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  ?ת או הזרה זר�:הקיבו� ומשפט המדינה

  מאת

  *אביטל מרגלית

עד לאחרונה תודעה משפטית של זרות בקרב הקיבוצי� בוח כיצד התקיימה מאמר זה 
לאותו חלק ממשפט המדינה המתיימר להסדיר את אורחות החיי� הפנימיי� בנוגע 
ודות תופעת אעל הספרות . זאת בצד פרקטיקה של ציות למשפט המדינה כל – בקיבו�

המשפט בקיבו� טענה להיעדרו של פיקוח משפטי בקיבו� או העלתה את הסברה 
הקיבוצי� לא עשו שימוש במשפט המדינה החל עליה� בשל מקורותיו בתקופה ש

מאמר זה בוח את מופעי המשפט בקיבוצי� בשני� הפורמטיביות שלה� . המנדטורית
משפטו הפנימי של כל : גומליומצביע על שלוש רמות של משפט המקיימות קשרי 

 ההסתדרות : כלומר– אליו השתייכו הקיבוצי�שמשפטו של השדה הארגוני , קיבו�
 הטענה המובאת במאמר היא, לאור המחקר ההיסטורי.  ומשפט המדינה– הכללית

 של הלי� מכוו ומודע אהתוצה� בי הקיבוצי� למשפט המדינה ותודעת הזרות הנתק ש
הגמוניה על מנהיגי� אלה חתרו ל. בראש הארגו ההסתדרותידו שנקטו המנהיגי� שעמ

פעלו להרחקת� של הגופי� ו, לרבות הקיבוצי�, כל הגופי� המסונפי� להסתדרות
כמתוו� משפטי בי שה� ממצבי� את עצמ� תו� , ההסתדרותיי� ממשפט המדינה

י� ההסבר ההיסטורי המוצג במאמר מוסי� גווני� חדש .הקיבוצי� למשפט המדינה
ת כלפי משפט הזר�שובלבו הטיעו , לשאלת הריחוק בי הקיבוצי� לבי משפט המדינה

  . מכווהלי� הזרהת של אה תוצהיאהמדינה 

‡ .‡Â·Ó .· .‰‰„ÈÁ: ˙ÂÈˆ  ÌÚ˙Â¯Ê Ï˘ ‰Ú„Â˙ .‚.  ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ¯·„· ÌÈ�ÂÚÈË

ıÂ·È˜‰ ÈÈÁ·. 1. הלאומי : מבניהטיעו ה. 2; משפט המדינה כמשפט המנדט: הטיעו

  ;משפטית� נורמה אנטי: הטיעו התרבותי. 3; יעילות של סנקציות לא פורמליות

„. ‰�È„Ó‰ ËÙ˘Ó ÔÈ·Ï ÌÈˆÂ·È˜‰ ÔÈ· ˜˙�‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰. 1 .ההסתדרות וניר, הקיבוצי� ;

˙Â¯Ê Ï˘ ‰„ÂÒÈÓ .Â . ‰Ú„Â˙. ‰ ;חיבור� של התקנו וחוקת הקבוצות: הלי� של הזרה. 2

˙ÈËÙ˘Ó ,‰�È„Ó‰ ËÙ˘ÓÂ ıÂ·È˜‰.  

  מבוא. א

_____________________________________  

היא בעלת . אביטל מרגלית היא חברת סגל בית הספר למשפטי� במכללה האקדמית ספיר  *
, תואר ראשו� בסוציולוגיה ופסיכולוגיה ותואר ראשו� במשפטי� מאוניברסיטת תל אביב

. ברקלי, האוניברסיטה של קליפורניה, שפטי�ובעלת תואר שני ושלישי מבית הספר למ
 �Tikvah Center for Law andמחקר ב�תה עמיתי היא הי 2010�2009בשנת הלימודי� 

Jewish Civilization, NYU Law School . מחקריה מתמקדי� בהקשרי� החברתיי�
 .ובהיסטוריה המשפטית של הקיבו� ותנועת העבודה, והתרבותיי� של הסדרי קניי�
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ה אל משפט המדינה מצד יבשני� האחרונות אנו עדי� לתופעה נרחבת של פני

קיבוצי� וחברי קיבו� בשל אירועי� ועילות הקשורי� למער� היחסי� הפנימיי� שבי� 

המודעות לכ� שמשפט המדינה מסדיר מער� יחסי� פנימי זה . הקיבו� לבי� חבריו
כמו ג� השימוש , יות ומערכת בתי המשפטומפקח עליו באמצעות רש� האגודות השיתופ

במש� מרבית . הנרחב בזירות משפטיות אלו ה� חידושי� של שני העשורי� האחרוני�

שנות קיומ� לא היו הקיבוצי� וחבריה� מודעי� להסדרה משפטית זו מצד משפט 

, משפט המדינה נתפס כחיצוני למארג החיי� הפנימיי� של הקיבו�, ככלל. המדינה

מאמר זה הוא היסטורי באופיו ועוסק במקורותיה של .  לקהילה הקיבוציתכעניי� זר

תפיסה קודמת זו של זרות בי� הקיבוצי� לבי� אותו חלק ממשפט המדינה המסדיר את 

אורח חייה� כקהילה ואת מער� היחסי� שבי� הקיבוצי� לבי� חבריה� ובי� החברי� לבי� 

ת האגודות השיתופיות ותקנו� הקיבו� תקנו,  פקודת האגודות השיתופיות:כלומר(עצמ� 

   1).שאושר מכוח�
 40כי עוד לפני ,  שנה20נודע רק עתה אחרי חברות של , קבוצה� כב�, לי: מוזר הדבר"

 בהתייחסו לתקנו� ,1964� אחד הקיבוצי� בב כ� אמר חבר – 2"שנה היה קיי� תקנו�

 נרשמו כל 1927מאז . הקיבו� כאגודה שיתופית הרשומה כתאגיד לפי משפט המדינה

 מנקודת 3.הקיבוצי� כאגודות שיתופיות ותקנונ� אושר על ידי רש� האגודות השיתופיות

 חוזה בי� האגודה ,תקנות ההתאגדות ה� החוקה של האגודה, מבטו של משפט המדינה

, כפי שעולה מדבריו של אותו חבר קיבו�,  ע� זאת4.לבי� חבריה ובינ� לבי� עצמ�

אושר על ידי המדינה ונעשה בו שימוש על , ו� הקיבו� נוסחכארבעי� שנה לאחר שתקנ

 ידיעה או התעלמות ממה שהמדינה� רווחה בקרב חברי הקיבוצי� אי, ידי כל הקיבוצי�

  . של הקיבו�' חוקה'ה מכנה
הדברי� שצוטטו לעיל נאמרו בעת דיו� על החלפת התקנו� מתקופת המנדט בתקנו� 

 רבי� שלמדו אז לראשונה על ההסדרה  ה� משקפי� את הפליאה של חברי�5;חדש
_____________________________________  

 נרשמת אגודה שיתופית על פי ה�לפישהכוונה היא לתקנות ההתאגדות " תקנו�"במונח    1
 . 360) א(, 336) ע(, י כר� א"חא, פקודת האגודות השיתופיות

מועצה ה(דיו� המועצה בתקנו� הקיבו� ובחוקתו " המובאי� בראו דבריו של אמנו� קרניאל   2
   .65' בעמ, 23) ו"תשכ�ה"תשכ( יד ‰�Â·˜‰ ·Èˆ, )"25�26.10.1964הרביעית בכפר הנשיא 

זה  –  לפקודת האגודות השיתופיות לכל אגודה שיתופית יש תקנו�10�8 עיפי�על פי ס   3
 על ידי רש� האגודות השיתופיות או תקנו� שהאגודה ניסחה לעצמה השאושר כתקנו� לדוגמ

 .אישורו של הרש�קיבל את ו
ÓÚ‰ È¯Ù" – ‡Ï˜Á ‰„Â‚‡Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È"� Ó '·˜ÚÈ ‰„˘ –  ·˘ÂÓ˜" 524/88 א" ע:ראו   4

Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÈÁ¯ÊÓ‰ ÏÚÂÙ‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ"Ó ,בעמ, 529) 4(ד מה"פ '
547�546 . 

אותו אימצו בשנות השבעי� ששי� ניסחו התנועות הקיבוציות תקנו� חדש יבשנות הש   5
המנדט בתקנו� הסיבה העיקרית שניתנה להחלפתו של התקנו� מתקופת . מרבית הקיבוצי�

בחלק מהמקרי� . יתה הפער בי� תוכנו של התקנו� היש� לבי� אורחות החיי� בקיבו�יחדש ה
בה� הגיע עניי� הקשור לקיבו� אל בתי משפט בחנו השופטי� את הסוגיות שהמועטי� 

". טעויות משפטיות"להוביל דבר שמנקודת מבט� של הקיבוצי� , תקנו� היש�על פי השעלו 
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סוגיית כדי לדו� ב באסיפות הכלליות שקיימו חברי קיבוצי� 6.המשפטית של הקיבו�

. הפתעה עבור החברי�וא� הוזכר היווה הדבר , וזכר התקנו� היש�ההתקנו� כלל לא 
על ידיעה �אותה מידה של אי 7.לא ידע כי הקיבו� הוא בעל אישיות משפטיתכלל חלק� 

בעת הדיו� של מועצת איחוד , הלדוגמ, דות ההתאגדות המשפטית והתקנו� התגלתהאו

 חלק מהנציגי� א� 8.בה נכחו מנהיגי התנועה ונציגי הקיבוצי�שהקבוצות והקיבוצי� 

תו� שהביעו חשש כי , העלו התנגדות לעצ� הרעיו� של החלת המשפט בתוככי הקיבו�

יסודות החברות את פיו של הקיבו� והסתמכות על המשפט תשנה באופ� יסודי את או

כנראה החברי� אינ� יודעי� ש אחת התשובות שניתנה לחשש זה היא 9.הוולונטרית שלו

כוכב מהקיבו� המאוחד �  לב10.כי הקיבו� מאוגד לפי משפט המדינה זה שני� רבות

הודה כי לא נעשה שימוש בתקנו� כבסיס למת� לגיטימציה להחלטותיו של הקיבו� או 

  11.ה אחרתלכל מטר

_____________________________________  

 
, פורמליסטי ו תלויי� בנכונותו של השופט לבחו� את הסוגיות באורח לאהפכנהקיבוצי� 

אודות אורחות החיי� על מידת ידיעתו של השופט לפי  לא על פי לשונו של התקנו� ו:כלומר
 ;263) ד"תשכ�ג"תשכ( יב �Â·˜‰ ·Èˆ‰, "הערות לתקנו�",  יצחק מאור:ראו. של הקיבו�

 337) ד"תשכ�ג"תשכ( כה ÌÈ�Ù·Ó, "ות והארות הער–על תקנו� הקיבו� ", כוכב�חנו� לב
 סיבה אחרת .19) ג"תשל�ב"תשל( כד ·˜ıÂ·È, "הקיבו� ותקנו� הקיבו�", וחיי� חרמש

יזכה  –כסמל לייחודה של החברה הישראלית  –יתה הרצו� שהקיבו� יהלהחלפת התקנו� 
 ˜·È�‰ˆÂ· ‰" הקיבו� כגו� משפטי במדינה" גבתי :ראו. בהכרה במסגרת משפט המדינה

הקיבוצי� לח� היה על , ואולי א� כסיבה עיקרית, נוס� על אלה. 24' בעמ) 2הערה , לעיל(
נציגי תנועת המושבי� ניסחה הממשלה הצעת חוק לח� מצד בשל . חיצוני לשינוי התקנו�

התקנו� החדש יועד . יבוצי�קהנוגע לחדשה להסדרת� של אגודות שיתופיות ובה פרק 
פקודת לא הוחלפה שבסופו של דבר א� על פי . להיות השלמה לחוק האגודות החדש

‰˙ÈÁ˜‰ ,  אברה� דניאל:ראו. הלי� ניסוחו של תקנו� חדשנמש� , האגודות השיתופיות
Ï‡¯˘È· ˙È·ÈË¯ÙÂ‡Â˜‰) 52�47' בעמ) ו"תשל.   

מספר מועט ביותר של חברי קיבו� קראו קיבוצית הניחו כי �ועדה המשפטית הבי�וחברי ה   6
' בעמ, 13 )א"תשי (ÌÈ„‰5 , "חוקת הקיבו� במדינה",  לי�'ב :ראו. פע� את התקנו� היש��אי

15�14.  
 ארכיו� :אודות דיוני האספה הכללית בנוגע לתקנו� בקיבוצי� שוני� ראועל לדיווחי�    7

  . 25/5/1 הקיבו� המאוחד
דיוני המועצה הרביעית  :ראו.  מהנוכחי� לא קרא את התקנו�אחד הנוכחי� א� ניחש כי איש   8

תקנו� מההסבירה כי הציפיות , ממנהיגי התנועה, סנטה יוספטל. 56' בעמ) 2הערה , לעיל(
התייחס אליו לא א� אחד לא קרא או אותו  ש,התקנו� היש�אלה שהיו מהחדש שונות מ

  .68' בעמ,  ש�:ראו. נותברצי
 יב �Â·˜‰ ·Èˆ‰, "דברי� עקרוניי� על התקנו�",  שלמה נאמ�:ראו ג�. �51 ו40' בעמ, ש�   9

  .442) ד"תשכ�ג"תשכ(
יצחק מאור הציע להתייחס אל . 48' בעמ) 2הערה , לעיל(דיוני המועצה הרביעית  :ראו   10

,  כש� שתניותיה של הכתובה כוללות הסדרי� לעת פירוק הנישואי�:כמו אל כתובההתקנו� 
  .266�265' בעמ) 5הערה , לעיל( מאור :ראו. ג� הצור� בתקנו� יתעורר רק במקרי� חריגי�

  .339' בעמ) 5הערה , לעיל(כוכב � לב: ראו   11
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אודות על ידיעה � הספרות העוסקת במשפט בקיבו� תומכת א� היא בממצא של אי

יישוב סכסוכי� בקיבו� התייחסו לנורמות ל �מנגנוניאת ה אלו שחקרו 12.התקנו�

, לפרוצדורות של קבלת החלטות ולמוסדות השוני� של הקיבו�, לאידאולוגיה, חברתיות
בה� נער� מחקר השדה שלקיבוצי�  תקנו� היהש א� על פי א� לא אזכרו את התקנו�

תקנו� בעל אי� בספרות זו כל התייחסות לעובדה שהקיבו� היה גו� מאוגד . האתנוגרפי

יתה לו יקיבו� או א� הבא� היה התקנו� חלק מחיי היומיו� . מחייב מכוח משפט המדינה

ת  מ� הסת� היו החוקרי� עומדי� על כ� או לומדי� זא,השפעה ביישוב סכסוכי�

  .מדבריה� של חברי הקיבו�

הדברי� שהובאו לעיל והספרות המחקרית על אודות הקיבו� מעידי� על קיומה של 

אודות מקומו של משפט המדינה בחייו של על תפיסה רווחת בקרב חברי הקיבוצי� 

מרבית חברי הקיבוצי� היו משוכנעי� כי ה� אלו שקבעו את אורחות חייה� . הקיבו�

 לתנועה הקיבוצית  יד בדבריתהיל מוסדות הקיבו� וכי לכל היותר הואת אופ� תפקוד� ש
למשפט המדינה כל קשר להסדרה של אורחות אי� לפי תפיסה זו . אליה הקיבו� מסונ�ש

תפיסה זו מהווה את . משפט המדינה נחשב כחיצוני וזר לקיבו�. קיבו�בהחיי� הפנימיי� 

ומו של משפט המדינה בחייה� מקבנוגע לסכמת החשיבה המשותפת לחברי הקיבוצי� 

  . היומיומיי� כקהילה

 המשותפת לקבוצה ,אודות המשפטעל סכמת חשיבה ל קרואהספרות נוהגת ל

 Ewick and Silbey(,13(לפי אוויק וסילבי . "תודעה משפטית" בש� ,חברתית מסוימת

 נחווה ומוב� על ידי בני אד� 14מחקר התודעה המשפטית הוא לימוד כיצד המשפט

ניסיו� לחמוק מאלו או תו� ב, וסקי� במשפט וביצירת משמעות משפטיתכשה� ע

חבריה של קבוצה חברתית .  תודעה משפטית היא תופעה קולקטיבית15.התנגדות לה�

_____________________________________  

 Richard D. Schwartz, “Social Factors in the Development of Legal Control: A:ראו   12
Case Study of Two Israeli Settlements”, 63 Yale L. J. (1954) 471; Terence M. S. 
Evans, “Stigma, Ostracism, and Expulsion in an Israeli Kibbutz”, Symbol and Politics 
in Communal Ideology (Sally Falk Moore and Barbara G. Myerhoff – eds., 1975) 166; 
Allan E. Shapiro, “Law in the Kibbutz: A Reappraisal”, 10 Law & Society Rev. (1976) 
415; Michael Saltman, “Legality and Ideology in the Kibbutz Movement”, 9 

International J. Sociology of Law (1981) 279.  
 Patricia Ewick and Susan B. Silbey, The Common Place of Law: Stories from:ראו   13

Everyday Life (1998) p.35 . בו ו ונעשות שונות הוגדר בצור"תודעה משפטית"המונח 
 David :בו בספרות המחקרית ראועל הבעייתיות במונח ובאופני השימוש . י� שוני�שימוש

M. Engel, “How Does Law Matter in the Constitution of Legal Consciousness?”, How 
Does Law Matter? (Austin Sarat and Bryant G. Garth – eds., 1998) 109; Susan S. 
Silbey, “After Legal Consciousness”, 1 Annual Rev. of Law and Social Science (2005) 

323.  
 ככולל את מכלול התופעה המשפטית במופעיה legalityאוויק וסילבי משתמשות במונח    14

  .22' בעמ) 13הערה , לעיל (Ewick and Silbey: ראו. יי�פורמל לאיי� והפורמלה
  .35' בעמ, ש�   15
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 המקרה של 16.אודות המשפטעל חשיבה של אות� סכמות לאו סכמה אותה שותפי� ל

 תודעה משפטית –הקיבו� מציב תוכ� מיוחד של תודעה משפטית ביחס למשפט המדינה 
� )“the law is allל ו המשפט היה בכSarat(17(הנחקרי� של סרת  א� בחיי. תשל זר

over”(,  משפט המדינה המסדיר את חיי מלפי תפיסת� של חברי הקיבו� אותו חלק אזי

  .הקיבו� היה בבחינת נעדר

ר אודות התקנו� שעל פי משפט המדינה והחשיבה כי משפט המדינה זעל הידיעה � אי

העובדה . רכיב ממוסד בעולמ� התרבותי של חברי הקיבו�, �ת מאליהו מובנולקיבו� הי

שני� מסגרת החשיבה התרבותית במש� יתה ישתודעה של זרות כלפי התקנו� ה

 –חשוב להדגיש כי הטענה המועלית במאמר זה . בקיבוצי� היא חידה הקוראת לפתרו�

אינה מתייחסת למכלול  – זרות תודעה שלהייתה התודעה המשפטית בקיבוצי� כי 

היא הזרות כלפי ההסדרה , המשפט במדינת ישראל אלא א� ורק לנגזרת צרה של התנסות
תקנות האגודות , המשפטית של חיי הקיבו� עצמו באמצעות פקודת האגודות השיתופיות

 . השיתופיות ותקנו� הקיבו� המאושר על פיה�
בפועל צייתו . ל הקיבוצי�החידה מתעצמת כשבוחני� את דפוסי הפעולה ש

בחיי היומיו� ציית . הקיבוצי� לכללי� שנקבעו בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנו�

הקיבו� למשפט א� בלי שחבריו היו מודעי� לכ� שלמשפט המדינה יש דבר מה 

. ה� צייתו לחוק מבלי דעת. אודות ההסדרה של חיי היומיו� בקיבו�על נורמטיבי לומר 

  . הזרות התקיימה פרקטיקה של ציותבצדה של תודעת 

יתה עד לאחרונה יא� שאלת המשפט בקיבו� ה, הקיבו�מחקרי� רבי� עסקו בתופעת 

שכלל לא הופעל  ותבצד הטענ, כפי שיתואר במפורט בהמש�. שולית למדי בספרות זו
יות פורמל בסנקציות חברתיות לא ההפיקוח החברתי התמצשבקיבו� פיקוח משפטי ו

בו� יעדרו של משפט בראשיתו של הקיכי ה –הושמעה הדעה ההפוכה , דיי�שהיו יעילות 

 וכי רק ע� הגיעו של הדור השני בקיבו� ,נעו� בנורמה תרבותית של שלילת המשפט

טענה נוספת . יי� עקרוניי�פורמללבגרות חל שינוי חשיבתי שהוביל לניסוח כללי� 

מנדט הבריטי על אר� בספרות מתייחסת ליחס הקיבו� למשפט המדינה בתקופת ה

בשלוש הטענות הללו נית� .  לפיה נתפס משפט זה כמשפטו של שלטו� זר ועוי�:ישראל

אול� בחינה , משפטהמקורותיה של תודעת הזרות כלפי בדבר תשובה ללמצוא חלקי� 

תמונה א�  מעלה פ�כל אחת מה� לוקה בכמה חולשות וא� צירוש מעלה ה�ביקורתית של

 , הטענות בספרות מתייחסות פנימה:ויתרה מז.  למשפט המדינהחלקית של יחס הקיבו�
מתייחסות באורח כללי אל הקיבוצי� כחלק שה�  או ,אל הקיבו� כעומד בפני עצמו

_____________________________________  

 164�129 ,107�74 'בעמ,  ש�: משפטית ראוהתכני� שוני� של תודעלתיאור . 46' בעמ, ש�   16
 Laura Beth Nielsen, “Situating Legal Consciousness: Experiences :ראו ג�. �220�181ו

and Attitudes of Ordinary Citizens about Law and Street Harassment”, 34 Law & 
Society Rev. (2000) 1055, p. 1060.  

