15 :2005 ,רוזוליו :(23 :1999 ,שמא הצלחת מנהיגות
הובילה לאוליגרכיזציה ,שמרנות ופרקטיקות קונפורמיסטיות מגבירותכוח כמירכוז ואוטוקרטיה שהוסוו
עלידי הערצת ברה"מ ודימוייה הרדיקלי? אולי פרקטיקות ברה"מ הקונפורמיסטיות נתנו לגיטימציה
לקונפורמיז בא"פי ולהמשכיות המנהיגי?
כפי שיפורט ההיסטוריוני לא ראו תהלי! אוליגרכי א" שחשפו רבות מתופעותיו ,ולא מפנה להערצת
ברה"מ שהחל ב ,19371939בעוד שעד אז האהדה אליה תמיד לוותה בביקורת ומעריציה סולקו משתי
התנועות .תיזמו המפנה ,לאחר הצלחת מנהיגות טרנספורמטיבית ,מטה להסבירו במהפ! לעיסקאתית
שמרנית ,ובמאמ של המנהיגי להג על מעמד וכוח שנפגעו מפיחות האמו בשל מהפ! זה ואימו
קונפורמיז בא"פי .חברי קיבו ודאי ביקרו קונפורמיז זה כמו בובר )] ,(1983[1945א" שהדבר לא נחש"
כי עד אמצע שנות ה '70התקשורת והפרסומי צונזרו עלידי המנהיגי והא"פי לא נחקרו 7.לפיכ! נראה
שפיחות האמו במנהיגי ,כנראה בצירו" גורמי אחרי ,סיכ את מנהיגות ,לקיומה נזקקו להסוואת
השמרנות והקונפורמיז ,לכ! שימשה הערצת ברה"מ ע דימוייה הרדיקלי ,וחיזוק כוח ומעמד עלידי
הערצתה שימר את מנהיגות.
שאלה חשובה נוספת ביחס להערצה מעלה כשלו מאבק של שתי התנועות לדמוקרטיזציה של המחנה
הפועלי .שתיה היו שותפות בשנות ה '30לביקורת של סיעה ב' העירונית על חוסר הדמוקרטיה במפא"י
ובהסתדרות .הא מהפ! המנהיגי לשמרנות ,קונפורמיז והסוואת בהערצת ברה"מ ה הסבר חזק
יותר למיתו הביקורת על מפא"י ואיפוס המאבק על הדמוקרטיה מאשר הסבר הקואופטציה שהציע יונת
שפירא ) .1993יפורט(? א כ ,כי אז הבחירה בקונפורמיז בא"פי מסבירה לא רק יצירת אוליגרכיה
6

בפועל עודדה המשכיות ואוליגרכיזציה של ראשי הא"פי שהתחזקו בשל יצירת תלות הדרגי שתחת בסיוע
לצירקולציה בי משרות ניהול שעלידיה קויי מעמד האחרוני )הלמ.(Shapira, 1995a, 2005, 2008 ;1987 ,

 7הצנזורה :אהרוני ;2000 ,פורת ;178182 :2000 ,קשת ;1995 ,שור .2001 ,ביקורת על הא"פי מ :1975אדר;1975 ,
פארי ;1977 ,כה ;1978 ,רו ;1978 ,שפירא.1978/9 ;1978 ,
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בשדה הקיבוצי ,אלא היא ג חלק חשוב מהסבר אופיי האוליגרכי של תנועת העבודה והחברה הישראלית
)עציוניהלוי ;1993 ,שפירא .(1993 ,1989 ,1984 ,1977

מנהיגות כריזמטית או טרנספורמטיבית?
המשכיות המנהיגות הרבה הוסברה כאמור בכריזמטיות ,א! העובדות סותרות זאת .לפי וובר מנהיג
כריזמטי הוא מי ש"נוהגי בו כאילו ניח בתכונות או סגולות עלטבעיות ,עלאנושיות ,או לפחות יוצאות
במובהק מגדר הרגיל" )יזהר ,(15 :2005 ,ואכ יחס כזה היה בסו" ימי המנהיגי ,אבל קוד היחס היה
ביקורתי ומנוגד לייחוס תכונות כאלה .למשל ב 1936טבנקי הואש ב"מאוויי טוטאליטאריי"
וב"סאלקציה של פעיליציבור" לפי נאמנות אישית אליו )פרטיכל המועצה הי"א,111113 :27.10.1936 ,
ארכיו יגור( ,ובראשית שנות ה '50הוטחו האשמות דומות ביערי וחז )זית ;79 :1993 ,כפכפי;1988 ,
צחור .(153 :1997 ,יחס ביקורתי ביטאה ג ההתנגדות הנמשכת למפנה השמאלני של כמעט כל סגני
המנהיגי עד מחצית ) 1947יפורט( .זאת ועוד :מנהיג כריזמטי טוע ל"מתת אלוה" ייחודי ולפתרו מצוקת
הציבור באופ שרק הוא מבינו ,והודות לאמונה המונית בלתירציונלית בפתרונו הוא כופה את הוראותיו,
כולל הבלתימוסריות ) .(Tucker, 1970דבר מכל זה לא היה אצל המנהיגי עד שפנו להערצה :ה לא
טענו ל"מתת אלוה" ,לא הציעו פתרו שרק ה מביני אותו ,לא דרשו אמונה כזו ולא כפו ציות כזה ,אלא
זכו לאמו רב בשל הצגת חזו רדיקלי רציונלי שתא לשאיפות המונהגי ,הדגימו מוסריות רבה עלידי

הקרבת אינטרסי אישיי ועודדו מונהגי לפתרונות חדשניי ומאמצי להגשמת ,הכל כבספרות
המנהיגות הטרנספורמטיבית ).(Barbuto, 1997; Beyer, 1999; Burns, 1978; Graham, 1991
טבנקי כאחד משלושת מנהיגי אחדות העבודה/מפא"י יכול היה לחיות יותר בנוח בכנרת או בתל אביב,
כמו בגוריו וברל קצנלסו )להל :ברל( ,ולא לעזוב אשה וילדי לזמ ממוש! כדי להצטר" לצעירי עי
חרוד בהגשמת רעיו הקבוצה הגדולה של לבקובי' ולסבול שני מעוני הקיבו ותנאיו הקשי )כנרי,
 .(2003יערי זכה למעמד מנהיגותי כבר ב ,1920ויכול היה להשתלב באחת ממפלגות הפועלי שהתנגדו
לרצו יוצאי השומר הצעיר )השוה"צ( להתארג בנפרד ,א! למרות שנכשל בהנהגת קיבו א' של השוה"צ
ועזבו ,לא ויתר על ארגו כזה; כנשוי ומבוגר יותר הצטר" ב 1923לקומונת בוגרי השוה"צ דלפונית בתל
אביב ,וכחבר בה פעל להקמת הקבה"א )חלמיש .(2002 ,חז יכול היה ב 1932להמשי! את לימודיו בוינה
ואת הרומ שלו ע ברטה ,אלמנה ע ילדה ואשתולעתיד ,ולא לעזוב הכל ולחזור ארצה באמצע שנת
לימודיו משו שיערי נזקק לסיועו בארגו הקבה"א הגדל במהירות )צחור.(1997 ,
ג עיתוי הופעת טיעוני בלתירציונליי ,רק ע הערצת ברה"מ ,מוכיח שעד אז לא היו כריזמטיי:
טבנקי החל טוע שאמונה חשובה מהאמת )כפכפי ,(44 :1992 ,ויערי טע ש"לא נזכה לגאולה לאומית
וסוציאלית מלאה" אלא בברית ע ברה"מ ,למרות שזמ קצר קוד תיארה כ"מקיאבליסטית" )זית ,

הישרדות מנהיגות והערצת ברה"מ בקיבוצי

8

 .(205 ,121 :1993ג חדשנות הקיבוצי הרבה שהוסברה לעיל )גRayman, 1981: 268; Spiro, 1983: :
 (4לא תאמה מנהיגות כריזמטית :מנהיג כזה נוטה לריכוזיות ואוטוקרטיה ,לכפיית פתרונו והתרת חדשנות
רק בהתא לו ) ,(Tucker, 1970בעוד שעד המפנה פרחה חדשנות עקב דמוקרטיה ,ביזור והעצמת מונהגי,
והמנהיגי עודדו יזמי פתרונות חדשי לבעיות ,כצפוי ממנהיגות טרנספורמטיבית .למשל :נחו בנארי יז
את קר הקבה"מ למימו השקעות בפיתוח ב ,1931טבנקי והמזכירות אימצו את היזמה ,ושאר התנועות
חיקו אותה )זק ;(1999 ,שמעו קו! )אביד( מקבוצת אילת השחר יז ב 1936את חידוש "היציאה מהגדר"
להגנת מתיישבי אצבע הגליל ,א! התאכזב משמרנותה ולכ עבר בהמש! לקיבו של הקבה"א )דג ויקיר,
 ;(1995חז תמ! ביישו המצאת "חומה ומגדל" של שלמה גור מקיבו תל עמל ב) 1936ראו בהמש!(;
הא"פ "הזרע" שהקימו שני אנשי הקבה"א ב 1940סיפק זרעי משופרי לחקלאי ).(Shapira, 2008
דוגמא נוספת היא חדשנות שנהבי בתמיכת חז עד שיערי חס אותו ב) 1942בהמש!(.

