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 תודות

במסע המופלא שעברתי היו שותפים רבים. כל אחד מהם תרם את חלקו וסייע לי להתקדם לעבר נקודת 
 זו ההזדמנות להודות לכולכם.הסיום. 

אני מודה לכל אחד מכם ולשניכם  –פרופ' רחל שרעבי וד"ר מנחם טופל )מנולו( למנחים הנפלאים שלי, 
שאפשרה לי לדייק את המחקר ואת הלמידה.  ,ביחד על הנחיה מקצועית, יסודית, מעמיקה, זמינה ונגישה

 השראה.  שימשתם לי - עבורי הרבה יותר ממנחיםבהייתם 

על ההכוונה, על ההארות ועל כך  -סכסוכים ומו"מ לפרופ' אפרים תבורי, ראש התוכנית לניהול ויישוב 
 שהיה לך חשוב ואכפת.

לד"ר שרה אדום על  שפתחה בפניי את השער לעולם הקיבוצים והייתה כתובת בטוחה להתייעצות, לתיווך 
 ולהכוונה.

וך כדי עשייה, מהו קיבוץ ואיך  לי ללמוד מקרוב, ת והיה הראשון שאפשר ,לדן לבנון על שנתן בי אמון
 בונים חומה.  

 אותי. ועודדובי שהאמינו בי, תמכו  - אבי ואימי -למשפחתי היקרה מכל 

לגיל, אישי היקר, על תמיכה אינסופית, סבלנות והכלה, ועל כך שאפשרת לי להיות במקומות שהיו נכונים 
 לי.

תם ועל כך שאפשרתם לי להגשים את עצמי. תודה על מי שא –די דביר עמית וע ,לומכלילדיי היקרים 
 מיוחדת לבתי עמית על ההתעניינות המיוחדת בכתיבה, בשלבים ובחוויה.

ואחרונים חביבים אני מודה מקרב לב לכל חברי קהילת הקיבוצים שהסכימו, בנדיבותם הרבה, לשתף 
 ובפתיחות.אותי בחוויותיהם ובמחשבותיהם בכנות 
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 תקציר 

הישגים כלכליים בחקלאות ובתעשייה במשך עשרות שנים נתפס הקיבוץ כמותג יישובי ייחודי המשלב 

(. במחצית השנייה של שנות 2014כהן, -ערכי שוויון, שיתוף ועזרה הדדית )עמיתוהתנדבות לאומית עם 

תחושה  םעל חבריה, אשר השרו , אידיאולוגים וחברתייםרבים זעזועים כלכלייםהשמונים עברו קיבוצים 

החל  , שאומנםהתפתחו למשבר הזעזועים אל (.2007של נפילה מ"איגרא רמא לבירא עמיקתא" )פווין, 

(. משבר זה, שבשנות 2008)גלס,  משבר הקיבוצים הפך למשבר של משמעות:נבמשבר כלכלי, אך במהרה 

שבא לידי ביטוי בכל תחומי  ,דיאולוגיעובדה מזוהה ומוכרת, היה משבר מבני, ערכי ואיהשמונים היה ל

אדום, אדור ;2002החיים של מערכות הקיבוץ הן ברמת היישוב היחיד הן ברמת הארגון הארצי )אברהמי, 

 (. 2013וקרול, 

 וטרגי שטלטל את חייהם של אלפי משפחות ופרטים כואב אירועמשבר הקיבוצים, שהיה 

כלכלי -רחיקות לכת בתפיסות הערכיות, במבנה הארגוני(, חולל בקיבוצים תמורות מ2014; 2007)פווין,

(. בין התמורות בלטה התחזקות מגמת האינדיבידואליזם והתפוגגות 2014כהן, -ובהרכב החברתי )עמית

 פרטל כללמה (. העברת האחריות2016; מרגלית, 2002ם)אברהמי,השיתוף והשוויון בתחומי החיים השוני

באילו תחומים ובאילו  -ואם כן  ,קיימת פרטעל ה כללאחריות של ה יצרה מציאות שבה לא היה ברור אם

 (. 2009אמצעים )בן רפאל וטופל, 

השינויים שהתחוללו בקיבוצים העלו סוגים חדשים של בעיות, מחלוקות ועימותים )בן רפאל 

החברים. מתחים אלה לוו בהתגבשות קבוצתית  ( והכניסו מתחים רבים ליחסים בין2011ואחרים, 

(. 2002, ובעוצמה רבה של אנטגוניזם בין קבוצות עניין בעלות אינטרסים כלכליים או חברתיים )אברהמי

חד הנושאים מעוררי המחלוקת היה שאלת הזהות הקיבוצית לאור הקשיים הכלכליים והכרסום ברעיון א

כך, מקומה, דמותה ואופן יישומה של הערבות ההדדית במציאות ( ובתוך 2011הקיבוצי )בן רפאל ואחרים, 

 המשתנה.  

בתהליכי הגדרה בניסיון להתגבר על המשבר ביחסים שנוצרו בין החברים, קיבוצים רבים החלו 

סולידרית, המשק השיתופי, -למאפייני הקהילה השוויונית תהליכים אלה נגעו בעיקר .וגיבוש זהות מובחנת

 (.2009בן רפאל וטופל, ;  2002מקומה של הערבות ההדדית )אברהמי, ו כלללחס בי פרטמקומו של ה

הפך בהמשך נבתחילת המשבר נושא למחלוקת בין חברי הקיבוץ, יה עקרון הערבות ההדדית, שה

לבסיס יציב בתהליך גיבוש הזהות הקיבוצית החדשה וסייע לקהילה הקיבוצית במאמציה להיחלץ 

 (.2007פלגי,  ;2007פווין, ; 2013גנני, ; 1996חדשה )בן רפאל,  מהמשבר, להשתקם ולבסס דרך

אופייה של הערבות ההדדית בקיבוץ מהו ותה ודממהי ו מקומה, הבין מהלמבקש מחקר זה 

שינוי האיזון שבין האינדיבידואליזם  םבראשו ,ים באורחות החיים בקיבוציםהשינוי נוכחלהמתחדש 

על תפקידה של ללמוד  מבקש כמו כן המחקר .רבות ההדדיתאופן שבו מתקיימת העהו לקולקטיביזם

 .קיבוציתבתהליך גיבוש הזהות הבפתרון הקונפליקט שנוצר הערבות ההדדית 

מקומה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש,  בדבר עשיר את הידעההן ל מטרות המחקר

ת קהילות שמתמודדות עם הידע על תהליכים חברתיים שעוברולהגביר את , וכן ותפקידה אופייה ,דמותה

 ועל דרכי ההתמודדות של קהילות עם שינויים ערכיים שמגדירים מחדש את זהותן.  קונפליקטים

השינויים הערכיים שהתרחשו בקהילה הקיבוצית המשתנה ואשר בהתאם לספרות התאורטית על 

( ועל מאפיינים של 2007פלגי,  ;2013; דגן ומרגלית,  2009בן רפאל וטופל, )ה השפיעו על עיצוב זהות

 ,Rothman, 2014Brewer;2013שביט, לוי ובן פורת, התמודדות איתם )הוססי זהות ודרכי  קונפליקטים מב

נבחנו במחקר מקומה ודמותה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש, ותפקידה ביצירת הקונפליקט (,2001

 .ובפתרונו



   ב
 

 
 
 

תהליכים  של ורטתמעמיקה ומפ מאפשרת הבנה חקר מקרה. שיטה זו המחקר התבצע בשיטת 

חברתיים מורכבים כמו תהליכי השינוי שעברו הקיבוצים, התנאים שיצרו אותם וההקשר שבו הם 

 .Yin, 1994); 2016התרחשו )יוסיפון, 

הם קיבוצים  ,2019-2015, אשר התבצע בין השנים שנבחרו להשתתף במחקר קיבוציםהכל 

נבחרו הטיה במחקר  לצמצם סיכון של. כדי 2000מאז שנת מתחדשים אשר עברו שינוי באורחות החיים 

. בכל אחד מהאזורים נבחרו שני קיבוצים עם ברחבי ישראל קיבוצים שנמצאים באזורים גאוגרפיים שונים

חד מאזורים אלה לכל א וכדומה. דמוגרפימאפיינים מנוגדים כגון מצב כלכלי, מודל השינוי הנבחר, הרכב 

המידע הראשוני על  טחוני, הזדמנויות תעסוקה ומאפיינים דמוגרפיים.ימצב בסממנים שונים הקשורים ל

למצוא בהם בהקשר אפשר והעניין שמאפייניהם המנוגדים של הקיבוצים באזורים הגאוגרפיים השונים 

ברמה המקומית, האזורית  - התקבל משיחות עם ממלאי תפקידים בחברה הקיבוצית לנושא המחקר

ממלאי תפקידים  על ידי כמהקיבוצים ששמם הוזכר  ם ומאפייניהם.ים מהקיבוציהמכירים רב והארצית, 

 נבחרו להשתתף במחקר.