 Austin Sarat, ““...The Law is All Over”: Power, Resistance and the Legal:ראו   17
Consciousness of the Welfare Poor”, 2 Yale J. L. & Humanities (1990) 343.  
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בניגוד . עמדותיו כלפי משפט המנדטממהיישוב היהודי באר� ישראל המנדטורית ו

 התופעה מתארת את ה18ומתו� נאמנות לתפיסה של פלורליז� משפטי, לטענות אלו

מאמר זה , המשפטית כמורכבת מריבוי של מערכות נורמטיביות הנמצאות בקשרי גומלי�
התבוננות מתו� פרספקטיבה של פלורליז� . בוח� יחדיו כמה רמות של משפט בקיבו�

קיימו ואלה לפיו התקיימו בקיבו� שלושה רבדי� של משפט שמשפטי מעלה טיעו� 

אליו שמשפטו של השדה הארגוני , בוצה וקיבו�המשפט של כל ק: ביניה� יחסי גומלי�

 ההסתדרות הכללית של העובדי� העבריי� באר� ישראל : דהיינו– השתייכו הקיבוצי�

 וההתארגנות המשפטית כאגודות שיתופיות על פי המשפט – ) ההסתדרות:להל�(

משפט כלפי הקיבוצי� של  מקורותיה של תודעת הזרות חרש אופיבח, א� כ�. המנדטורי

 הגומלי� בי� שלוש הרמות הללו של משפט ויבח� את ימאמר ביחסהמדינה יתבונ� ה

 רמות � שלהתבוננות אל ריבויה. תרומת� ההדדית לכינונה של תודעת הזרות ולשימורה

המשפט בקיבו� מביאה לא רק להמשגה אחרת של תופעת המשפט אלא א� מעלה 
זמ� של תודעת הזרות והקיו�  דוגמת כינונה והמשכיותה לאור� ,שאלות מחקר חדשות

  .זמני של תודעת זרות וציות למשפט המדינה�הבו

שאלת חשיבותו ומקומו של משפט המדינה בחייה� של קבוצות חברתיות וארגוני� 

כני החשיבה ואופני ות, בחלק ניכר מספרות זו. שבה ועולה בספרות של משפט וחברה

� כחלק מהמער� של הקבוצה החברתית כלפי משפט המדינה נתפסי� אמנ

 א� לא אחת חסר דיו� מעמיק ומדוקדק בממד הדינמי ,אידאולוגי של הקבוצה� התרבותי

 להראות כי בדומה לרכיבי� תרבותיי� היאמטרתו של מאמר זה . של מער� תרבותי זה

חבריה מכוננת אל ומתו� תרבותה של של ג� התודעה המשפטית של הקבוצה ו, אחרי�

מיסודה ושימורה של תודעה משפטית זו יש להבי� , נייתה את הב:ו יתרה מז19.הקבוצה
יחסי הכוח בקבוצה החברתית ועל רקע מכלול יחסיה של הקבוצה של מער� הכחלק מ

משפט המדינה היה שבספרות הטענה עלתה א� . בתוכה היא חיה ופועלתשע� הסביבה 

 נתק – דינההנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המש היאטענתו של מאמר זה , זר לקיבוצי�

_____________________________________  

 מסגרת הפלורליז� המשפטי כמסגרת לבחינת היחס שבי� משפט המדינה לבי� ה שללהצב   18
תקנו� אגודה שיתופית וסוגיית הפלורליז� , חוזה אחיד, החוז",  מנח� מאוטנר:ארגו� ראו

 רות :על פלורליז� משפטי ראו. 301�296' בעמ, 293) ח"תשנ( מד ‰ËÈÏ˜¯Ù, "המשפטי
, " בעקבות בבלי ולב– צ ובתי הדי� הרבניי�"בג: פלורליז� משפטי בישראל", קדרי�הלפרי�

ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ 731�717' בעמ, 683) ז"תשנ( כ;Marc Galanter, “Justice in Many Rooms: 
Courts, Private Ordering and Indigenous Law”, 19 J. Legal Pluralism (1981) 1; John 
Griffiths, “What is Legal Pluralism?”, 24 J. Legal Pluralism (1986) 1; Sally Engle 
Merry, “Legal Pluralism”, 22 Law & Society Rev. (1988) 869 and Sally Falk Moore, 

Law As Process: An Anthropological Approach (1978) pp. 55-56, 78.  
על גישות שונות למושג התרבות ועל חשיבותה של גישה דינמית לחקר התרבות    19

 :William H. Sewell, Jr., “The Concept(s) of Culture”, Beyond the Cultural Turn:ראו
New Directions in the Study of Society and Culture (Victoria E. Bonell and Lynn Hunt 

– eds., 1999) 35.  
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 של הלי� אה תוצהוא –המסד לכינונה של תודעת זרות כלפי משפט המדינה שהיה 

מנהיגי� .  בראש הארגו� ההסתדרותיהמכוו� ומודע של קבוצת מנהיגי� שעמד, כוחני
פעלו ו, לרבות הקיבוצי�, הגמוניה על כל הגופי� המסונפי� להסתדרותאלה חתרו ל

שה� ממצבי� את עצמ� משפט המדינה תו� להרחקת� של הגופי� ההסתדרותיי� מ

 ההסבר ההיסטורי המוצג במאמר זה .כמתוו� משפטי בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינה

ובלבו הטיעו� , הריחוק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינהלשאלת מוסי� גווני� חדשי� 

  . מכוו� תוצר של הלי� הזרההיאהזרות כלפי משפט המדינה ש

  תודעה של זרותע�  ציות :החידה. ב

אודות המשפט על ידיעה �איא�  20,נפרד מהיומיו�� חלק בלתיאמנ�  הואהמשפט 

 תופעה נפוצה ה� בקרב אזרחי� שומרי חוק �ואדישות לתוכנ� של הסדרי� משפטיי� ה

תכניו של הסדר משפטי  לעג� א� אד� אינו יודע ,  ברגיל21.וה� בקרב מפריו של החוק

משפט שיש לו מודעות לאפשרות ,  שהוא אדיש כלפיו או– פלילי או אזרחי –מסוי� 

אזרחי�  נית� לומר שבאופ� כללי. המדינה מסדיר תחומי� אלו של החיי� החברתיי�

שיש בו לכ� חל על תחומי חיי� שוני� וההסדר משפטי יש מודעי� ברמות שונות לכ� ש

משפט המקרה של הקיבוצי� והתקנו� שעל פי . כדי להשפיע על חייה� היומיומיי�

. ידיעה על כ� שמשפט המדינה מסדיר את חיי הקיבו�� יתה אייה. המדינה הוא שונה

חברי קיבוצי� אמנ� היו מודעי� לכ� שהפעילות הכלכלית של הקיבו� נעשית במסגרת 
כגו� חייה� , משפט המדינה ולכ� שלמשפט המדינה חשיבות ביחס לחלק מחייה�

יתה לה� מודעות לכ� יאול� לא ה, האישיהפוליטיי� כאזרחי המדינה או הסדרת המעמד 

_____________________________________  

  . 45 )ט"התשנ�ח"התשנ( ‡ÌÈÈÙÏ, "המשפט הסמוי מ� העי�",  מנח� מאוטנר:ראו   20
 Note, “Legal Knowledge of Michigan Citizens”, 71 Mich L. Rev (1973) 1463 :ראו   21

אודות המשפט בקרב תלמידי משפטי� ובקרב כלל אזרחי העיר  עלהשוואה של הידע (
 & Stewart Macaulay, “Lawyers and Consumer Protection Laws”, 14 Law;)ארבור�א�

Society Rev. (1979) 115 )חוקי� חדשי� בקרב ציבור בדבר ידיעה �מחקר המצביע על אי
 Robert C. Ellickson, Order Without Law: How Neighbors Settle; )הדי��עורכי

Disputes (1991)) אודות תוכנה על קליפורניה �עדר ידיעה בקרב חוואי� מצפו�יממצא של ה
של הרגולציה המדינתית לגבי אחריות� במקרי� של הסגת גבול על ידי בעלי חיי� 

 Daniel J. Givelber, William J. Bowers and : ג�ראו). שבבעלות� ונושאי� נוספי�
Carolyn L. Blitch, “Tarasoff, Myth and Reality: An Empirical Study of Private Law in 

Action”, Wis. L. Rev. (1984) 443)  אודות על רמה גבוהה של מודעות בקרב מטפלי�
החלטה שיפוטית בדבר קיומה של חובת זהירות של מטפלי� פסיכולוגיי� כלפי צדדי� 

 Paul J. Healdה של החוק עולה בקנה אחד ע� רציונליות ראו ידיע�לטיעו� כי אי). שלישיי�
and James E. Heald, “Mindlessness and the Law”, 77 Va. L. Rev. (1991) 1127, pp. 

1134-1135 .  
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היותו הבסיס המשפטי לקיומו של הקיבו� כגו� בדבר טענה יש שלמשפט המדינה 

   . משפט המדינה היה זר לקיבו� וה� היו זרי� לו, כקהילה,עבור�. קולקטיבי

לפי גישה זו . מייחסי� למשפט כוח מכונ�א� תודעת הזרות ביחס לתקנו� היא חידה 
פרקטיקת על  את החברה ומשפיע על כינו� התודעה של בני האד� והמשפט מעצב

ההתנהגות שלה� בכ� שהוא מספק את הקטגוריות התרבויות העיקריות שבאמצעות� 

 22.נורמליי� וקוהרנטיי�, החיי� החברתיי� מקבלי� משמעות ונתפסי� כטבעיי�

שפט מעוצב בו בזמ� המו – בו בני האד� מביני� את העול�שהמשפט מעצב את האופ� 

ה� מעניקי� שוהמשמעויות באמצעות התנהגויותיה� , ומכונ� על ידי בני האד�

 תפיסה דומה נית� למצוא בחלק מהספרות העוסקת בפלורליז� 23.להתנהגויות אלו

יחסי הגומלי� של מערכות המורכבות והדיאלקטיות הבמסגרתה נחקרו תדיר ש, משפטי

 24.ונות ומערכות הסדר הנורמטיביות שלה�בי� משפט המדינה לבי� קבוצות חברתיות ש

 העוסק ביחסי� שבי� ,)Sociological New-Institutionalism(הניתוח המוסדי החדש 
  מדגיש א� הוא את הכוח המכונ� של המשפט מחד,ארגוני� לבי� סביבת� המשפטית

 המוסדות המשפטיי� ועל תכני� � של ואת אופני ההשפעה של הארגוני� על פעולתגיסא

   25. גיסאשפטיי� מאיד�מ

הסביבה ה� פקודת האגודות השיתופיות והתקנו� , מנקודת מבטו של משפט המדינה

שיקבלו  ההתארגנות והפעולות יקובעת את סוגהזו , המשפטית המכוננת עבור הקיבוצי�

_____________________________________  

 Austin Sarat and Thomas R. Kearns, “Beyond the Great Divide: Forms of Legalראו   22
Scholarship and Everyday Life”, Law in Everyday Life (Austin Sarat and Thomas R. 
Kearns – eds., 1995) 21; Austin Sarat and William L. F. Felstiner, Divorce Lawyers 

and Their Clients: Power and Meaning in Legal Process (1995) pp.10-17 .ראו ג� :
Ewick and Silbey) ראו מנח� מאוטנרכמו כ. 333�224, 44�38' בעמ) 13הערה , לעיל � ,

˙¯·ÈË¯˜ÂÓ„ ‰�È„Ó· ˙ÂÈ˙Â˙ -¯·, "לקראת פרדיגמה מחקרית חדשה: שפט כתרבותהמ"
˙È„Â‰ÈÂ –ÔÊÂ¯ Ï‡È¯‡Ï ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯ÙÒ -È·ˆ)  אבי שגיא ורונ� שמיר, מנח� מאוטנרבעריכת ,

  .579�562' בעמ, 545) ח"תשנ
23  Ewick and Silbey) 43�39' בעמ )13 הערה, לעיל.  
 .Peter Fitzpatrick, “Law and Societies”, 22 Osgoode Halll Lראו ג�. 18הערה , ראו לעיל   24
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Legal Environment of Organizations”, 23 Annual Review of Sociology (1997) 479, pp. 
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יתה חלק ממעשי החקיקה י חקיקה קואופרטיבית ה26.הכרה פורמלית של המשפט

 היא 192028,  פקודת האגודות השיתופיות27.בריטיהראשוני� של שלטו� המנדט ה
שחלה בעת חיבור התקנו� הראשו� לקיבו� ובעת שנרשמו הקיבוצי� הראשוני� כגופי� 

 הוחלפה פקודה זו בפקודה חדשה וכתוצאה 1933בשנת . מאוגדי� על פי משפט המדינה

דש בשנות תקנו� חשנוסח מכ� שונה נוסח תקנו� הקיבו� ונוסח זה הוא שהיה בתוק� עד 

רעיונות . חשוב להדגיש כי הרעיו� הקואופרטיבי לא היה זר לאנשי הקיבוצי�. השישי�

ופרקטיקות שיתופיות רווחו בקרב קהילות המוצא של מרבית חברי הקיבוצי� במזרח 

 פרסומי� שוני� של ההסתדרות 29.אירופה והיו דפוס פעולה דומיננטי של ההסתדרות

ות ברחבי העול� ועל פעולותיו של רש� האגודות דיווחו על התארגנויות שיתופי

רש� לסוגיות הקשורות בקיבו� הועלו במסגרת המגעי� בי� ההסתדרות . השיתופיות

 הוא הוצג –הקיבוצי� עצמ� היו מעורבי� בניסוח התקנו� הראשו� . האגודות השיתופיות
הלו בשמ� דיו� נציגי� מטע� הקיבוצי� ני. פניה� וה� העלו תהיות והסתייגויות לתוכנול

השלטו� המנדטורי את יז� כאשר . ע� רש� האגודות השיתופיות על הנוסח של התקנו�

 נציגי ההסתדרות מעורבי� באורח פעיל  היוהחלפתה של פקודת האגודות השיתופיות

. במשא ומת� ע� הרשויות המנדטוריות ודיווחו על כ� בהרחבה בעיתונות ההסתדרותית

הרי כש� שהמשפט הגדיר , תה של ההסתדרות ביישוב היהודינית� לומר כי בשל מרכזיו

היו נוהגיה� של אגודות , את מסגרת ההתאגדות המשפטית של האגודות ההסתדרותיות

פרשנות� את החקיקה והמחלוקות שבינ� לבי� רש� האגודות השיתופיות חלק , אלו

 נית� ,�א� כ. משמעותי בגיבוש המשמעות המשפטית של פקודת האגודות השיתופיות

היו לגופי� המאוגדי� , אליו השתייכו הקיבוצי�שלומר כי במרחב הארגוני ההסתדרותי 
 מני� נובעת תודעת – א� כ�. כאגודות שיתופיות יחסי כינו� הדדי� ע� משפט המדינה

  ?הזרות כלפי תקנו� ההתאגדות של הקיבו� כאגודה שיתופית

קשורי� באורח הדוק ביותר חידה ג� בשל העובדה שהקיבוצי� היא תודעת הזרות 

כגו� הקומונות הדתיות (בניגוד לקהילות קומונליות אחרות . כלל החברה הישראליתל

עצמ� את  הקיבוצי� מעול� לא הפרידו ,)30עשרה�תשעהברית במאה ה� שרווחו בארצות

מראשית� היו הקיבוצי� חלק מתנועת .  ההפ� הוא הנכו�;מדינתית�מסביבת� החברתית
_____________________________________  

 Edelman and Suchman “The Legalעל מהותה של הסביבה המשפטית המכוננת ראו    26
Environment”) 484�483' בעמ) 25הערה , לעיל.  

היערות אשר '", על החקיקה הקואופרטיבית באר� ישראל המנדטורית ראו אביטל מרגלית   27
 כו ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" ארגו� ומבנה תאגידי בחברת העובדי�, חוק: 'בה� נרדה את הדבש

  .468�465' בעמ, 451) ג"תשס(
 ,Norman Bentwich אצלכפי שפורסמה , 1920פקודת האגודות השיתופיות משנת    28

Legislation of Palestine: 1918-1925 (Vol.1, 1926) pp. 102-114.  
על ההתארגנות המשפטית של מרבית גופי ההסתדרות כאגודות שיתופיות ועל הסיבות לכ�    29

 .505�475' בעמ) 27הערה , לעיל(ראו מרגלית 
 ‰·¯Âˆ¯‡· ‰�ÂÓÂ˜ ˙Â�˘ ÌÈÈ˙‡Ó-˙È˙,  ראו יעקב עובדהברית�צותעל הקומונות באר   30

  .Carol Weisbrod, The Boundaries of Utopia (1980) ראו ג�). ו"תשמ(
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קיבו� היה הלחברי . וה� נתמכו כלכלית על ידי ההסתדרות הציוניתהעבודה העברית 

, תפקיד משמעותי בכל תחומי החיי� של היישוב היהודי ומאוחר יותר במדינת ישראל

ביחס לכמה אספקטי� של , אמנ�. כולל כחברי הרשות המחוקקת והרשות המבצעת
� כקהילה מסתגרת  נהגו לעתי� הקיבוצי–  כגו� טיפול בהתנהגות עבריינית– חייה�

ראו את ה� א� ככלל , רשויות המדינהשל והעדיפו לפתור את הבעיות ללא מעורבות 

בלו על עצמ� את חוקי יוק, או א� כאליטה שלה, עצמ� כחלק אינטגרלי של החברה

יתה שונה יתפיסת עול� שהע� עצ� העובדה שהקיבו� הוא קהילה , לפיכ�. המדינה

 בעיקר בכל הקשור – החברה היישובית או הישראליתמאלו של כלל  בהיבטי� מסוימי�

 לא יכולה להיות התשובה לסוד – קנייני של יחסי החברי��באופ� ההסדרה הכלכלי

  .תודעת הזרות כלפי התקנו�

,  נורמות התנהגות מחייבותה שלבהסדרת אורחות חייה� לא נמנעו הקיבוצי� מקביע

, יסטי� בהתארגנות� כבר מראשית�פורמלחלק מהקיבוצי� היו .  תקנוני�:או בלשונ�
 בעת ניסוח התקנו� החדש 31.עברו הליכי� של ביורוקרטיזציה ומיסוד ואילו אחרי�

אספקטי� שוני� של חיי . בשנות השישי� רווחה רמה גבוהה של מיסוד בקיבוצי�

החלטות מונבעו , הקיבו� הוסדרו על ידי מערכת נורמות ופרקטיקות ידועות היטב

בעיקר אלו , רבות מהחלטות אלו.  או קיבלו את תמיכתהל הקיבו�האספה הכללית ש

 מנקודת מבטו 32.נרשמו ופורסמו בנפרד מהחלטות אחרות, בעלות אופי כללי או עקרוני

לכללי� פנימיי� אלו תוק� כשל החלטות האספה הכללית של היה של משפט המדינה 

ו בקנה אחד ע� משפט  ככלל עלו החלטות אל;במסגרת סמכותה על פי התקנו�, הקיבו�

חלק מהסדר הנורמטיבי של הקיבו� כמו ג� חלק משגרת להפכו נהחלטות אלו . המדינה

ית של אורחות החיי� פורמל הקיבוצי� לא היו זרי� להסדרה : כלומר;הפעולה של חבריו
  .אלא בעלי תודעת זרות כלפי התקנו� שעל פי משפט המדינה

 �� בעובדה שהקיבוצי� צייתו לכללי הזרות כלפי התקנו� נעולחידת טע� נוס

מועד אישור התקנו� של הקיבוצי� על פי בהחל . המשפט הנוגע לאגודות שיתופיות

 צי�קיבוה וכל , אוגדו כל הקיבוצי� הקיימי�1920, פקודת האגודות השיתופיות

מההלי� אימו� התקנו� היה חלק . תקנו�בעלות  נרשמו כאגודות שיתופיות י�חדשה

צייתו הקיבוצי� לכללי�  בשני� שלאחר רישומ�, ככלל. קיבו� חדשת י של הקמשגרתה

אספות כלליות של הקיבוצי� כונסו . לתקנות שהותקנו מכוחה ולתקנו�, שנקבעו בפקודה

_____________________________________  

 Eric Cohen, “The Structural מיסוד ושינוי ארגוני בקיבו� ראו � שלעל הליכי   31
Transformation of the Kibbutz”, The Sociology of the Kibbutz (Ernest Krause – ed., 

 Sim B. Sitkin andעל חדירת המשפט בשלבי� שוני� בחייה� של ארגוני� ראו . 75 (1983
Robert J. Bies, “The Legalization of Organizations: A Multi-Theoretical Perspective”, 

The Legalistic Organization (Sim B. Sitkin and Robert J. Bies – eds., 1994) 19.  
 Allen E. Shapiro, “Law in the Kibbutz: The Search Continues”, Social Controlראו    32

and Justice (Leslie Sebba – ed., 1996) 343, pp. 346-349.  ראו דניאל דה מלא�כמו כ� ,
‰Â È�Â‚¯‡‰ ÈÂ�È˘‰ÏÓ¯ÂÙ ıÂ·È˜· È)34�32' בעמ) ה"תשנ.   
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) המזכירות(ועד המנהל של הקיבו� וה. והפרוטוקולי� שלה� נכתבו על פי הוראות החוק

בעיקר , כוחות בי� מוסדות הקיבו�המשפט הכתיב את חלוקת ה. נבחר ופעל על פי החוק
כיצד נית� להסביר את הקיו� הסימולטני של ציות , א� כ�. מזכירותלבי� האספה הכללית 

  ?למשפט ותודעה משפטית של זרות

בה� הציות לחוק הוא סימבולי שהגישה המוסדית החדשה מצביעה על מקרי� 

על מפעילה  הסביבהשמתו� ראיית המשפט כחלק מהלחצי� התרבותיי� . בטבעו

כדי להבי� את התגובה של ארגו� כלפי המשפט יש לעמוד על ש עולה הטענה ,ארגוני�

הדגש בספרות זו הוא על האספקטי�  33.פועלהוא בה שהתכונות הייחודיות של הסביבה 

 כחלק 34.טיביי� של קשר הגומלי� בי� הארגו� לבי� הסביבהיהנורמטיביי� והקוגנ

ארגוני� מצייתי� לנורמות ,  ולשמר לגיטימציהממאבק הישרדות וניסיו� להשיג

התרבותיות של הסביבה ג� א� הדבר אינו עולה בקנה אחד ע� שיקולי� רציונליי� צרי� 
ציות כזה מושג תו� כדי יצירת הפרדה בי� המבנה . העולי� מתו� תחשיב של יעילות

מחלקות , � בי� החלוקה הרשמית של תפקידי:כלומר, י של הארגו�פורמל לאי והפורמלה

 הפרדה כזו מאפשרת 35.בו הדברי� מתבצעי� בפועלשותכניות של הארגו� לבי� האופ� 

 יובעוד שפעולות, י בעל הלגיטימציה של הארגו�פורמללארגו� לשמר את המבנה ה

,  תהלי� דומה מתרחש ביחס לציות לתכתיב משפטי36.שיקולי� מעשיי�על פי משתנות 

על פני נית� להבחי� בציות של הארגו� היא שכשתוצאת ההפרדה בי� רמות הפעולה 

 :במצבי� כאלו הארגו� עסוק בפעולות הסתרה 37.ציות טקסי ולא מהותיזהו השטח א� 

  ובה בעת–ומקבל לגיטימציה יות של החוק פורמלכלפי חו� הארגו� מציית לדרישות ה

 38.הוא פועל להסוות את החריגה מהתכתיבי� הנורמטיביי� של הסביבה המשפטית
יי� פורמלכלפי חו� ה� צייתו לתכתיבי� השמקרה של הקיבוצי� נית� לכאורה לטעו� ב

א� המשפט לא חדר פנימה , של המשפט בנוגע להסדרת פעולת� של אגודות שיתופיות

בחינה , אכ�. אל עולמו של הקיבו� וחיי� אלו נשלטו על ידי מערכת סדר עצמאית

גודות השיתופיות מגלה כי מרבית מעמיקה של מהות הציות מצד הקיבוצי� לדי� הא

חברי הקיבו� ונושאי . לה� צייתו הקיבוצי� היו בעלות אופי פרוצדורלי בלבדשההוראות 

_____________________________________  

 .496' בעמ) 25הערה , לעיל (”Edelman and Suchman, “The Legal Environmentראו    33
, לעיל (”Suchamn and Edelman, “Legal Rational Myths ראו ג�. 497�496' בעמ, ש�   34

 .913�909' בעמ) 25הערה 
 John W. Meyer and Brian Rowan, “Institutionalized Organizations: Formalראו    35

Structure as Myth and Ceremony”, The New Institutionalism in Organizational 
Analysis (Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio – eds., 1991) 41, pp. 41-42.  