ייחוד השדה הקיבוצי שהחמיצו חוקריו ועימו את שינוי המנהיגות לשמרנית אוליגרכית
כדי להסביר נכו את המשכיותהיתר של המנהיגי ואת השתנות מטרנספורמטיביי בתחילה לשמרני
אוליגרכיי בהמש! ולמעיכריזמטיי בסו" ,צרי! פרספקטיבה של הקיבו כתופעה ייחודית בי החברות
הקומונליות והתנועות החברתיות .חקר הקיבו הקנוני החמי שלפי שתי הספרויות בשו מקרה אחר לא
נוצר שדה חברתי ענק דומה ,מורכב ומרובד ) (Bourdieu, 1977, 1984ע שני סקטורי מנוגדיעקרונות:
קומונות רדיקליות מבוססות שיתו" ,שוויו ודמוקרטיה ,וא"פי קונפורמיסטיי ,ביורוקרטיות היררכיות
ואוטוקרטיות .למנהיגי היה חיוני להסוות את הקונפורמיז בשל ניגודו לעקרונות קיבו ,והחוקרי
נזהרו מביקורת כאמור לעיל ג כי חששו "לסכ את המנדט הרגיש שקיבל]ו[ לחקור" בקיבוצי )קרסל,
 (31 :2000לנוכח עוצמת המנהיגי :כל תנועה כללה רבבות חברי ותומכי ,מפלגה ע  89ח"כי23 ,
שרי ממשלה ,מאות עסקני ועשרות ארגוניבת :ארגוני נוער באר ובחו"ל ,עיתו יומי ,שבועו ,רבעו,
הוצאת ספרי ,בית דפוס ,מרכז סמינריוני ,חברת מימו ,חברות קניה ,שיווק ,תכנו ובניה ,ושותפויות
בא"פי ביתנועתיי )זק .(Shapira, 2008 ;1999 ,בשל עוצמת המנהיגי וריכוזיות הועד" לחקור
בתנועת איחוד הקיבוצי והקבוצות המבוזרת ,חסרת מנהיגות כזו ומועטת הא"פי )טלמו 8,(1970 ,אול
העדפה זו עזרה להחמצת הייחוד ,שכ רבי מקיבוציה דמו יותר מאחרי לשאר קומונות בעול.
המנהיגי נעשו רביכוח כבר בשנות ה '30עקב הצלחות תנועותיה החדשניות שצמחו כאמור לכ
 19.000נפש ב ,1939לעומת חבר הקבוצות השמרני שצמח רק ל 4209נפש למרות ותק קבוצותיו וזיקתו
לבגוריו וברל ,ראשי מפא"י ששלטו במנגנוני ההתיישבות )באבר ;1976 ,לנדסהוט ]Near, ;2000[1944
 8תנועה זו קמה ב 1951מאיחוד הקיבוצי שעזבו את הקבה"מ או שהתפלגו מקיבוציו ,ע חבר הקבוצות.
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 .(1992תפוקת קיבוצי הקבה"מ והקבה"א ,רווחיה ורכוש צמחו בקצב של  1012%בשנה ,כל "תנועה "
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צמחה לעשרות עסקני ע ייצוג בצמרות ההסתדרות והסוכנות ,מספר ארגוניבת ,שותפות בא"פי בי
תנועתיי ,ועשרות שליחי בחו"ל להדרכת נוער וארגו עלייתו הבלתילגלית )אבנרי ;1985 ,זק; 1999 ,
כנרי ;1989 ,צחור .(Barkai, 1977; Near, 1992; Shapira, 2008 ;1997 ,בעקבות הצלחות אלו הפכו שני
המנהיגי לשמרני עיסקאתיי ובעיותיסוד שדרשו חדשנות לא נפתרו או גררו פתרו קונפורמיסטי ,כפי
שיפורט .מהפ! כזה נמצא שכיח אצל ראשי פירמות אמריקניות גדולות ),(Hambrick & Fukutomi, 1991
ולמניעתו הונהגו בה מענקי עידוד פרישה מוקדמת הידועי כ"מצנחי זהב" ).(Vancil, 1987
למשקי" מבחו ולחוקר בשיטות פורמליות ששימשו את רוב חוקרי הקיבו קשה להבחי במהפ! כזה
כי נמשכות הצלחות עקב חידושיהעבר ,רוב הציבור לא חש במהפ! כי הסגל הנאמ למנהיג מסתיר אותו
ו/או מסווה אותו ב"חידושי" קונפורמיסטיי מחזקיהמנהיג ,הביקורת עליו מעטה כי עזבו הביקורתיי
והחדשני שדוכאו ) ,(Hirschman, 1970והשיח הרדיקלי נמש! ומסווה את הקונפורמיז )ששולוי,
 .(1995אול עזיבות החדשני והביקורתיי פוגעות בחבריה ואחרי שמעריכי את תרומת לתנועה,
הבעיות הנמשכות בשל השמרנות מציקות לרבי ובייחוד למצטרפי בשל הדימוי הרדיקלי ,האמו במנהיג
נפגע ,המידע שהוא מקבל מסונ ומוטה וגורר החלטות שגויות וכישלונות ,הוא נדח" לכפות בעזרת מנופי
הכוח הקונפורמיסטיי וא" מקיאווליז ,והאמו בו אובד )שפיראFox, 1974; Kets De ;1992 ,1987 ,
 .(Vries, 1993; Scharfstein, 1995; Shapira, 2001אז צפויה עזיבה המונית והתמוטטות ) Hirschman,
 ,(1995אול התמוטטויות קיבוצי היו מעטות א" שתופעות כאלה היו שכיחות )בחורי ;1984 ,שפירא,
 .(Shapira, 2001, 2008 ;1992נראה שדימוי ברה"מ הרדיקלי הסווה את המהפ! לשליטה אוליגרכית
שמרנית מפני רבי ונשמר אמונ במנהיגי ,עקב האוטונומיות של הקיבוצי חייה הושפעו רק מעט
מהמהפ! כ! שחבריה לרוב התעלמו ממנו ונשארו ,ועקב תפקידיהמפתח שמילאו במאבקי היישוב מילאו
מצטרפי את מקו העוזבי וא" יותר ,כפי שנוטה להעיד צמיחת המהירה עד משברי שנות ה.'50

אוליגרכיזציה :מירכוז ועיקור דמוקרטיה ,דיכוי ביקורתיי וחדשני ,פריבילגיות
לעסקני
האוליגרכיזציה החלה במירכוז ועיקור הדמוקרטיה :תחילה מועצות נבחרי הקיבוצי שכונסו כמה פעמי
בשנה קיבלו את ההחלטות החשובות ,א! במהרה גדלו מרווחיה לשנה ויותר ,והכוח עבר לגופי לא
נבחרי ,מרכזי התנועות שהרכיבו ועדות של המנהיגי ונאמניה ,הרכביה אושרו כמקשה אחת )"אנ
בלוק"( בועידות של מאות צירי נבחרי הקיבוצי ששיטת האנבלוק ניטרלה אות מקביעת ההרכב ,ואת
 9מנגנוני הקבה"מ והקבה"א נקראו "תנועות" ויצוינו במרכאות ,ותנועה בלי מרכאות תהא "תנועה"+קיבוציה.
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מועד הועידות ונושאיה קבעו המנהיגי .בקבה"מ המרכז נקרא תחילה "מזכירות מורחבת" ובהמש!
"מועצה"; מ 1933התכנסו הועידות רק מדי שלוש שני ,ומ 1939גדלו מרווחיה ל 45שני )צור.(1981 ,
כבר ב 1935נמתחה ביקורת פומבית על המירכוז ועיקור הדמוקרטיה ,היא התעצמה בועידת יגור ב1936
כמצוטט לעיל ,ונמתחה ביקורת על חוסר הרוטציה של העסקני נאמני טבנקי ,אול ע ההשמאלה
טבנקי עצמו התגאה ב 1939ב"בולשביז" של מזכירות הקבה"מ )כפכפי  ;3435 ,18 :1992כנרי:2003 ,
 .(Near, 1997: 65 ;389 ,375בקבה"א המרכז נקרא "ועדפועל" ,הוא הורכב ונבחר כנ"ל והוחלט ב1935
שמועצות נבחרי הקיבוצי תתכנסנה כל ארבעה חודשי ,א! בפועל כונסו רק פע בשנה ,בהמש! הפכו
מנבחרות לממונות ומרווחיה ומרווחי הוועידות גדלו )ארכיו ידיערי ,תיק  .([1]520.2בקבה"א היתה
קצת יותר תחלופת עסקני בשל מאבקי יעריחז )להל( ,אבל ג בכיריו המשיכו שני רבות ו/או המשיכו
בצירקולציה ,שכ כל מנהיג דאג לשיבו נאמניו בעסקנות חדשה א תמה קודמתה )ויל;273 ,247 :1993 ,
צחור ;197 :1997 ,שור.(Shapira, 2001, 2005 ;2001 ,
במקביל דוכאו ביקורתיי וחדשני .אליעזר ליבנשטיי )ליבנה( וגרשו אוסטרובסקי מעי חרוד,
קיבוצו של טבנקי ,היו ממייסדי הקבה"מ וראשי משלחותיו לגרמניה ופולי )בהתאמה( .בשוב מחו"ל ב
 1935ובועידת יגור ב 1936האשימו את טבנקי באוטוריטאריות ובחירת עסקני לפי נאמנות אישית
כמצוטט לעיל ,בהפרת השוויו עלידי איחזרת עסקני הקבה”מ לעבוד בקיבוציה ,ואוסטרובסקי א"
האשימו בשחרור בנו מעבודתכפיי כשלח על עי חרוד לעשותו מורה )כנרי .(389390 :2003 ,כנרי טע
שהוא היה מתוסכל כי "לא מצא את מקומו בעי חרוד" כשחזר מפולי )ש ,(389 :אול בפועל הוא הודח:
בפולי הצליח מאד כראש תנועת החלו שהיתה גור ראשי להכפלת הקבה”מ תו! שנתיי )ש,(395 :
"עמד בכל עוצמת הלח של היהודי שפרצו לעלות ...מי שהוטל עליו כל הזמ לאלתר פתרונות כדי שזר
המצטרפי להחלו לא יביא לקריסת המערכת כולה" )ש ;(389 :ע הצלחה כזו ציפה לתפקיד בכיר אחר
כמו עמיתיו ,א! הוחזר לשורה בעי חרוד בשל ביקורתו שהצטרפה לשל ליבנשטיי ושניה עזבו .חבר דוד
מל נשאר וחש" ברומ הביקורתי "מעגלות" פריבילגיות שניכסו עסקני הקבה"מ; הוצאת הקבה"מ סירבה
להוציאו ,והוא יצא בע עובד ) .(1945כנ"ל נהגו ב"תנועות" ע רומני ביקורתיי אחרי )קשת.(1995 ,
בקבה"א בלט החדש מרדכי שנהבי שב 1920יז את 'גדוד שומריה' ,קואופרטיב יוצאי השומר הצעיר
לסלילת כביש ,ב 19221924יז מכו לפיתוח ז בקר חדש כרכז משק בית אלפא ,ב 19251927הנהיג
התחדשות של השומר הצעיר בפולי ,וכשעבר למשמר העמק יז וגייס כספי לנטיעת יער לידו ,הקי את
מוסד משמר העמק ,הציל רכוש יהודי מאירופה ,הקי מפעלי תעשיה ,ועוד .ע יערי התנגש הרבה ,א! חז
חבר קיבוצו תמ! בו ,את הצלחות חידושי שנהבי העביר לניהול נאמניו ושנהבי המשי! ליזו ולחדש ג
בבית אלפא שאליו חזר ע נישואיו ב .1941ב 1942נושל מהקמת תיכו פנימייתי איזורי ,לפי כל הסימני
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בשל כניעת חז ליערי שחשש מיוקרת שנהבי הגוברת ,וכיוו שצפה כבר אז את ממדי השואה ,יז את
הקמת "יד וש" בירושלי ,הקימו וניהלו עד ) 1954זית ;2005 ,מחקר שלא פורס של הח"מ(.
ההפ! נעשה ללויאליי שמרניי ,הללו קודמו וזכו בפריבילגיות .בשנות ה '2030רק נציגי ה"תנועות"
בסוכנות ובארגוני ההסתדרות קיבלו דמי קיו בעיר בה חסכו וקנו אביזריבית שלא היו לחברי; רוב
העסקני תוגמלו רק במעמד ,כוח ,יוקרה וסיפוק מהישגי .אול בשנות ה '40צמחו א"פי נוספי ורבו
עסקני שזכו בדמי קיו וקנו אביזריבית כנ"ל .לראשי א"פי ניקנו רכבי לשימוש הבלעדי ולבכיריה
רכבי משותפי א! בלעדיי ג כ ,לחברי קיבוציה לא ניתנו )אדר ,(1975 ,ולעסקני נשכרו דירות בתל
אביב לפי מעמד בהיררכיה ,פרטיות לבכירי ולזוטרי ארבעהחמישה בדירה ).(Shapira, 2008: Ch. 8