וממלאי הקיבוצית קהילה החברי  70כלל ראיונות חצי מובנים של תהליך איסוף הנתונים 

מהקיבוצים שהשתתפו במחקר, מהתנועה . כמו כן נותחו מסמכים שנאספו תפקידים בהווה ובעבר

 ומרשם האגודות השיתופיות.הקיבוצית 

כל נתון בנפרד וחלוקת תוכן לקטגוריות . ניתוח של 1: בשלושה שלביםעיבוד וניתוח הנתונים נעשו 

לשאלות המחקר, לנתונים שחזרו בראיונות השונים  נוגעותקטגוריות מרכזיות ה. קביעת 2 ;שעלו ממנו

לתמות מרכזיות אשר רוכזו הנתונים  . קידוד3 ;לנושא הנחקר יםלנושאים שזוהו בספרות כמשמעותיו

 (.  2010נבו, -לאשכולות תוכן וניתוח בשיטה של ניתוח תוכן )קסן וקרמר

ם ושהיא מתקיימת בשתי מקום מרכזי בחיים הקיבוציישלערבות ההדדית  מוריםממצאי המחקר 

מעוגנת -הממסדית והקהילתית. הרמה הממסדית, הפועלת גם על פי דרישות הרגולטור-רמות מרכזיות

ברתיים, בתחושת הביטחון של בהחלטות, מאורגנת ומתוקצבת. הרמה הקהילתית מתאפיינת ביחסים ח

חלקן בעלות  - החבריםהחברים בחבריהם לקיבוץ, ביוזמות חברתיות ובהחלטות שמתקבלות על ידי 

 עומדת הדאגה של הקיבוץ לחבריו.  ,משמעות כלכלית. בבסיס שתי הרמות, שמתכתבות זו עם זו

פרק הממצאים חולק לשלשה חלקים. החלק הראשון מתאר את מקומה המרכזי והמשמעותי של 

פן הכלכלי, הערבות ההדדית בזהותו של הקיבוץ המתחדש, את מחויבותם של חברי הקיבוץ לרעיון, גם ב

בו היא מתקיימת ברמה הקהילתית. החלק השני מתייחס לדמותה של הערבות ההדדית שואת האופן 

חלק זה מתוארים הן המרכיבים הקבועים בדמותה של הערבות בהשונים ברמה הממסדית.  בקיבוצים

ם ההדדית, שמופיעים בכל הקיבוצים המתחדשים כפי שמתחייב מעצם סיווגם ככאלה, הן למרכיבי

המשתנים. המרכיבים המשתנים נקבעים בהתאם למאפיינים שונים של הקיבוצים, ביניהם מצבם הכלכלי 

קיבוצים ערב השינוי באורחות החיים, האופן בו התרחש תהליך השינוי, מידת השיתופיות והחברתי של ה

החלק האחרון של פרק הממצאים מתאר את אוגרפי של הקיבוץ. גהרצויה לחברים ומיקומו ה

הקונפליקטים שהתעוררו בקיבוצים בעת תהליכי השינוי באורחות החיים, סביב שאלת הערבות ההדדית 

 מקומה בפתרון הקונפליקטים.סביב וה ואופן ניהול

ממצאי המחקר ומהתאוריה. פרק הדיון מעלה גם מהדיון עוסק בשלוש סוגיות מרכזיות אשר עלו 

לחברי הקיבוצים, לחברי קהילות ייחודיות ולממלאי  לפרקטיקהרעיונות למחקרים עתידיים ודן בהמלצות 

 ידים בקהילות שעוברות שינויים ערכיים.תפק
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 הקדמה 

סוציולוגיה, ות קיומה נחקרה התופעה הקיבוצית על ידי חוקרים מדיסציפלינות שונות כמו ך שנלאור

(. השינויים שהתרחשו בקיבוצים בשלושת 2020)אריאל ושמר,  אנתרופולוגיה, חינוך, ארגון וכלכלה

ים העשורים האחרונים והשפעתם על הקהילה הקיבוצית נחקרו גם הם מזוויות שונות, אלא שאותם מחקר

ת השלכותיו על דנים בתמורות אלה בהרחבה וממעטים להתמקד בנושא אחד, בבחינתו לעומק ובהבנ

 הנושאים האחרים.

אחד הנושאים המרכזיים בדיון הקיבוצי ובתמורות המתרחשות בו ומשפיעות על זהותו הוא 

ה להתאמות השינוי שחל בעקרונות היסוד של החברה הקיבוצית. חלק מהעקרונות נמחק וחלק אחר זוכ

 רכי הזמן ולרצונות החברה הקיבוצית העכשווית על כל קבוצותיה. ולצ

אחד מעקרונות היסוד של הקיבוץ, שהוזכר במחקרים שונים שנערכו על הקיבוץ כעיקרון שנותר, 

 ,למרות התמורות שעברה החברה הקיבוצית ולמרות השינויים שהתקיימו בו , הוא עקרון הערבות ההדדית

המשכיות, על יציבות, על עשויה ללמד מעמודי היסוד של קהילת הקיבוץ. עובדה זו  נים אחדבמשך ש יהשה

על חוסנה של קהילה ועל ערכיה. עם זאת, הערבות ההדדית כנושא למחקר הכולל את מקומה, את דמותה,  

 לא נחקר עד כה. ,את אופייה ואת תפקידיה בקהילה הקיבוצית

רבות ההדדית בקיבוץ הידע באשר להיבטיה השונים של הע מטרות המחקר הנוכחי הן להעשיר את

ידע על תהליכים חברתיים שעוברות קהילות שמתמודדות עם תהליכים המתחדש וכן להגביר את ה

מודרניים. כמו כן יעשיר המחקר את הידע על דרכי ההתמודדות של קהילות עם שינויים ערכיים שמגדירים 

ת שערכים מקבלים בתנאים המשתנים. בנוסף עשוי המחקר את זהותן מחדש ועל הפרקטיקה המגוונ

עודד חוקרים נוספים להתמקד בנושא אחר שהוא מרכזי להבנת תופעת לתרום לקהילה המחקרית ול

 הקיבוץ ששינתה פניה.

השינויים הערכיים עבודת המחקר מחולקת לארבעה פרקים עיקריים: רקע תאורטי בנושא 

אפיינים של קונפליקט מבוסס מ ורקע על והשפיעו על עיצוב זהותה שהתרחשו בקהילה הקיבוצית המשתנה

יוצגו בפרק הראשון. בפרק השני יתוארו שיטת המחקר, מהלך המחקר,  איתםודרכי ההתמודדות  זהות

אוכלוסיית המחקר, תהליך איסוף הנתונים, כלי המחקר ומגבלות המחקר. פירוט ממצאי המחקר יתוארו 

ושה חלקים, על פי שאלות המחקר. בפרק האחרון יוצג דיון אשר עלה בפרק השלישי, המורכב משל

 אי המחקר ומהתאוריה, ויובאו המלצות למחקרים עתידיים והמלצות לפרקטיקה.מממצ
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 תאורטי  רקע.  1

אידיאולוגיות מרחיקות לכת בתחומי חיים רבים שלהם  -בעשורים האחרונים חלו תמורות חברתיות

לציין את  הגלובליזציה ואת  אפשרחיי הפרט ועל חיי הכלל. בין התמורות השפעה ישירה ועקיפה על 

המבוססת על שוק חופשי  ,סוציאליסטית לחברה אינדיבידואליסטית -המעבר מחברה קולקטיביסטית

 . תויוזמה חופשי

הדרגתי מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם חיזק את הלגיטימציה להתפתחות אישית ההמעבר 

בישראל ובמדינות נוספות את הלגיטימציה להפריט פעילויות שאינן פרודוקטיביות. ולהגשמה עצמית ו

סיות השונות והובילו לתופעות של ניכור השוויון בהכנסה בין האוכלו־שינויים אלה להתרחבות איגרמו 

 עוינות בין האוכלוסיות. לולעתים אף 

ל חלקים ניכרים מהחברה עוד תמורה שהשפיעה על התהליכים החברתיים בישראל היא המעבר ש

סוציאליסטי לאידיאלים דמוקרטיים אידיאליים. האידיאולוגיה של כור -הישראלית מן האתוס הציוני

רב תרבותיות בפלורליזם ובמתה התחזקו אידיאולוגיות הדוגלות בחופש הפרט, ולעו ,ההיתוך נשחקה

 (.2008רוזין, : 2012; יצחקי ובוסטין, 2013)ברנדס ושטראוס, 

אלה נחלשה המחויבות לאחרים ומידת הערבות ההדדית בחברה הפכה, בצורה זו או ים הבתנא

נכונה להן לשמור על ערבות ההדדית תוך אחרת, לנושא קונפליקטואלי. חברות שונות חיפשו את הדרך ה

תמורות אלה לא דילגו על הקיבוצים אשר עברו במחצית השנייה של  כדי אינדיבידואליזם וחופש אישי.

פווין, משבר ), אשר השרו על חבריה תחושה של , אידיאולוגיים וחברתייםהשמונים זעזועים כלכליים  שנות

2007.) 

 

 משבר הקיבוצים  1.1

דגם חברתי של מסגרת שיתופית וולונטרית שהצמיחה תנועת הלאום היהודית בארץ ישראל  הוא הקיבוץ 

, בקהילות 1910מאז (, המתקיים 1, עמ' 2013ביזאוי ושרעבי,-ברוח האוטופיה הסוציאליסטית )פוגל

 (.1995חברתיות )טופל, -המאוגדות בתנועות פוליטיות

דמת נתפסה החברה הקיבוצית כחברה אידיאולוגית עד אמצע שנות השמונים של המאה הקו 

(. לקיבוץ הייתה 2013נאור,  -שוויוני )מזרחי-ה על דגלה עקרונות של צדק ושל מוסר סוציאליסטיתשחר

בעלת שלוש פנים: הוא היה קהילה שוויונית, המשק שלו היה מבוסס על יזמות כלכלית שיתופית זהות 

(. מאפייני הקהילה הקיבוצית 1996משימתיות )בן רפאל, -יותאת עצמו כאליטה משרתת חלוצוהוא תפס 

משותף  היו שוויון, שותפות במגוון מישורי החיים )החברתיים, הכלכליים והתרבותיים(, דמוקרטיה, משק

החברים  רכי החיים השונים שלוהמספק את פרנסת רוב חבריו, סולידריות וערבות הדדית בהתאם לצ

. ערכים מובילים בקהילה הקיבוצית באותה העת היו התמסרות של החברים )2016מרגלית,  ;1995)טופל, 

, בבד,  הקיבוץ דב (.1996לכלל, ערך העבודה היומיומית וחשיבותה של הלכידות הקבוצתית )בן רפאל, 

 להבדיל מרוב קומונות בעולם, היה בקשר הדוק עם החברה הסובבת ופעיל בה.