  .59'  בעמ,ש�   36
' בעמ )25 הערה, לעיל (”Edelman and Suchman, “The Legal Environmentראו    37

497�496. 
 Lauren B. Edelman, “Legal Environments and Organizational,ה לדוגמ, ראו   38 

Governance: The Expansion of Due Process in the American Workplace”, 95 
American J. Sociology (1990) 1401. 
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דפוסי ההתארגנות . התפקידי� בקיבו� צייתו מבלי דעת לפרוצדורות המשפטיות

המשכו של את הבטיחו  –התנועות הקיבוציות ובהמש� של  –המשפטית של ההסתדרות 

� הקיבוצי� לבי� התקנו� נשמר באמצעות תודעה יטיבי ביד שהפער הקוגנהציות בעו
   .משפטית של זרות

ההמשגה של הציות לתקנו� כציות סימבולי מסייעת בתיאור התופעה של ציות תו� 

. א� אי� בה כדי לספק הסבר נאות באשר למקורותיה של תודעת הזרות, תודעת זרות

 יכולי� להיות מקורות מגווני� והיא ,ה משפטית מסוג של תודע,לסכמה תרבותית כמו זו

תרבותי ובסביבה �יכולה להיות שונה בתוכנה בשל שוני אפשרי בהקשר החברתי

א� עצ� רעיו� ההסדרה המשפטי ככלל והרעיו� . פועל בה הארגו�שהמדינית והמשפטית 

ק עצמ� חלאת וא� הקיבוצי� ראו , הקואופרטיבי בפרט לא היו זרי� לקיבו�� התאגידי

לרבות הרשויות , מהחברה הישראלית וקיימו יחסי גומלי� הדוקי� ע� רשויות המדינה

 לתקנו� ולסביבה המשפטית שיצר משפט המדינה �יתה תגובתי מדוע ה– המשפטיות
כיצד ומדוע נוצרה ומוסדה תודעה משפטית ייחודית זו של ? דווקא זו של תודעת זרות

 �פרות הקיימת כמה כיווני חשיבה ובהמשחלקו הבא של המאמר יעלה מתו� הס? זרות

  . הציות תו� זרותלחידת יציע הסבר אחר 

  טיעוני� בדבר מקומו של המשפט בחיי הקיבו�. ג

. עד היו� תשומת לב מחקרית מעטהקיבלה שאלת מקומו של המשפט בחיי הקיבו� 

משפטית התודעה ליכולות לתרו� חלק מההסבר הנית� לדלות מספרות זו שלוש טענות 
אחת מה� מתמקדת בזהותו של משפט המדינה בעת . של זרות כלפי משפט המדינה

 והשתיי� האחרות מתייחסות ,קבלתו של התקנו� היש� כמשפטה של המדינה המנדטורית

. עדרו של משפט בקיבו�י וטוענות לה–  למבנהו הארגוני או לתרבותו–לקיבו� עצמו 

 הטענות ויצביע על הצור� במת� חלק זה של המאמר ינתח באורח ביקורתי את שלוש

  .הסבר מקי� יותר לתודעת הזרות

  משפט המדינה כמשפט המנדט: הטיעו	 הלאומי. 1

 העלה ,במאמר העוסק בקיבו� ונכתב בעת הדיו� על תקנו� הקיבו� בשנות השישי�
יתה לקיבוצי� נטייה לפתור סכסוכי� ילפיו לפני קו� המדינה השיהושע ויסמ� טיעו� 

ויסמ� אפיי� . ולא לפנות למוסדות המשפטיי� של המדינה המנדטורית' הבתו� המשפח'

 מנקודת 39.יה אליה עלולה להיתפס כמעשה בגידהיוככזו שפנ, מערכת משפטית זו כזרה
_____________________________________  

 .Joshua Weisman, “The Kibbutz: Israeli’s Collective Settlements”, 1 Isr. L. Revראו    39
(1966) 99, pp.121-122 . יה אל המוסדות המשפטיי� יעדר פנילהשציי� ויסמ� הנמקה נוספת

החברי� של בהומוגניות זו נימק ויסמ�  עובדה .סוכי�של המנדט היא מיעוט� של סכ
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ה למוסדות לא מדינתיי� לש� ישכ� חובת הפני,  בעייתיומבט משפטית צרה טיעו� זה

כאשר בחרו חברי , כלומר 40.דטיישוב� של סכסוכי� בקיבו� קבועה בתקנו� מימי המנ
קיבו� שלא לפנות לבתי המשפט של המדינה המנדטורית ה� בעצ� פעלו על פי משפט 

המעניי� הוא הטיעו� בדבר התפיסה של משפט המנדט כמשפט א� . המדינה המנדטורית

הסביר לא , משפט זר שנדחה על ידי הקיבוצי�היה משפט המנדט כי הטוע� , ויסמ�. זר

ציג אותה הביא סימוכי� לעמדה זו אלא ולא ה זרמשפט שפט המנדט כמנתפס מדוע 

  . כאמת מובנת מאליה

. בחינת עמדתו של משפט המנדט כלפי הקיבוצי� לא מעלה כל סיבה לתפיסה שכזו

נית� לטעו� כי משפט המנדט תמ� בקיבוצי� בכ� שאפשר את התאגדות� והעניק לה� 

דות השיתופיות מרבי� בדברי שבח  רש� האגו� שלדיווחיהג� . אישיות משפטית

שיתופ� שלטונות המנדט א� לא כפפו את הקיבוצי� לתקנו� אלא לאחר  41.לקיבוצי�
המסגרת הארגונית הרחבה של שהיא , ג� ההסתדרות. באמצעות נציגיה�, בניסוחו

רובו אופיי� ש ,מער� יחסי� ענ�  קיימה ע� רשויות המשפט של המנדט,הקיבוצי�

 המחקר מהשני� האחרונות :ו יתרה מז42.א� לעתי� מתו� מחלוקתבשיתו� פעולה ג� 

 בי� האוכלוסייה היהודית לבי� שלטונות המנדט י�מערכות קשרשל מצביע על ריבוי 

היו אכ� , מאמרהשהתייחסות נרחבת אליו חורגת מגדריו של , לפי מחקר זה. ומשפטו

ר היהודי בכל הקשור חילוקי דעות בשאלה הלאומית ולעתי� א� הפרות חוק מצד הציבו

 ביחס – ככללאבל , בחקיקה שנתפסה כמגבילה את היכולת להקי� את הבית הלאומי

התדיי� לעתי� ,  הציבור ציית לחוקי המנדט– למרבית האזרחי� ומרבית תחומי החיי�

   43.בבתי משפט מנדטוריי� ובאמצעות נציגיו השתת� בהליכי חקיקה
על פט המנדט כזר הוא חלק ממיתוס רווח נית� לטעו� כי הטיעו� בדבר מש, א� כ�

לפיו נתפס השלטו� ש, אודות מער� היחסי� בי� היישוב היהודי לבי� שלטו� המנדט

_____________________________________  

 
ספק א� נית� לתאר את מצב� של . 123' בעמ,  ראו ש�;רווחה כלכליתבקיומה של ו

במש� שני� רבות נאבק חלק� הגדול על יכולת . הקיבוצי� בשנות המנדט כמצב של רווחה
ות בעלות אופי העדויות ההיסטוריות מצביעות על מחלוקות רב, כמו כ�. קיו� כלכלית

  .רכוש והפרת הנורמות המקובלות בחיי הקהילה הקיבוצית, משפטי כגו� שאלות של חברות
ראו נוסח . סכסוכי�ש� יישוב חובה לפנות אל משפט החברי� של ההסתדרות לקבע התקנו�    40

  .IV-235-3-741 וארכיו� העבודה IV-208-1-603 ארכיו� העבודה: תקנוני�
 Report by the Registrar of Cooperative Societies on Developments during theראו   41

Years 1921-1937 (1938) pp. 77-80.  
' בעמ) 27הערה , לעיל(על היחס בי� ההסתדרות לבי� המשפט המנדטורי ראו מרגלית    42

475�468 ,508�505.  
 Ronen Shamir, Theגומלי� בי� קבוצות ביישוב לבי� משפט המנדט ראועל מורכבות יחסי ה   43

Colonies of Law: Colonialism, Zionism and Law in Early Mandate Palestine (2000); 
Assaf Likhovsky, Law and Identity in Mandate Palestine (2006) . ראו ג� את קוב�

  ). ט"תשס ()1(ה חוברת כËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ :המאמרי� העוסקי� במשפט בתקופת המנדט
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מרבית ההיסטוריוגרפיה הציונית התמקדה בסיפר של . ומשפטו כעויני� את היישוב

מונוגרפיות . התחייה הלאומית והמאבק להשגת עצמאות מהשלטו� המנדטורי

בדר� כלל התפקיד . ת הוקדשו לחקר של כמעט כל היבט של הליכי� אלוהיסטוריות רבו
 ההתנגדות למנדט תופסת מקו� של כבוד 44.שיועד לשלטו� המנדט הוא זה של הנבל

שיתו� , תרומתו של השלטו� המנדטורי לבנייתה של מדינת ישראל. בהיסטוריוגרפיה זו

ת לזרמיה לבי� הבריטי� הפעולה הפונקציונלי בי� ההנהגה של האוכלוסייה היהודי

והציות היומיומי של האוכלוסייה למשפט המנדט מועמדי� בצל הרחב של הסיפר 

מכא� ג� נובעת התפיסה העממית של משפט . אודות ההתנגדות למנדטעל הדומיננטי 

עד לאחרונה הוקדשה תשומת לב מחקרית מעטה למורכבות , אכ�. המנדט כמשפט זר

  . פטיי� בי� האוכלוסייה היהודית לבי� שלטונות המנדט יחסי הגומלי� המשה שלעצמלו

התקנו� שלפיה אל ג� א� נבע היחס של הקיבוצי� אל פקודת האגודות השיתופיות ו

, כדוגמת ויסמ�, הטועני� טיעו� זה של זרות, מהיות מקורו של משפט זה בתקופת המנדט
ומ� המשפט עת א, מסבירי� מדוע לא השתנתה עמדה זו לאחר הקמת המדינהאינ� 

על כנה תפיסת הזרות מדוע נותרה  השאלה .המנדטורי אל חיקו של המשפט הישראלי

  . טר� נפתרה

  יותפורמליעילות	 של סנקציות לא  :הטיעו	 המבני. 2

כי המשפט נעדר מחיי  וגורסי� טיעוני� אחרי� בספרות מתמקדי� בקיבו� עצמו

לא התקיי� בקיבו� פיקוח כלל ר� שוועל פי . הסברי�כמה להיעדרות זו הוצעו . הקיבו�

באופ� הממונה בקיבו� מוסד כ� שאי� סס שוור� על י את טענתו זו ב45.יפורמלמשפטי 
בקיבו� רק פיקוח חברתי שבמסגרתו הפעילה יש לטענתו . פיקוח משפטיעל ייחודי 

 האספה הלרבות אלו שקבע, יותפורמלהקהילה הקיבוצית כלפי חבריה סנקציות לא 

נעוצה במבנה של הקיבו� כקהילה קומונלית ע� מגוו� יחסי   הסיבה לכ�,דולדי. הכללית

דמיו� רב בי� החברי� ורשת צפופה של נורמות חברתיות , פני� בי� החברי��אל� פני�

יות היה יעיל ומספק כמנגנו� הלא פורמלכל אלו תרמו לכ� שמנגנו� הסנקציות . ברורות

  . צור� במשפטלא נוצר פיקוח חברתי ו

_____________________________________  

Â‡ ¯˙Î ˙·˘ÂÓ , ראו גדעו� ביגרכ� . 43הערה , חריגי� בולטי� הראויי� לציו� ראו לעילל   44
ÈÓÂ‡Ï ˙È· –  Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÚ ÈËÈ¯·‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÚÙ˘‰1930-1917 – בחינה גיאוגרפית 
 ניתוח – Ï‡¯˘È ı¯‡· Ë„�Ó‰ Ï˘ÓÓ1948-1920 , קב ראובני יע;)ג"תשמ(היסטורית 

 Ï‡¯˘È ı¯‡· ËÙ˘ÓÂ ÔÂËÏ˘ È¯„Ò–1925-1917 ,  רחל מקובר;)ג"תשנ(היסטורי מדיני 
 ). ט"תשנ ( ‡¯ÂÈ�ÏÎ‰ ÈÓÈ–Ë„�Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı˙ ,  תו� שגב;)ד"תשמ(

 השווה 1950�1949במחקר שדה שער� בישראל בשני� ). 12הערה , לעיל (Swartzראו    45
ועדה משפטית המבצעת את עבודת יש שוור� בי� הקיבו� לבי� המושב ומצא כי במושב 

בקיבו� לא נמצאה ועדה שכזו ומכא� מסקנתו כי בקיבו� . הפיקוח על שמירת� של הנורמות
  .יפורמלפיקוח משפטי אי� 
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קו התייחס ל טיעו� ביקורת אחד 46.ת רבה נמתחה על ניתוח זה של שוור�ביקור

 לעומת הצור� לא משפטיפיקוח בחנה החד שקבע שוור� בי� פיקוח משפטי להה
טיעו� אחר . ה רצ� בי� סוגי הפיקוחמזה ה,להתייחס לשאלת הפיקוח באופ� מורכב יותר

ויות משפטיות ובה� האספה סמכבעלי דווקא היו בקיבו� מוסדות  ועל פיו העלה שפירו

א� על פי  שפירו א� טע� כי 47.חינו� ועודהועדת , חברי�הועדת , הכללית עצמה

לא התפתח בקיבו� פיקוח משפטי , השני�במש� שהתנאי� המבניי� בקיבו� השתנו 

הגיעו של הדור השני בקיבו� לבגרות התפתחה דרישה א� ב 48,כהגדרתו אצל שוור�

נורמות אלו שנדרש א� כי (קביעת נורמות כלליות לחיי� ולפורמליזציה של אורחות ה

  49.)לייחוד של מקרי� שוני�דיי� יהיו רגישות 

 �שוור� . ה רחבה יותריטענות ביקורת מוצדקות אלו נית� להעלות תהי לענוס

דעתו לכ� שקביעת את התייחס לפעולתה של האספה הכללית בקיבו� א� כלל לא נת� 
ללית של הקיבו� והוצאת� לפועל על ידי חברי הקיבו�  הכאספההסנקציות על ידי ה

לא רק , במילי� אחרות.  על פי משפט המדינהאספהעולות בקנה אחד ע� סמכויות ה

, ע� זאת. יתה מוסד של משפט המדינהייתה מוסד משפטי אלא שהי הכללית האספהשה

ע�  המבוסס על עבודת שדה שכללה תצפית משתתפת וראיונות – ניתוחו של שוור�

 מחזק את – ממנו כל התייחסות לתקנו� ולמשפט המדינהונעדרת , חברי� רבי� בקיבו�

אודות זרותו של משפט המדינה לחיי על הקביעה בדבר קיומה של תפיסה רווחת 

עדרה ינית� להעלות בקשר לניתוחו של שוור� היא השטענה נוספת . היומיו� של הקיבו�

 לתנועה הקיבוצית :כלומר,  הקיבו� הנחקרבה פעלשהתייחסות לסביבה הארגונית  של

שוור� התמקד . שורותיו נמנה הקיבו�באליה השתיי� או א� לארגו� ההסתדרותי שש
בהסבריו ברמה אחת בלבד של התופעה המשפטית והתעל� מקיומו של הקשר משפטי 

   .אליו יש להתייחס לש� הבנה מלאה יותר של תופעת המשפט בקיבו�שרחב יותר 

  משפטית� נורמה אנטי: התרבותיהטיעו	 . 3

. משפטית� בקרב הקיבוצי� נורמה אנטיזיהה שפירו , בשונה מעמדתו של שוור�

 50.הקיבו� בראשיתו ראה במשפט גו� זר לאינטימיות המשפחתית של הקבוצה, לטענתו

_____________________________________  

 John Griffiths, “The Division of Labor in Social Control”, Toward a Generalראו   46
Theory of Social Control (Donald Black – ed.,Vol. 1, 1984) 37, pp. 40-47.  

  .426�423' בעמ) 12הערה , לעיל (Shapiroראו    47
  .417' בעמ, ש�   48
 .433�431' בעמ, ש�   49
הסכי� משפטית �במענה לטיעו� של שפירו בדבר אידאולוגיה אנטי. 433, 421' בעמ, ש�   50

שוור� כי א� יימצאו ראיות לכ� שאכ� שררו תפיסות מעי� אלו כחלק מהאידאולוגיה 
משו� השערה נגדית לזו  של שפירו כי אז אכ� יש בטענתו, שקדמה להקמת הקיבו� הראשו�

 Richard Swartz, “Law in theראו . היעדרות המשפטל המתמקדת במבנה החברתי כהסבר
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התבסס על יחסי , כפי שה� חוו אותו, מער� היחסי� בי� החברי� שחיו בקבוצה קטנה

 לא היה מקו� לפיקוח , ע� אופייה האישי,י היומיו� של הקבוצהבחי. פני��אל� פני�

במקרי� של מחלוקת היה דיו� כ� שהוביל להיטהרות . אישי אלמשפטי בעל אופי 
כחברה ש טע� שפירו  על כ�נוס�. יתר הזדהות ע� הקהילה וחיזוק של הקבוצה, עצמית

 שפירו אמנ� נטענה  טענתו של51.יפורמלהצדק בקיבו� היה מהותי ולא , סוציאליסטית

א� . ביחס למשפט בתו� הקיבו� א� נית� להרחיבה לטיעו� ביחס למשפט בכללותו

אי� פלא כי , בשנותיו הפורמטיביות של הקיבו� משפטית רווחת� יתה נורמה אנטייה

  . יתה זרות כלפי התקנו�יה

א� נית� למצוא לה ' סס שפירו בעיקר על חומר ארכיוני מדגניה איאת טענותיו ב

 בחינה מדוקדקת יותר של החומר ההיסטורי 52.ימוכי� ג� ביחס לקבוצות קטנות נוספותת

 – תייחס שפירוהאליה שתקופה ה – הנוגע לקיבוצי� בשני העשורי� הראשוני� לקיומ�

 הקבוצה הקטנה והאינטימית 53.מגלה מופעי� מגווני� של משפט בראשיתו של הקיבו�

_____________________________________  

 
Kibbutz: A Response to Professor Shapiro”, 10 Law & Society Rev. (1976) 439, p. 