חדשנות המנהיגי תמה ב( 1939(1942ושמרנות בלמה פתרונות חדשניי לבעיות(יסוד
במקביל תמה חדשנות המנהיגי .חידוש משמעותי אחרו של טבנקי היה ב ,1942הפלמ"ח כצבא עובד
בקיבוצי שמימנו את רוב אחזקתו ,הסתירוהו על נשקו ומפעלי התחמושת והנשק ,ואיישוהו בחבריה
ובוגרי תנועות הנוער שלה .כ! ק ליישוב צבא מחתרתי שלא נמצא לו מממ אחר ,לקיבוצי נוס" כוח
אד וחוזק מעמד כעילית משרתת )יער ואחרי ;1994 ,כנרי .(1989 ,אחרו חידושי יעריחז היה ב,1939
ברית ע קבוצת סופרי רדיקלי תל אביבית בראשות שלונסקי ,שבשל פילוג הקבוצה הספרותית
"טורי" וסגירת בטאונה ,חסרו במה ליצירותיה ופרנסה .ה התנגדו לממסד הספרותי הביאליקאי
בחסות מפא"י ,אבל ג שללו מרכסיז .למרות זאת כרת עימ הקבה"א ברית אופוזיציונרי ,העסיק
בבטאוניו ובהוצאת הספרי שלו ,פרס את יצירותיה ונהנה מתרומת והצלחותיה )שפירא.(1974 ,
מאז לא יזמו המנהיגי שו פתרו חדשני משמעותי ולא עודדו אחרי לעשות כ ,בעוד שרבו בעיות
היסוד בשדה הקיבוצי עקב ההצלחות וריבוי הפרקטיקות הקונפורמיסטיות .הרי חמש מה:
דמוקרטיה בקיבו הגדול – גידול הקיבוצי והגברת מורכבות ע הצלחותיה ,היקשו על דמוקרטיה
ישירה .כבר בשנות ה '30הופיעו בעיות של מיעוט משתתפי אסיפת הקיבו ומצביעי בה ,ערעורי ודיוני
חוזרי רבי ,זלזול בהחלטות והפרת ,והשתלטות עסקני )ארגמ .(1997 ,הבעיות הוחמרו עקב המירכוז
ועיקור הדמוקרטיה ששללו מהקיבוצי שליטה ב"תנועות" והפחיתו עניי באסיפותיה שפסקו מלבחור
את חברי מרכז התנועה ,וכ בשל נורמת רוטציה אנטידמוקרטית ,נוגדת לעקרו שהאמו קובע מי מנהיג:
מנהל שמר ו/או חדלאישי שלא פתר בעיות המשי! כמו חדש מצליח שנהג להפ!; החלפת החדש תו!
זמ קצר למרות האמו שצבר סיכלה פתרו בעיות נוספות ,בעוד ששמרני לויאליי לראשי א"פי קודמו
לעסקנות ,צברו כוח ,הו בלתי מוחשי וסמלי סטטוס ,והשתלטו על קיבוצ :קידמו את נאמניה לניהולו,

סיכלו חידושי שהמנהיגי פסלו ג א אושרו באסיפה ,ודיכאו והעזיבו ,כולל בשיטות מקיאווליסטיות,
חדשני מקדמי אתוס קיבוצי )טופל ;1979 ,שפירא.(Shapira, 2001, 2008 ;1992 ,1990 ,
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תיעוש קונפורמיסטי – מ 1940קיבוצי פנו לתעשיה בשל חוסר פרנסה חקלאית והזדמנויות כלכליות
עקב המלחמה; ב 1946היו כבר  126מפעלי ע  1150עובדי ,אול רבי ,ובעיקר המצליחי ,הכניסו
עבודה שכירה וניהול אוטוקרטי )דניאל .(1975 ,המנהיגי התעלמו מהאוטוקרטיה ופגיעתה בדמוקרטיה,
רק שללו עבודה שכירה ורק בנאומי והחלטות ,לא עודדו חידושי מקדמי האתוס הרדיקלי .חידושי
כאלה הופיעו והצליחו מאד בשנות ה '5060כשנחלשה שליטת עקב משברי השמאלנות ,א! יוזמיה לא
קודמו לעסקנות או נופו ממנה מהר בשל חדשנות ,חידושיה אומצו במעט קיבוצי ונמש! תיעוש
קונפורמיסטי באחרי )לוית ;1975 ,קרסל ;1971 ,רוזנר ;1992 ,שפירא.(1992 ,1990 ,1980 ,1979 ,
א"פי קונפורמיסטיי – א"פי משותפי לקיבוצי ולמושבי כתנובה ,המשביר המרכזי והמרכז
החקלאי התמקמו בערי והיו קונפורמיסטיי מהתחלה ,בעוד שמנגנוני הקבה"מ והקבה"א היו תחילה
בקיבוצי המנהיגי ועסקניה נהגו כחבריה .אול מסו" שנות ה '30א"פי חדשי מוקמו בערי והיו
קונפורמיסטיי )למשל :ארגוני קניות ,ארגוני מגדלי( ,מנגנוני ה"תנועות" עברו לתל אביב ועסקניה שחיו
תחילה בצניעות שוויונית ,זכו כאמור בשנות ה '40לפריבילגיות לפי מעמד בהיררכיה ,וכ! ג המשכיות
עשרות שני לבכירי ורוטציה לזוטרי; א! בעוד ביקורתיי וחדשני הוחזרו מהר לקיבוצ ,המשיכו
יותר הלויאליי השמרניי בחסות המנהיגי ואז שובצו למשרה חלופית; כ! היה ג בשאר הא"פי )ויל,
 ;273 :1993צחור ;171 :1997 ,רו ;1978 ,שפירא.(Shapira, 1995a, 2005, 2008 ;1987 ,1978 ,
קשיי קיו שוויו חומרי – לא רק התעשיה והא"פי הקונפורמיסטיי הפרו שוויו חומרי ,ג צעירי
ממעמד עירוני מבוסס הביאו ציוד אישי מעל לרמת החברי )קציר ,(76 :1999 ,אלפי משרתי הצבא הבריטי
קיבלו משכורות שלא כול נמסרו לקיבוצ ,ועוד; פתרונות ישני לשוויו חומרי לא הספיקו ג בשל עליית
רמתהחיי ,א! המנהיגי שללו פתרונות חדשי ,לעסקני היו פריבילגיות ורבי חיקו אות כשיכלו,
וכ! נוצרו פערי ניכרי )בחורי ;1984 ,לנדסהוט ;2000[1944] ,שפירא.(Shapira, 2005, 2008 ;1999 ,
קשיי קיבוצי מפוצלי – קיבוצי חדשי רבי פוצלו בי קבוצה גברית שהתיישבה בספר ,ובי שאר
הקיבו שנותר במחנה זמני במרכז האר .הפיצול החרי" בעיות חברתיות ,גרר לא פע זרות ,פערי רמת
חיי ושוני גישות בי שני חלקי הקיבו ,קונפליקטי ,עזיבות והתפוררות .בחורי ) (1984מצא שרק
קיבוצי ע מנהיגות יעילה התגברו על הבעיות ,א! למנהיגי היה נוח שהרוטציה בלמה צמיחת מנהיגויות
כאלו וסייעה להשליט את נאמניה השמרניי שלא גילו מנהיגות כזו.

האמו במנהיגי נפגע מהשינוי לשמרנות ואוליגרכיה ומחילוקי(דעות פוליטיי
למרות כל זה נמשכה כאמור צמיחת הקיבוצי המהירה מהטעמי שהוסברו לעיל ובשל הצלחה כלכלית
שאיפשרה קיו מאות עסקני ופעולותיה באר ובחו"ל ,מימו הפלמ"ח וגיוס  13%מהחברי לפלמ"ח,
למוסד לעליה ב' ולבריגדה ,לעומת  5%גיוס בכללהיישוב ) .(Barkai, 1977; Near, 1997: 21הצלחה זו
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הוסברה כאמור במבנה פדרטיבי שעודד חדשנות יצירתית מקומית ובתרבויות רבותאמו ,אול בה בעת
האמו במנהיגי נפגע מקונפורמיז הא"פי ,מאיפתרו הבעיות ,מדיכוי הביקורתיי ומאיעידוד
חדשני שניסו לפותר .רבי מאד עזבו בשל כ! ,א כי היו ג סיבות אחרות ) Leviatan et al., 1998:
 ,(163; Shapira, 2008: Chs. 14-15א! הנושא כמעט ולא נחקר ,כנראה מאותו טע שמנע חקר א"פי,
החשש מחשיפה שתהא ביקורתית על המנהיגי.
גור ראשי שני לאובד אמו במנהיגי היו חילוקידעות ביחס לפוליטיקה הלאומית שסייעו למתקפת
ברלבגוריו על מנהיגות טבנקי ,וגרמו להתחזקות חז לעומת יערי )בהמש!(; בשני המקרי נוצר איו
על המנהיגות שדח" לחזקה עלידי מפנה מקיאווליסטי ) (Scharfstein, 1995להערצת ברה"מ.