ה תהליך כואב וטרגי שטלטל את חייהם של אלפי פרץ "משבר הקיבוצים" שהי 1985בשנת  

(. המשבר התרחש בכל תחומי החיים והשפעתו ניכרה בכל מערכות 2014; 2007משפחות ופרטים )פווין,

 (.2008גלס, ; 2013אדום, אדור וקרול, ברמת היישוב היחיד הן ברמת הארגון הארצי )ן ה - הקיבוץ
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( ובירידה 2001כלכלי האישי של חברי הקיבוץ )פלג, המשבר, שבא לידי ביטוי באיבוד הביטחון ה 

חדה ברמת החיים של החברים במרבית הקיבוצים, לווה בתחושה קשה של אכזבה מן הרעיון הקיבוצי 

ו של הקיבוץ להבטיח לחבריו קיום בכבוד לאורך זמן. על רקע זה התרחש גם משבר דמוגרפי ומיכולת

לי כישורים ובהזדקנות האוכלוסייה בקיבוצים רבים שהתבטא בעזיבתם של צעירים ושל אנשים בע

 (.2007פווין, ; 2016)מרגלית, 

יו ניכרו כבר ראשיתו הגלויה לעין של המשבר היה המשבר הכלכלי במשק הישראלי שאותות

ה דוהרת ובקריסת מניות הבנקים. הקריסה בשנות השמונים הראשונות והתאפיין, בין השאר, באינפלצי

ם של התנועות ושל קיבוצים יחידים בבורסה לניירות ערך ובשוק יהגופים הפיננסיחשפה את מעורבות 

, ביניהם בלטו העלאה נקטו הממשלה ובנק ישראל צעדי חירום לבלימת האינפלציה 1985האפור. בשנת 

בערכים של מאות אחוזים, הגבלות חריפות על האשראי  תלולה של הריבית על הלוואות בלתי צמודות

הבנקאי ו"ייבוש" השוק האפור. במקביל, הוקטנו גם שיעורי הסבסוד לחקלאות וצומצמה ההגנה על 

אדום, אדור וקרול, וחד )תוצרת הארץ. כל אלה פגעו קשות במגזרים שונים במשק ובענף החקלאות במי

 (.2000שוורץ ונאור, ; 2013

מם. הסכמי יסקיים שעבדו עקיבוצים רבים היו על סף פשיטת רגל ובעקבותיהם נפלו גורמים ע

"הצלה" בין התנועה הקיבוצית, הבנקים והמדינה העניקו סיוע חלקי, אך הקיבוצים עדיין נדרשו להתחייב 

ל קיבוץ עם הבנק, מכירת נכסים ם, ובהם התדיינות ישירה של כלשורה ארוכה של צעדים כואבי םתמורת

הבנקים ונציגי הממשל דרשו וצים והורדת רמת הצריכה. בניסיון לצמצם את מחיר משבר הקיב

בהתנהלותם, על פי אמות המידה המקובלות בחברות כלכליות, כגון מינוי  "נרמול"מהקיבוצים צעדי 

להבטיח הסדרי  כדי או יושבי ראש הנהלה של מפעלים קיבוציים. מומחים חיצוניים לתפקידי דירקטורים

השפעתם של חברי הצטמצמה באופן משמעותי וכתוצאה מכך ה הקיבוצים לדרישות אלנענו  חוב סבירים

הקיבוץ על החלטות אסטרטגיות בתחום ניהול הקיבוץ. בנוסף, כאמצעי לצמצום תקציבי צריכה, הופרטו 

 (. Sheffer, 1992;2005;טופל, 2013אדום, אדור וקרול, קיבוץ )או בוטלו שירותים לחברי ה

-הקיבוצים גם ממגמות אידיאולוגיותמשבר הכלכלי שפקד את המדינה הושפע משבר נוסף על ה 

לתמורות  נוגעותחברתיות -ארציות. המגמות האידיאולוגית-פנימיות ופוליטיות-חברתיות, התנהלותיות

(, 2007ליזציה )פווין, פעת מהשינויים הכלל עולמיים בעידן הגלובשהתחוללו בחברה הישראלית, המוש

שראלית הפכה מחברה מגויסת ומשימתית לחברה תמורות שלא פסחו על רבים מחברי הקיבוץ. החברה הי

מקום חשוב בסדר עדיפויותיו של האזרח מהשורה תפסו שהרווחה הכלכלית והצריכה )גם של מותרות( 

 ,(. החומרנות, האגוצנטריות ופיתוח הקריירה התגברו2012סטין, יצחקי ובו ;2002)אברהמי, 

 (. 1998והאידיאולוגיה פחתה )לפיד, 

התנהלות את שהובילו למשבר  פנימית אפשר למנות בין הסיבות -מנקודת מבט התנהלותית 

חוסר יעילות משקית, פיגור בתעשייה ובהתמקצעות, כישלון ההתיישבות החדשה, ו, בהן הקיבוץ עצמ

רחבת הבתים בעקבות המעבר כן השקעה בהוהתבדלות מהחברה הישראלית וההתדלדלות הדמוגרפית ה

 .) 2014;פווין, 1998ללינה משפחתית )לפיד,

בישראל  הימין עלה  1977ארציות השפיעו אף הן על משבר הקיבוצים. בשנת -המגמות הפוליטיות 

חת יד לתנועות העבודה, הורחקו בבת אהקיבוצים, שהיו קשורים מאז ומתמ .לשלטון בפעם הראשונה

וכן מהיתרונות  ,דות הציבוריות ממלכתיות שבהן אחזו במשך שנים רבותמההשפעה על השלטון ומהעמ
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לגיטימציה על הקיבוץ והעלה ־החומריים שהשפעה שכזו מביאה עמה. בנוסף, הימין השולט יצא במסע דה

(. 2009חזקו בזירה הפוליטית )בן רפאל וטופל, לעמדות השפעה קבוצות חלופיות, עדתיות ודתיות, שהת

את התחושה בקרב  מגמות אלה הכלכלי והפיחות המתמשך במעמדו של הקיבוץ יצרומשבר על הנוסף 

חברי הקיבוצים ובקרב החברה הישראלית הכללית כי ממעמד של עילית חברתית ירדה התנועה הקיבוצית 

 (.2008למעמד של נטל על הציבור )גלס, 

שו להתמודד עם וחבריהם נדר ,השמונים נשטפו הקיבוצים בגל של שינויים ר שנותעם משב

תהליכי הסתגלות וגיבוש מבנים חדשים. בין השינויים בלט המעבר ממערכת כלכלית שיתופית, סולידרית 

ומלוכדת עם רמה גבוהה של מחויבות חברתית ואידיאולוגית, לחברה אינדיבידואליסטית. בחברה שכזו 

נורמות  ן ובמקומ ,תרופפהקרונות הקומונה והזיקה שבין חבריה ומחויבותם זה לזה הלכה והננטשו ע

 (. 2002קיבלו לגיטימציה )אברהמי,  ,שבעבר נחשבו כסטייה

המעברים והשינויים שהתרחשו בקהילה הקיבוצית העלו בקרב חבריה שאלות לגבי הזהות 

(. שאלה 2014; 2007פווין, ;2006ת, אפלבום ויהודאי, הקיבוצית, הרעיון הקיבוצי והדרכים ליישומם )לפידו

ידואלית בלי במרכזית שהתעוררה הייתה כיצד לאפשר לפרטים בקיבוץ לממש את אישיותם בדרך אינדי

(. במילים אחרות, 2002לפרק את מסגרות הסולידריות וההסדרים המלכדים את החברה )אברהמי, 

 ליזם לבין הקולקטיביזם.ראוי בין האינדיבידואון ההאיזהשאלה שהתעוררה הייתה כיצד למצוא את 

 אינדיבידואליזם וקולקטיביזם  1.2

בכל  מתקיים באופן דומיננטיאינדיבידואליזם וקולקטיביזם הם מושגים אוניברסליים אשר אחד מהם 

אינדיבידואליזם וקולקטיביזם מתארים את הקשר בין היחיד לבין הסובבים אותו . (Lane, 1972תרבות )

לאפיין אפשר (.2017ארי, -בארט ותירוש בן)י בפרט או בחברה ומגדירים את המיקוד החברת

ות עולם, אידיאולוגיות או פרדיגמות. סאינדיבידואליזם וקולקטיביזם בדרכים שונות: גישות, שיטות, תפי

, נורמותבכ"תסמונות תרבותיות" המאופיינות באמונות, אותם  ( מגדיר (Triandis,1994טריאנדיס

 ערכים משותפים, ומאורגנות סביב נושא מרכזי.בתפקידים וב

 תמושפעהיא . היא תלוית תרבות ותלוית מצבמשמעותם של האינדיבידואליזם והקולקטיביזם 

ג' יחיא ממאפיינים מצביים, חברתיים ופיזיים של הסביבה )חא מההקשר של המקום והתקופה וכן

 (.Van  Uchelen, 2000;  2007וסדן,

ושבה מניחים , רופףמשקף העדפה של מערכת חברתית הקשורה בקשר יזם בידואלהאינדי

עיקרון זה מעמיד את שאיפותיו ומאווייו של היחיד כמטרה שהפרטים דואגים לעצמם ולמשפחותיהם. 