440 .  
שיתו של א מידת ההשפעה של חשיבה סוציאליסטית על תפיסת המשפט ברה בדברשאלה   51

השפעה של רעיונות קומונליי� על החוקרי� את מידת ה. הקיבו� חורגת מגדרו של מאמר זה
הקבוצה בראשיתה עמדו על דמיו� בי� המבנה והעקרונות של הקבוצה בדגניה לבי� 

א� לא מצאו כל ראיה להשפעה ישירה של , רעיונתיו של לב טולסטוי אודות חיי� קומונליי�
דו� ד גור"בעיקר דר� הגותו של א, עדויות להשפעה עקיפהיש כמה . הרעיונות של טולסטוי

‡È˜ÈÙ , יזיק ואלכסנדר אבנת'משה צ, שמעו� שור, ראו מנח� רוזנר. בדגניהמה שחי זמ� 
 ÈˆÂ·È˜‰ ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒ‰–˙ÂÈˆÂ·È˜‰ ˙ÂÚÂ�˙‰ ÔÈ· È�Â˘Â ÔÂÈÓ„ ) רעיונתיו . 28�24) ט"תשמ

מנהיגי� של תנועת לכמה אודות קומונות היו מוכרי� על של האנרכיסט הרוסי קרופוטקי� 
החוקרי� מצביעי� על יוס� , ע� זאת. � לא היה חבר בקבוצההעבודה אבל איש מה

הקמת קומונות באר� ישראל ל תכניתו של טרומפלדור :טרומפלדור כמקור השפעה אפשרי
א� תכנית זו לא התקבלה על ידי חברי דגניה ששאפו , הושפעה מרעיונותיו של קרופוטקי�

  .34�28 'בעמ, ראו ש�. נ� חברה קטנה ואינטימיתולכ
 ÌÈ·ÎÂÎÂ ˙Â�˘˜Ú– È˜Ò·ÂÏ„È˘ ÔÂ¯‰‡ ÏÚ ,  מוטי זעירא,ה לדוגמ,יחס לקבוצת כנרת ראוב   52

ÂÏ˘ÓÂ) 98) ה"תשנ.  
ויכוח וויכוח א� יש מקו� לתקנוני� משפטיי� בהתיישבות הקיבוצית הוא הו נפלאה להדוגמ   53

שסיי� לימודי משפטי� , טרומפלדור. שהתגלע בי� יוס� טרומפלדור לבי� המשורר צבי ש�
 הכי� תכנית התיישבות מפורטת וד� בה במסגרת התכתבות ע� ,� עלייתו לאר� ישראלטר

 הוברר 1911בפגישה ביניה� בשנת . שהיה תומ� נלהב ברעיו� הקבוצה האינטימית, צבי ש�
, כי ש� סומ� ידו על עקרונות של הרוח החברית והקשרי� האינטימיי� בי� חברי הקבוצה

 הקומונליי� על ארגו� החיי� החברתיי� והכלכליי� בעוד טרומפלדור מבסס את החיי�
È�Ù ÏÚ Ô‡Î : תיאורו של דוד צירקי� את הפגישהאת ראו . במסגרת כללי� תקנוניי� מחייבי�

‰Ó„‡)  ואת נוסח התקנו� , 45' בעמ) א"תשמ, תאיר זבולו� וחנינא פורת, מוקי צורבעריכת
בעריכת , כר� ראשו� (ıÂ·È˜‰Â ‰ˆÂ·˜‰ È·È˙� –¯Â˜ ËÂ˜ÏÈ ˙Â¯Â˜ÓÂ ˙Â: שחיבר טרומפלדור

  .124�122' בעמ) ח"תשי, שמואל גדו�
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 עצמו 'קיבו�' המונח 54. אחד של חיי� קיבוציי�רק דג� יתה באות� שני�ידוגמת דגניה ה

ששילב במסגרת ארגונית אחת ה� התיישבות , יוחד אז לדפוס ארגוני של קיבו� ארצי

א גדוד י אחת לקיבו� ארצי כזה ההדוגמ. חקלאית וה� קבוצות עבודה בערי� ובמושבות

.  ישראל ששא� לייסד קומונה כללית שתקי� את כלל הפועלי� העבריי� באר�,העבודה

 היה חלק מגדוד העבודה ולאחר בראשית דרכוש,  נוספת היא קיבו� עי� חרודהדוגמ

מבחינה . יישובי� וחבורות עבודהכמה הפ� בעצמו להתארגנות של נפרישתו ממנו 

בארגוני� אלה . אותה עת היו חברי� בקיבוצי� ארציי�ב מרבית חברי הקיבוצי� ,מספרית

שבא לידי ביטוי בקיומ� של , ות מיסוד משפטילרב, יתה רמה גבוהה של מיסודיה

   55.משפט חברי�של מנגנו� בתקנוני� מפורטי� ו

בכמה מחבורות העבודה בערי� ובמושבות כ�  ו,'ג� בקבוצות קטנות דומות לדגניה א

 נית� לזהות עמדה שונה מזו של דגניה לגבי פיקוח ,שהתכוננו לקראת התיישבות חקלאית

חלוקת העבודה ל, קנוני� בנוגע למער� היחסי� בי� החברי�כתבו לעצמ� תאלה . משפטי

  56.אופ� פעולת� של בעלי תפקידי� בקבוצהלו

משפטית נסמכת על התבוננות � קיומה של נורמה אנטיבדבר טענתו של שפירו 

א� בעשורי� הראשוני� של החיי� הקיבוציי� אנו עדי� לקיומ� של , בקבוצה הקטנה

במבנה ההתארגנות והניהול , יתה באידאולוגיהייניה� ההשונות ב. דפוסי התארגנותכמה 

נבדלו ג� ביחס� להפעלת פיקוח דפוסי� אלה . יחסי� ע� הארגו� ההסתדרותיהבמער� ו

בחינה היסטורית של כלל התופעה הקיבוצית , א� כ�. משפטי בתו� גדריו של הקיבו�

ואי� וצי� משפטית נכו� רק ביחס לחלק מהקיב� מראה כי הטיעו� בדבר עמדה אנטי

_____________________________________  

בעריכת  (È˘ÈÏ˘‰ ‰ÈÏÚ‰ ¯ÙÒ˙על ראשיתו של הקיבו� ועל הקיבוצי� בשנות העשרי� ראו    54
ÈÚˆ‰ ¯ÓÂ˘‰" –  ÌÈ¯ÂÚ� ˙„ÚÓ¯", אלקנה מרגלית; )ד"תשכ, כר� ראשו�, יהודה ארז

 È�ÎÙ‰Ó ÌÊÈÒÎ¯‡ÓÏ1936-1913) ב� אברה�ברו� ; )א"תשל ,˙ÂˆÂ·˜‰ ¯·Á –  Â˙ÂÁ˙Ù˙‰
˙È�ÂÈÚ¯‰Â ˙È˙¯·Á‰) אלקנה מרגלית; )ו"תשל ,‰�ÂÓÂ˜ ,‰˜ÈËÈÏÂÙÂ ‰¯·Á –  ‰„Â·Ú‰ „Â„‚

ı¯‡· ¯Â„ÏÙÓÂ¯Ë ÛÒÂÈ Ì˘ ÏÚ-Ï‡¯˘È –  È¯ËÂ�ÂÓÂ˜‰ ÌÊÈÏ˜È„¯‰ ˙¯ÂÒÓ· ‰ÒÓ
˙È¯·Ú‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÚÂ�˙· ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘‰Â) מרגליתאלקנה  – להל�) (�"תש ,‰�ÂÓÂ˜ , ‰¯·Á

ÏÂÙÂ‰˜ÈËÈ( ; ‰Ó„‡ È�Ù ÏÚ Ô‡Î)הנרי ניר; )53הערה , לעיל , ‰¯·Á‰Â ıÂ·È˜‰– ıÂ·È˜‰ 
„ÁÂ‡Ó‰ 1933-1923 )ד"תשמ( ; Ï‡¯˘È ı¯‡· ÔÂÈˆ ÈÏÚÂÙ ˙ÁÏ˘Ó1920)  חיי� בעריכת

  ÈÈÏÚ· ÌÈ�ÂÈÚ˙È˘ÈÏ˘‰ – „ÈÂÓÈ˙Â‡ÈˆÓÂ‰ , ברו� ב� אברה� והנרי ניר; )ט"תשמ, גול�
 ). ח"תשנ, ישראל ברטלבעריכת  (È�˘‰ ‰ÈÏÚ‰ – ÌÈ¯˜ÁÓ‰; )ה"תשנ(

, ˜�ÂÓÂ‰, מרגליתאלקנה על ניסוח� של תקנוני� בגדוד העבודה ובקיבו� עי� חרוד ראו    55
‰˜ÈËÈÏÂÙÂ ‰¯·Á) 108�103' בעמ) 54הערה , לעיל; „ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜‰ – ˙Â„ÂÚ˙Â ˙ÂËÏÁ‰ 

–„Â¯Á ÔÈÚ ıÂ·È˜  1927-1923 )דוד ;33�30) ז"תשל, חיי� הדריבעריכת , כר� ראשו� 
 פרקי –  ‰ËÈÏÁÈÂ ÔÂ„È ıÂ·È˜‰–‰ ‰ÙÒ‡‰¯È˘È ‰ÈË¯˜ÂÓ„· ÈÂÒÈ�Î ıÂ·È˜· ˙ÈÏÏÎ , ארגמ�
   .168) ז"תשנ(מחקר 

וני� של חבורות על תקנ. IV-235-3-1325על התקנו� של קבוצת טירה ראו ארכיו� העבודה    56
פרוטוקולי� של פגישות שערכה ועדת ב כלפי הסדרה משפטית ראו �עמדתעל עבודה ו
  .IV-304-19 ארכיו� העבודה: הקבוצות
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 משפטית רווחת בקרב הקיבוצי�� יתה עמדה אנטייא� לא ה.  כדומיננטיתולראות עמדה ז

  ?חשו הקיבוצי� זרות דווקא כלפי התקנו� שעל פי משפט המדינהא� כ� מדוע  –

של  של המדינה ו�מקומג� מניתוחו של שפירו נפקד , בדומה למחקרו של שוור�

חסות למער� היחסי� בי� הקיבוצי� השוני� התייממנו כ� ג� נעדרת . משפט המדינה

 ניסיו� שלווה בהלי� משפטי של – וניסיו� התארגנות� בגו� אחד במסגרת ההסתדרות

  .כתיבת חוקה

להתאגדות� של הקיבוצי� לא התייחסו  וה� שוור� וה� שפיר, כפי שנטע� לעיל

להתאגדות לדיוני� שקדמו  וא 1927שנת בכאגודות שיתופיות על פי משפט המנדט החל 

 – תמקד בקיבוצי� עצמ�ה וניתוח� של שוור� ושל שפיר, כמו כ�. עשרי�שנות הב זו

 להקשר יחסי� רחב יותר שבו ותייחסלא הוה�  –היחידה  ביחידה הקיבוצית :וליתר דיוק

הקשר הפעילות של כלל הקיבוצי� במסגרת : כלומר, התקיי� משפט בחיי הקיבוצי�

 כפי שיוסבר בהרחבה 57.יו קשורי� כל הקיבוצי�בו השהעל של ההסתדרות �ארגו�

 שהוא – נית� להסביר את היווצרות הנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינה, בהמש�

התארגנות המשפטי של הלי� הבאמצעות חקר  –המסד לתודעת הזרות כאמור 

ע� . קיבוצי�בבו הוצג ונדו� התקנו� בדיוני� השוני� בהסתדרות ושההסתדרות והאופ� 

כמו , לזיהוי שבי� התקנו� לבי� משפט המנדט, משפטית� אי� ספק כי לעמדה האנטי, תזא

יות יש מקו� במסגרת הסבר כולל יותר של כינו� פורמלג� ליעילות� של סנקציות לא 

  .תודעת הזרות ושימורה לאור� זמ�

  היווצרות הנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינה. ד

בה� התארגנה ההסתדרות שקודמת ה� השני� שנות העשרי� והשלושי� של המאה ה

במסגרת זו נרשמו הקיבוצי� כאגודות שיתופיות על פי משפט ומבחינה משפטית 

המשפט 'בתקופה זו נוצרה בגופי� השוני� הקשורי� בהסתדרות ההפרדה בי� . המדינה
אירועי� אלו ה� . מנדט או משפט ה לבי� משפט המדינה–  משפט ההסתדרות– 'שלנו

בנת יצירתו של הנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינה ולהבנת כינונה הרקע לה

  . התודעה המשפטית של זרות ומיסודה של

  

_____________________________________  

חלק ניכר מיחידותיה כאגודות שיתופיות ה� של הקמתה של ההסתדרות וההתאגדות    57
ול�  א;�1910מהלכי� שהתרחשו בשנות העשרי� ואילו הקיבו� הראשו� הוק� ב

שבה� מעצבות השני�  היו שנות העשרי� הכשמדברי� על התנועה הקיבוצית בכללותה
 כמו ג� לארגוני הקיבוצי� השוני� ,הונח היסוד לתפיסות האידאולוגיות הקיבוציות השונות

  . דפוס היחסי� בינ� לבי� ההסתדרותלו
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  ההסתדרות וניר, הקיבוצי�. 1

ועד הפועל שעמד ואופ� עיצובה של ההסתדרות כארגו� הושפע מהצור� של ה
� לל המוסדות והגופיכג פיקוח ושליטה על ילהש) ד הפועלעו הו:להל� (הבראש

לרבות , מונופול על כלל יחסיה ע� גופי� חיצוניי�בהרצו� מכמו ג� , אותהשהרכיבו 

 הבנייתה המשפטית של ההסתדרות אופיינה במאבקי כוח 58.מוסדות ההנהלה הציונית

  .בתו� הארגו� ומחוצה לו

 במסגרת �מכלול פעולת� הכלכלית של הגופי� השוני� השייכי� להסתדרות אורג

שהמבנה ההיררכי של גופיה חפ� לגופי� של , "חברת העובדי�"האגודה השיתופית 

 גופי� כלכליי� 59.ועד הפועלשבראש חברת העובדי� עמד למעשה הוכ� ההסתדרות 

המשביר המרכזי וקואופרטיבי� , סולל בונה/שוני� כגו� המשרד לעבודות ציבוריות

ה נוצר מבנה באופ� ז. בנות של חברת העובדי�� יצרניי� רבי� אחרי� אוגדו כאגודות
היררכי שבו תפקדה חברת העובדי� כתאגיד אחזקות השולט במבנה הארגוני של 

מגווני� מנגנוני שליטה משפטיי� . בנות ונהנה מזכויות וכוחות מיוחדי�ה� האגודות

בנות וה� שהקנו לראשי ההסתדרות יכולות ה� בתקנות ההתאגדות של האגודותוהוכלל

בחלק , ה לדוגמ,כ�. פי� הכלכליי� השוני�שליטה והתערבות בנעשה בגו, פיקוח

במחצית מכוח ההצבעה  –הוועד הפועל  ובעצ� – מהאגודות החזיקה חברת העובדי�

בחלק מהאגודות הקנה תקנו� ,  על כ�נוס�. באמצעות מניית יסוד  הכלליתאספהב

 הכללית של אספהההתאגדות לחברת העובדי� כוח של הטלת וטו על החלטות ה

אגודות הוקנו לחברת העובדי� כוחות מיוחדי� במינוי כמה ב, �כמו כ. האגודה

להשיג לעצמו עמדת שליטה על כדי במשפט המדינה השתמש  הוועד הפועל 60.מנהלי�
. א� פעל ליצירת ריחוק בי� חברי ההסתדרות למשפט, מכלול הגופי� ההסתדרותיי�

ותי של בה� נעשה שימוש הוצגו כתכני� השייכי� לעול� התרבשמשפט הכני ות

 כמתוו� בי� הוועד הפועלעצמו את בהלי� ההתארגנות המשפטי העמיד . ההסתדרות

 את עמדת התיוו� הפ� ;משפט המדינה לבי� חברי ההסתדרות והגופי� המסונפי� לה

_____________________________________  

 סיפור הואת סיפורו של הארגו� ההסתדרותי בשנות העשרי� והשלושי� של המאה הקודמ   58
.  התייחסות מפורטת אליו חורגת מגדריו של מאמר זה; על ידי רבי�לעומקמוכר שנחקר 

  ‰Â·Ú‰ ˙Â„Á‡ 1930-1919 –˙È�È„Ó‰ ‰ËÈ˘‰Â ÌÈÈ�ÂÈÚ¯‰ ˙Â„ÂÒÈ„‰, ראו יוס� גורני
; )ה"תשל (È¯ÂËÒÈ‰‰ ‰„Â·Ú‰ ˙Â„Á‡ – ÈËÈÏÂÙ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ Â˙ÓˆÚ˙, יונת� שפירא; )ג"תשל(

, יצחק גרינברג; )ב"תשמ ( ‰‰Ï Í¯„· ·Â˘ÈÈ‰ ˙‚‰�‰–‰˙È˘‡¯· ˙Â¯„˙Ò, זאב צחור
 ÌÈ„·ÂÚ ˜˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ˙¯·ÁÓ– ÌÈ�˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙¯·Á ÔÂÈÚ¯ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ 1929-1920 

Á ÔÂ˜È˙ Â‡ ‰ÓÂ‡ ÔÈ�· ? ˙ÚÂ�˙· ÌÊÈÏ‡ÈˆÂÒÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï·¯‰, זאב שטרנהל; )ח"תשמ(
 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰„Â·Ú‰1940-1904) פריס� דוד דה;)ה"תשנ ,Â ÌÊÈÏ‡È„È‡ ‰ÈË¯˜Â¯ÂÈ·– 

‰ÓÂ„‡‰ ‰ÙÈÁ Ï˘ ‰È˘¯Â˘) ט"תשנ(.  
 . 482�476' בעמ )27הערה , לעיל(על ארגונה המשפטי של חברת העובדי� ראו מרגלית    59
 .493�490' בעמ, על מנגנוני השליטה המשפטיי� השוני� ראו ש�   60
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באמצעותו יכול היה לפקח על פעולות החברי� והגופי� ביחס ש למונופול הוועד הפועל

  61. והפ� אות� לתלויי� בו– למשפט

י� ההתאגדות המשפטית של הקיבוצי� בשנות העשרי� היה א� הוא חלק מהלי� הל
גוריו� חשש עמוק � ע ב�יביחס לגופי ההתיישבות א� הב. ההתארגנות של ההסתדרות

הנובע , שעתיד� החברתי, משקי� פרטיי� רכושניי� של קבוצת שותפי�"מפני הפיכת� ל

 הסוציאליז� של 62".ועלי�להעמיד את עצמ� מחו� למעמד הפ, מתו� המשק הפרטי

שבקשריה בזמ�  ,� בגבולות הקבוצה�גוריו� כתח� קבוצות חקלאיות אלו נתפס על ידי ב�

בהקפדה   נבע הצור�,לטעמו, מכא�. החיצוניי� הקבוצה נוהגת על פי אינטרס כלכלי צר

  .י� אלויעל יכולת השליטה במתרחש בגופי� קומונל

הציבו , הכלכליי� שנמנו ע� ההסתדרותבהשוואה להתארגנות המשפטית של הגופי� 

 –  או לפחות לא באותה דרגה– בעיות שלא התקיימוכמה  הוועד הפועלפני להקיבוצי� 

הקיבוצי� היו גופי� יותר אידאולוגיי� , ראשית. בנות אחרות של ההסתדרות� באגודות
י� הקיבוצי� אורגנו כקולקטיב. לפעול באורח אוטונומימוצהרת יתה כוונה יולחלק� ה

�ה� היו קומונות ע� . ולא כגופי� המאגדי� עובדי� אינדיבידואליי� בעלי אינטרס משות

 או – פני� ומנהיגות חזקה ולמרות תלות� הכלכלית היו לה�� מערכות יחסי� רבות

משאבי� פנימיי�  – 63דוגמת גדוד העבודה, לוועד הפועללפחות לאותו חלק שהתנגד 

מכא� . השליטה של הוועד הפועלנוכח ניסיונות אל שאפשרו לה� להיאבק על עצמאות� 

 מפני אבד� שליטה על המתרחש בקיבוצי� ורצונו של הוועד הפועלג� החשש הגדול של 

בשל אורח החיי� הקומונלי , שנית.  בחיזוק מרותו הפורמלית על הקיבוצי�הוועד הפועל

טית שהופעלו קיבוצי� חלק מאות� מנגנוני� של שליטה משפביחס ללא נית� היה לייש� 

בקיבו� לא היו מניות לא נית� היה שמאחר , הלדוגמ, כ�. ביחס לגופי� הכלכליי�
מחצית זכויות לה� צמודות ש הנהגת ההסתדרות מניות יסוד � שללהקצות לגופי

הקיבוצי� , רק גופי� כלכליי�היו לא ומשו� שבשל אופיי� הקומונלי , כמו כ�. ההצבעה

 העצמית ולא נית� היה למנות לה� מנהלי� מטע� דבקו ביתר שאת ברעיו� ההנהלה

 לא הסתפק בדר� כלל במנגנו� שהוועד הפועלמאחר .  שאינ� חברי הקיבו�הוועד הפועל

היה צור� לפתח אופני� יצירתיי� של שליטה ופיקוח שנגזרו , שליטה אחד בלבד

  .קיבוצי� בפרטעבור ההתיישבות החקלאית בכלל ובמיוחד עבור הוהותאמו 

,  לשליטה על מכלול הארגו� ההסתדרותי כוו� לא רק פנימההוועד הפועל  שלומאבק

, לרבות הקיבוצי�, ההסתדרות. אלא נועד ג� ליצור בסיס כוח נגד ההסתדרות הציונית

בענייני�  השפעה היו תלויי� כלכלית בהסתדרות הציונית שמטבע הדברי� רצתה כוח
_____________________________________  

 .508�505' בעמ, משפט המדינה ראו ש�על היחס בי� ההסתדרות לבי�    61
‡‚¯Â˙ : פועלי ציו� בוינהשל גוריו� אל מועצת הברית העולמית �ראו את מכתבו של דוד ב�   62

Ô· „Â„-ÔÂÈ¯Â‚) 80) ג"תשל, יהודה ארזבעריכת , כר� שני. 
, ˜�ÂÓÂ‰, מרגליתאלקנה  בהרחבהיחסיו על הממסד ההסתדרותי ראו על על גדוד העבודה ו   63

‰¯·Á ,‰˜ÈËÈÏÂÙ) 54הערה , לעיל(;אניטה שפירא  ,˜ÙÂ‡‰ Â˜ ÏÚ ‰ÎÈÏ‰‰) בעמ) ח"תשמ '
207�157.  