הערצת ברה"מ כפתרו לקיו מנהיגות טבנקי ויערי
המפנה היה מקיאווליסטי משו שעד אז מעריצי ברה"מ דוכאו וסולקו מהתנועות ,וקשה להסבירו בהארה
פתאומית שסטלי צודק דווקא בימי משפטי הראווה ורצח ראשי המפלגה והצבא ,מעשי שכמעט כל
מנהיגי הקבה"מ ביקרו והקבה"א תבע ב 1937הקמת ועדה בינלאומית לחקירת )זית;144 ,120 :1993 ,
כפכפי .(30 :1992 ,הרוש שיש לאחדי שההשמאלה החלה מוקד יותר שגוי :עוד ב 1939מכל מזכירות
הקבה"מ רק טבנקי ובאהרו תמכו בהסכ ריבנטרופמולוטוב ,ולתמיכת יערי בהסכ התנגדו בקבה"א
רבי כולל חז ,והיא אושרה רק אחרי ויכוח רבחודשי )צחור .(164 :1997 ,יתר על כ ,עוד ב 1940מתחו
טבנקי ויערי ביקורת נוקבת על ברה"מ ה"אימפריאליסטית" וה"מאקיבליסטית" )יפורט( .העיתוי הבעייתי
של המפנה ,כשמשטר ברה"מ נחש" כאנטיתיזה לאתוס הקיבוצי ,סותר את הסברי ההיסטוריוני )להל(,
ותומ! בהסברו כמאמ חיזוק מנהיגות שנחלשה .הסבר זה הוחמ בשל חוסר מחקר א"פי ומחקר
הלקוי ,העדפת חקר תנועה מועטתא"פי ,היסטוריות שחסרו ידע סוציולוגי ,סוציולוגיה שהחמיצה את
משמעות ממצאי היסטוריוני ואנתרופולוגי ולא שעתה למחקר המנהיגות ,ואנתרופולוגי שהחמיצו את
השפעות הקונטקסטי של הקיבוצי שחקרו ,בעיה ידועה בדיסציפלינה )מרכס.(147 :1985 ,
לפני בחינת ההסבר ,יש להבחי בי שמאלנות מעריצת ברה"מ למרכסיז .מרעיונות מרכס ינקו הרבה
אידאולוגיות ,אחת היתה הקומוניז של לניסטלי ,ואחרות ,שונות מהותית וביקורתיות עליו ,היו
הציוניותסוציאליסטיות הקיבוציות ,הקומונה הכללארצית של הקבה"מ ותורת השלבי של הקבה"א
ששילבו מרכסיז ע ציונות" ,בני האר ע בני חברה עובדת המיוסדת על ערכי השוויו והשיתו"" )זית,
 .(7 :1993סימ ברור לשוני האידאולוגיות :עד נצחו השמאלנות ב 1948לא הופיע בשיח של שתי התנועות
הזיווג "מרכסיזלניניז" שמאפיי את מעריצי ברה"מ )ש.(259263 ,119123 ,39 :
ועתה לשמאלנות כפתרו לקיו המנהיגות .ראשית ,הערצת משטר ריכוזי ואוטוקרטי שמנהיגו ההמשכי
שולט בכל אמצעי הכפייה ובתקשורת ,יצרה לגיטימציה לנהוג כ! ב"תנועות" תו! ריכו! לצמצו הניגוד
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לאתוס הדמוקרטי :המירכוז הוגבל ל"תנועות" והקיבוצי נותרו אוטונומיי ,הדמוקרטיה רק עוקרה ולא
בוטלה ,ההמשכיות הוגבלה לבכירי מעטי ביחס למאות עושי הרוטציה או הצירקולציה שיצרו דימוי
שוויונידמוקרטי ,וצינזור התקשורת הוגבל )אהרוני ;2000 ,קשת .(1995 ,שנית ,השיח המהפכני תא
להתמחות המנהיגי במלל ,הסווה את שמרנות בדימוי רדיקלי וגימד את משמעות הקונפורמיז
בתעשיה ובא"פי ,חס! לה מאמצי קידו האתוס הרדיקלי שיכלו להיכשל ולפגוע בתדמית ,וגרוע מכ!,
הצלחת המאמצי דרשה עידוד חדשני שהיה מעלה מתחרי פוטנציאליי )ראו :שפירא.(78100 :1987 ,
בנוס" התדמית הרדיקלית משכה נוער לקיבוצי שצמחו והוסיפו למנהיגי כוח ויוקרה ,אול חשוב מכל
שהסדר הקוסמי השמאלני עשה את עליונות המנהיגי בלתיתלויה במעשיה ומחדליה ,כבמקרי
שחקר וול" ) .(Wolf, 1999בסדר קוסמי זה סטלי היה "שמש העמי" ,ברה"מ מוקד הסוציאליז ושיאו,
והקומוניז שלה היה טע הקיבו ולא חלוציות ציונית; הישגי הקיבו נעשו משניי ,בעיות שהמנהיגי
לא פתרו התגמדו ,ומחדליה לא פגעו בסמכות שנבעה מ"תפקיד המתווכי והמבצעי מטע הכוחות
הקוסמיי הגדולי יותר ]ש[מעניק לה זכויות 'טבעיות' לשרור בחברה" ).(Wolf, 1999: 283-284
תימוכי אלה לעליונות המנהיגי ההמשכית יצרו לגיטימציה לאמצעי שליטת הקונפורמיסטיי
ולמעמד של מעיאדמו"רי ,מנהיגי רוחניי שמשוחררי מהצור! להיבחר על א" שבפועל ניהלו את
ה"תנועות" ושלטו בכל החלטה חשובה .יערי וחז פסקו בקבה"א בכל נושא ועניי כפי שבחרו )ויל;1993 ,
צחור ;1997 ,קינ ;1989 ,שור ;2001 ,שטוב ,(1997 ,וכנ"ל טבנקי בקבה"מ ,למשל ביטל ליברליזציה
בצריכה שקיבוצי הנהיגו )כפכפי .(131 :1992 ,הוא שלט ג דר! מינויי :בעקבות משבר פילוג הקבה"מ
והעזיבות ההמוניות הסיקו ב 1952עסקניו מצביאי תש"חלשעבר שה"תנועה זקוקה להעמיד בראשה אד
בסדר גודל אחר ]מהמזכ"ל הנוכחי[ ...מזכיר בסדר גודל של יגאל אלו או ב אהרו" )כה.(201 :2000 ,
המח"טלשעבר כה נשלח לאוקספורד ש אלו היה בלימודי ,שכנעו להיות מזכ"ל ואלו רק ביקש
אישור מטבנקי שסירב" ,לא בטח ביגאל ובבאהרו ש'ירקדו לפי החליל שלו'" )ש ;(202 :למזכ"ל מונה
מזכיר קיבו אלמוני שנקל לשלוט בו .כנ"ל יערי וחז ,מינו לתפקידימפתח נאמני או צעירי "ירוקי"
)צחור ;247 :1997 ,שטוב ,(1997 ,לא ביקורתיי חדשני שהוכיחו מנהיגות כמרדכי שנהבי ,אפרי
ריינר )בהמש!( ושמעו אביד .למשל אביד כמפקד גבעתי הנהיג נצחו ראשי בתש"ח ,חזר ב 1950לקיבו
ו"צונ" ש תריסר שני עד שקוד לעסקנות דרג ד' בקבה"א כי ביקר את יערי )דג ויקיר.(1995 ,

10

"אדמו"רות" טבנקי בלטה בייחוד אחרי שפרש פורמלית ב :1961הוא השתת" במזכירות הקבה"מ
ככל שרצה ,מועצות וועידות בוטלו א הוא סירב לבוא ,נאומיו ארכו שעות רבות כשלצירי נקצבו דקות,
10

דרג א' היו יערי וחז ,דרג ב' היו שרי הממשלה ,דרג ג' היו הח"כי ,ואביד כמזכ"ל הקבה"א היה מתחתיה
) .(Shapira, 2005שנהבי וריינר לא זכו אפילו לקידו כזה כי היו חדשני רדיקליי מאביד.
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בלחצו קיבוצי שינו החלטות ,כשראשי הקבה"מ גלילי ואלו יזמו מער! ע מפא"י ב 1965ה יצאו
מגדר כדי למת את התנגדותו פ תכשילנו או תגרו לפילוג ,וב 1967הוא מנע את אימו תוכנית אלו
לפשרה טריטוריאלית ע הערבי א" שגלילי תמ! בה )יזהר ;2005 ,כנרי.(800808 ,760788 :2003 ,
השמאלנות שירתה את הישרדות המנהיגי ג לפי הדבקות בה אחרי שזוועות משטר ברה"מ נחשפו ב
) 1956יפורט( ,ולפי יתרו נוס" שהעניקה למנהיגי :שילוח תפקידיביצוע בה אפשר להיכשל ולהפסיד
יוקרה לסגניה ,כגו לכה כשרי ממשלה ולנהל מו"מ ע בגוריו על קואליציה ,כמו שבברה"מ ראשי
המפלגה השליטי שילחו תפקידי כאלה לממשלה )צחור ;191 ,186 :1997 ,שטוב ;(3334 :1997 ,כ!
יוקרת לא נפגעה מכישלונות בלתינמנעי בתפקידיביצוע )ראו .(Hughes, 1958 :חז התנגד לכ! ורצה
לכה כשר ,אבל ויתר על רצונו בעקבות סירוב יערי לכהונת שר )צחור.(224 :1997 ,
עקב עליונות הנמשכת נעשו המנהיגי לנרקיסיסטיי ,בהתאמה לספרות ):(Kets De Vries, 1993
כשיוסקה רבינובי' חלק על טבנקי ופרש מעסקנות בקבה"מ ,לא נענה לשליחיו שביקשוהו לשוב לפעילות
ולא ענה למכתביו ,טבנקי בא לקיבוצו ,נע ,ו"פר לביתו כסופה ,בכעס עצו ,בחמת זע תפש בכיסא
וחבט בו ברצפה עד שנשבר וקרא לעברו' :מה אתה חושב ,אני חשוב לתנועתנו ]יותר[ משהיה לני
לרוסיה!'" )כנרי .(745 :2003 ,כשמנהיגות יערי הותקפה ב 1953הוא הכריז" :אני מאיר  מפ" .אני
השומר הצעיר .אני המבטא את דרכו ההיסטורית של השומר הצעיר" )צור .(215 :1998 ,חז מצידו טע
שהוא ויערי מבטאי "את רצונה הכמוס; המודע והבלתימודע של התנועה" )צחור.(141 :1997 ,

תיזמו יוזמת השמאלנות לא תוא להסברי פופולריות ברה"מ וההיסחפות אחרי נצחונה
כנגד הסבר השמאלנות כאמצעי הישרדות מנהיגותי ,טע קורא גרסה קודמת שהתעלמתי "מהפופולריות
של מהפכת אוקטובר בקרב אינטלקטואלי ופעילי סוציאליסטי בעול" .אול אי! הוא יסביר שבשיא
פופולריות זו בשנות ה '20וראשית ה ,'30בשתי התנועות ביקרו קשות ,דיכאו וסילקו את מעריצי ברה"מ,
ודחיפת המנהיגי להערצה החלה כשתדמית ברה"מ היתה בשפל המדרגה? בק השומר הצעיר בוארשה,
תנועת הנוער ממנה צמח הקבה"א ,המאבק נגד מעריציה ב 19241925גרר סילוק כ 40מבוגריה )זרטל,
 .(160177 :1980טבנקי ו"קיבו עי חרוד הארצי" שממנו צמח הקבה"מ ,היו מראשי המאבק נגד שמאלני
"גדוד העבודה" שב 1927עזבו לברה"מ )כנרי ,(241 :2003 ,ומאבק יערי וחז נגד השמאלני ב19321933
גר לסילוק או עזיבת רבי ופילוגי קיבוצי )צחור .(152157 :1997 ,ברה"מ והקומינטר הוגדרו עלידי
חז ) (438 :1934כ"כוח דסטרוקטיבי בקרב מעמד הפועלי" ,וכאמור הקבה"א דרש חקירה בינלאומית
למשפטי מוסקבה ב .1937ברור שעד אז היחס לברה"מ היה ביקורתי ) ,(Near, 1997: 69ונדרשו עשו ר
שני והיפו! יחס ברה"מ לציונות כדי לשכנע בהערצה את הנהגות "התנועות" שהמנהיגי הרכיבו ,ומזכ"ל
הקבה"מ לשעבר ורוב חברי הקבה"א לא שוכנעו אפילו אז )גור ;1992 ,צחור  ;229 :1997צור.(237 :1998 ,
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השמאלנות הוסברה בהיסחפות בזוהר נצחו ברה"מ בסטלינגרד והתקרבותה לציונות ,ובגלישה עקב
טעויות בסב! האידאולוגיפוליטי שיצר השיח המהפכני והאהדה המסוימת לברה"מ בה בלמו המנהיגי
את לח מפא"י לאיחוד התנועות הקיבוציות )זית ;122125 :1993 ,צחורNear, 1997: ;152155 :1997 ,
 .(69-70אול הסבר ההיסחפות שגוי על פניו כי טבנקי פנה שמאלה ב 1937ויערי ב ,1939כלומר 46
שני לפני נצחו סטלינגרד ו 35שני לפני תחילת התקרבות ברה"מ לציונות )תיזמו זה שולל ג את
הסבר ההערצה במלחמה הקרה בסו" ה '40שדחפה לבחור בי ברה"מ למערב( .ג הסבר הגלישה אינו
משכנע :שני עשורי המנהיגי נמנעו מגלישה למרות קשיי שילוב האהדה ע הביקורת ,אז למה דווקא
כשנחש" כיעורו הדיקטטורי הברוטאלי של סטלי וה עצמ הגדירוהו כ"אימפריאליסט" ו"מקיאבליסט"
)להל( ,טעו וגלשו להערצה? כמנהיגי מנוסי ובמלוא אונ )טבנקי  14שני וב  ,50יערי  12שני וב (42
ה יכלו להמשי! בשילוב ,בעוד שההערצה דרשה כאמור טיעוני בלתירציונליי ומקיאווליז .בנוס"
לאמור לעיל ,טבנקי נזקק לסילופי והשוואות שקריות )להל( ,ויערי וחז נזקקו למשל למחיקת תיאורי
האנטישמיות הברוטאלית והשוביניסטית של שליחי סטלי ליערות אירופה מספרי הפרטיזני אבא קובנר
ורוז'קה קורצ'אק )פורת .(178182 :2000 ,עד אז לא נזקקו למקיאווליז כזה ,והשימוש בו מחזק את
ההשערה שחשו איו על אינטרס עליו ככוח ומעמד.
הוכחה נוספת שיעד היה הגנת מנהיגות היא דבקות בשמאלנות לאחר חשיפת מעללי סטלי בנאו
חרושצ'וב והדיכוי הברוטאלי של הדמוקרטיה בהונגריה ב 1956שחש" המשכיות המשטר .בעוד מנהיגי
סוציאליסטיי בעול התנערו מברה"מ ,טבנקי ויערי מתחו ביקורת א! המשיכו בשיח "הסוציאליז
הסובייטי" ,ומי שכפר בשיח זה דוכא )ביילי ;1984 ,יזהר .(182183 :2005 ,אמנ היו אינטלקטואלי
במערב שדבקו בברה"מ ,וזנד ) (2000הסביר זאת בתסכול עקב חוסר כוח פוליטי ,אול הסבר זה לא
מתאי לטבנקי ויערי שהיו רביכוח ושתנועותיה נכוו קשה מהערצת ברה"מ .שלילת ההתנערות ממנה
מעידה שחשו סיכו למעמד ,שמא ייתבעו לשאת באחריות למשגה ולמשברי שגר ,להשיב דמוקרטיה
ושוויונות ל"תנועות" ,להפסיק את צינזור התקשורת ולעמוד לבחירה שעלולה להחליפ.