 האנשיםובתנאי שאינטרס העצמי אינו פוגע באחרים.  ,פוליטי-המרכזית של כל סדר חברתי

יה לנתח באופן רציונלי את היתרונות והחסרונות של קיום הקשרים ים בנטימאופיינ האינדיבידואליסטים

ביניהם, והתנהגותם החברתית ממוקדת בעיקר בצרכים, בגישות ובזכויות של עצמם  )שמר, 

2003.(Hofstede, 1980;Oyserman  & Spike, 2008; Robertson, 1994  ; 

חופשיים, יצירתיים והישגיים,  תרבות אינדיבידואליסטית נוטה לפתח אנשים עצמאיים,

ודית ואינה תלותית. תרבות זו מאופיינת במורכבות ובהטרוגניות של הקבוצות שהגדרתם העצמית ייח

מתירנות, בבה מאופיינים בערבות הדדית חלשה בין החברים, שהחברתיות בתוכה. היחסים החברתיים 

 Oyserman  & Spike, 2008).;  2003שמר,  (בדידותבאף ולעתים 
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הדוק משקף העדפה של מערכת חברתית הקשורה קשר קולקטיביזם , העיקרון האידיאולוגי השני

על פי העיקרון הקולקטביסטי "אדם ממלא את ייעודו רק אם הוא משרת את ונמצאת במרכז ההוויה. 

 קבוצה,מבראש ובראשונה כחלק אינטגרלי ממשפחה ו סעל כן, הפרט נתפ (.Meyer, 1965, p.25החברה" )

רואה את עצמו כשותף מלא בקהילה שבה  יהאדם הקולקטיביסט ולהן הוא נאמן. ,יהן הוא כפוףשלחוק

מצפים שחברי אידך גיסא ומ ,תורמים לטובת הכלל ומשתתפים במחויבות בין אישית בחברה מחד גיסא

 .Roniger, 1994;  Oyserman  & Spike, 2008)  ;(Hofstede, 1980הקבוצה ידאגו להם

סולידריות, הדדיות, לכידות, שיתוף פעולה ותמיכה  ת קיימת בדרך כללולקטיביבחברה ק

תים נוטים  לסגירות, ישלע ,צייתנות בין החבריםבתלותיות ובחברתית. היחסים מאופיינים בקונפורמיות, 

פשטות, ובחופש אישי מוגבל בקולקטיביסטית מאופיינת לרוב בהומוגניות ומסורתיות. חברה לנוקשות ול

רתי שפעמים רבות אינה פורמלית ומוצהרת, אלא מוטמעת בקודים ריה. קיימת בה מערכת פיקוח חבלחב

 .(2003שמר, ; 2007פווין, ; 2017ארי, -פנימיים )בארט ותירוש בן

, דית והמחשבה הלאומית. הרעיון הלאומיקולקטיביזם הוא אחד מיסודות המחשבה הדתית היהו

קבע בפירוש כי לאינטרס הלאומי הכללי עדיפות על פני רצונם  מת,עד סוף שנות השמונים של המאה הקוד

לקביעה זו הוצמדו בתרבות הישראלית (. 2003)רוזנק,  ומאווייהם של הפרטים המרכיבים את הלאום

קרון יע ;שתבע מכל אזרח לפעול למען הלאום ללא תגמול חומרי  ,קרון ההתנדבותישלושה עקרונות: ע

ע שכר שווה לכל העובדים בארץ ללא התחשבות בסוג עבודתם או יש לקבו שקבע כי ,השוויון הכלכלי

דרך הרצויה לבנות את את ההליכה להתיישבות חקלאית בשראה  ,קרון החקלאותיע ;במידת אחריותם

 .(1977שותף ניתן השם חלוציות )שפירא, הארץ. לשלושת העקרונות האלה במ

לרעיון הקולקטיביסטי היה הקיבוץ השיתופי,  הביטוי הכלכלי והחברתי הנאמן ביותר שהיה בארץ

אחד (.  1977שפירא, ; 2014ו צורת החיים הגשימה את עקרונות השיתוף והשוויון בין החברים )פוין, שב

  מגורמי ההצלחה

את האיזון בין הערכים המנוגדים: אינדיבידואליזם היה מצי בקיבוץ של אותם הימים

(, אך נראה שאיזון זה הופר עם רצונם של חברי הקיבוץ בשינוי Leviatan et.al., 1998:159וקולקטיביזם )

התבטא ברצון לצמצום  ,קולקטיביזם-של שני מרכיבים ערכיים: האחד, כללי, על הציר אינדיבידואליזם

 (.2007השותפות, בעיקר בתחום הצריכה. המרכיב השני התייחס לצמצום השוויון )פווין, 

 לקטיביזםבידואליזם לקויבין אינד 1.2.1

( סבורים שהאינדיבידואליזם  פוגע   בלכידות החברתית. לדידם, העובדה Bellah et.al.,1985בלה ועמיתיו )

( Giddens, 1991, מפחיתה את נכונותו להשתתף בחיי הציבור. גידנס )שהיחיד מסתגר בתחום משפחתו

לותיו של הפרט נעשות בלתי מוסיף וטוען שהאינדיבידואליזם מוביל לאטומיזציה של החברה משום שפעו

היו: נורמות חברתיות, הוראות של רשויות או מוסכמות תלויות בכללים ובתקנות החברתיים יהיו אשר י

 כלליות.

( טוענים שקיום כפרט אינו שולל Beck & Beck-Gernsheim, 2002גרנהיים )-בק ובק ,ולעומת

 ובת הכלל"ט שבה המושגים קה חברתיתדאגה לאחרים. לדבריהם, לתרבות אינדיבידואליסטית יש אתי

מאלצים את  ,בידואליזציהיאינם סותרים זה את זה. קיום החיים בחברה המחייבת אינד ו"טובת עצמך"

, וכך שכן בלי מיומנויות אלה הוא יתקשה להסתדר., רגישות חברתית ותקשורת עם אחרים הפרט לפתח

רה מייצרת תחושות של תלישות וחוסר כאושל ,דווקא אותה אתיקה של מימוש עצמי ואחריות אישית
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היא הרותמת את הפרט אל ֶהקשרים חדשים של עשייה חברתית  שייכות של הפרט בחברה המודרנית,

 ופוליטית.

הקורא תיגר על  סוציולוג אמריקאי, (Lichterman, 1996)עמדה זו מחזקת את טענתו של  ליכטרמן

האינדיבידואליזם מקדם  ,טובת הכלל. לטענתוההנחה שהדגש על הגשמה עצמית מחליש בהכרח את 

בא לידי  משום שרעיון איכות החיים אינו ,תפיסה של אתיקה המשלבת מימוש עצמי עם אחריות חברתית

 חברות, זמן זה מאפשר דו־שיח, צריכה או קריירה, אלא בשליטת האדם בזמנו. ,ביטוי בהכרח ביתר הכנסה

 אחר". "ולחמלה כלפי ה בפוליטיקהלמעורבות  ,זמן של האדם לעצמו ולהנאתו

בניסיון ליישב את הסתירה לכאורה בין האינדיבידואליזם לקולקטיביזם,  סינגליס, טראנדיס 

קולקטיביזם והוסיפו לו -אינדיבידואליזםההרחיבו את מודל  (Singelis &Triandis at. el, 1995)עמיתיהםו

הן  והקבוצה. לדבריהם, הן הקולקטיביזםהמבטא היבטים ביחסים שבין הפרט   ,ממד אופקי ואנכי

 דגישים היררכיה. מ האינדיבידואליזם יכולים להיות אופקיים, כלומר מדגישים שוויון, או אנכיים, כלומר

(: תלוי באחרים או בלתי תלוי, selfלהבחין בארבעה סוגים של  "עצמי" )אפשר על פי שני מדדים אלה 

 ודומה לאחר )במעמד( או שונה.

בחנה בין ארבעה ה תקולקטיביזם יוצר-אינדיבידואליזםאנכי למודל ה-פקיממד האוהוספת ה

ה סהמאופיין בתפי אינדיבידואליזם אופקי )שוויוני(בתוכן: )א(דפוסים של חברות ושל פרטים החיים 

, האנשים הם והמדגישה את חופש פעולתם האישית של האנשים לצד ראיית האחרים כדומים להם. על פי

קולקטיביזם למעמד גבוה, ומעוניינים בחברת אחרים;)ב(  עצמאיים, אינם חותרים ייחודיים,

בה  כלל החברים שהאנשים מזהים את עצמם כחלק מקבוצה  שלפיהה סהמאופיין בתפי אופקי)שוויוני(

"שווים" במעמד וזכאים לתגמולים והשפעה דומים. חברי הקבוצה מקיימים ביניהם יחסי גומלין 

 אינדיבידואליזם היררכי )אנכי(המאופיינים בתלות הדדית כלשהי; )ג( , ניים וחברותייםשיתופיים, שוויו

המעוניינים להיות עצמאיים, אוטונומיים, מופרדים זה מזה  ,הישגייםת האנשים כסהמאופיין בתפי

 וחותרים למעמד גבוה. בדפוס זה מודגשת התחרות בין פרטים בעלי תכונות וכישורים שונים; )ד(

המזהים את עצמם כחלק  ,ה שהאנשים הם צייתנייםסהמאופיין בתפי ררכי )אנכי(ביזם היקולקטי

חסי גומלין של חוסר שוויון. חברי הקבוצה מתייחסים לחבריהם כ"שונים" מקבוצה, אך מקיימים ביניהם י

 (.Triandis,1994ולכן מקובלים עליהם פערים בסמכות ובתגמולים )

קולקטיביזם נוצרים ארבעה -ידואליזםביאנכי למודל האינד-אף על פי שבהוספת הממד האופקי

מגוון רחב של  פרטים  קייםבו ש ,שבעידן המודרנידפוסים של חברות ושל פרטים, טריאנדיס )שם( מציין 

בין גישת ובה קיימים הבדלים בין התסמונת התרבותית המאפיינת אותה שלמצוא חברה אפשר וחברות, 

ידואליסטים בחברה קולקטיביסטית ופרטים בכל למצוא פרטים אינדיהפרטים החיים בה. לפיכך, נו

(. זאת ועוד, חשוב לציין גם 2008ת בעיקרה )רוזין, ידואליסטיבקולקטיביסטיים בחברה שהיא אינדי

שהשקפת הפרטים על מהות חברתם אינה זהה בהכרח. יש טיפוסים שקיימת בהם התאמה בין ערכי הפרט 

 ,Oyserman  & Spike;  2007, ויש שקיימת ביניהם סתירה מהותית )פווין,  ובין התרבות השליטה בחברה

2008). 