  ?זר�ת או הזרה: הקיבו� ומשפט המדינה  ע"תש ה די� ודברי�

    

285  

, כת היחסי� הסבוכה בי� הקיבוצי�מער. הפנימיי� של ההסתדרות תמורת מת� תמיכתה

ההסתדרות בכללותה וההנהלה הציונית הובילה את ההסתדרות הציונית לדרוש את 
ההתארגנות המשפטית הנפרדת של הקיבוצי� וחתימה על חוזי� מפורטי� בי� הגופי� 

המאבק ע� ההסתדרות הציונית היה . הציוניי� לבי� הקיבוצי� בנוגע לקרקע ולהלוואות

 כהנמקה לחיזוק אחיזתו כמפקח על הוועד הפועל� זה ג� נוצל על ידי  א,אמיתי

   .הקיבוצי�הסכימו לה  הנמקה שבמידה רבה – הקיבוצי�

זה : ל� של שני מאבקי�התארגנות� המשפטית של הקיבוצי� נעשתה בִצ, א� כ�

, שבי� ההסתדרות לבי� ההסתדרות הציונית וזה שבי� ההסתדרות לבי� חלק מהקיבוצי�

בפיקוח שלה  הפתרו� שמצאה הנהגת ההסתדרות לצור� 64.קר גדוד העבודהובעי

ושליטה על הקיבוצי� לבש דמות של הפיכת הגו� המאגד את הסקטור החקלאי 

 האגודה השיתופית.  לאגודה שיתופית להתיישבות– הסתדרות החקלאית – בהסתדרות
על היישובי� יי� של פיקוח ושליטה פורמלכוחות והיא קיבלה " ניר"נקראה בש� 

 במסגרת זו פעלה הנהגת ההסתדרות להסדרת ארגונ� של הקיבוצי� 65.החקלאיי�

רישומ� על פי תקנו� המקנה כוחות לכאגודות שיתופיות על פי משפט המדינה ו

על  הוחלט על ארגו� הקיבוצי� השוני� בתו� גו� אחד וכמו כ�. להסתדרות באמצעות ניר

ה יוסדרו נושאי� שוני� הקשורי� ביחסי� שבי�  שא� ב–  חוקת הקבוצות–קבלת חוקה 

  .הקבוצי� לבי� ההסתדרות וניר

 הארי של הגופי� ההסתדרותיי� התאגדו פורמלית כאגודות שיתופיות על פי חלק

מאבק השליטה בה� נער� סביב ניסוחו של תקנו� ההתאגדות כאגודה . משפט המנדט

פיו לחברת  לעימסרו יש מנגנוני השליטה המשפטיי� פ� שלהיקסביב שיתופית ו
המשמעות היא שהשיח המשפטי נסב סביב מסמ� . הפועל לוועד –או בפועל , העובדי�

התארגנות� המשפטית של הקיבוצי� נסבה , בשונה מגופי� אלו. אחד של משפט המדינה

ת והדואלי.  חוקת הקבוצות והתקנו�–סביב ניסוח� של שני מסמכי� משפטיי� 

 זו – ת ההפרדה בתודעה המשפטית בקרב הקיבוצי� היא שיצרה א הזוהמשפטית

המתייחסת לחוקה ולמשפט הפנימי של ההסתדרות והקיבוצי� וזו המתייחסת למשפט 

  . המדינה ולתקנו�

   חיבור� של התקנו	 וחוקת הקבוצות: הלי� של הזרה. 2

אופ� הפעולה ה שנודעה להשפעהחלק זה של המאמר מפתח את הטיעו� הכללי לגבי 
זהו .  ההסתדרות על יצירת הנתק התודעתי בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינהשל הנהגת

בה� נדונה שאלת ההתארגנות שאחר הדיוני� , שלב אחר שלב, להתחקותניסיו� 

_____________________________________  

מדגניה עד ג� ", להשלכות של מאבקי� אלו על מופעי המשפט בקיבו� ראו אביטל מרגלית   64
 . 143) ט"תשס(ה  כËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ "המאבק על נוסחה של חוקת הקבוצות: שמואל

  .155�150' בעמ, ש�   65
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להראות את האופ� המדויק של יצירת הנתק המטרה היא ; המשפטית של הקיבוצי�

פטי של הקיבוצי� ימצאו בשדה המשילעת סיומ� של אירועי� אלו . ממשפט המדינה

יתה חפיפה בי� הנושאי� ישמבחינת תוכנ� העל פי א� .  ותקנו�66 חוקה–שני מסמכי� 
החוקה נתפסה כעניי� מהותי לקיבוצי� , שהוסדרו בתקנו� לבי� אלו שהוסדרו בחוקה

מטופל על ידי ההסתדרות ואינו נוגע לחייו הי פורמלואילו התקנו� נתפס כעניי� 

בו הובנה הדיו� בנוגע לכל אחד ממסמכי� משפטיי� ש האופ� .היומיומיי� של הקיבו�

אלו הוא שיצר את הפיצול המשפטי ואת התודעות המשפטיות המובחנות ביחס לשני 

  .  גיסא ומשפט המדינה מאיד� גיסאהקיבו� מחד/ משפט ההסתדרות–רבדי� של משפט 

  ג"תרפ, הפגישה בדגניה

 באותה עת 67. של הקיבוצי� השוני�כמאתיי� נציגי�בדגניה ג התכנסו "בסיו� תרפ
, בחוקת ההסתדרות. ייעדה ההסתדרות למגזר החקלאישכבר גובשו דפוסי ההתארגנות 

 נקבע כי כל קיבו� 1923,68ההסתדרות בשנת  ועידה השנייה שלועליה הוחלט בש

יהא , תקנותיו אושרו על ידי ההסתדרותוהמאורג� במטרה של עבודה וחיי� משותפי� 

 א� זאת בגדרי התקנות וההחלטות – כי ארגונו הפנימיי� וניהול העבודהאוטונומי בדר

הקיבוצי� אמורי� להיות כפופי� היו  באופ� זה 69.של ההסתדרות ומוסדותיה המוסמכי�

הניסוח העמו� של השליטה והפיקוח על הקיבוצי� . הוועד הפועללפיקוח הדוק של 

בי� , ניר שהוקמהאגודת ר בדמות שהופיע בחוקת ההסתדרות תורג� למונחי� ברורי� יות

אפשר פיקוח הדוק ויעיל יותר  וכ� ל– במטרה לאחד את היישובי� תחת גו� אחד, היתר

ג "ה שהתכנסה בשבט תרפיועידה החקלאית השניותכנית ניר נדונה ב. על פעילות�
של כלל הפועלי� החקלאיי� החברי� בהסתדרות ובכלל� נציגי� של נציגי� כינסה ו

 נוסח ראשו� ;יתה חלק מתכנית הקמתה של ניריתיבתה של חוקה לקיבוצי� הכ. קיבוצי�

 לחוקה ומשתתפי� התייחסמעט רק .  הקיבוצי� בפגישה בדגניהלפנישל חוקה זו הוצג 

   .הולא התקיי� דיו� ממשי בפרטי

ירשמו ילפיה� ה� ש ,בשלב זה הוצגה החוקה כנספח לתקנות ההתאגדות של הקבוצות

 הוסבר כי 70. כנספח לתקנו�:כלומר,  על פי המשפט המנדטוריכאגודות שיתופיות

_____________________________________  

  .177�162' בעמ, לתיאור נרחב של המאבק על נוסחה של חוקת הקבוצות ראו ש�   66
' בעמ , Â·˜‰–‰ÈÈÁÂ ‰ˆÂ·˜‰ È�È�ÚÏ ÛÒ‡Óˆ‰ לתיאור מפורט של הפגישה בדגניה ראו    67

  .)‰˜·Âˆ‰ –להל� ( 41�15
ÈÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ‰È„‰ ‰˘�ועידה השנייה של ההסתדרות ראו ועל ה   68

Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈÈ¯·Ú‰ ÌÈ„·ÂÚ‰)  ח"תשכ, מרדכי סברבעריכת.(   
   .147�146 'בעמ, חוקת ההסתדרות ראו ש�ל   69
' בעמ) 67הערה , לעיל(‰˜·Âˆ‰ ראו " הצעת תקנות לאישור המשקי� הקבוצתיי�"לתיאור    70

פרי עבודה " חוקת הקבוצות שפורסמה בקוב� הקבוצה תוארה כ שלההצעה. 157
מי ששקד על ניסוחה של החוקה היו . ללא פירוט שמותיה�" קולקטיבית של חבר חברי�

לאור . תו� התייעצות ע� ברל כצנלסו�,  חברי� נוספי� מקבוצת כנרתכמהשאול מאירוב ו
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ולאלו נתייחדה הצעת , "ענייני הקבוצה ומשאלותיה"לכלול את כל אינו יכול התקנו� 

   71.החוקה הפנימית
 והיא נוסחה ,סעיפי�שמוני� וחמישה פרקי� ועשר � ארבעההחוקה כללה ת טיוט

 בי� ;בחייה הפנימיי� של הקבוצהעיקר תוכנה הוא עיסוק . יתפורמלבלשו� משפטית 

שיתו� המחיה בדבר קרו� יעה, היתר נקבעו מוסדות וסדרי ההנהלה העצמית של הקבוצה

במרכזה של הצעת החוקה עמד כוחה . על פי עקרו� השוויו� וזכויותיו וחובותיו של החבר

בי� ישירות ובי� באמצעות , של ההסתדרות להתערב בענייניה� הפנימיי� של הקבוצות

   72.ניר

בעיקר אלו שנמנו ע� מפלגת , חוקת הקבוצותשל רוב חברי הקיבוצי� תמכו ברעיו� 

את התקבלותה קיד� יותר מכל אנשי הקיבוצי� . אחדות העבודה הדומיננטית בהסתדרות

שהיה באותה תקופה מקורב , חבר קבוצת כנרת, )אביגור(של החוקה שאול מאירוב 
תו� , ת הצעת החוקה בפגישת הקבוצות בדגניה מאירוב הוא שהציג א73.לברל כצנלסו�

 כמו 74.שהדגיש את הדחיפות בקביעת סדרי� ותקנות חברתיי� אובייקטיביי� לקבוצות

בהסבירו כי לא רק שהחוקה מבטיחה , כ� קישר מאירוב בי� החוקה לבי� ייסוד ניר

צה פגיעת הציבור בקבו"שליטה ציבורית על כל קבוצה אלא א� מגנה על הקבוצה מפני 

   75".וניצולה

_____________________________________  

 
ה של ההסתדרות ניתנה דינ�נית� לשער כי ג� לעורכי לשונה המשפטית של החוקה

 .ההזדמנות להיות מעורבי� בניסוח
  .166' בעמ, לתיאור ההקדמה להצעת חוקת הקבוצות ראו ש�   71
נהלת ניר ההקבוצה הוכרזה כתא משקי של חברת העובדי� המתאשר להתיישבות על ידי    72

על  "זכות הבעלות העליונה"בעלת כ  הוגדרהניר. וכפו� לתקנות ולהחלטות של גופי� אלו
אינוונטר ואשראי מהמוסדות המיישבי� תעשה , קבלת קרקענקבע כי . כל רכוש הקבוצה

נאסר ו, בהתא� לחוזה שבי� הקבוצה לבי� מוסדות ההסתדרות, באמצעות ההסתדרות בלבד
, כמו כ�. קבוצה לנהל משא ומת� ע� מוסדות יישוביי� וכספיי� אלא בהסכמת נירעל ה

על הקבוצה חובה לפעול הוטלה , ופי� של ההסתדרותבה� פועלי� מוסדות וגשבתחומי� 
עבודה , )סולל בונה(י� יהכשרה ובנ, )באמצעות המשביר(לרבות מקח וממכר , עמ� ודרכ�

החוקה פירטה את ). קופת חולי�(ועבודה רפואית וסניטרית ) ועדת תרבות(תרבותית 
, רת התכנית המשקיתביקו, בי� היתר, שכללו, כוחותיה וסמכויותיה של ניר כלפי הקבוצות

, הקבוצות בעזרה הדדיתוחיוב מסי� הטלת , חשבונות ומהל� העבודה, פיקוח על הרכוש
כמו כ� נקבעו סמכויותיה של ניר . חות על הנעשה בקבוצה"חובה להגיש לניר דוקביעת ו

 .לעת פירוקה של הקבוצה
ש� , 48' בעמ) ב"סתש (ÏÎ· ÁÎÂ�Â ÌÂÏÚ – ¯Â‚È·‡ ÏÂ‡˘ Ï˘ ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ, ראו אריה בועז   73

 . 'שופרו של ברל כצנלסו�'מופיע תיאור של מאירוב כ
  .23' בעמ) 67הערה , לעיל ( ‰˜·Âˆ‰ראו   74
קישר ג� הוא בי� החוקה לבי� ניר ואמר כי יש צור� , צפרוני מאיילת השחר, חבר אחר   75

 .41' בעמ, ראו ש�. ות מוסריתבחוקה משפטית ולא רק במחוייב
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במאמר שנכתב כמה חודשי� לאחר פגישת הקבוצות בדגניה הרחיב מאירוב בנושא 

 הוא הסביר כי החוקה תוביל לביטחו� ויציבות 76.הסיבות המצדיקות קבלתה של חוקה

תקבע , תג� מפני ניצול מצד חברי� לא אחראיי�, תמנע מבוכה והפתעות, בחיי הקיבו�
עוד .  ושל הקבוצה ותייצב את היחסי� שבי� הקבוצותאת החובות ההדדיות של החבר

החוקה לא תדכא את הרוח של הקבוצה אלא דווקא , הוא טע� כי למרות הרשמיות שלה

ההסתדרות הוצגה על ידי מאירוב . תקד� את רוח הקבוצה על ידי מת� ביטחו� ויציבות

קה לפיקוח שני נימוקי� הועלו כהצד. כעומדת להגנת הקבוצות במלחמת הקיו� שלה�

לפיו הקבוצה שאחד התמקד בפ� הציבורי נימוק  .משפטי מצד ההסתדרות על הקבוצות

להיות בבעלות של  היא צריכהלכ� לה מטרות ציבוריות ויש נבנתה במשאבי� ציבוריי� ו

 הנימוק האחר התמקד במער� 77.קהילת הפועלי� ומכוונת כלפי צרכיה של קהילה זו

הגביר את "צה ולפיו פיקוח ההסתדרות דרוש למע� היחסי� הפנימיי� בתו� כל קבו

 הנמקה נוספת שהשמיע מאירוב 78".האחריות והכרת האחריות של כל פרט מ� הקיבו�
במאמרו קשרה את החוקה למאבק מול ההסתדרות הציונית וההתנגדות לדרישתה 

 בדברי� אלו של מאירוב נית� למצוא 79.ליצירת קשרי� חוזיי� ישירי� ע� המתיישבי�

א� במיוחד בולטת כא� , יטוי לתפיסה הרואה במשפט מכשיר להשגת יעדי� חברתיי�ב

ראיית המשפט כמנגנו� של סדר ופיקוח על הפרט ועל הקולקטיב במסגרת מער� ארגוני 

   .רחב יותר של הארגו� ההסתדרותי

ורק , בפגישה התמקד במסמ� של החוקההמועט בענייני� משפטיי� הדיו� , א� כ�

תקנו� ההתאגדות על פי משפט  – ערית ניתנה למסמ� המשפטי האחרתשומת לב מז

  . המדינה

�  ד"תרפ, פגישת המשקי� בתל יוס

התקנו� לאישור רישו� הקיבוצי� ,  נוסח התקנו�ה שלהצעהכפי שהוסבר בעת פרסו� 

 ונכללו ישראל� ר�על פי משפט המדינה נכתב בהתא� לחוק הקואופרטיבי של ממשלת א

מתכונת� יכולי� להיכנס לתו� המסגרת הרשמית הנתונה בפקודת בו נושאי� שעל פי 

 דברי� אלו מרמזי� על שוני בי� חוקת הקבוצות שנוסחה על ידי 80.האגודות השיתופיות

מוכתבי� על ידי גורמי� האילוצי� חוקיי� היו חברי� לבי� התקנו� שלגביו כמה 

  .ממשלתיי�

_____________________________________  

, Â·˜‰–‰ÈÈÁÂ ‰ˆÂ·˜‰ È�ÈÈ�ÚÏ ÛÒ‡Ó  50ˆ‰ , "תולהצגת חוקת הקבוצ", שאול מאירוב   76
  .65�56' בעמ

 .60' בעמ, ש�  77 
 .ש�   78
 .61' בעמ, ש�   79
  .166' בעמ, ש�   80
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 נוס המשקי� החקלאיי� בתלעל ההנמקות והעמדה כלפי התקנו� נית� ללמוד מכי

�ניסוח התקנו� טר� אותו כינוס נעשה על ידי נציגי ההסתדרות החקלאית וללא  81.יוס
נציג הנהגת ההסתדרות ,  בפגישה זו הציג ברל כצנלסו�82.מעורבות של נציגי הקיבוצי�

 – קשר בינו לבי� הקמתה של נירכ� ו, את הצור� הדחו� באישור הנוסח, וממנסחי התקנו�

ע י שלושה טעמי� השמ83.בנות של ניר�רש� כאגודותיי הקיבוצי� היו אמורי� להשהר

 רצו� לנהל את מפעל ההתיישבות באורח הטע� הראשו� היה. כצנלסו� לאישור התקנו�

נימוק זה כוו� למערכת היחסי� . עצמאי כ� שההסתדרות תוכל להיחשב מוסד מיישב

 הצור� לברוא גו�  היהשניההטע� . שבי� ההסתדרות לבי� ההסתדרות הציונית

הכוונה כא� היא להקמתה . משקי שיהא ראוי לקבלת אשראי ונטילת התחייבויות� כלכלי

בסיס אמור היה להיות  איחוד הרכוש של המשקי� השוני� תחת כנפיה של ניר :של ניר

היה השלישי הטע� . לגיוס הו� שיחליש את תלותה של ההסתדרות בהסתדרות הציונית
". ס את המשקי� לגופי� השייכי� להסתדרות באופ� חוקי ומציאותי" סוהצור� לעשות"

בדומה לכל יתר הגופי� , פת� של הקיבוצי�ידומה כי בנימוק זה התכוו� כצנלסו� לכפ

שציי� אמנ� הנמקה זו דומה לאחד הטעמי� . הוועד הפועללמרותו של , ההסתדרותיי�

יתה שונה יתו של התקנו� הא� דומה כי הצג, מאירוב בהצדקתו את חוקת הקבוצות

כמו הצור� בגיוס , כלכליות� עיקר הטעמי� כיוונו אל מטרות אינסטרומנטליות. במהותה

שתוכנו של התקנו� עסק על פי א� .  עמדת כוח מול ההסתדרות הציוניתה שלהו� והשג

הנמקה המבוססת על חשיבות הסדרת� של , חבריולג� ביחסי� הפנימיי� בי� הקיבו� 

לא נשמעה ביחס לתקנו� א� כי היא הוצגה כבעלת חשיבות רבה בדיו� על יחסי� אלו 

  .החוקה
הקיבוצי� יאשרו באותו מעמד את נוסח שיתה ככל הנראה יכוונתו של כצנלסו� ה

ומשו� כ� טרח והקריא את כל שלושי� ושניי� סעיפיו של התקנו� באוזני , התקנו�

בה שיתה זו הפע� הראשונה יה שכ� ,נציגי הקיבוצי� השמיעו קול מחאה. הנאספי�

_____________________________________  

 גוריו� מכתב ובו נזיפה לברל כצנלסו� על�כחודשיי� לפני כינוס המשקי� בתל יוס� שלח ב�   81
זכיר כי רישו� הקיבוצי� כאגודות הגוריו� � ב�;חוקה ותקנו� כ� שטר� נוסחו לקבוצות

) 62הערה , לעיל (‚Ô· „Â„ ˙Â¯‚‡-ÔÂÈ¯Â: ראו. שיתופיות נדרש על ידי ההסתדרות הציונית
ההנהלה של ההסתדרות החקלאית גוריו� נלקחה ברצינות הראויה ו�נזיפתו של ב�. 217' בעמ

הובהר כי הצור� לסיי� את ניסוח התקנו� נובע . טיפלה בנושא התקנו�) המרכז החקלאי(
.  תקציבי� עבור היישובי�תמהחשש שללא ההתאגדות תחדל ההסתדרות הציונית מהעבר

ארכיו� : 2.8.1924מיו� חקלאי בבית אלפא הישיבת המרכז של פרוטוקול הראו את 
   .IV-235-4 לנוסח מעט שונה של הפרוטוקול ראו ארכיו� העבודה IV-235-3-538.העבודה

למרות ששלושה מחברי ועדת הקבוצות שנבחרה על ידי הקיבוצי� בפגישה בדגניה נכחו    82
חברי ועדת .  הכוח לנסח את התקנו� נמסר לכצנלסו� ולופט,בישיבת המרכז החקלאי

  .�הקבוצות לא נתבקשו לקחת חלק בניסוח התקנו
 15�12(ד "טז אלול תרפ�ג"י, כח המשקי� החקלאיי� בתל יוס��ראו פרוטוקול מועצת באי   83

Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ Ò˜�Ù  ראו ג� .IV-235-3-538 ארכיו� העבודה, )1924בספטמבר 
Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈÈ¯·Ú‰ ÌÈ„·ÂÚ‰82) ה"תרפ( )ג( ג .  
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ה� טענו כי .  טר� הכינוסלא נשלח אל הקיבוצי�נוסחו : למדו על תוכנו של התקנו�

חשוב מאוד לכל " לכל צדדי חיי הקבוצה והמשק ויחסי ההסתדרות"התקנו� המתייחס 

יתה ברירה אלא ינוכח התנגדות נחרצת זו לא ה. החברי� ויש לדו� בו קוד� לאישורו
המרכז החקלאי ישלח לקיבוצי� את הצעת התקנו� ואלו יודיעו למרכז להחליט כי 