טבנקי מ( 1937ויערי מ( 1939דחפו למפנה השמאלני במש .כעשור עד שהצליחו
העיו בהיסטוריית ההשמאלה מגלה שנדרש עשור להשלטתה ,שלא היתה מצליחה לולא פנה סטלי לתמו!
בהקמת המדינה ,ושחז התנגד לה ארבע שני עד שנכנע לאחר סדרת תבוסות ליערי.
ב 1937יז טבנקי סמינר קאדרי שמאלני לעסקני בעוד מזכירות הקבה"מ מגנה את משפטי
הראווה ורצח אישיהצמרת בברה"מ )זית .(144 :1993 ,בסמינר רבו הבלופי וההשוואות שקריות ואת מי
שהעז לבקר הרוב "קרעו אות כדגי" )כפכפי :(2930 :1992 ,בברה"מ יש חופש דיבור ואהבתהאד;
היא כמו הקבה"מ ,בשניה יש "חברה שבנויה על שלטו מלמעלה"; טיהוריה ה חטא ,אבל ג תנועת
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הפועלי באר חוטאת בקיפוח פועלי; משפטי מוסקבה מוצדקי" ,זכותה לעשות סדר בביתה";
אכזריותה דומה להתאכזרות הקבה"מ לחלוציו בהכשרות בפולי .כאמור ב 1939הצדיק טבנקי בנוהגי
ברה"מ "בולשביז" של מזכירות הקבה"מ ,אבל המזכירות שהרכיב מנאמניו והמזכ"ל ישראל אידלסו
)בריהודה( שכמנהיג מפלגת צ"ס התנסה בדיכוי סובייטי ,פסלו את הסכ ריבנטרופמולוטוב ואת ניסיו
טבנקי להשוות את פלישת ברה"מ לפולי ב 1939ל"יציאה מהגדר" של מגיני היישובי ב"מאורעות"
) 19361939גור ;1992 ,כפכפי .(3140 :1992 ,אז השתתק בנושא ברה"מ וא" קרא לה "אימפריאליסטית",
אבל ב 1943חזר להערצה ,דימה את הקבה"מ לברה"מ ,הצדיק את ברוטאליות הקולקטיביזציה בטיעו
שהמטרה מקדשת את האמצעי ,דח" שמאלה את תנועת הנוער של הקבה"מ וזו התפלגה ,אירג עוד
סמינר שמאלני והבטיח לחניכיו שיבו בתוכנית עולמית בהנהגת ברה"מ פרידמיונו ,אבל המזכירות
שוכנעה רק ב 1947כשסטלי תמ! בהקמת המדינה ,וג אז חו מאידלסו )גור ;1992 ,זית,8384 :1993 ,
 ;246250 ,123כנרי ;432478 :2003 ,כפכפי.(6173 ,2731 :1992 ,
בקבה"א יערי דח" שמאלה מ 1939בתומכו בהסכ ריבנטרופמולוטוב לצד השמאלני ריפתי ואור
שלכאורה התנערו משמאלנות אחרי שהובסו ב) 1933זית .(2324 :1993 ,חז ורבי התנגדו ,אבל כאמור
יערי ניצח .ב 1940ביקר את ברה"מ כ"מקיאבליסטית" )ש ,(121 :אבל ב 1942חזר להערצתה כשהחלה
התקרבותה לציונות .בקבלתפני לדיפלומטי סובייטי הכריז" :לא נזכה לגאולה לאומית וסוציאלית
מלאה אלא… בברית ע כוחות המחר בעול" ,כלומר ברה"מ ,בעוד שחז התנגד להשמאלתו עד  1943ורק
אז נכנע והצטר" אליו )יפורט(.
השמאלנות ניצחה רק ב 1948כשאוחדו המפלגות של שתי התנועות למפ" שהזדהתה ע ברה"מ
ו"מחנה המהפכה" ,הזדהות שפגעה בה קשה ,גרמה לניכור מכמעט כל היישוב שפסל את ברה"מ ,וג
מרוב חברי הקבה"א )זית ;262 :1993 ,צור .(Near, 1997: 329 ;237 :1998 ,השמאלת שיחקה לידי ב
גוריו שהחשיד את הנאמנות הלאומית של אנשיה וגבר על ההתנגדות במפא"י לניטרול :גלילי הודח
ממשרת הרמ"א ,הפלמ"ח פורק ,מצביאי תש"ח חברי מפ" ותומכיה נדחקו החוצה מצה"ל כולל אלו
ואביד אדריכלי הנצחונות הראשיי ,מפ" נדחקה לאופוזיציה ,הקבה"מ פולג והפסיד שליש מקיבוציו
וחבריו ,וחוסל זר העובדי שחינ! לקיבו )כפכפי  ;100103 :1992יער ואחרי .(3346 :1994 ,באהרו
הזק סיכ…" :לא היה מוקש אחד שבגוריו הניח לרגלינו שלא עלינו עליו" )גביר.(217 :2003 ,

מקרה טבנקי  :איו ב (גוריו (ברל מבחו ,וליבנשטיי ואוסטרובסקי מבפני
כעת אבדוק הא אכ כל מנהיג פנה שמאלה בעקבות איו על מעמדו וכוחו ,ואתחיל בטבנקי .טבנקי היה
מ 1919אחד משלושת מנהיגי אחדות העבודה/מפא"י ,לצד בגוריו וברל .ב 19341935הוביל את דחיית
הסכ בגוריוז'בוטינסקי במשאל חברי ההסתדרות ,ובתגובה פתח ברל ,בבריתו של בגוריו ,במסע
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לאיחוד התנועה הקיבוצית שעוקצו כוו לטבנקי :הקבה"א שלל איחוד ולכ היה מעשי רק איחוד הקבה"מ
ע חבר הקבוצות שהסכי; איחוד כזה סיכ את מעמד טבנקי כי בקבה"מ תומכיו היוו רוב לא גדול
וב'חבר' לא היו לו תומכי ,לפיכ! איחוד היה הופ! את תומכיו למיעוט )זית ;5144 :1993 ,כנרי:2003 ,
פרק  .(23טבנקי פנה לקבה"א להתאחד ונדחה )צחור ,(153 :1997 ,ניסה למנוע דיו באיחוד בועידת יגור ב
 1936אבל נכשל וכשליש מהצירי תמ! באיחוד ,ובנוס" תקפוהו אוסטרובסקי ,ליבנשטיי ואחרי שתמכו
באיחוד על אוטוריטאריות ,העדפת נאמני והפרת אתוס השוויו )לעיל ,וכ :כפכפי .(2426 :1992 ,בצר לו
הציע טבנקי תחלי" לאיחוד ,הקמת 'ברית התנועה הקיבוצית'" ,מסגרת ביקיבוצית… חופשית" ,ולפי
כנרי )" (408 :2003הכל הבינו מדוע צרי! טבנקי ,לפתע פתאו ,את ה'ברית'" ,ראו זאת כתגובה על כשלונו
ביגור ולא נענו לו .אז יז את הסמינר השמאלני שתואר לעיל.
בהמש! השנה הובס טבנקי עלידי בגוריו בועידת "פועליציוהתאחדות" בצירי! בויכוח על הצעת
החלוקה של ועדת פיל )זית ,(57 :1993 ,ו ב 1938גברה בקבה"מ התמיכה באיחוד וההתנגדות לברית ע
סיעה ב' האופוזיציונית לבגוריוברל ,עד כי טבנקי ואנשיו נאלצו "כאילו כפא השד" לתמו! באיחוד
בועידת מפא"י )זית .(89 :1993 ,שמאלנותו הצדיקה את מירכוז הקבה”מ וה"בולשביז" של מזכירותו
שנגדו לביזור של 'החבר' ובלמו איחוד )כפכפי ,(40 :1992 ,אבל כאמור ג תומכיו ,חו מאחד ,התנגדו לה,
בעוד שהברית ע סיעה ב' גררה ברית נגדית של הרוב במפא"י ע מתנגדיו בקבה"מ )זית ,(96 :1993 ,ואלה
השיגו רוב בועידת נע  1939שנוטרל עלידי שליטת נאמניו במנגנו הקבה"מ ואיומו בהתפטרות ,איו
שהיה אפקטיבי בשל חוסר מנהיג בולט למתנגדיו אחרי עזיבת ליבנשטיי ואוסטרובסקי )כנרי;470 :2003 ,
כפכפי .(Near, 1992: 349-350 ;3335 :1992 ,בחולשתו ובדידותו בחר לסגת ולבקר את כיבושי ברה"מ
בפולי ופינלנד כ"אימפריאליז" ,והשתתק לגבי ברה"מ שלוש שני כפי שפורט; רק אחרי תחילת "רומ"
מפא"י ע ברה"מ ,חידוש השמאלת יערי ונצחו סטלינגרד חזר לשמאלנות.
השמאלת טבנקי מוסברת באיומי על מעמדו וכוחו מצד מבקרי חזקי בפני ובחו .אחרי שספג
ביקורת קשה ותבוסה בועידת יגור נכשל מלהניע את הקבה"א לאיחוד נגדי לשל ברל ,ג ברית קיבוצית
רופפת לא צלחה ,ואז החל בהשמאלה .הקרע ע תומכי ברלבגוריו הורחב בויכוחי החלוקה וסיעה ב'
שבשניה הובס ,אחר כ! הובס בועידת הקבה"מ בנע ,ואז נזקק לאמצעי אנטידמוקרטיי שהרחיבו את
הקרע והובילו לפילוג מפא"י ב) 1942אס" .(1987 ,אול השמאלנות חיזקה אותו באופני שהוסברו לעיל,
כ! ג יוזמת הפלמ"ח שחיזקה את הקיבוצי ואת מעמד הקבה"מ ,והאיו על מעמדו וכוחו הוסר.