ות, העמדות הרצונות והצרכים  של חברי הקיבוץ, יצאו הקיבוצים מתוך המגוון הרחב של הדע

בידואליזם ילתהליך של שינוי שבו האתגר המרכזי שעמד בפניהם היה ליצור תמהיל אחר של אינד
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הקיבוץ  -. תהליך זה הוליד דגם חדש של קיבוץכללל שנכון ומתאים הן לפרט הן לוקולקטיביזם, תמהי

 חדשה למושג קהילה.יצר בתוכו התייחסות ות שונות , דגם זה, אשר לו צור .המתחדש

 מקומה של הקהילה בקיבוץ המתחדש  1.3

ת אנשי הקיבוץ כותבים שונים במאפיינים ייחודים המלכדים יחדיו אהבחינו מראשית ימיו של הקיבוץ 

ומעורבות כגון הזדהות עם אותם הערכים, מטרות משותפות ומעצימים את תחושת השייכות אליו, 

בה נשמרה חומה שתה חברה סגורה י(. החברה הקיבוצית בימים שלפני השינוי הי2016קהילתית )מרגלית, 

 תרמה  חומה זוים לימשחצצה בין חברי הקיבוץ לבין סביבתם הרחבה.  ,תרבותית, חברתית  ופיזית

התבססו על מנגנוני באותם הימים הקיבוצים  לקריאה שהייתה אחד מסממני השינוי 'להנמיך את הגדר'.

סוציאליזציה פנימיים ועל דפוסי פרשנות ופיקוח ייחודים משלהם במטרה למנוע את ההשחתה של 

 (.2006ולהגן על השוכנים בתחומה )שהם,  ,המערכת הערכית שפעלה בתוך החומות

שינוי גם בתחושת השייכות  והשינוי באורחות החיים והפיכת הקיבוץ לקיבוץ מתחדש יצר

הקהילתית. בקרב חלק מאנשי הקהילה הקיבוצית, שעם השנים הצטרפו בהדרגה לקהילות נוספות כגון 

הקהילה האזורית, קהילת העבודה, או קהילה רעיונית, הצטמצמה תחושת השייכות לקהילה הקיבוצית 

 (. 2020אריאל ושמר, ה תחושת המחויבות )ואית

לקיבוץ אינה מובנת מאליה ונתונה לבחירתו, אתגרה את  יחידהויבותו של מח שבה ,מציאות זו

שנדרשה להשקיע מאמצים גדולים בחיזוק תחושת השייכות של חבריה ובלכידות  ,הקהילה הקיבוצית

 בעבר. אשר ות הדדית קיבלו משמעות שונה מהחברתית. מושגים כגון קהילה, קהילתיות, הון חברתי וערב

 קהילההמושג  1.3.1

המושג "קהילה" מציין קבוצה של אנשים שיש ביניהם קשרים המבוססים על מכנים משותפים כלשהם, 

 ,Schriverכגון חוויות, מטרות, תרבות, מוצא, עיסוק, סגנון חיים, השקפת עולם, מקום גאוגרפי וכו' )

2011;Mannarini & Fedi, 2009Colman, 1957;.) ( כל קהילה ייעודיתIntentional Community מורכבת )

מארבעה יסודות: ערכים משותפים, דרך חיים, הזדהות עם הקבוצה והכרה הדדית כחברים בקבוצה  

(Mason, 2000  .) 

, אופי הסולידריות הפנימית השוררת בהן, ןקהילות שונות אחת מרעותה גם על פי צביון אנשיה

 ,Toennies ;2009ת שלהן והאוטונומיה שלהן כלפי החברה הרחבה יותר )סדן,המערכו־ינטגרציה של תתהא

( גורסת שלכל הקהילות האנושיות תכונות Keller, 2003(. למרות השונות בין הקהילות, סוזן קלר )1957

היסוד של שלכל אחת מהן יש תרומה ייחודית לקהילה. תכונות אלה מכונות בפיה "אבני  ,משותפות

כוללות אתר מוגדר ומתוחם בגבולות, קריטריונים לחברות )מי שייך ומי לא(, מסגרת  והן ,הקהילה"

ארגונית של חוקים, תקנות, סנקציות ותגמולים, מערכת של ערכים, מערכת אמונות, מיתוס של הקהילה, 

ושה שלקהילה יש טקסים וחגיגות משותפים, מבנה מנהיגות, יחסים חברתיים ו"רוח הקהילה" )התח

אותן ציינו , שת משלה ומטרות שמעבר לפרט(.תכונות אלה מצטרפות לרשימה של איכויות הקהילהתכליתי

ין סטנדרטים ע( כמאפיינים של מסוגלות קהילתית. רשימה זו היא מDalton et al.,2007דלטון וחבריו )

חר, ות, הכרה בעצמי ובאויבמח מצויים ערכיים שעל קהילות לשאוף אליהם. בין המרכיבים הבולטים

יכולת הבעה, תקשורת, יישוב סכסוכים, השתתפות בקבלת החלטות, ניהול יחסים עם החברה הרחבה, 

 ת למנהיגות והערכה.ברּושימוש במשאבים פנימיים, ח  
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 תחושת קהילתיות  1.3.2

( כתפיסת McMillan & Chavis, 1986; Sarason, 1974"תחושת קהילתיות" הוגדרה על ידי חוקרים )

התלות ההדדית ביניהם  הם מזהים את. קשרים רגשיים שקיימים ביניהםאנשים שונים  ת ביןהדומּו

ענו דרך הקהילה. תחושת קהילתיות היא גם  ירכיהם יותוך אמונה משותפת שצמלשמר אותה  רוציםו

 ם.תחושת השייכות למבנה יציב ואמין והיכולת להיות מושפע מחברי הקהילה ולהשפיע עליה

 & Long)קהילתיות היא מושג רב ממדי המתייחס למשתנים שונים בחיי הקהילהתחושת 

Perkins, 2003; McMillan, 1996)גורם מפתח בקידום פיתוחה של הקהילה, בחיזוקה, בריבוי  שמשומ

(. Talo, Mannarini, & Rochira, 2014המקסימלי של משאביה האנושיים הפנימיים ובהעצמה חברתית )

מושג דינמי המושפע מגורמים פנימיים וחיצוניים לקהילה ומשינויים המתרחשים  אהי תקהילתיו תחושת

מאמצע המאה העשרים המושג 'תחושת קהילתיות' זכה להתייחסות משמעותית עקב הירידה בתחושת  בה.

וש הקהילתיות במדינות שונות. ירידה זו הייתה פועל יוצא של השתנות מבנים קהילתיים בעקבות התיע

דואליזם. למרות הקושי של החוקרים לשייך לתחושת יביית הביורוקרטיזציה והאינדי, ועלוהעיור

לתחושות  הקשוריםהקהילתיות ביטויים התנהגותיים, ברבות השנים הם אפיינו את המושג דרך מדדים 

 being)(, להיות בעל משמעות עבור האחר loneliness(, בדידות )belongingוחוויות כמו השתייכות )

neededר(, ז( ות וניכורalienation השיח סביב תחושת קהילתיות נוגע בסוגיות רבות כמו אנומיה, רווחה .)

(wellbeing( חוזק של קשרים בין אישיים, רשתות חברתיות, מרחבים ציבוריים )public spacesב )טחון י

 personal( ומעורבות אישית בקהילה )(civic responsibility(,אחריות אזרחית security & safetyומוגנות)

involvement( ); Francis, Giles-Corti, Wood & Knuiman, 2012; Long & Perkins, 2003; 

McMillan, 1996 .) 

(. לאותה community belongingתחושת קהילתיות כוללת בתוכה את תחושת השייכות לקהילה )

 מה החברתית. פיזיולוגית וברמבחינה נפשית והתחושה יתרונות ברמה האישית 

( מציינת כי מלבד היותה של שייכות קהילתית צורך בסיסי Hudson, 2015הדסון ) - ברמה אישית

( Bowlby, 1969י )ב(, ונמצאה על ידי בויל (Maslow, 1943שזוהה כבר על ידי מסלאו בפירמידת הצרכים 

מעניקה לפרט תחושת כוונה משותפת וגישה  היאהלך החיים, כמנגנון המגן נגד אירועי חיים משבריים במ

. עוד ברמת הפרט יש בכוחה של תחושת  (Kitchen,Williams, & Chowhan, 2012)למשאבים בעת הצורך

גורם המגן מפני החרפת מחלות כמו דיכאון או התנהגויות והיא  ,השייכות להפחית תחושת בדידות וניכור

 & Greenfield & Marks, 2010; Hagerty;2011ועתר,  בהתנהגות אלימה )יקוביץמסכנות כמו שימוש 

Williams, 1999 .) 