בנסיבות התקופה מדובר לכל הדעות בפרק זמ� קצר . עמדת�את החקלאי תו� שבועיי� 

בהתחשב " יחליט על התקנו� ,הוועד הפועל ע� ,כמו כ� הוחלט כי המרכז החקלאי. מאוד

  ".דעת המשקי�� ע� חות

התקנו� נוסח בשפה משפטית ותא� את הנוסח . י�נוסח התקנו� אכ� נשלח לקיבוצ

די� �  מעורבות� של עורכי84.המקובל של תקנוני� לפי פקודת האגודות השיתופיות

נוכח לשונה של אל א� ,  הצעת התקנו� לא הוזכרה במפורש בשלב זהה שלבניסוח

 הנושאי� שנדונו בהצעת התקנו� דומי� לאלו 85.יתה לה� יד בדבריההצעה ברור כי ה

מער� היחסי� שבי� , מוסדות הקיבו� ודרכי ניהולו:  חוקת הקבוצותה שלדונו בהצעשנ
  86.הקיבו� לבי� החבר והקשר בי� הקיבו� לבי� ניר

א� נית� . מעטי� העירו הערות על הנוסח נוסח התקנו� נשלח אל הקיבוצי� א� רק

 משו�  הקיבוצי� ומת� אפשרות להעיר הערותלפנילראות בהלי� זה של הצגת התקנו� 

בה התאפשרה שיתה זו הפע� הראשונה והאחרונה יהרי ה, ממד דמוקרטי כלשהו

לא ממילא . מעורבות הקיבוצי� בניסוח התקנו� שלפיו יתאגדו על פי משפט המדינה

שלושי� . השפעה ממשית מצד הקיבוצי� על נוסח התקנו�' דמוקרטי'השלב ההניב 

מתוכ� אחת ,  התקבלו�תיי� מהא� רק ש, ושתיי� הערות נשלחו על ידי הקיבוצי�

   87.שהוערה אישית על ידי שאול מאירוב

  ועידת הקבוצות בבית אלפא ובחיפה

שסוגיה זו על פי א� , זמ� רב חל� עד ששוב עלתה על הפרק שאלת החוקה והתקנו�

�עיקר תשומת הלב ניתנה אותה עת לרעיו� . נחשבה על ידי הנהגת ההסתדרות כעניי� דחו
_____________________________________  

  .70הערה , ראו לעיל   84
' בעמ) 27הערה , לעיל( ראו מרגלית הוועד הפועלדי� בפעולותיו של �עורכישל למעורבות    85

497�496. 
רכי המחיה ולספק את צ, בי� היתר, שמטרתה בת של ניר�התקנו� הכריז על הקיבו� כאגודת   86

כ� נקבעו . נאי לקבלה לחברות הוא היות המועמד חבר בנירת. של החברי� באופ� שיתופי
, לדוגמה, כ�.  הכפפת הקיבו� לניר שתוצאת� היא,בתקנו� כוחות וסמכויות מיוחדות לניר

  והסכמת ניר נדרשה לש�,נקבע כי לניר זכות וטו באשר לקבלת חברי� חדשי� לקיבו�
 �10% זכות ל נקבעה לניר;ל ניראישורה שאת צרי� השינוי התקנו� . חבר או הוצאתויציאת 

 של האישוראת צריכה הוכל החלטה על אופני השימוש ביתרת הרווחי� , מרווחי הקיבו�
מחירי היבול והתוצרת , מסרה לניר הזכות להשתת� בקביעת רמת המחיהנכמו כ� . ניר

   .והערכת שווי הנכסי� של הקיבו�
' בעמ) 67הערה , לעיל (‰˜·Âˆ‰ :ורא. הערות הקיבוצי� פורסמו בצמוד להצעת התקנו�   87

157. 



  ?זר�ת או הזרה: הקיבו� ומשפט המדינה  ע"תש ה די� ודברי�

    

291  

', חבר הקבוצות והקיבוצי�' הקיבוצית במסגרת ארגונית משותפת של איחוד התנועהשל 

 תקבע את הקשר שבי� הקבוצות לבי� חברת העובדי� נתפס כתפקידושכשניסוח חוקה 
88.של הארגו� החדש

 מטרה ארגונית זו כונסו נציגי הקיבוצי� בחשו� ה שללהגשמת 

גוברת נגד הסקטור ועידה התכנסה בצל העוינות הו ה89.ועידה בבית אלפאוו ל"תרפ

, השיתופי בקרב ההסתדרות הציונית והתגברות המתח בי� ההסתדרות לבי� גדוד העבודה

ועידה ניכרו ובמהל� ה ,אכ�. הוועד הפועל ו שלממרותעד כמה שנית�  תחררששא� להש

אותות ההתנצחות שבי� הקיבוצי� השוני� ובי� הנהגת ההסתדרות לבי� נציגי גדוד 

   90.העבודה

 בתו� – חבר הקבוצות והקיבוצי� –החליטה באופ� עקרוני על הקמת ארגו� ועידה וה

ועידה בי� הקיבוצי� השוני� לא נותר ויכוחי� שהתגלעו בעת הוהובשל  91.ההסתדרות

ועידה הציג מאירוב את הצעת ורק קרוב לסיומה של ה. זמ� להתדיינות על שאלת החוקה
עניי� דחו� והאצילה הוא וקה ועידה החליטה כי השלמת ניסוחה של החוה. החוקה

 לפניאת המשימה לנסח הצעה סופית שתוצג )  ועדת החבר– כעת(ועדת הקבוצות ול

) כינוס נציגי הפועלי� החקלאיי� החברי� בהסתדרות החקלאית(ועידה החקלאית וה

לפני התכנסות " שבוע של חוקה"הוכרז על קיו�  . שתעסוק בי� היתר בעניי� ניר,הבאה

למרות דרישתו .  לש� בירורה של הצעת החוקה ועריכת תיקוני� בה,איתועידה החקלוה

 92ע� המרכז הצעת חוקהינסחו של המרכז החקלאי כי הקיבוצי� ימנו שני נציגי� ש

החליטו הקיבוצי� לנסח את החוקה בכוחות עצמ� ולא למסור את העניי� לקבוצה 

   93.מצומצמת של פקידי ההסתדרות החקלאית
_____________________________________  

תשרי '  ל„·¯, "דיוני ומסקנות מועצת אחדות העבודה לענייני הקבוצות" :הלדוגמ, ראו   88
  ).4.11.1925( ו"ז חשוו� תרפ"יו) 18.10.1925(ו "תרפ

, )רנומובסקי'צ(ב� ציו� : וכ� ראו, 2) 1.11.1925 („·¯" הודעת ועדת הקבוצות"ראו    89
 :ראוועידה ואודות העל דיווחי� ל. 2) 4.11.1925 („·¯, "תפקידיה של ועידת הקבוצות"

  ).12.11.1925 („·¯ו) 10.11.1925(„·¯ 
ÈÚÂ„˙ ,  חיי� גול�:ראו. פרוטוקול ועידת הקבוצות בבית אלפא פורס� בנוסח מלא ומבואר   90

 ÌÈˆÂ·È˜‰Â ˙ÂˆÂ·˜‰– Ï‡ ˙È· ¯·Ó·Â� ‡Ù1925) 140�24' בעמ) ב"תשס.  
 :פעילותו בתחומי� שוני� המשותפי� לקיבוצי�את ההחלטה פירטה את מבנה הארגו� ו   91

הודגש כי מוסדות כ�  ;הארגו� יפעל בשמ� של הקיבוצי� וייצג אות� בארגוני ההסתדרות
ועד הפועל וליהיו לגביה� ש ועדת הקבוצות יה שלאודות כל פעולותעל ההסתדרות ייודעו 

ניתנה הכרה לפיקוח , במילי� אחרות. אות� זכויות שיש לו בגופי� אחרי� של ההסתדרות
 ניר כבעלי� העליו� של ה שלועידה שבה ואישרה את מעמדוה. הוועד הפועלושליטה של 

כמו כ� הוחלט כי יוק� . זכותה לחתו� על חוזי� ע� ההסתדרות הציוניתאת ההתיישבות ו
ובית הדי� העליו� ,  שיפוטי בהתבסס על משפט החברי� של ההסתדרותלקיבוצי� טריבונל

  .של ההסתדרות יהווה ערכאת הערעור
 ארכיו� העבודה: 30.10.1925מיו� עדת הקבוצות וראו את מכתב המרכז החקלאי לו   92

IV-304-15.  
מיד לאחר , ע� זאת. 18' בעמ) 90הערה , לעיל (ÌÈˆÂ·È˜‰Â ˙ÂˆÂ·˜‰ ˙„ÈÚÂ,  גול�:ראו   93

ועידה וביקשה ומכתב המדווח על החלטות הלוועד הפועל ועידה שלחה ועדת הקבוצות וה
ראו מכתב ועדת . לדעת א� החלטות אלו ה� חוקיות ועולות בקנה אחד ע� חוקת ההסתדרות
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גדות של הקיבוצי� על פי משפט המדינה כלל לא עלתה על הפרק סוגיית תקנו� ההתא

   .ועידהובמש� כל דיוני ה

עידה בבית אלפא ערכה ועדת הקבוצות שני דיוני� בשאלת ובחודשי� שלאחר הו
 94.הרוח החיה בניסוח החוקה שוב היה מאירוב.  מפורטתההחוקה ולבסו� גובשה טיוט

 זה נותרו חלק ניכר מסעיפי הנוסח הקוד�  בנוסח95."דבר"הנוסח החדש פורס� בעיתו� 

שהיו עולה בבירור מנוסח ההצעה .  אול� נערכו ג� שינויי� רבי�96,ד"שפורס� בתרפ

 שתי אפשרויות ניסוח ה של אלו באו לידי ביטוי בהצג:ועדהוחילוקי דעות בקרב חברי ה

  .ענייני� חשובי�לכמה בנוגע 

עידה השלישית של ו הושלה פתיחתפני ועידה בסמו� לוהקיבוצי� נקראו ל

בה עמדה להתקבל ההכרעה בנושא ניר והתאגדות ההתיישבות ש ,ההסתדרות החקלאית

חמישי� ואחד והשתתפו בה , ו"ועידה התקיימה בחיפה בשבט תרפוה 97.החקלאית

גדוד העבודה ,  לכוח המאורג� של הקיבוצי� הארציי�98. חברי�2,569 נציגי� מקרב
הסכסו� בי� גדוד עמד ועידה ו בעת כינוס ה:ויתרה מז. ותיתה דומיננטייה, חרוד� ועי�

. המתח שוב לא היה ברקע הדברי� אלא מחולל�.  בשיאוהוועד הפועלהעבודה לבי� 

. אודות דפוס ההתארגנות הראויעל חרוד � כמו כ� פר� אז סכסו� פנימי בתו� קיבו� עי�

ות המודל הראוי לחיי� אודעל הפ� א� כ� לזירת מאבק נהדיו� על אודות חוקת הקבוצות 

הוועד (קיבוציי� בי� תפיסות עול� שונות וכ� בי� הארגוני� המרכזיי� של ההסתדרות 

לבי� קיבוצי� השואפי� למידה ) ניר/חברת העובדי� וההסתדרות החקלאית, הפועל

  99 .יותר של אוטונומיהגדולה 

_____________________________________  

 
בר רק בצעד שנועד מדושיתכ� י. IV-304-20 ארכיו� העבודה: ועד הפועלהקבוצות לו

   .להקהות את עצמת החיכו� שנוצר ע� המרכז החקלאי
ארכיו� העבודה : 29.11.1925 ועדת הקבוצות מיו� ה שלפגישהראו את פרוטוקול    94

IV-304-17 .יתה הסכמה יבעוד שה. הוחלט להשמיט מהחוקה את הפרק על עיקרי הקיבו�
.  זה תעכב את ניסוח יתר פרקי החוקההוב� כי השגת הסכ� על פרק, כי פרק כזה הוא מהותי

אל המזכירות . סמכות להמשי� בדיו�למזכירות ועדה דנה בסעיפי� שוני� והאצילה וה
   .חרוד�וליבשטיי� מעי�העבודה צורפו כמסייעי� למשימה זו אלקינד מגדוד 

  .5) 7.1.1926 ( „·¯, "הצעת חוקת הקבוצות" ועד חבר הקבוצות :ראו   95
חובות הקבוצה לציבור והפרק ובסדרי הנהלה עצמית ב, � בעבודה שכירההסעיפי� העוסקי   96

. משק הקבוצה ופירוקה נותרו בנוסח� הקוד�של יסודות השינוי בהעוסק בחלוקה או 
  .הפרק העוסק בהרכבת הקבוצה נוסח לגמרי מחדש, לעומת זאת

גרסה נכתבה כל . שלוש גרסאותבלעתי� ופרוטוקול ועידת הקבוצות בחיפה נכתב בשתיי�    97
השוואה מדוקדקת של הנוסחי� השוני� העלתה כי השונות ביניה� . כותבי�כמה על ידי 

   .IV-304-16 ארכיו� העבודה :ראו. איננה משמעותית
  .IV-304-6 ארכיו� העבודה :ראוכ� . IV-304-5 ארכיו� העבודה: ראו את רשימת הנציגי�   98
  .173�169' בעמ) 64הערה , לעיל (מרגליתלתיאור מפורט של אירועי� אלו ראו    99
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וד  מנהיג גד100.הנושא היחיד שעל סדר היו� של ועידת הקבוצות היה החוקה

לפיו יחלקו את סעיפי החוקה שהעבודה מנח� אלקינד הציע במהל� הדיו� רעיו� רדיקלי 
יש שונות רבה בי� שמאחר , לטענתו. סעיפי� מחייבי� וסעיפי רשות: לשתי קטגוריות

  צריכה להחליט עלהוועידה, הקבוצות ורק לחלק מה� יש מסמכי� משפטיי� משל עצמ�

ילו ההחלטה א� לאמ� סעיפי� אחרי� תישאר בידיו מספר מצומצ� של עקרונות יסוד וא

הציע אלקינד להפו� לסעיפי רשות ה� אלו שהעניקו שהסעיפי� . של כל קיבו� וקיבו�

נית� כא� ביטוי ברור למחויבות הגדוד לעצמאותו . לניר את מרב השליטה והפיקוח

תייחס נאלצו לה אלקינד החברי� שדיברו אחרי. ועד הפועלהארגונית והתנגדותו לו

עשרי� וחמישה נציגי� הצביעו בעד . להצעתו וברור כי חילוקי הדעות היו חריפי�

הועלת דרישה להצבעה נומינלית . הצעתו של אלקינד ועשרי� ואחד קולות נמנו נגדה

, )בחשבו� את מספר החברי� המיוצגי� על ידי כל אחד מהצירי�המביאה ספירה (
 הוועידהנשיאות .  כמתנגדי�1,138�  ו חברי� נספרו כתומכי�1,268 ובהצבעה זו

  ".ההחלטה המפתיעה"רכי התייעצות לאור מה שכינתה והחליטה על הפסקה לצ

 השלימה ע� קיומה של ההחלטה ברוח הוועידהמשנתחדשו הדיוני� דומה היה כי 

נערכה הצבעה ביחס לכל אחד מסעיפי הצעת החוקה שבנוסח שפורס� . הצעת אלקינד

לאחר מכ� נערכו דיוני� מפורטי� ביחס . יחשב כמחייב או כרצונייא�  –" דבר"בעיתו� 

 –ובדיוני� מפורטי� אלו נוסחו הסעיפי� מחדש , לאות� סעיפי� שהוכרו כמחייבי�

�כל ההחלטות התקבלו באמצעות מנגנו� של . משפט אחר משפט, סעי� אחר סעי

 זירת התגוששות דיוני� מפורטי� אלו מצביעי� על היותה של החוקה. הצבעה דמוקרטית

  .אידאולוגיה וכוחעל מאבק לאתר , משפטית
וא� על פי הכרה בהקמתה של ניר היתה שלמרות יתוצאת הדיוני� וההצבעות ה

מרבית הסעיפי� שהעניקו לניר כוחות פיקוח , תפקידי� בחיי המשקכמה הוענקו לה ש

טה ההחל. מוגבלי� על הקיבוצי� הוגדרו כסעיפי רשות בלבדלא ושליטה כמעט 

חרוד במאבק� לשמור � ניצחו� גדול של גדוד העבודה ועי�הייתה להשמיט סעיפי� אלו 

 בחרה הוועידה. של הוועד הפועלבמיוחד והסתדרות התערבות של ה�ואיעל אוטונומיה 

 החקלאית הנפתחת למחרת הוועידה לפני שיציג את החוקה ,באלקינד כנוא� מטעמה

  .היו�

כלל לא ,  ה� בבית אלפא וה� בחיפה,הקיבוצי�אלו של הפנימיי� הדיוני� הבכל 

הוזכר התקנו� שעל פיו אמורי� היו הקיבוצי� להירש� כאגודות שיתופיות לפי משפט 
  .המדינה

 כינוס� של נציגי כלל הפועלי� החקלאיי� החברי� – ועידה החקלאית השלישיתוב

ה בהתא�  הוחלט להתחיל בהפעלתה של ניר ולשנות את תקנותי– בהסתדרות החקלאית

_____________________________________  

 .מהל� הדיוני� ראו ש�של לתיאור   100
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 לניסוח התקנו� של המשקי� –  ועדת ניר– נבחרה ועדה מיוחדת 101.לתיקוני� שנתקבלו

ניסוח חוקת  ל– וכחלק מחוזה זה ,מתיישבי�לניסוח החוזה בי� ניר ל, כאגודות שיתופיות

להישלח למשקי� לקבלת היו חוקות אלו אמורות ). קבוצתיי� או מושבי�(המשקי� 
התנגדות מצד אחד המשקי� או של נקבע כי במקרה . וררכי עיו� ובירוהערותיה� לצ

, שלושה חברי קיבוצי�.  ועדת נירה שלהארגוני� תעבור השאלה שבמחלוקת להכרעת

. ועדת נירונבחרו ל, בה� כצנלסו�, חבר מושב אחד ושניי� מאנשי המרכז החקלאי

 אודותעל  ועידת הקיבוצי� יה של החקלאית התעלמה לחלוטי� מהחלטותהוועידה

רט פרוטוקול יבכל הנושאי� האחרי� פ.  החלטות בנות ימי� ספורי� בלבד– החוקה

בנושא ועידת א� ,  את פרטי הפרטי� של דברי הנואמי�"דבר" שפורס� בעיתו� הוועידה

שורות לאקוניות בכמה  –כל שנאמר בפרוטוקול .  שתיקה–הקיבוצי� וחוקת הקיבוצי� 

 החקלאית הוועידהוקה ירד מסדר יומה של  הוא שבמושב התשיעי הוצע כי נושא הח–

אודות על  לא מספר דבר "דבר"עיתו�  102.ויועבר למועצה החקלאית והצעה זו נתקבלה
קשה לתאר כי מנהיגי ההסתדרות וחברי קיבו� הנאמני� לא . שהתרחש מאחורי הקלעי�

לה� התנגדו לעמדת הקיבוצי� הארציי� הסוררי� ותכננו להעביר את ההלי� לפסי� 

בכ� . בה� תובטח שליטת� על ההחלטות המתקבלותשורוקרטיי� ולגופי� מצומצמי� בי

  .הקיבוצי�החליטו שעליה שלא אפשרו לאלקינד לנאו� הועלמה החוקה 

   דיוני המועצה החקלאית

 ההחלטה של נציגי כלל : כלומר–  החקלאית בחיפההוועידההחלטות על פי 

 של ועדת �עניי� התקנו� והחוקה לידיה נמסר – הפועלי� החקלאיי� החברי� בהסתדרות
נמצא בתוו� שהמועצה החקלאית שהיא גו� של נציגי� של ו, שה חברי�יועדה בה ש, ניר

גופי� אלו ). המרכז החקלאי( החקלאית לבי� הנהלת ההסתדרות החקלאית הוועידהבי� 

לא היו של הקיבוצי� בלבד ונציגיה� של הקיבוצי� א� לא היוו רוב בקרב החברי� 

בדר� זו הוצא ניסוח התקנו� והחוקה מידיה� של הקיבוצי� והועבר לידי . בגופי� אלו

 גופי�  היו אלה– לו חשוב מכ;לא רק את הקיבוצי�שייצגו , גופי� מצומצמי� במספר�

תכונות אלו של הגופי� מקבלי ההחלטה . השפעה מכרעתהייתה לוועד הפועל בה� ש

הביורוקרטיזציה של המשפט הועצמה ורה זו בצ. מסבירות את הנוסח הסופי של החוקה

  .וההחלטות העצמאיות של הקיבוצי� אודות חוקת� היו כלא היו

למרות שמסמ� הכולל את נוסח חוקת הקבוצות עליו החליטו הקיבוצי� בועידת� 
תו� התעלמות מהחלטות , ה המועצה החקלאיתטי החל103,צהבחיפה היה לפני באי המוע

_____________________________________  

 בינואר 30(ו "כה שבט תרפ�בת גלי� טו,  החקלאית השלישית חיפההוועידהראו החלטות   101
 ודה ארכיו� העב:ראוכ� . IV-235-3-195ארכיו� העבודה ): 1926 בפברואר 9 עד

IV-235-3-751.  
102  ¯·„) 4.2.1926.(    
    ).18.10.1926(„·¯ ראו הדיווח ב  103
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ישובי� י להלחו ניסוח החוקה תו� חודש ולש אתיר להשלי�לקרוא לוועדת נ, הקיבוצי�

 הוסכ� כי בעוד חודשיי� יתקיי� כינוס נוס� כדי 104.ולסניפי ההסתדרות החקלאית
  . מלאכת מחיקת ההחלטות הדמוקרטיות של הקיבוצי� הושלמה. לאשר את החוקה

מושב זה . ז"שמואל באדר תרפ�המושב השני של המועצה החקלאית התקיי� בג�

 מלבד חברי המועצה והמרכז 105.וקדש לשאלות משפטיות של התקנו� והחוקהה

 נושא החוקה עלה 106.גוריו��  ובה� ב�הוועד הפועלג� שני חברי בו השתתפו  החקלאי

הסעי� העוסק בקיבוצי� על חרוד ערער   דווח כי קיבו� עי�107.מיד בתחילת הכינוס

הובעה הדעה . יתר הקיבוצי�ארציי� א� מעבר לכ� לא התקבלו שו� תגובות והערות מ

כי ליישובי� לא היה די זמ� לדו� בחוקה וזאת בשל היות� טרודי� בנושאי� דחופי� 

חברי� א� התלוננו כי ועדת ניר טר� התכנסה לדו� בחוקה כ� שהדיו� וכמה , יותר

נציג המרכז . הוחלט לדחות את הדיו� על החוקה לפיכ�. במועצה נעשה בטר� עת
.  של התקנו� הוכנה וכי הוקמה ועדה לגימור הניסוחהווח כי טיוטדי, קולר, החקלאי