על יערי איימה עליית חז שהתנגד להשמאלה ונכנע משנכשל
יערי פנה שמאלה עקב איו חז על מנהיגותו .יערי היה המנהיג המייסד של הקבה"א ב 1927וחז היה
אחד מסגניו )חלמיש .(2002 ,הוא נעשה לבזוגו מ 1932כשיערי שהצטיי כאידאולוג ,התקשה בניהול
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הקבה"א שגדל במהירות ,מינה את חז למזכ"ל שהצליח מאד כמארג וכמסביר אידאולוגי ,ונוצר דימוי של
זוג מתוא א" שהיתה זו "ברית… ע נוכחות קבע של מחלוקת" )צחור :(8791 :1997 ,יערי שא" להקי
מפלגה ,בעוד שחז חזה שמפלגה תיעשה שמאלנית כדי לרכוש תומכי ממפא"י ,וחיפש הידברות והסכ
או א" איחוד עימה; ביקורתו על שמאלני הקבה"א היתה חריפה במיוחד והוא ניסה לדכא את ראשיה
ריפתי ואור שהובסו ב 1933וחזרו בתשובה )זית ;2224 :1993 ,צחור .(153 :1997 ,השניי ותומכיה
נעשו בניחסותו של יערי שקידמ לעסקנות ונעזר בה לשימור עליונותו :ה עזרו למנוע מחז ותומכיו
קידו הסכ ע מפא"י ,ויערי מיצב עצמו במרכז כמונע סטייה ממסלול הקבה"א הנכו ,א בלח ימני
של חז ותומכיו ,או בלח שמאלני של ריפתיאור ותומכיה )כפכפי ;1988 ,צור .(259 ,189 :1998 ,כ!
נעשה למנהיג חיונילחלוטי ) ,(Indispensableבהתאמה להסבר של אנסל ופיש )(Ansell & Fish, 1999
שכדי לשרוד בכס מנהיגות לא נחוצה כריזמה ,די א המנהיג נתפס כמי שבלעדיו קיו התנועה בסכנה.
ב 1936התקד יערי למפלגה :תומכי הקבה"א בעיר הקימו "ליגה סוציאליסטית" שהקבה"א חבר
אליה .אול להוותו של יערי פר אז המרד הערבי וטרור הדמי הקצי את יחס היישוב לערבי ופגע
במעמד הקבה"א כמחפש פשרה והסכ עימ ,ובייחוד במעמד יערי ,כי חז היה יותר לוחמני ביחסו
לערבי .חז ג התחזק מהצלחת התיישבות "חומה ומגדל" ,המצאת איש הקבה"א שלמה גור שחז סייע
לה )ראיו ,תל אביב ,(1992 ,וג מניגוח מפא"י בפתרו הדולאומי שהציע בנטוב חברו למשמר העמק ,א"
שלא האמי בו )זית  ;2732 :1993צחור  .(156162 :1997אול ב 1939יערי הפ! למוביל ניגוח מפא"י
בתמכו בהסכ ריבנטרופמולוטוב כנגדה ובהביסו את התנגדות חז לכ! ,ב 1940התבדל מהשמאלני
בבקרו את ברה"מ כ"מאקיבליסטית" ובהתמרכזות זו חיזק את מעמדו כמנהיג חיוני לפי הסבר אנסל ופיש
הנ"ל ,וכאמור ב 1942חזר לשמאלנות בהצהרת ה"ברית ע כוחות המחר" ,פרס ספר אידאולוגי שמאלני
והביס את התנגדות חז להחלטה על הקמת מפלגה )זית.(121122 ,7879 :1993 ,
צחור טע ) (167 :1997ש"מיקומו חז בהנהגה ההיסטורית חייב אותו להתמודד ג במגרש זה" של
כתיבת ספר אידאולוגי ולכ מיהר לכתוב ספר מתחרה ,אבל צחור טעה ביחסו לחז השמאלה בשנות ה'30
) ,(155 :1997והחמי מדוע מיהר :ניסה לבלו את השמאלת יערי .בספרו טע שהדיקטטורה הסובייטית
"צלליה עדיי מרובי ,עולה כבד ,היא מקימה את שלטונה ביד ברזל" ,וש"על אלה המקיימי את
שלטונה… מאיימת תמיד הסכנה של הסתאבות" )זית .(205 ,123 :1993 ,ספרו נכשל )צחור(168 :1997 ,
ובצירו" לתבוסותיו הקודמות ,ריבנטרופמולוטוב והקמת מפלגה ,נדח" חז ל"א אינ! יכול להכותו,
הצטר" אליו" ,ופנה שמאלה בעיתוי הנוח של זוהר נצחו סטלינגרד .אבל כשברה"מ חזרה לאנטיציונות
ועסק הקבה"א אור נעצר ונשפט בפראג ,חז הנהיג את המאבק בשמאלני מצדיקי משפטו וסילק
מהקבה"א ,חו מהעסקני שהנהיגו וזכו לחסות יערי )יפורט( ,טיפח קבוצת מנהיגי צעירי בראשות
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אפרי ריינר שהתנערה מברה"מ ,אבל בהמש! נרתע מהצלחתה ו/או נכנע ליערי ופורר אותה בהכנסת
נאמני יערי שהצליחו לגרור אותה חזרה לשיח "הסוציאליז הסובייטי" ,ורק ב 1968כשהתחזק היכה על
חטא כניעותיו ליערי )ביילי ;1984 ,כפכפי ;1988 ,צחור .(240243 ,223226 ,202213 :1997
יערי לא עמד בפני איו חיצוני חמור כטבנקי ,אבל חז בל את שאיפתו למפלגה ,וכשחז התחזק ,יערי
נדח" להגנת בכורתו עלידי השמאלה .ב 1940נסוג כטבנקי וביקר את ברה"מ ,אבל חזר להשמאלה ב
 1942כשהחל רומ מפא"י/ברה"מ ,וחזר והביס את חז עד כניעתו .חז אמנ שימר מעמד וכוח להכנסת
נאמניו למנגנו הקבה"א ולסילוק שמאלנימהשורה ,אבל חיזק מאד את יערי שבנוס" ליתרונות הנ"ל
של שמאלנות נעשה הגמוני בזוג ששלט בקבה"א ,קיד עסקני שמאלני ושימר את מעמד ג כשגרמו
משבר )יפורט( ,וניטרל את מתנגדי השמאלנות שנותרו בלא מנהיג )חו מאשר ב.(1953

המנהיגי חששו מעליית רדיקלי מציעי פתרונות שוויוניי ודמוקרטיי
הוכחה משלימה להסבר ההשמאלה כמאמ הישרדות מנהיגותי ,מספק עיו בשאלה למה המנהיגי לא
ניסו להגביר אמו בה עלידי מאבק נחר נגד שליטת מפא"י הבלתידמוקרטית בהסתדרות באמצעות
שיטת "מפלגת המנגנו" ו"המעמד הביורוקרטי" שרופד במשכורות נאות )שפירא .(1993 ,1984 ,למה מול
קמפיי האיחוד של ברל לא הוצבה התניית איחוד בדמוקרטיזציה של מפא"י וההסתדרות וקיצו הטבות
מנגנונה? הרי דרישה כזו התבקשה ה מעקרונות הקיבו וה מתמיכת הקבה"מ בסיעה ב' שביקרה את
חוסר הדמוקרטיה בהסתדרות )זית ?(9295 :1993 ,דרישה כזו היתה ודאי נדחית כי קבלתה היתה פוגעת
אנושות בשליטת בגוריוברל במפא"י ובהסתדרות ,והקמפיי היה נתקע.
לטבנקי היה קושי לדרוש זאת כי היה שות" לבגוריו וברל ביצירת מפלגת המנגנו הריכוזית )כנרי,
 (482 :2003ומשו המירכוז ועיקור הדמוקרטיה בקבה"מ ,וליערי היה קושי בשל קואופטציה :מפא"י
מסרה כמה משרות הסתדרותיות רמות לבכיריו )שפירא ,(47 :1993 ,וכנ"ל בממסד הציוני ,למשל חז היה
דירקטור בקק"ל )צחור  .(224 :1997ג צמרת הקבה"מ כחלק ממפא"י נהנתה ממשרות כאלו ,והמנהיגי
א" נסעו מדי שנתיי לקונגרס הציוני באירופה כחלק מנציגות ההסתדרות :טבנקי ויערי נסעו מ,1925
וחז מ .(Minutes of WZO Congresses, no. 14-17, 1925-1931) 1931אול גורמי אלה היו משניי
לעומת ניגוד המירכוז ועיקור הדמוקרטיה ב"תנועות" לדרישת דמוקרטיה בהסתדרות ובמפא"י .א
טבנקי היה מתנה בכ! איחוד ,ברל ובגוריו ,בעזרת ליבנשטיי ,אוסטרובסקי ואחרי ,היו חושפי חוס ר
דמוקרטיה בקבה"מ .יערי אמנ לא סבל ממבקרי חוסר דמוקרטיה ,אבל ג הוא ידע שהתניית איחוד
בדמוקרטיזציה תחשו" אותו לביקורת .לעומת זה ביקורת שמאלנית על שלטו מפא"י שהציבה כאידאל
את ברה"מ שמציאותה הוסתרה ב"מס! הברזל" ,חסכה לשניה פתיחת תיבת פנדורה של ביקורת על
המירכוז ועיקור הדמוקרטיה בתנועותיה.
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המירכוז ,עיקור הדמוקרטיה וקונפורמיז הא"פי סייעו לתחרות הפוליטית בבגוריוברל בהגביר
שליטה בעסקני ,בעוד שהנהגת שוויו ודמוקרטיה בא"פי היתה מחלישה אותה .בנוס" ,חידושי
שנדרשו להנהגת יכלו להיכשל ולפגוע ביוקרת המנהיגי ,וא אחרי היו מנהיגי אות בהצלחה ,ה
היו נעשי מועמדי למנהיגות .גרוע מכ! :המנהיגי היו מסתכני בהחלפה בשל הכנסת הגבלת המשכיות
כחלק מהדמוקרטיה ,למשל דרישת רוב מיוחס לכהונותהמש! ) ;(Shapira, 2008: Ch. 18אוסטרובסקי
וליבנשטיי היו אז ודאי נשארי וממתיני לשעת ,וחז נראה שלא היה נכנע ליערי .טבנקי ויערי חששו
מדמוקרטיזציה ,וכשהאמו בה נפגע והאיומי על מעמד גברו ,ה נדחפו לפעול ובחרו בשמאלנות,
קונפורמיז והגברת האוטוקרטיה שחיזקו במעט סיכוני ,א! ניטרלו את מאבק בשליטה האוליגרכית
של בגוריוברל במפא"י ובהסתדרות .מול שיקול זה מתגמדת חשיבות גור הקואופטציה.