תחושת שייכות של הפרטים בקהילה משפיעה על הרווחה של הקהילה כולה.  - ברמה הקהילתית

היא מעודדת מעורבות ואקטיביות, מפתחת אכפתיות ודאגה לכלל ומדרבנת רצון להשפיע על אחרים 

 .; Sarason, 1974)2020אריאל ושמר, )ת חלק מההוויה החברתית ולהיו

הם רואים ש( מבחינים בין שני סוגים של תחושות קהילתיות 2016מלכה  וברנד  ), גרודופסקי-משה

 Bottom-up sense of)כמשאבי התמודדות קהילתיים: תחושת קהילתיות שצומחת מלמטה  אותם 

(community ותחושת קהילתיות שנוצרת ( מלמעלהTop-down sense of community ,לדבריהם .)

תחושת קהילתיות שצומחת מלמטה מתבטאת דרך מעשים של עזרה הדדית ותחושת שייכות קהילתית 

המלווה במתן משמעות לבחירה לחיות בקהילתם. תחושת קהילתיות שנוצרת מלמעלה מושפעת מפעילותן 
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ת עימם בשיתוף פעולה המנהיגות המקומית הפועלהמשותפת של המערכות הציבוריות ופעילותה של 

פיקה רבות מההון האנושי בקהילות. מערכות אלה נמצאו כתורמות לטיפוח תחושות של זהות, שייכות ומ

 וסולידריות בקרב חברי הקהילה.

גרודופסקי, מלכה  וברנד )שם( במחקרם שהקיבוצים הם צורת התיישבות שזוכה -משהעוד מצאו 

עליהם שי. ממצא זה תומך בממצאים קהילתיות והחוסן הקהילתחבים יותר ולעידוד של הלתמיכה וגיבוי ר

לפיהם הקיבוץ ו(, Glynn, 1981; McMillan & Chavis, 1986;2011הצביעו חוקרים נוספים)יקוביץ ועתר, 

 נמצא כפלטפורמה המחזקת את תחושת הקהילתיות בין חבריה.

להישארותם של חברי ות אחת מהסיבות המרכזיכיום  היאתחושת הקהילתיות שנוצרה בקיבוצים 

בנוסף לאיכות החיים, הסביבה הפיסית והתחליף לצפיפות העירונית הקהילה הקיבוצית בקיבוצם. 

שנוצרה  במרחב של הבית הציבורי,  ,האווירה המשפחתית ,ולעירוניות שמעודדים הישארות במרחב הכפרי

להם תחושה של משפחה  היקענמ . אוירה זו פיעה גם על הבית ועל המרחב הפרטי של אנשי הקיבוץמש

תחושה זו היא גם הסיבה  לכך (. 2018; טופל ונדיב,  2013ושל גאווה. )גנני, של קבלה  ,מורחבת, של תמיכה

לגולן את  שבחנו במחקרם על הגירה ,שאנשים עוברים לגור במרחב הכפרי בפריפריה. ארנון ושמאי

אים לא רק מניעים כלכליים כגון רים לגולן מבטמצאו כי העוב ,המאפיינים והמניעים של המהגרים לגולן

כגון הכמיהה לקהילתיות והרצון להשתייך  ,השגת בית פרטי צמוד קרקע אלא גם מניעים ערכיים אחרים

 (.2009ליישוב בעל אופי קהילתי כפרי המשקף את איכויות החיים שבהן הם מאמינים )ארנון  ושמאי, 

( מציין כי 2007) קיבוץ מרגיש את אותה קהילתיות. פוויןחוקרים אחרים טוענים שלא כל מי שחי ב

השימוש במונח 'בית' בשיח הקיבוצי מתייחס  .(169: בשיח הקיבוצי מקובל לדבר על "תחושת בית" )שם

תרבותית. המשמעות הפיסית משמשת לתיאור של מתאר הקיבוץ -לשתי משמעויות: הפיסית והחברתית

תרבותית משמשת כדי להדגיש את תחושת  -משמעות החברתיתה. והחלוקה בו לשימושי קרקע ותפקודים

רכי הפרט ומלמדת על קשר שהוא מעבר לסיפוק צית" השייכות למקום. על פי פווין )שם( "תחושת הב

 ,מחברי הקיבוצים שנחקרו חשים ב"בית", לטענתו יםמחקרו גילה כי כשני שלישאף על פי ש ומשפחתו.

יות. ממצאים אלה מתחזקים גם תמעידה על בעיתיות בתחושת הקהיל העובדה כי האחרים אינם חשים כך

על נשים בקיבוץ המשתנה, המעיד כי "בקרב כל הנשים קיימת  ( על מעורבותן2009במחקר אורך של שמר )

אותן נשים ניכר כי גם  ב(. בקר290תחושת שייכות לקיבוץ, אך לא כולן חשות כי הקיבוץ שייך להן" )שם: 

 אך לא בהכרח חיים בו.  ,חלקן למקום שגרים בולתערערה והקיבוץ הפך תחושת ה"בית" ה

 

 הון חברתי  1.3.3

הון הפיזי בתלוי לא  בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה שפיתוחה הכלכלי והחברתי של הקהילה  

-לקטיבינכס קו הוא(.  הון חברתי 2007פווין, ; 2016גם בהון החברתי )ביליג,  אלא ,בלבד הון האנושיבו

מצבם החברתי לשפר את  כדימשתמשים בהון חברתי  פרטי כאחד. יחידים-ציבורי ונכס אינדיבידואלי

והכלכלי.  גישה להון חברתי מאפשרת לפרט גישה לפרטים אחרים ולרשתות החברתיות שלהם ומסייעת לו 

(. 2016ועוד )מלחי, השתלבות בעבודה בקבלת הלוואות, בבקבלת עצה, ביצירת קשרים נוספים, מידע וידע, 

כאהדה או  SCIG(Social Capital Interest Group)הון חברתי בכנס החוקרים  הוגדר ברמת הקהילה
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תועלת, יתרון  הביאקבוצה כלפי פרט או קבוצה אחרת, אשר יכולים לשל תחושה של מחויבות של פרט או 

 (. SCIG, 2000ליפין  אנוכיים )שניתן לצפות ביחסי ח נוסף על מה טיפול או יחס מועדף כלפיהםלתת ו

יחיד משתף פעולה עם הזולת בה הש, הון חברתי הוא מערכת יחסים אידיאליסטית ערכית 

והוא סומך על שאר חברי הקהילה  ,אלטרואיסטיים ולא ממניעים אינטרסנטיים צרים-ממניעים זולתניים

(. קהילות המבורכות במלאי  (Adger, 2003; Coleman,  1990; Putnam, 2000שיבואו לעזרתו בעת הצורך

כגון התנדבות, עזרה הדדית,  ,חברתיות־גבוהה של התנהגויות פרו ההון חברתי מאופיינות ברמגדול של 

(.  בקהילות שכאלה 2000ברמן,; 2016סולידריות חברתית, ערבות הדדית ושיתוף פעולה מרצון )ביליג, 

שמעודדות את חברי אותן קהילות  ,(Rothstein, 2002) (reciprocity)נוצרות נורמות של אמון ושל הדדיות

שמשרתות את האינטרס הציבורי, להשגיח באופן הדדי על התנהגות ללא הוצאות גבוהות,  כניותוליזום ת

לאכוף קיום הסכמים, להשתמש ביעילות במשאבים הקיימים, לפתור סכסוכים באופן ידידותי ולהיענות 

 (.Woolcock, 1998רכי חברי הקהילה במהירות )ולצ

מכיוון שעל בסיס  ,מרובה על ההון חברתילרמת האמון ולסוג האמון של הפרט בזולת יש השפעה 

האמון מושתתים קשרים חברתיים בתוך ומחוץ לקבוצת הדומים של הפרט. קיימת הבחנה בין אמון 

לך מקבוצה חברתית המופנה בעיקר לדומים  ,"מופשט"בין אמון ו ,אמון  גם במי ששונה ממך - " מוכלל"

 (. Uslaner, 2002תנית )או א

לחלק לשני סוגי  אפשראת נורמת ההדדיות הקיימת בקהילות המאופיינות בהון חברתי גבוה  

הדדיות ספציפית מתייחסת לחליפין מאוזנים בערכם, שהם הדדיות: הדדיות ספציפית והדדיות מוכללת. 