כנראה בשל איו� ההסתדרות הציונית , חברי הקיבוצי� טענו כי נושא התקנו� דחו� יותר

מכא� נסב הדיו� על שאלת היחס . עדר התאגדות פורמליתילהפסיק את הסיוע הכספי בה

  . ותפת תנסח את שניה�בי� שני המסמכי� המשפטיי� והוחלט כי ועדה אחת מש

.  של החוקההככל הנראה נפגשה ועדת ניר במהל� דיוני המועצה וניסחה טיוט

 החוקה נשלחה 108.עה ועדת נירי שהצהלאשר את הטיוט, לפיכ�, המועצה החליטה

אז יחליטו ועדת ניר והמרכז ו, תבקשו להעיר הערותיה� תו� חודשואלה הלקיבוצי� 

מוב�  . המועצה להתערב בעניי� תידרשעדר הסכמהי בה;החקלאי א� לקבל הערות אלו

פסי החוקה ובקשה להודיע לא יאוחר מתו� ארבעה שבועות את ההערות וכי משלוח ט
הוחלט ג� כי המרכז . לסעיפי החוקה לא אפשרו קיו� דיו� ממשי בקיבוצי� השוני�

  .תו� ניסיו� להתאמה בי� התקנו� לבי� החוקה, סח סופי של התקנו�החקלאי יכי� נו

 שפורסמה לפני ועידת הקבוצות ההצעה דמתה לנוסח 109שרה המועצהיהחוקה שא

בדיקה מדוקדקת של סעיפי החוקה מגלה כי כמעט כל הסעיפי� שהוכרזו , אכ�. בחיפה

, נקו כוחות שליטהלניר הוע. ועידה כסעיפי רשות הוחזרו לנוסח המחייב של החוקהוב

א� מעבר לאלו שנקבעו בנוסחי� , פיקוח והתערבות מוגברי� בענייניה� של הקבוצות

_____________________________________  

ארכיו� : 1926 באוקטובר 21�17ראו החלטות המושב הראשו� של המועצה החקלאית   104
  .IV-235-3-1349 העבודה

    .1) 28.2.1927(„·¯  :ראו ההזמנה למושב השני של המועצה החקלאית   105
106  ¯·„) 3.6.1927.(  
  .IV-235-4ארכיו� העבודה : שמואל�ראו פרוטוקול המועצה החקלאית בג�  107
ארכיו� העבודה : 1927 במר� 5�3ראו המושב השני של המועצה החקלאית בג� שמואל   108

IV-235-3-1349.   
: טיוטות הנוסחאת שמואל ו�המועצה החקלאית בג�שאימצה נוסח חוקת הקבוצות את ראו   109

   .�IV-235-3-1325ו IV-235-3-741ארכיו� העבודה 
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הקיבוצי� היו .  על גדוד העבודה הושל�הוועד הפועלניצחו�  110.קודמי� של החוקה

  הקיבו� הארצי והקיבו� המאוחד–עסוקי� אותה עת בגיבוש מסגרות ארגוניות חדשות 

שאלת החוקה של הקיבוצי� במסגרת . ארגוני� החדשי� לרבות ניסוח חוקה ל–
לא זכתה ככל הנראה לתשומת לב מרובה בהיותה קשורה בניסיו� הכושל  ההסתדרות

  . לארג� את כל הקיבוצי� במסגרת אחת

במושב השלישי של המועצה החקלאית הוחלט כי ההצבעה הסופית על החוקה 

ועדת ניר וצור� ל,  של ההסתדרותדינה�עור�, ד משה זמורה"עו. תיער� בכינוס הבא

, עתה את זמורהשכללה  , אשר לתקנו� הוחלט כי ועדת ניר111.ונמסרה לו זכות הצבעה

  .המלא לסיי� את נושא הרישו� של הקיבוצי� תגבש נוסח סופי ונית� לה הכוח

 �החוקה קיבלה אישור סופי במושב הרביעי של המועצה החקלאית והוענק לה תוק

 בפרסומיה הרשמיי� של ההסתדרות מופיע נוסח זה 112. ההסתדרותמשפטי מחייב בתו�

 החוקה שנכתבה על ידי אלו שפעלו 113.של חוקת הקבוצות ע� חוקות ותקנוני� אחרי�
חוקת " היא המופיעה בספרי� הרשמיי� תחת הכותרת המטעה הוועד הפועלמטע� 

  .בוצי� ה� שקבעו את חוקת�יהמשמיעה לכאורה כי הק, "הקבוצות

כל תפקיד בהסדרת חייה� של מילאה זו לא , אודות החוקהעל מרכזיות הדיו� למרות 

חלק נכבד מהחוקה עסק . התקבלותהמרגע החוקה נותרה בבחינת אות מתה . הקיבוצי�

תכנית זו לא יצאה בסופו שא� מאחר ,  מער� היחסי� בי� הקיבוצי� לבי� נירה שלבשאל

תוק� המחייב של מסמ� זה לא ה 114.הפכה לחסרת משמעותנשל דבר אל הפועל החוקה 

 הוקמו באותה תקופה ארגוני� בד בבד. עדר לגיטימציה ועניי� מצד נמעניויהיה ממשי בה

.  ולכל אחד מה� חוקה משלו–  הקיבו� המאוחד והקיבו� הארצי– קיבוציי� מרכזיי�

, אודות המשפט בקרב הקיבוצי�על הלי� חיבורה של חוקת הקבוצות יצק דפוסי חשיבה 
 ה שלהסדרה המשפט חלק ממער� ו שלזיהויו של המשפט ע� הארגו� והיותאת עיקר וב

_____________________________________  

 קבלת חברי� לקבוצה טעונה ;ועבר לנירימהרווח הנקי של כל משק  10%נקבע כי , לדוגמה  110
 בנוגע לקיבוצי� ארציי� נקבע כי התאחדות ע� קבוצות אחרות או ;תמיד אישור של ניר

כשהחלטת ההצטרפות לקיבו� ארצי מחייבת  הצטרפות לקיבו� ארצי טעונה הסכמה של ניר
ב של שלושה רבעי� מחברי הקבוצה ואילו החלטה בדבר עזיבת קיבו� ארצי יכולה רו

 החלטות שתי הצבעות שביניה� פסק זמ� של חצי  על כ� דרשונוס�. להתקבל ברוב פשוט
  .שנה

 ארכיו� העבודה: 1927יוני , ראו החלטות המושב השלישי של המועצה החקלאית  111
IV-235-3-1349.  

ארכיו� העבודה : 1927נובמבר , הרביעי של המועצה החקלאיתראו החלטות המושב   112
IV-235-3-1349 . הצטרפות ועזיבה מקיבו� ארצישהוחלט כי מאחר �, הוגש ערעור על סעי

 . יערו� המרכז החקלאי משאל בנושא בי� חברי המועצה
בו מופיעות בי� שזהו פרסו� של ההסתדרות ). ח"תרצ ( Â¯„˙Ò‰‰ ˙Â˜ÂÁ˙:לדוגמה, ראו  113

תקנו� קופת , תקנו� משפט החברי�, חוקת העבודה השיתופית, היתר חוקת ההסתדרות
 . תקנות ניר וחוקת הקבוצות, חולי�

 "ניר"מהחברה להתיישבות עובדי� ל",  יצחק גרינברג:לנסיבות כישלונה של תכנית ניר ראו  114
  .207) א"תשנ( ו ˘ÌÈ˘¯Â, " גלגולי החברה להתיישבות עובדי� בשנות העשרי�–
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תפיסת המשפט כמער� פנימי של הארגו� . מערכות יחסי� בתו� התנועה הקיבוצית

  115.הסיטה את משפט המדינה אל השוליי�

�   1927נוסח , תקנו	 הקיבו

 רש� האגודות ד זמורה לניהול משא ומת� ע�"לאחר ההחלטות של ועדת ניר פנה עו

גוריו� את � במבט לאחור תיאר זמורה מגעי� אלו כממושכי� והזכיר לב�. השיתופיות

 ה של השווא116.השתתפותו במשא ומת� על הענקת זכות וטו לניר בתקנו� הקיבוצי�

1927�נוסח התקנו� שגובש בבי� הד ל"נוסח התקנו� שפורס� בקוב� הקבוצה בתרפ 

לניר זכות  בי� השאר העניק התקנו� .כויותיה של נירבכוחה וסמעלייה ניכרת מצביע על 

 שלדעת ניר אינ� אספה הכללית של הקיבו� ולהטיל וטו על החלטות האספהלהשתת� ב

נעשה כא� שימוש במכשיר . עולות בקנה אחד ע� תקנו� ניר או ע� עקרונות הקואופרציה
באורח  זכות להטלת וטו שהקריטריו� להפעלתה מנוסח –שליטה חרי� במיוחד 

דמה מאוד לתוכנה של החוקה הביורוקרטית של , בנוסחו החדש, התקנו� 117.עמו�

  .במוב� זה אכ� הושגה התאמה בי� המסמכי� המשפטיי�. הקיבוצי�

במכתב הנלווה נאמר כי זהו נוסח .  נשלח התקנו� אל הקיבוצי�1927בספטמבר 

 וכי הקיבוצי� התקנו� שחובר על ידי ועדת ניר בהתא� להחלטות המועצה החקלאית

 המעניקי� ייפו כוח למרכז החקלאי לטפל בכל ,נדרשי� לחתו� על הטפסי� שצורפו

  118.הלי� הרישו�

 הרישו� בוצע 119.החלו הקיבוצי� ברישומ� כאגודות שיתופיותמועד זה סמו� ל

ירשמו על י הובטח כי הקיבוצי� :כלומר, ד זמורה"משרדו של עות על ידי כמעט בלעדי
היה כא� ביטוי . בו נמסרו לניר הכוחות המיוחדי�ש ועדת ניר השחיברפי התקנו� 

 �שליטה על הליכי הרישו� של צור�  להוועד הפועלהפעיל שלמכשיר שליטה נוס

דמי הטרחה שגבה המשרד נראו לקיבוצי� גבוהי� מדי שמאחר . הגופי� ההסתדרותיי�

רש כי כל הליכי  התערב ודהוועד הפועל אול� 120,די� נוספי�� ה� החלו לפנות לעורכי

הדי� של �  משרד עורכי:כלומר, הרישו� יבוצעו א� ורק באמצעות משרדו של זמורה

  . ההסתדרות

_____________________________________  

 .178�177' בעמ) 64הערה , לעיל( מרגלית :ראו  115
לטיוטות של . IV-208-1-603 ארכיו� העבודה: 1.1933וועד הפועל ראו מכתב זמורה ל  116

   .IV-235-3-741  ארכיו� העבודה:התקנו� ראו
' בעמ )27הערה , לעיל(מרגלית  :מעורפל של הטלת וטו ראוהניסוח  העל משמעות  117

494�492.  
  .IV-235-3-749 ארכיו� העבודה: 7.9.1927ראו מכתב המרכז החקלאי מיו�   118
שה קיבוצי� נרשמו בשנת יש, לפי הרישו� בתיקי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית  119

. �1932 ותשעה ב�1931שה ביש, �1930שניי� ב, �1929אחד ב, �1928חמישה ב, 1927
  .הודעות על רישו� הקיבוצי� הופיעו באופ� סדיר בעיתו� הרשמי

  .IV-208-1-1-277Bראו ההתכתבות בארכיו� העבודה   120
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  1934, תקנו	 לדוגמה

 תאמה את כוונתו של המחוקק המנדטורי 1933פקודת האגודות השיתופיות משנת 
הלי� תכחלק מ. להעניק לרש� האגודות תפקיד אקטיבי יותר בסקטור הקואופרטיבי

בי� היתר התקנו� של , לפתה של הפקודה החל ג� בירור נוסח� של תקנוני� קודמי�הח

בעיקר , שינויי� בנוסח התקנו�כמה הרש� המלי� על עריכת . 1927הקיבוצי� משנת 

ו  את הדיוני� על נוסח121.וטוולרבות זכות ה, אלו הקשורי� בזכויות המיוחדות של נירכ

רבו את יעמצד� ש(הדי� של ההסתדרות � י תקנו� הקיבוצי� ניהל הרש� ע� עורכשל

היה זה . וללא ייצוג או מת� זכות טיעו� לתנועות הקיבוציות עצמ�, ) ואת נירהוועד הפועל

  . דינה� י אנשי ההסתדרות ועורכיל ידמוב� מאליו כי העניי� ינוהל ע

 ניסה לשכנע את רש� האגודות השיתופיות כי מה שהוא תופס כהפרה הוועד הפועל

מימוש האופי הייחודי של את  רק אמצעי להבטיח הואנומיית הקיבוצי� של אוטו
 הרש� נותר 122. שמטרת� היא השגת המטרה הלאומית,האגודות הקשורות בהסתדרות

 לקיבוצי� התקנו� לדוגמה על נוסח שא ומת�וטו של ניר והמובעמדתו המתנגדת לזכות ה

השינוי המהותי בנוסח  123.הדי� של ההסתדרות� בהשתתפות משרד הרש� ועורכי, נמש�

ללא , � הפיכתה לחברה בקיבו�תו – וטו של נירוי הרש� היה ביטול זכות הל ידשאושר ע

לניר .  הכללית של הקיבו� שלו קול אחד בלבדאספהע� זכות למנות נציג ל, חבות כספית

א� הוענקה הזכות לדרוש כי החלטות שלדעת ניר נוגדות את תקנותיה או שאינ� תואמות 

י ל ידשימונה ע(ינטרס הכללי של הקואופרציה העובדת יופנו לדיו� בטריבונל את הא

סעיפי� אלו אמנ� העניקו לניר . והחלטתו של גו� זה תחייב את הקיבו�) הוועד הפועל

בתקנו� הקוד� לה וטו שהוענקה הוא� בהשוואה לזכות , פיקוח על פעולותיו של הקיבו�
על  – הוועד הפועלמרותו של ב: ר דיוקליתו – מרותהניכרת ביתה כא� החלשה יה

  .הקיבוצי�

דבר שלכאורה הפ� את , שינויי� אלו שהוכנסו לתקנו� פעלו לטובת� של הקיבוצי�

ה יתה השפעי לשינויי� אחרי� הא�, מעורבות� בהלי� ניסוח התקנו� ללא הכרחית

קבלת� נקבע כי חברי� חדשי� ישלמו סכו� כס� ע� , לדוגמה, כ�. שלילית על הקיבוצי�

הקיבוצי� , מכל מקו�. דבר שנגד את תפיסת� של הקיבוצי� את עצמ� כקהילה, לקיבו�

בהדרכתו של משרד , ע� זאת. כלל לא היו צד מעורב בדיוני� על נוסח התקנו� החדש

_____________________________________  

הערה , לעיל( מרגלית :על דרישותיו ועמדותיו של רש� האגודות לשינוי נוסחי תקנוני� ראו  121
  .496�495' בעמ) 27

: 6.3.1933 מיו� הוועד הפועלראו סיכו� פגישה בי� רש� האגודות השיתופיות לבי� נציגי   122
   .IV-235-3-603 וארכיו� העבודה IV-235-3-426 ארכיו� העבודה

ר מיו�  וניהוועד הפועלשירה ממשרדו של זמורה אל �קרונגולד וברד "� של עוהראו מכתב  123
ומכתב המרכז החקלאי לזמורה מיו� , IV-208-1-603ארכיו� העבודה : 13.5.1933
ד קרונגולד למשרד הרש� " שלח עו1933ביוני . IV-235-3-426 ארכיו� העבודה: 10.5.1933

  ארכיו� העבודה:ראו. י הרש�ל ידנוסח בעברית ובאנגלית של התקנו� וזה הנוסח שאושר ע
IV-235-3-1204.   
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 בנוסח החדש 1927הדי� של ההסתדרות פעלו הקיבוצי� להחלפת התקנו� משנת �עורכי

יתה כבר ציות שלא מדעת ללחצי� יזה הפעולה ה נית� לטעו� כי בשלב 1934.124משנת 
דינה כמתווכי� �תפקיד של ההסתדרות ועורכיה. חיצוניי� שהופעלו על הקיבוצי�

דינו ה� � ועורכיהוועד הפועלהיה זה ברור מאליו כי . משפטיי� כבר היה ממוסד

היה זה ביטוי נוס� .  הרשויות המשפטיות של המדינהלפנייצגי� את הקיבוצי� ישמ

  .  על קשרי הגופי� ההסתדרותיי� ע� משפט המדינההוועד הפועלונופול שיצר לעצמו למ

העולה מהתיאור המפורט שהוצג לעיל הוא שהלי� ההסדרה המשפטית של 

הקיבוצי� בשנות העשרי� והשלושי� הוא המקור לנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט 

: ני מסמכי� משפטיי�ההתארגנות המשפטית של הקיבוצי� כללה ניסוח של ש. המדינה

בניגוד להלי� מורכב ועשיר של הפעלת כוח והתנגדות לחוקה הוצג . חוקה ותקנו�

בעיקר בשל סיבות חיצוניות שכדי להתגבר עליה� נדרשת פעולה של , התקנו� כהכרחי
דמוקרטי של ניסוח החוקה היה ניסוח התקנו� בעיקר � בניגוד להלי� המעי�. ההסתדרות

. המהל�שהובילו את דינה ה� �וב� זה שאנשי ההסתדרות ועורכיבמ, הלי� ביורוקרטי

כעניי� משלי� , התקנו� על פי חוק המדינה הוצג בסופו של דבר על ידי ההסתדרות כנספח

על המשפט הפנימי של ההסתדרות הועמד במרכז החשיבה .  למשפט הפנימי– לחוקה

עניי� המוסט , ירמלפו משפט המדינה נתפס בבחינת הכרח  ואילואודות עול� המשפט

משפט המדינה דומיי� כשיי� לתחו� הפעילות של מנהיגי . לשוליי� של העול� המשפטי

כ� נוצר נתק תודעתי בי� . עניי� הרחוק מחיי היומיו� של הקיבו� וחבריו, ההסתדרות

   .הקיבוצי� לבי� ההסדרה המשפטית הפורמלית מצד משפט המדינה

  מיסודה של זרות. ה

ק ממשפט המדינה לזרות שמופעיה ה� חוסר ידיעה בקרב חברי כיצד הפ� הריחו

שאלה זו מצריכה מחקר היסטורי מקי� ? ג� א� מצייתי� לו, הקיבו� על קיו� התקנו�

הזמ� והאירועי� השוני� בחייה הסוערי� של התנועה ציר לאור�  –נוס� שיתחקה 

חלק זה של , זאתע� . אחר מכלול יחסיה� של הקיבוצי� ע� משפט המדינה –הקיבוצית 

המאמר ינסה להצביע על גורמי� שפעולת� המצטברת הביאה לכ� שתודעת הזרות כלפי 

  .משפט המדינה שומרה לאור� זמ�
הנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינה הוא , כפי שנטע� בחלק הקוד� של המאמר

 בו הוסט משפט המדינה לשוליי� של התודעהשתולדה של הלי� ההתארגנות המשפטית 

_____________________________________  

 ארכיו� העבודה: 1934ינואר , ו הנחיות לרישו� מאת משרדו של זמורה אל הקיבוצי�רא  124
IV-235-3-1204 . מעיו� בתיקי הקיבוצי� במשרדי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית

 וכי האחרי� 1935עולה כי אישור הרש� לשינוי התקנו� נית� למרבית הקיבוצי� בשנת 
  .1938�1936החליפו את התקנו� בשני� 
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 ליצירת מונופול על הקשרי� בי� הוועד הפועל בשל האינטרסי� של אנשי ,הקיבוצית

אליה� התייחסו הסברי� שא� ג� הגורמי� . רשויות המנדטלהגופי� ההסתדרותיי� 

 ו שלהתפיסה הרווחת בדבר היות, כ�. קודמי� בספרות תרמו לחיזוק הנתק התודעתי
להשתמש  ודאי תרמה לחוסר הרצו� שלטו� המנדט שלטו� עוי� להתיישבות היהודית

הנתק ממשפט המדינה . ובמשפט זה או לפנות אל הרשויות המשפטיות הרשמיות של

בי� , רווחה בה� תפיסה תרבותית המתנגדת לפיקוח משפטישודאי מוב� ביחס לקיבוצי� 

 בעיקר – בשל היותו של המשפט זר לאינטימיות הקבוצתית ובי� בשל זיהוי המשפט

  .  ע� מנגנוני השליטה המעמדית בחברה הקפיטליסטית– משפט המדינה

ע� הקמת� של התנועות הקיבוציות השתנה מבנה הפעילות של הקיבוצי� במסגרת 

התנועות נטלו את . א� ניכרת ג� המשכיות של דפוסי הפעולה ביחס למשפט, ההסתדרות

 של יחסיה�.  כמתוו� בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינההוועד הפועלמקומו של 

י מנהיגי� פוליטיי� של התנועה ל ידומתוו� ענותר עקי� הקיבוצי� ע� משפט המדינה 
תפקיד מרכזי במיסוד למלא כוח ואינטרסי� המשיכו , באופ� זה. ה השתייכוילשא

   125.המשכיות של תודעת הזרותבו

בתקופת המנדט ולאחר ,  רש� האגודות השיתופיותו שלמשרדבג� דפוסי הפעולה 

ככלל נקט הרש� מדיניות של . תודעת הזרותשל תרמו להמשכיות , הקמת המדינה

בתקופת . להתערבשהיו לו סמכויות חוקיות על פי ביחס לקיבוצי� א�  התערבות� אי

ראה הרש� לעצמו תפקיד של פיתוח הקואופרציה , ולפחות מאז שנות השלושי�, המנדט

הודי כמתנהל באורח ה הערבית והחשיב את הסקטור הקואופרטיבי הייבקרב האוכלוסי

מעמד� הפוליטי החזק של הקיבוצי� , מ� הסת�,  לאחר הקמת המדינה תר�126.ראוי

 פקודת  שלהפיקוח מצד המדינה על ציות להוראות. ההתערבות� אישל מדיניות הלהמש� 
 מילוי הדרישות ה שלתקנו� היה מוגבל לבדיקלושמכוחה תקנות ל, האגודות השיתופיות

לשאת ולא � היה זה נוח ויעיל לנהל מגעי� ע� גו� מייצג  עבור הרש127.יותפורמלה

עדר פיקוח מעמיק של הרש� תר� לתפיסה של יה. של קיבוצי�גדול ולתת ע� מספר 

  .חיי היומיו� של הקיבו�לא רלוונטי למשפט המדינה כ

 תגורמי� שפעולת הגומלי� ביניה� מסבירה את תודעכמה האמור לעיל מצביע על 

כפי שנטע� ?  א� כיצד נית� להסביר את הציות למשפט זה;מדינהזרות כלפי משפט הה

צורת למשפט המדינה לא הציב דרישות מהותיות כלפי הקיבוצי� בכל הקשור , לעיל

_____________________________________  

 Paul J. DiMaggio, “Interest and :על המשכיות� של מנגנוני� ממוסדי� בארגוני� ראו  125
Agency in Institutional Theory”, Institutional Patterns and Organizations (Lynne G. 