הפיכת המנהיגי למושיעי כריזמטיי בשנות ה('50
בספרות מוסבר המשבר שגרמה הקמת המדינה לקיבו בנישולו מתפקידי שעמס עד אז ,וגל העזיבות דאז
מיוחס ג לכשלו המנהיגי בסיגול האידאולוגיה למצב החדש בימי המדינה )פאוקר .(2005 ,אול מצב זה
הופיע ע תו מאמ סיגול אידאולוגי ב עשור ,ההשמאלה ,ושמרנות שתיאר פאוקר הגנה על הצלחתו
כולל כשנחש" כבלו" משו האינטגרליות שלו לשמרנות בה הגנו על מעמד וכוח; לכ ה בלמו חדשנות
בפתרו בעיות לאומיות חדשות כקליטת העלייה ופיזור האוכלוסיה ,ודיכאו חדשני שניסו לפתור בעיות
אלו ואחרות ,א" שהפסידו אמו וגברו העזיבות )יער ואחרי ;1994 ,כפכפי ;125127 :1992 ,קינ.(1989 ,
לעזיבות דחפו ג המשברי בעקבות השמאלנות :פילוג הקבה"מ  ,1951משבר משפטי פראג ,19521953
פילוג מפ"  ,1954וחשיפת שקרי ברה"מ  .1956העזיבות וחוסר פתרונות לקליטת עולי ולבעיות שבלמו
את קליטת כגו מניעת חופש בחירה צרכני שעליו התעקש טבנקי כאמור לעיל ,גרמו חוסר כוחאד
שהגביר הכנסת שכירי ,בעוד שחדשני מקדמי עבודה עצמית ,שוויו ודמוקרטיה דוכאו ונדחקו לשוליי
ו/או עזבו )דניאל ;1975 ,קינ ;1989 ,שפירא  .(Near 1997: 245; Shapira, 2001, 2008 ;1990לכ נמשכו
העזיבות ,וב 19551959עזבו  6794נפשות יותר משנקלטו )שפר ופוגלביז'אוי .(39 :1992 ,אול שליטה
אוטוקרטית אוליגרכית והתחזקות המנהיגי ב 1955עלידי כניסה לממשלה שהעניקה יתרונות פרקטיי
לקיבוצי מנעו את החלפת ,א! כ! ה תמכו במדיניות נוגדת האתוס הרדיקלי :הרחבת פערי חברתיי,
דיכוי ערבי ,עולי המזרח והדמוקרטיה עלידי פולח אישיות של בגוריו ועלידי קואופטציה,
מונופוליזציה וצנזורה של התקשורת )כספי ולימור ;1992 ,סמוחה ;1996 ,שטרית .(2004 ,צחור ):1997
 (223הסביר זאת בהתפכחות מחלו המהפכה ,א! א כ! למה לא התנערו מברה"מ כמו סוציאליסטי
אחרי בעול? למה דוכא כל מי שהעז להתנער מברה"מ? כל שנחש" מעיד שהערצתה לא היתה קשורה
לחלו המהפכה אלא לפרקטיקות ההישרדות בכס ,וכשהתברר שהיא מפלצת בלתיצפויה ומשברי
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השמאלנות פגעו קשה בבסיס כוח ,בקיבוצי ,ה נכנסו לממשלת אנטיערכיקיבו כדי לחזק.
צעד אכ סייע פרקטית לקיבוצי ,אבל ריבוי העוזבי מעיד שלא זכו לאמו במנהיגות ,והקיבוצי
נחלצו מהמשברי פחות בשל סיוע זה ויותר הודות לחדשני שנכנסו לחללי המנהיגות שיצרה שמרנות,
סיגלו אות לשינויי הסביבה ,כגו מעבר לגידולי יצוא ותיעוש חדשני בעבודה עצמית ,פתרו משבר חובות
עקב ההשקעות הרבות בחידושי עלידי "מועדו ברו" חדשני ,הקימו מפעלי אזוריי לעיבוד מוצרי
חקלאות ,ועוד )ברו ;1986 ,רוזוליו ;1975 ,רוזנר ;1992 ,של ;2000 ,שפיראNiv & ;1987 ,1980 ,1979 ,
 .(Bar-On, 1992; Rayman, 1981; Shapira, 2001, 2008המנהיגי לעומת עסקו בהישרדות; דוגמה
נוספת :במשבר משפטי פראג סולקו מקיבוצי הקבה"א מאות צעירי שמאלני ,אבל העסקני שהנהיגו
לא סולקו ,רק הוחזרו לקיבוציה ,נשארו חברי הוועדהפועל וריפתי מנהיג נשאר ג ח"כ .בקיבוצי
תהו :למה נבחרה מחדש "כל אותה קבוצת הנהגה שכיהנה קוד למשבר ,כולל אלו שחוללו אותו?" )צחור,
 .(219 :1997הטע היה שכ! שימר יערי את עליונותו על חז ואת מיצובו המרכזי ע מעמד המנהיג חסר
התחלי" )כפכפי.(Ansell & Fish, 1999 ;1988 ,
שימור עליונות יצר אירוניה מרה :ה קצרו הרבה מתהילת הצלחות מנהלי קיבוצי וא"פי שמרדו
בשמרנות וחילצו את הקיבוצי מהמשבר בחידושי ,א! המנהיגי נתפסו כמושיעי כריזמטיי בעיני
רבי כי צלח כביכול פתרונ הבלתירציונלי למשבר ,הצטרפות לממשלת אנטיערכיקיבו .מעמד נשמר
א" שפחת כוח למנוע חידושי ,השמרני שטיפחו דאגו להמש! דיכוי חדשני ,חדשני מאמיני האתוס
הקיבוצי נשמעו לצו הרוטציה ומנהיגות היתה קצרתימי ,חידושיה נותרו לרוב מקומיי ,וה נדחקו
לשוליי ו/או עזבו .לעומת מנהלי תעשיה וראשי א"פי אוטוקרטיי לא נשמעו לצו ,המשיכו כמו
המנהיגי והפכו רביכוח )כה ;1978 ,פארי ;1975 ,קרסל ;1971 ,רוזוליו ;1975 ,שפירא,1980 ,1978/9 ,
 .(Shapira, 2008 ;1990 ,1987כוח הגביר סלקציה שלילית של חדשני וביקורתיי בקידו ,דחיקת
לשוליי ולעזיבה ,כ! גברו השמרנות וחוסר החשיבה הביקורתית והובילו למשבר שנות ה '80ולחידושי
קונפורמיסטיי בעטיו עד שכמעט ונעל האתוס הרדיקלי ).(Shapira, 2001, 2008