ישת החליפין החברתית הקלסית של הדדיות מתכתבת עם גים חד־פעמיים. סוג זה זמניים ולעית־לעיתים בו

 (Blau, 1964 המבוססת על הטענה כי הפרט ימשיך לפעול בהקשר מסוים בתנאים של חליפין מאוזנים בין )

כוללת קשרי חליפין מתמשכים,  רווחים שהוא מקבל מפעילותו. לעומתה, הדדיות מוכללתובין ההשקעתו 

דיות התועלת בעתיד לא מוגדר, לעיתים על ידי ת, שיש בהם ציפייה להדזנים בנקודת זמן מסוימלא מאו

"מישהו" אחד מתוך הקהילה. הנורמה של הדדיות מוכללת מתאמת בין האינטרס הפרטי של הפרטים לבין 

 (.Putnam, 1993האינטרס הציבורי ומעוררת סולידריות בקבוצה וערבות הדדית בין חבריה )

החברתי של הקהילה. תהליכים אלה קים ומגדילים את ההון הליכי שיתוף ציבור מחזגם ת

תורמים לחיזוק תרומתם של האנשים לסביבה, לחיזוק פעילות ציבורית וולונטרית ולהגברת האמון של 

 (.  2003האנשים במערכות )שמר, 

( 1ברתי ועוצמתו:)( הצביע על כמה גורמים המשפיעים על כמות ההון החColeman, 1990קולמן )

הרשת החברתית הדוקה יותר, כלומר יש בה קשרים הדדים בין כל ככל ש -הרשת החברתית  אופי

הניידות של פרטים, כלומר  –( יציבות 2) ;המשתתפים, גדל הסיכוי ליצור נורמות משותפות ולהתנהג לפיהן

אידיאולוגיות  -( סוג הערכים3) ;עזיבת הרשת החברתית מחלישה את ההון החברתי של הקבוצה

 ;             י הן דורשות מהפרטים לפעול למען אחרים או למען הכללטיביסטיות מגדילות את ההון החברתי כקולק

( תדירות 5ות אלה באלה, מצטמצם ההון החברתי של הקהילה. )ככל שהפרטים תלויים פח -תלות ־( אי4)

מקורות חלופיים הון חברתי נחלש כאשר לא משתמשים בו. במצבי שפע או כאשר קיימים  -השימוש 

לעזרה הצורך לבקשות עזרה מחברים קטן, תכיפות המגעים ביניהם יורדת, הדדיות המוכללת נחלשת 

 ואיתה גם ההון החברתי. 
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( 1צות דלות בהון חברתי עלולות למצוא את עצמן ב"מלכודת הרציונליות" שעל פיה: )חברות וקבו

( אבל אם הפרט אינו מאמין שמרבית 2רוויח; )אם מרבית הפרטים יבחרו בשיתוף פעולה, כל אחד מהם י

( לכן, אם 3) ;האחרים ישתפו בפעולה, שיתוף הפעולה שלו נעשה חסר תוחלת, כי ממילא המוצר לא יסופק

( לפיכך, שיתוף פעולה יעיל למטרות משותפות 4) ;ין מאמינים שכולם יעשו כך, הגיוני לא לשתף פעולהא

( בלי אמון זה המלכודת 5) ;האחרים יבחרו בשיתוף פעולה יקרה רק אם הפרטים מאמינים שמרבית

" אילו היו החברתית תגבר והתוצאה תהיה הרעת מצב של כולם, אף כי ברור לכולם שהיו יכולים "להרוויח

 (.29, עמוד 2007אצל פווין,  Rothstein, 2002משתפים פעולה )

(, מתבטא 2009רנון ושמאי, מרכיב מרכזי בבניית קהילה ובחידושה )א שמשההון החברתי, המ

ההון החברתי תורם לתחושות של זהות  .בין חברי הקהילה ובנכונותם לשתף פעולה ביניהםבטיב היחסים 

מאפשר התמודדות ש ,בה ולכידות גבוהה. תחושות אלו מחזקות  את החוסן החברתימגובשת, מסוגלות טו

(. כמו כן, ההון החברתי בקהילה 2017, ; ביליג ופרידמן2008מוצלחת עם משברים )ביליג וסוקראוט, 

 על הערבות ההדדית הקיימת בתוכה.משפיע גם על הסולידריות החברתית ו

 סולידריות וערבות הדדית 1.3.4

היא הזיקה המודעת, הרצונית, של בני אדם מסוימים זה לזה, אשר נוטעת בהם תחושה של  ריותסוליד

קיום עצמאי, הניתנת לזיהוי ומובחנת מקבוצות אחרות ערבות הדדית ויוצרת מהם קבוצה חברתית בעלת 

מייצגת את יסודות  "שלם"שפירושו  solidus (. הסולידריות, שמקורה במילה הלטינית1994)יציב, 

נאמנות והקרבה  המדגישההתמיכה ההדדית, את השותפות והיחד ואת הפעולה למען מטרות משותפות ו

 (.2014)רוזנטל, 

ם ומאפשר להם לקיים מחויבות רציניות צמה וכוח הקושר בני אדהסולידריות היא בעלת ע

אחד לשאת באחריות לכל האחרים (. היא מתפתחת מעצם המחויבות של כל Hoy, 1995וזהויות עצמאיות )

ומעצם ההבנה שלכולם אינטרס בתקינות חייהם המשותפים. הסולידריות מתבססת על רגשות משותפים 

דרך חיים הממוקדת בסדרה של ערכים משותפים היוצרים זהות של הנוצרים תוך פעילות התומכת ב

 (. (Spinosa, Flores &  Dreyfus, 1995"אנו".  

על מנעד רחב של קבוצות השונות זו מזו במידת האינטימיות, באופי הזהות הסולידריות חלה 

 ,Marcovsky & Lawlerהמשותפת ובמידת הסולידריות הנדרשת. עם זאת, על פי מרקובסקי ולאולר )

בה קיימת סולידריות החברים מזדהים  עם הקבוצה, חשים כלפיה רגשות חיוביים ש(, בכל קבוצה 1988

 לקבוצה כמקיימים את התנאים כפי שהם עצמם מקיימים אותם.  ורואים את עמיתיהם

למרות שהסולידריות מתבססת על הדדיות, על אינטרסים וערכים משותפים ועל מחויבות 

(, היא גם מחייבת אותם לקבל 2002ובעת מתחושות פנימיות של החברים בקבוצה )אברהמי,והזדהות שנ

הקבוצה קרבה  (. בנוסף, לעיתים תובעת הסולידריות מחבר2014כיה השלטונית והכלכלית )צור, את ההירר

שיוכל לזכות בהסכמה ציבורית רחבה להגשמת שאר  כדי וואף ויתורים על מימוש חלק מסוים מחלומותי

 (.2014)שטרן ופורת, החלומות

 ,( תיאר את הסולידריות באמצעות שימוש במספר מילים המאפיינות אותה: אחדות2014רוזנטל )

שבה היחידים הופכים לאחד, מוותרים על תכונות והשקפות המבדילות ביניהם ומחזקים בכך את תחושת 

את יכולת העמידה שלהם כלפי  הכוח העצמית שלהם. באמצעות האחדות היחידים שהפכו לאחר מגבירים

הרגשי  היסוד שהיא ,אינטימיות .המתארת קרבה במחשבה, ברגש ובמעשה בין בני הקבוצה ,אחווה חוץ.
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המאפשר קיום קבוצה ומסמל את הדרך שבה הסולידריות יוצאת מהכוח,  ,ליכודו של תחושת הסולידריות

 .בוצה המשותפתמרעיון המוחל על קבוצות ואנשים יחידים, אל הפועל, אל הק

רוזנטל )שם( טוען שסולידריות תתקיים רק כאשר יסודות שונים, ממשיים או מופשטים, יפעלו 

כדי להמחיש רעיון זה מדמה רוזנטל את הסולידריות לגוף האדם ואת  איברי הגוף ליסודות  יחד בשותפות.

וח )כתף, שכם(, מבני הגנה המאפשרים לגוף לפעול בשותפות המשלבת סמכות )ראש(, פעולה )יד(, משאבי כ

 )גב( ויחסי רעות וקרבה )לב(. 

בריו, באמצעות הסולידריות נוצרת הרעות והקרבה בסולידריות. לד ( מתייחס ליחסי2014גם צור )

רגישות לזולת, יכולת לחוש את צרכיו, להושיט לו יד  ולחזק את הקשר הבין־אנושי ואת הערבות ההדדית 

 (.2009וטופל, בין חברי הקבוצה )בן רפאל 

 ערבות הדדית 1.3.5

(. העיקרון 1998)אברהמי,  פרטיםמתחייב לשלומם של חבריו ה כלללפיו השקרון יהיא ע ערבות הדדית

מבוסס על רעיון של מחויבות הדדית של החברים מכוח היותם חברים בקהילה לשימור המסגרת 

 (.2013לית, הקהילתית ולאחריות כלפי חברי הקהילה בהיותם כאלה )דגן ומרג

(. עצם החברות בקבוצה Affiliationקרון מרכזי בקרב קבוצת השתייכות )יע היאערבות הדדית 

(Membership )(. יחסי האמון וההדדיות  בין 2014 ;2007יסוד לפעילות הגומלין בין הפרטים )פווין,  משמש

ופן הוגן כלפיהם, וכן על חברי הקבוצה מבוססים על תחושה של הפרט ושל הקבוצה כי האחרים יפעלו בא

 (.2010דומה בזמן ובנסיבות שזו תידרש )בן יוסף,  ההנחה כי פעולה של נתינה ועזרה תזכה לתמורה

הערבות ההדדית והאחריות כלפי כל יהודי באשר הוא הם מהיסודות החשובים ביותר במחשבה 

ה המוכרת "כל ישראל ערבין רמא  (. ה2016אחד מנכסי צאן הברזל של העם היהודי )וסרמן, הם היהודית ו

לפיו כל ישראל נחשבים לגוף אחד. משמעות הדבר היא ש זה לזה")שבועות לט, ע"א( מבטאת את הרעיון

,  התנהגותו גיסא , כל בניו ובנותיו של העם היהודי נושאים בחובת האחריות ההדדית ומאידךגיסא שמחד

 .( 2007של כל אדם בחברה משפיעה על הסביבה כולה )נבו, 

בה ביהדות ולא רק קרון האחריות ההדדית עומד גם בבסיס מוסד הצדקה שנחשבת כחובה חשויע

כמפגן של רוחב לב. הקהילה לא הייתה יכולה להתנות את רווחתם של מעוטי ההכנסה ושל האנשים 

מנם, הרמב"ם קבע שעל כל חבר בקהילה, בין והחלשים בחברה רק ברצונם הטוב של בעלי האמצעים. וא