Zucker – ed., 1988) 3.  
' בעמ) 27ערה ה, לעיל(  מרגלית:על מדיניות הפעולה של רש� האגודות השיתופיות ראו  126

468�465. 
 :על העדפת רשויות שלטוניות לאמ� ביטויי� של ציות סמלי הנית� לזיהוי בקלות ראו  127

Lauren B. Edelman, “Legal Ambiguity and Symbolic Structures: Organizational 
Mediation of Civil Rights Law”, 97 Am. J. Sociology (1992) 1531, p.1568.   
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.  בחיי� הפנימיי� של הקיבוצי�ותוככלל נמנע מהתערב, ההתאגדות הקואופרטיבית

 דפוסי� 128, פעולה במרחב הפעולה של הקיבוצי� נוצרו ומוסדו רוטינות של:ויתרה מז
בהתא� . שימרו את הזרות א� דאגו לציות של הקיבוצי� לתקנו�שחוזרי� ונשני� 

ל שנשלטה ע, להוראות פקודת האגודות השיתופיות הוקמה ברית פיקוח עבור הקיבוצי�

חות כספיי� "ביקורת חשבונות והכנת דו לענוס�  129.י ניר וזכתה בתמיכתו של הרש�יד

הליכי , קוח פיקחה על ההליכי� של כינוס וניהול אספות כלליותברית הפי, של הקיבוצי�

יות של פקודת האגודות פורמללהבטיח ציות לדרישות הכדי , קבלת חברי� חדשי� ועוד

ברית פיקוח חילקה לקיבוצי� טפסי� סטנדרטיי� אות� . השיתופיות והתקנות שעל פיה

� אלו כללו דיווח על טפסי.  למלא– ככל האגודות השיתופיות – נדרשו הקיבוצי�

הטפסי� הפכו לדר� ). מזכירות הקיבו�( הכלליות וישיבות של ועד ההנהלה   האסיפות

כל המגעי� של נוהלו באופ� זה . המקובלת באמצעותה פיקחו על מילוי הוראות הפקודה
גופי� שאינ� . הקיבוצי� ע� הרש� באמצעות ברית הפיקוח או התנועה הקיבוצית

י הקשור בהסדרה המשפטית של פורמלחראי� לקיו� כל הצד ההקיבו� עצמו היו א

י לדרישות פרוצדורליות פורמלכל שנדרש מהקיבוצי� היה ציות . הקיבו� מצד המדינה

יתה לתקנו� יבחיי היומיו� של הקיבו� לא ה. שנקבעו על ידי ברית הפיקוח המיוחדת לה�

משפט של  הציות לדרישות בדר� זו מוסדו דפוסי. ולהוראותיו המהותיות נוכחות ממשית

התודעה המשפטית של זרות כלפי התקנו� . זרותה תהמדינה בלי שהדבר ערער את תודע

  .מוסדה

  הקיבו� ומשפט המדינה, תודעה משפטית. ו

שהיה המסד  נתק –הנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינה , לעילכפי שתואר 

י קבוצת ל יד של הפעלת כוח עא תוצרוה –לכינונה של תודעת זרות כלפי משפט המדינה 

שפעלו להשגת הגמוניה על כל הגופי� המסונפי� להסתדרות , הוועד הפועל, מנהיגי�

באמצעי� משפטיי� שמקור� , בי� היתר, לצור� כ� נעשה שימוש. ועל כל חברי הארגו�

תו� הצגת תוכנו של משפט זה כחלק מהמער� התרבותי של , במשפט המנדט הבריטי

הרחקת� של הגופי� ההסתדרותיי� . כתו למשפט הפנימי של הארגו�ההסתדרות והפי

 אפשר לו למצב הדבר. הוועד הפועלממשפט המדינה שירת היטב את האינטרסי� של 
  .משפט המדינה לו מונופול על הקשר ע� עצמו כמתוו� משפטיאת 

_____________________________________  

 Sidney G. Winter, “Survival, Selection and Inheritance in :על רוטינות ראו  128
Evolutionary Theories of Organizations”, Organizational Evolution: New Directions 

(Jitendra V. Singh – ed., 1990) 269, pp. 274-277.  
על השירותי� .  לפקודת האגודות השיתופיות2 עי� ס:פיקוח ראוהרתה של ברית להגד  129

תקנות ( לפקודת האגודות השיתופיות 11ברית פיקוח לחבריה ראו תקנה שסיפקה השוני� 
  .1376ת "ק, �1975ה"תשל, )בדבר ניהול וביקורת חשבונות
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מנגנוני שליטה של ברפרטואר להשתמש  הוועד הפועל  ניסהבמקרה של הקיבוצי�

שאיפות היו קיבוצי� מאחר שלא� , לרשותו ביחס ליתר הגופי� ההסתדרותיי�שעמד 

 הוועד הפועלנאל� , חזקות יותר לאוטונומיה ובהיות� בעלי משאבי� להפעלת התנגדות
הטקטיקה של פיצול ההתארגנות המשפטית של הקיבוצי� לשני . לפעול בדר� שונה

לוועד הפועל הועילה , הציוניתשבחלקה נדרשה עקב דרישותיה של ההסתדרות , אפיקי�

מערכות יחסי� היה עניי� של ניסוח , בעול� המשפטי של ההסתדרות. בקידו� מטרותיו

 לבי� הוועד הפועלמאבקי� סביב אידאולוגיה וכוח כגו� המאבק בי� . של כפיפות ומרות

פי�  לסעי,בי� היתר, תורגמו, חרוד�  או חילוקי הדעות בינו לבי� קיבו� עי�,גדוד העבודה

נית� . יתה דר� ניהולו של מאבקיהכללת סעיפי� ומחיקת� ה. משפטיי� בתקנו� ובחוקה

  מעבר130:לזהות דפוס פעולה חוזר באופ� ניהול מאבק משפטי על ידי הועד הפועל

של קבלת הלי� ביורוקרטי  לא אופי דמוקרטי יותרשהיה בעל שלב קבלת החלטות מ

השפיעה שהנהגת ההסתדרות לות הארגוני� הנהשל ועדות מיוחדות או החלטות בידיה� 
חקיקת הקבוצות נית� לזהות את היוזמה לבמקרה של חוקת . השפעה מכרעתעליה� 

רצו� הוועד הפועל באמצעי שליטה על הקיבוצי� והגבלת האוטונומיה כנובעת מחוקה 

על , ברל כצנלסו�,  השפעתו הרבה של אחד ממנהיגי ההסתדרותכמו ג� ממידת, שלה�

במקרה . שהיה גור� יוז� ופעיל ביותר בחיבורה של החוקה, יבו� שאול מאירובחבר הק

המעבר להלי� כמו דמוקרטי בא לידי ביטוי בדיוני� של ועידת הקבוצות , של החוקה

כהלי� ביורוקרטי בידיה� של היתה סיומו של ההלי�  א� ,החל מדגניה ועד חיפה

 במקרה של .ועד הפועל מכרעתהמועצה החקלאית וועדת ניר שבה� הייתה השפעת הו

 הנהגת ההסתדרות לגבי ה שלעמדתשדחו הקיבוצי� את  יכי אחרניכר הקיבוצי� 

 להעברת החוקה שלב הוועד הפועלפעל , יה�ההסדרי� המאפשרי� פיקוח ומרות על
אחרי שלב לגופי� יותר ויותר מצומצמי� במספר� ויותר ויותר קרובי� בהרכב� לבעלי 

הנוסח הסופי של החוקה אכ� קובע מער� סמכויות וכוחות של כ� . ועד הפועלהכוח בו

 בהתנהלות הפנימית האוטונומית הוועד הפועלהתערבות מלמעלה על ידי עושי דברו של 

החלק הדמוקרטי היה קצר ביותר ולמעשה כמעט לא , במקרה של התקנו�. של הקיבוצי�

ו אוגדו על פי משפט פי לשעהלי� גיבושו של המסמ� בתנית� לקיבוצי� פתחו� פה 

  .המדינה

בניגוד להלי� מורכב ועשיר . ניסוח תקנו� הקיבו�בד בבד ע� חוקת הקבוצות גובשה 

בעיקר בשל סיבות , התקנו� הוצג כדבר הכרחי, של הפעלת כוח והתנגדות ביחס לחוקה

בניגוד , ניסוח התקנו�. חיצוניות שכדי להתגבר עליה� נדרשת פעולה של ההסתדרות
היה בעיקר הלי� ביורוקרטי במוב� זה שאנשי , דמוקרטי של ניסוח החוקה� עי�להלי� המ

התקנו� על פי חוק המדינה הוצג . דינה ה� שהיו מוביליו של המהל��ההסתדרות ועורכי

 :ובמילי� אחרות ;למשפט הפנימי, י� משלי� לחוקהיכענ, על ידי ההסתדרות כנספח

הדי� �מעמד� של אנשי ההסתדרות ועורכיבהלי� זה כונ� . משפט המדינה הוסט לשוליי�
_____________________________________  

 .482' בעמ) 27הערה , לעיל( מרגלית :ראו  130
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 – שאפו ראשי ההסתדרות וא� הצליחו להשיגושאליו זהו המעמד . כמתווכי� משפטיי�

ולתוו� בכל עניי� משפטי בי� כל , להיות בעלי המונופול על הקשר ע� משפט המדינה
  . גופי ההסתדרות לבי� אנשי משפט המדינה

עולת� של הגורמי� הנוספי� שתוארו  ניסוח התקנו� ופ,ניסוח החוקהמכתוצאה 

במאמר כתורמי� להמשכיותו של הנתק בי� הקיבוצי� לבי� משפט המדינה כוננו בקרב 

סכמת חשיבה אחת על המשפט התייחסה . חברי הקיבוצי� שתי תודעות משפטיות

לפיה משפט הארגו� הוא חלק ש, במקרה זה החוקה – למשפט הפנימי של ההסתדרות

בו נערכי� המאבקי� הפנימיי� בי� חלקי שאתר הת לארגו� והוא מביטויי ההשתייכו

אודות עול� על המשפט הפנימי של ההסתדרות הועמד במרכז החשיבה . הארגו�

. בשלב מאוחר יותר החליפו התנועות הקיבוציות את המסגרת הסתדרותית. המשפט

הוא אודות המשפט קשורה בתקנו� ולפיה משפט המדינה על סכמת החשיבה השנייה 
משפט המדינה . עניי� המוסט לשוליי� של העול� המשפטי, יפורמלבבחינת הכרח 

עניי� הרחוק מחיי היומיו� של , דומיי� כשיי� לתחו� הפעילות של מנהיגי ההסתדרות

  . הקיבו� וחבריו

לש� בחינת� היחיד מוצע במאמר זה נובע מהסתכלות אל מעבר לקיבו� הההסבר 

תכלות זו נובעת מתפיסה של פלורליז� משפטי וראיית הס. של מופעי המשפט בקיבו�

המקרה של הקיבוצי� . המשפט ככולל רבדי� שוני� המקיימי� ביניה� יחסי גומלי�

המשפט הפנימי של כל : מצביע על קיו� קשר גומלי� בי� שלושה רבדי� של משפט

ל אליו השתייכו הקיבוצי� וההסדרה המשפטית ששהמשפט של השדה הארגוני , קיבו�

רק התבוננות על מכלול פעולת� של רבדי� אלו . הקיבו� במסגרת משפט המדינה
 :מזויתרה . אודות התופעה המשפטית בקיבו�על מאפשרת קבלת תמונה מלאה ועשירה 

המקרה של הקיבוצי� וההשפעה עצומה של הפעילות המשפטית במסגרת ההסתדרות 

ורמי� העומדי� בי� ארגוני� או  ההתייחסות לשדות ארגוניי� כגה שלמלמדת על חשיבות

, לימוד הדינמיקה של פעולתו של גור� זה העומד בתוו�. קהילות לבי� משפט המדינה

מאפשר במקרי� המתאימי� הבנה טובה ומלאה יותר , ולעתי� א� משמש גור� מתוו�

התעלמות מגורמי� מתווכי� אלו . של דפוסי היחסי� בי� ארגוני� לבי� משפט המדינה

   .ות את הבנת התופעה המשפטיתעלולה לעו

ההסבר שהוצע במאמר זה לקיומה של תודעת זרות בי� הקיבוצי� לבי� , כמו כ�

 .חקר אופני ההבניה של רכיבי� תרבותיי�של חשיבות המשפט המדינה מצביע על 
ג� את התודעה המשפטית של , מאמר זה הראה כי בדומה לרכיבי� תרבותיי� אחרי�

� כחלק ממער� יחסי הכוח בקבוצה החברתית ועל רקע מכלול הקבוצה וחבריה יש להבי

א� עלתה בספרות הטענה . בתוכה היא חיה ופועלתשיחסיה של הקבוצה ע� הסביבה 

הנתק בי� הקיבוצי� לבי� ש היאטענתו של מאמר זה , משפט המדינה היה זר לקיבוצי�ש

היגי� שעמדו מכוו� ומודע של קבוצת מנ, כוחני תוצר של הלי� הואמשפט המדינה 

ההסבר ההיסטורי שהוצג במאמר זה הראה כי לא היה זה . בראש הארגו� ההסתדרותי
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 תוצר של הלי� של היאאלא שהתפיסה של זרות , משפט המדינה שהיה זר לקיבוצי�

  .הזרה

נמש� ג� לאחר הניסוח וההתקבלות של הוא המיסוד של הזרות היה כה עמוק עד כי 
שהתקיימו ה� בכל קיבו� וה� ברמת , דות התקנו� החדשאועל הדיוני� . התקנו� החדש

 יכלו להוביל למודעות חדשה למעמד המשפטי של הקיבו� ולשינוי ,התנועה הקיבוצית

 ,מודעות כזו לעול� המשפטי רווחה במש� תקופה קצרה. התודעה המשפטית של זרות

ל בש,  רק בתחילת שנות התשעי�131.א� התודעה המשפטית של זרות היא שנשמרה

החלו הקיבוצי� וחברי ,  ממנואו כחלק כלכלי שפקד את הקיבוצי�� המשבר החברתי

. הקיבוצי� לגלות ולאמ� את משפט המדינה כחלק מדפוסי השיח והפעולה שלה�

 ויותר ויותר תביעות בנושאי� שוני� 132,הקיבוצי� החלו בפעולות לשינוי התקנו�

דינה א� התערב בצורה  משפט המ133.הקשורי� לחיי הקיבו� הוגשו לבתי המשפט

בה� שמשמעותית בחיי� הקיבוציי� עת קבע בתקנות הסדרי� חדשי� שיחולו בקיבוצי� 
חלק מרכושו של הקיבו� אל בה� ועבר החלו שינויי� רבי� באורחות החיי� או ש

   134.חבריו

_____________________________________  

131  Saltman אודות התקנו� החדש ולאחר על עשור לאחר הדיוני� , 1979 ער� את מחקרו בשנת
 :ראו. במאמרו אי� הוא מזכיר כלל את תקנו� הקיבו�. אימוצו על ידי מרבית הקיבוצי�

Saltman) 12הערה , לעיל.( 
הקיבו� ", אורי זליגמ�: 1999ביוני , ראו הרצאתו של רש� האגודות השיתופיות ביד טבנקי�  132

  .52) ס"תש (�ÙÓ 28‰, "המשתנה ומעמדו החוקי
שלו� (א " ת;) בנבופורס�(˜ÈÓÂÏ˘ ' ÛÒÂÈ Ï˙ ıÂ·È � 389/96) 'מחוזי נצ(' המ: ראו למשל  133

 ;) בנבופורס� (�È�„ '–˙È˘ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈÏÚÂÙ ˙ˆÂ·˜ Ú· ˙ÈÙÂ"� Ó '·È‰ · 2768/98) 'עפ
) 'מחוזי חי(א " ת;) בנבופורס� (˜ÏÈ‰ 'ÌÈÓ¯Î ıÂ·È¯ � 5016/99) ש"מחוזי ב(א "בש

1256/00 � ·‰�˘ '‰˘Â‡ ıÂ·È˜) 933/04א " ע;) בנבופורס� � ¯�ËÂ· '‰·ÈˆÙÁ ıÂ·È˜ 
א " ע;) בנבופורס� (˜È¯‡· 'ÍÂ¯· ÔÈÚÓ ıÂ·È � 462/04) ש"שלו� ק(א " בש;) בנבופורס�(
כמו כ� הוגשו תביעות ).  בנבופורס� (È·ˆ ˙¯ÈË ıÂ·È˜ 'ÔÓ„È¯Ù � 1071/04) 'מחוזי נצ(

) 'מחוזי נצ(א " ת:למשל ,ראו. בנושאי� הקשורי� להליכי השינוי בקיבו� ולמהלכי ההפרטה
187/01 � ÈÙÒÎ ' ÌÈÏÏÂÒ‰ ıÂ·È˜– ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ¯ÈÚˆ‰ È·ÎÓ‰ ˙ˆÂ·˜ 

Ú·"Ó) מחוזי חי(א " ת;) בנבופורס�' (1019/02 � È˜ˆÈ˘˜· '˙Â¯Ó˘Ó ıÂ·È˜) פורס� 
 ‡‚Ë„ÈÓ˘„ÏÂ‚ ' ÔÂÏÈ‡ ıÂ·È˜– ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ‰„Â � 1263/02) 'איזורי חי('  עב;)בנבו

Ú·"Ó) שלו� טב(א " ת;) בנבופורס�' (2249/03 � ÂÏ·˜ '¯ÒÂ�‚ ıÂ·È˜) א " ת;) בנבופורס�
˜ıÂ·È  1045/05) 'מחוזי חי(א " בש;)נבו בפורס� (ÈÏ'� È '‰�ÁÂÈˆ 9408/05) 'שלו� חי(

� ÌÈÏÂ˘Á� ' ˜ÈÊÈ‡)2165/05) 'שלו� חד(א " בש;) בנבופורס� � ÏÁ˜ 'ÌÈ ‰Â� ıÂ·È˜ 
˜·Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈÏÚÂÙ ˙ˆÂ·˜ ¯ÏÈ˘ ˙ˆÂ˙ ' ¯·„ � 1180/06) א"מחוזי ת(א " ת;) בנבופורס�(

Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘" Ó–Ú· ˙È‡Ï˜Á ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡ "Ó) 392/08) ' חימחוזי(א "ות)  בנבופורס� 
� ÌÚÂÙ '„ ÔÂ¯·Ú ıÂ·È˜"È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ �) בנבופורס�  .(  

תקנות ; 188ת "ק, �2005ו"תשס, )תיקו�( )סוגי אגודות( תקנות האגודות השיתופיות :ראו  134
תקנות האגודות השיתופיות ; 189ת "ק, �2005ו"תשס, )תיקו�( )ייסוד(גודות השיתופיות  הא

תקנות האגודות השיתופיות  ;190ת "ק, �2005ו"שסת, ) המתחדשערבות הדדית בקיבו�(
תקנות האגודות ; 194ת "ק, �2005ו"תשס, )ו� אמצעי ייצור בקיבו� המתחדששי(
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הקיבוצי� וחברי קיבוצי� . הפ� לחשוב בחיי קיבו� כעניי� מודע וגלוינהמשפט 

על כל תביעה מסודר העיתונות הקיבוצית מדווחת ב. די�� ע בעורכימתייעצי� דר� קב
משפטית הקשורה בקיבו� ועל כל החלטה של רשות מרשויות השלטו� הרלוונטיות 

. א� ה� סיקור נרחבמקבלות פעולות המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית . לקיבו�

ר� לשינוי זה ומהו השאלה מה ג. הפ� לדייר של קבע במרחב התודעה הקיבוצינהמשפט 

היו� בקרב חברי של  – התודעות המשפטיותשל  או –  של התודעה המשפטית�תוכה

 בחקירת� כדאי ג� לפנות אל ההיסטוריה של התודעה ;קיבוצי� ה� שאלות מרתקות

כיו� כבר לא נמצא חבר קיבו� דוגמת זה המצוטט בראשית שדומה . המשפטית בקיבו�

בו� זה שני� רבות ורק עכשיו הוא למד שמזה עשורי� שיצהיר כי הוא חבר קי, המאמר

 .יש לקיבו� שלו תקנו�
  

  

  

_____________________________________  

 
 ותקנות האגודות 195ת "ק, �2005ו"תשס, )שיו� דירות בקיבו� המתחדש(ות השיתופי

 .197ת "ק, �2005ו"תשס, )יישוב סכסוכי� בקיבו�(תופיות השי