סיכומי ומסקנות
גור המנהיגות הוכח כקריטי להבנת החברה הקיבוצית ,כבשאר חברות קומונליות ותנועות חברתיות
רדיקליות; חוקרי חברתיי שגו בהתעלמ ממנו וההיסטוריוני טעו בהסבר שינוייו .המנהיגי החלו
כטרנספורמטיביי ,נעשו עיסקאתיי שמרני ע ההצלחה והגידול העצו ,בחרו בקונפורמיז בא"פי
והשלימו עימו בתעשיה ,לא פתרו ולא עודדו אחרי לפתור בחידושי בעיותיסוד ,והאמו בה נפגע ג
בשל עיקור הדמוקרטיה והאוליגרכיזציה .טבנקי נחלש ג בשל מתקפת האיחוד של ברל וקשיי הברית ע
סיעה ב' שדרשה דמוקרטיזציה בהסתדרות ובמפא"י ,ויערי נחלש בשל התחזקות חז .הערצת ברה"מ
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שמאלנית ושמרנות הועדפו על יישו עקרונות קיבו בא"פי ובתעשיה למרות שזה עיקר את המאבק
לדמוקרטיה במפא"י ובהסתדרות ,כיו שכ! חוזקה עליונות כנציגי הסדר הקוסמי שברה"מ במרכזו; זה
נת לגיטימציה למירכוז ,לאוטוקרטיה ,לצינזור התקשורת והפרסומי ולפריבילגיות ,חיזק דימוי רדיקלי
שהסווה את הקונפורמיז ,מש! לקיבוצי נוער רדיקלי במקו הרבי שעזבו ,ותא להתמחות המנהיגי
ברטוריקה .הקוסמולוגיה השמאלנית ניתקה את מעמד ממעשיה ומחדליה ,ובתור מעיאדמו"רי
התחזקו עלידי שילוח תפקידי ביצוע בה אפשר להיכשל לסגניה .פתרונ למשברי השמאלנות ,כניסה
לממשלת אנטיערכיקיבו ,צלח בעיקר בשל הצלחות חדשני שניצלו חללי מנהיגות שיצרה שמרנות,
אול ה ניכסו הרבה מיוקרת ההצלחות ונעשו לכריזמטיי בעיני רבי מהמיעוט שלא עזב במשברי,
וכ! שימרו את מעמד ועיקר כוח לעוד עשורי שני.
הערצת ברה"מ היתה אסטרטגיית הישרדות של מנהיגי שהפכו שמרני אוליגרכיי וריכוזיי בחברה
רדיקלית בשאיפתה לשוויו ודמוקרטיה; בסיוע ההערצה ה בלמו חדשנות יוצרת פתרונות לבעיות שגרמו
ההצלחה ,הגודל ושינויי הסביבה ,ה להגנת אמצעי שליטת ,ה מחשש לכשלונות שיפגעו בתדמית ,וה
מחשש להצלחות שתעלינה מתחרי למנהיגות .בלא פתרונות חדשניי גבר הקונפורמיז בא"פי שהיה
סוד גלוי מתחילת המחקר )בובר ,(1983[1945] ,א! החוקרי בחרו להתעל ממנו למניעת קונפליקט ע
המנהיגי וצבירת הו אקדמי ) .(Shapira, 2005אול בלי חקירת הקונפורמיז והאליטות שמעמד וכוח
נבעו ממנו ,הוחמצו האינטרסי ששירת ,לא הוסבר אי! התפשט בשדה הקיבוצי למרות ההצלחות של
פתרונות יצירתיי מקדמי האתוס הרדיקלי ,וג מבקרי המחקר הקנוני כשלו :כשיער ואחרי )(1994
הסבירו את הקונפליקט בי עיירות הפיתוח לקיבוצי בהעסקת תושביה כשכיריה ,ה טענו שזה בגלל
ש"הקיבו פעל תמיד ביחס לחברה הסובבת כמערכת כלכלית המנסה לצבור משאבי ורווחי" )ש:
 .(123אול הקיבו נהג להפ! עשרות שני" ,בזבז" משאביו על מטרות חברתיות כהתיישבות לאכלכלית
בספר ,חינו! נוער ,פלמ"ח ,עליה ב' ,ועוד; רק כשקונפורמיז הא"פי והתעשיה ודיכוי החדשנות בפתרו
בעיות כללחברתיות עלידי המנהיגי מנעו יישו עקרונות קיבו ביחס לבעיות ערי הפיתוח ,בניגוד למשל
ליישומ בפלמ"ח ,יושמו עקרונות רכושניי שהמבקרי ייחסו בטעות למסורת יחסי קיבו/סביבתו.
ניוו ושקיעה עקב המשכיותיתר של מנהיגות רדיקלית שהפכה שמרנית ואוליגרכית ,היא תופעה נפוצה
וידועה לסוציולוגי מזה מאה שנה ,ונשיאי ארה"ב הראשו והשלישי ,וושינגטו וג'פרסו ,היו ערי לה
לפני מאתיי שנה ,סירבו לכהונה שלישית ויצרו את נורמת הגבלת הכהונה לשמונה שני ).(Sobel, 1975
קשה להבי אי! תופעה כה ידועה וכה נוגדת אתוס קיבוצי נעלמה מעיני החוקרי; נראה שהיה כא שילוב
מצמית של מסורת סוציולוגית של איחקירת מנהיגות ,ע רתיעת החוקרי מהתנגשות ע מנהיגי רבי
כוח שמנעה חקירת ארגוניה ,ע ההצלחה לצבור הו אקדמי בלי חקירת כמחצית מהשדה הקיבוצי ובלי
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שימוש בידע אתנוגרפי שחש" אליטות קונפורמיסטיות וסימני אוליגרכיזציה ,ע היסטוריות חסרות ידע
סוציולוגי ,וע אתנוגרפיות שהחמיצו את הקונטקסט הראשי של הקיבו ,הא"פי .כ! הוחמ שמבנה
פדרטיבי עודד יצירת פתרונות חדשי שהתפשטו בקיבוצי על א" שמרנות המנהיגי ,החדשנות איפשרה
לקיבוצי להוביל את המאבק הלאומי ולהמשי! לצמוח ,ובהמש! חילצת ממשברי השמאלנות בלי כמעט
התמוטטויות למרות המוני עזיבות עקב אכזבות הקונפורמיז וכשלונות שמרנות המנהיגי .ההיחלצות
מהמשברי יצרה למנהיגי הילת כריזמטיות ,והבלבול בספרות המנהיגות יחד ע איחקירת הא"פי
גררו איבחונ השגוי ככריזמטיי והחמצת הטרנספורמטיביות בתחילה והעיסקאתיות השמרנית בהמש!.
התעלמות מגור המנהיגות הכשילה ג את סטריז' ) (Stryjan, 1989שמצא כי קואופרטיבי נכשלי
ו/או הופכי לפירמות רכושניות ע גידול והצלחת הכלכלית בשל ניוו החדשנות היצירתית החיונית
לקיו עקרונותיה על א" גודל .הוא טע שבקיבו נמנע ניוו כזה עקב מבנה פדרטיבי ששימר קוט בתו!
גודל ועודד חדשנות יצירתית )כנ"ל ,(Brumann, 2000 :אול כיו שלא חקר מנהיגות ,החמי אי! זו
נעשתה שמרנית ואוליגרכית ,בחרה בקונפורמיז בא"פי והסוותה אותו בשמאלנות ,טיפחה נאמני
שמרניי שדיכאו חדשנות יצירתית בקיבוצי ובא"פי עד שזו נעלמה ועקב כ! אפסו ג עקרונות קיבו.
האנתרופולוגי שחשפו היווצרות אוליגרכיות מקומיות שמרניות ו/או קונפורמיסטיות והשתלטות על
קיבוציה ,החמיצו את הקונטקסט של א"פי קונפורמיסטיי ,ראשיה האוטוקרטיי וחסות שטיפחה
אוליגרכיות אלו ודיכאה מנהלי יוצרי פתרונות מקדמי האתוס הרדיקלי .ה א" ראו בקיבוצי תופעות
קונפורמיסטיות נוספות שסתרו אתוס קיבוצי כגו רכבי "צמודי" בלעדיי לעסקני ,א! ה לא נחקרו
עד מחקרי ,לא זוהתה הלגיטימציה שזה נת למנהלי מקומיי לנהוג כ! ,ולא נחשפו תופעות אוליגרכיות
כקידו לעסקנות לפי נאמנות אישית לראשי א"פי ) .(Shapira, 2001כ! הוחמ הניגוד בי השיח
הרדיקלי הקיבוצי לפרקטיקות הקונפורמיסטיות ,רוב האחרונות לא נחשפו ולא הוסברו ,ונותר עלו
מאמ הסוואת עלידי השיח השמאלני.
כמקובל במדע המדינה ביילי ) (1984היה ער לגור המנהיגות ובעזרת תיאוריית האוליגרכיזציה הסביר
דיכוי חדשנות בקבוצת מנהיגי קבה"א צעירי .אול ההיסטוריוני שהיו ערי לגור זה וחשפו מנהיגי
שמרני ,אוטוקרטיי ,מדכאי אופוזיציות ומתחרי ,לא למדו מעבודתו ,לא מספרויות תנועות חברתיות,
ארגוני גדולי ואליטות שליטות ,ולא מאתנוגרפיות שחשפו אוליגרכיה וקונפורמיז בתעשיה ובא"פי,
וכשספרות המנהיגות הוסיפה לבלבול ,ה חסרו תיאוריה טובה וכשלו בהסבר המנהיגי .חשיפת רבות
מהפרקטיקות הקונפורמיסטיות לא הביאה לחשיפת והסבר תיזמו הופעת ,יוחסה למנהיגי כריזמטיות
שהופיעה רק מאוחר ,אומצו הסברי שמאלנות שוליי או שגויי שלא תאמו לתיזמונה ולרבי מפרטיה,
נחשפו רק חלקית האינטרסי ששירתה ,ולא הוסברה הדבקות בה אחרי  .1956התהלי! האוליגרכי לא
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זוהה ,לא נקשר להכנסת פרקטיקות קונפורמיסטיות שתיזמו הכנסת נותר עלו ,וא" הוחמ עצ המפנה
לשמאלנות ותפקידו בהסוואת .באי זיהוי של מפנה ,הוא לא הוסבר בהיחלשות המנהיגי ולא זוהה
שבמקביל למיעוט הצלחה בפוליטיקה הלאומית ולמאמצי ראשיה להחליש ,ה נחלשו בשל אובד אמו
משו יישו אתוס אנטיקיבוצי בחלק גדול של השדה ובשל מחדליה בפתרו בעיותיסוד שלו.
המסקנה הכללית היא שמחקר המנהיגות חיוני ביותר להבנת חברות רדיקליות כמו הקיבוצית ,אול
למנהיגי כוח רב להטות או לחסו "התפרצויות חקרניות יזומות" שחיוניות לחשיפת המציאות החברתית
)ברגר .(39 :1988 ,על החוקר לחשוד שבשל כוח המנהיגי לא נחשפה המציאות כראוי ,שחוקרי לא פירשו
נכו את מה שחשפו ה בשל פגמי כמו שהיו בחקר הקיבו וה בשל נאמני המנהיגי שהגנו על זכר )כפי
שלמשל נהגו נאמני בגוריו באיל כפכפי ] [1998חוקרת מנהיגות פנחס לבו( ,ושעליו למצוא פתרונות אי!
לחשו" את המציאות .לאנתרופולוגיה יתרו בשל אופייה הלאפורמלי שמקל לעקו" את מחסומי רבי
הכוח ,אול היא מתקשה בחקירת ראשי ארגוני גדולי ,נוטה להחמצת השפעות הקונטקסט ולראיה א
היסטורית של תרבויות כ! ששינוייה מוחמצי ועימ ג אינטרסי מנהיגי ששירתו השינויי שהכניסו.
לפיכ! חיונית אינטגרציה ע סוציולוגיה ביקורתית שפחות סובלת מבעיות כאלה וע מחקר היסטורי,
משימה קשה בשל שוני רקע אקדמי ודרכי עבודה ,וחיוני לחפש הסבר לתופעות ראשיות בעזרת תיאוריה
טובה ,לפי אמרת קורט לוי שאי דבר מעשי יותר במדע מתיאוריה כזו .אול לא פע זוהי תיאוריה של
דיסציפלינה אחרת שעקב ניתוקו ממנה החוקר אינו מודע לה ,לכ חיונית האינטגרציה בי דיסציפלינות
וצרי! חשיבה יצירתית על קידומה ).(Wallerstein, 2004
מממצאי מתאפשרות הבנות חדשות של המאבקי המעצבי בתנועת העבודה ,היישוב והמדינה ,ועולות
מחשבות מה היה קורה א במקו שמאלנות היו המנהיגי מיישמי עקרונות קיבו בא"פי כהמלצת
בובר וכנוהגי אנשי הקיבו בפלמ"ח ובגבעתי )דג ויקיר .(1995 ,בחינת היסטוריה חלופית הפכה מקובלת
בקרב היסטוריוני ) .(Ferguson, 1997יישו כזה היה מגביר את אמו החברי בה ואז קמפיי האיחוד
של ברל היה נתקע ה בשל האמו ,וה כי ה ודאי היו מתני איחוד בדמוקרטיזציה בהסתדרות ומפא"י,
כמו בא"פי וכדרישת סיעה ב' .עמדת האופוזיציה במחנה הפועלי היתה מתחזקת וכוח בגוריוברל היה
נפגע .עקב דמוקרטיית התנועות שהיתה ודאי כוללת הגבלת המשכיות מנהיגי ,טבנקי ויערי היו מוחלפי
מוקד מספיק כדי שמחליפי שעלו בשל דמוקרטיה ידבקו בה בא"פי ובתעשיה ויאבקו עליה בהסתדרות
ובמפא"י .א חז היה יורש את יערי ,אז צירי הקבה"א לקונגרס הציוני בדצמבר  1946היו דבקי בברית
הוותיקה ע וייצמ ,הוא לא היה מודח מראשות התנועה הציונית ובגוריו לא היה יורשו )צחור:1997 ,
 .(172175א! ג א היה יורשו בהמש! ,בשל דמוקרטיה במפא"י ובהסתדרות הוא היה מספיק תלוי
באלה מתומכיו שרצו לקיי את הבטחת מגילת העצמאות לחוקק חוקה ,כדי שבסיוע מנהיגי קיבו שעלו
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בשל דמוקרטיה ומנהיגי ליברליי הוא )או יורשו( היה מחוקק חוקה דמוקרטית מגבילת אוליגרכיה,
מכשלת הפוליטיקה בישראל )עציוניהלוי ;1993 ,שפירא .(1993 ,1989 ,1984 ,די בכ! כדי להראות שלולא
בחירת המנהיגי בשמאלנות ,היסטוריית היישוב והמדינה היתה שונה מאד.
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