 ,של כל חבר אחרהמינימליים לדאגה לצרכיו  ועני החובה לתרום את חלק שהואעשיר ובין א שהו

 (.2011ושלקהילה נתונה הסמכות לנקוט אמצעים מרחיקי לכת כדי לאכוף זאת )ברוורמן, 

ליסוד המבני של המסגרת, הכולל מחויבות הדדית הנובעת מעצם ההשתייכות המשותפת לקבוצה, 

ישה( נכסים, זכויות, יוקרה ערבות ההדדית. הקבוצה מחזיקה ומעבירה )מורמשמעות רבה בהבנת ה

( על הרכוש המשותף ומגדיר זכויות claimsקרון הקובע את הזכאות )יועצם החברות בה מהווה עוכדומה, 

בין האינטרסים  וחובות. מכך נגזרת למעשה הנחת היסוד הטוענת שקיימת זהות או לפחות התאמה

 (.2007ים בקבוצה )פווין, והמטרות של השותפ

 ,(2009קרון הערבות ההדדית מזוהה עם ההוויה החברתית של הקיבוץ )בן רפאל וטופל, יעאומנם 

עצמן כקבוצת זהות נפרדת, כגון מושבי  את המזהות אך הוא מופיע גם בקרב צורות התיישבות נוספות

כמו  ( וגם בקהילות ייחודיות2017פרידמן,(, יישובים כפריים ומבודדים )ביליג ו2013; 2002עובדים )שרעבי 

לעיתים (. הערבות ההדדית מופיעה 2001( והחברה הערבית )סמוחה, 2016החברה החרדית )מלחי, 
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אך העיקרון החברתי זהה ומבטיח את תמיכת הקהילה בפרט במקרים  ,בשם 'עזרה הדדית' הבמקומות אל

 (.2017)הרפז,  נכות, אסון במשפחה וכדומה ,של קשיים כלכליים, מחלה

מרבית המתיישבים בודדים בארץ. היו בראשית ההתיישבות במושבי עובדים  ,(2013על פי שרעבי )

העזרה ההדדית בתקופה זו שימשה תחליף לסיוע שמגישה בדרך כלל המשפחה המורחבת. אנשי המושב 

ל המושב כולו. השפעתה של חוסר הצלחה של הפרט עבהכירו בתלות ההדדית הקיימת בין הפרט לחברה ו

(. 141: 2002יקרון העזרה ההדדית בסיסמה: 'בל יהא כושל בתוכנו' )שרעבי, ע הוכתר במושבים אלה

לפיו על המושב ש ,סף בחוקת המושבים עיקרון "ערבות הדדית" או "אחריות הדדית"והתו  1927שנתב

יוע, ומשקים חזקים לאפשר סיוע שכזה הוקמו קרנות ס כדילשאת באחריות לקיומה של משפחה במשבר. 

 ). 2002ווחיהם כדי לסייע למשק שנקלע למשבר להיחלץ ממנו )שרעבי, מר ויתרו על חלק

( מצא  ששיעורי 2010אחמד )-. אבוגם בחברה החרדית קרון הערבות ההדדית מושרש היטביע

עמדו על   ההתנדבות והעזרה לזולת במגזר החרדי הם בין הגבוהים ביותר בישראל מבין כלל המגזרים ,והם

בלבד. חברי קהילה זו  14%שעמד על   ,לשיעור ההתנדבות באוכלוסייה הכלליתבהשוואה  2006בשנת   38%

(. 1998נוטים להתנדב ולסייע בעיקר בתוך גבולותיה של הקהילה החרדית על גווניה השונים )גידרון ואלון, 

ובכסף שתורמים היחידים מן בז מתבטאתרמת האלטרואיזם הגבוהה של החרדים ומעשי הצדקה הרבים 

 (.2000כסף ועוד )ברמן,  הצדקה הרבים של הקהילה, המבטיחים לפרט לבוש, מזון,למוסדות 

 ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש 1.3.6

קרון מרכזי בקבוצת ההשתייכות. מכיוון שחברי קיבוץ אינם רק חברי יע היאכאמור, המחויבות ההדדית 

ות שלהם מתחדדת והתלות רת בעלת אופי מיוחד, קבוצת ההשתייכאותה קהילה אלא גם שותפים במסג

 (.2016;מרגלית,1998ההדדית ביניהם גדלה באופן משמעותי )אברהמי, 

טוטלי. והפרטים בקיבוץ להתחייב לאורח חיים מקיף נדרשו בקיבוצים השיתופיים בעבר ובהווה 

להשתייך ת, יחידה כלכלית שיתופירור, להיות שותפים ביהם נדרשו להיות חברים בקבוצה מוגדרת בב

ליות מסוימות, להשתייך לקהילה ולהיות מחויבים אלקבוצה שיתופית, לגור בקביעות ביחידות טריטורי

(. הסולידריות הקיבוצית באותה התקופה נבנתה על Shepher, 1980;  2006; גלס, 1997לכלל )אלמוג, 

הלכידות החברתית  את יצר ,לם היחסי השונהלמרות ייחודם ומשקששילובם, בסיס בן שישה מרכיבים, 

והעמיק את הערבות ההדדית, במיוחד כאשר הצטרפו אליהם האינטימיות והקרבה הנפשית שאפיינה את 

הסולידריות הקיבוצית של בסיס ה(. ששת מרכיבי Colclough & Sitaraman, 2005היחסים בין החברים )

הקיבוץ היחיד, ושלושה יישובית של -ריות הפניםנחלקים לשתי קבוצות: שלושה מחזקים את הסוליד

גורם מלכד גם בין הקיבוצים וגם  הנובעים מהשתייכות לתנועה הארצית, אשר עצם ההשתייכות אליה הי

בתוך כל קיבוץ. ששת המרכיבים הם: א. המרכיב הכלכלי: הבעלות המשותפת והשווה על אמצעי הייצור 

ג. המרכיב הפסיכולוגי:  ;ים ומגווניםיחד שהיו לו ביטויים רבב. המרכיב החברתי: הצוותא וה ;והצריכה

הביטחון הסוציאלי והתמיכה הנפשית שמעניקה החברה בעת צרה או בהשתתפותה ברגעי שמחה. כמו כן, 

ד. המרכיב הארגוני: השתייכות לתנועה ארצית  ;הרגשת הערך העצמי של המגשים את ערכיו באורח חייו

ה. המרכיב  ;ירה ערכים ועקרונות ומנחה פעילותה חומרית ופוליטית, מגד"כל יכולה" המעניקה תמיכ

ו. המרכיב המשימתי: החלוציות  ;חלוצית המשותפת-סוציאליסטית-האידיאולוגי: האמונה הציונית

בהגשמת מטרות כלל לאומיות. ההשתייכות לאליטה משרתת ויוקרתית שהייתה גם הון חברתי רב 

 (.65-66: עמ' 2002משמעות )אברהמי ,
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הן הסולידריות הקיבוצית החזקה איחדה את החברה הקיבוצית על מגוון בשבאותן השנים 

הערבות ההדדית באופן מלא בתוקף  התקיימה  )2014קבוצותיה ותרמה לייחודה הקהילתי )עמית כהן, 

( . 1998כמידת יכולתו של הקיבוץ )אברהמי,  -לפיה 'לכל חבר לפי צרכיו'שאותה סיסמה אידיאולוגית 

ם היה הערך המרכזי שעליו הושתתה הקהילה הקיבוצית ואיתו השיתוף והאחריות השוויון בין החברי

(. סיפוק צורכיהם של 1986רוזנר ופלגי, ; 2016ההדדית של הקהילה המכירה בשונות שבין חבריה )מרגלית, 

החברים בקיבוץ  החברים על ידי הקיבוץ בכל תחומי החיים העצים את תלותם החברתית והכלכלית של

 (.2014ת חוסר העצמאות שאפיין אותם )עמית כהן, וחיזק א

החלו להתגבש  ,ששיאם היה בעקבות משבר הקיבוצים ,עם השינויים שעברה החברה הקיבוצית 

הבולטת שבהן התמקדה בחבר כפרט. תפיסה זו העמידה  - בקרב חברי הקיבוץ גם תפיסות ערכיות חדשות

ת היחיד כמטרה העיקרית של הקיבוץ, אבל בה בעת גם הטילה עליו אחריות אישי את רצונותיו ורווחתו של

האחריות הכוללת של הקיבוץ על מוסדות החינוך, הרווחה והשירותים המקומיים  והפחיתה אתלפרנסתו 

וי זה יצר תהליך שבו, מצד אחד, הפרטים בחברה התמקדו יותר במימוש (. שינ2008גלס, ; 2012)גביעון, 

סוגיות הקשורות לחברה או לקהילה על עזרה לחלש ועל ושמו פחות דגש על ערבות הדדית, העצמי 

לפרטים בקהילה היה חשוב להישאר קיבוץ ולשמור על  אחרצד ,ומ(2012בכללותה )יצחקי ובוסטין, 

 (.2007; פווין, 2013גנני, הערבות ההדדית בין חבריו )

שבו השתנה  -הדגם הדיפרנציאלי -של קיבוץ  תהליך השינוי של החברה הקיבוצית יצר דגם אחר

 ואיתו גם אופייה והיקפה של הערבות ההדדית. לחבריו ואחריות הקיבוץ לעצמו חס בין אחריות החברהי

לחבר, אך הוא מחויב להקצות חלק  ,  השכר שייך"רשת ביטחון"בדגם זה, הנקרא בלשון הקיבוץ  אומנם

 .(2007פלגי, ; 2011חרים לטובת ערבות הדדית )יקוביץ ועתר, ממנו למיסי קהילה ומיסים פרוגרסיביים א

כלים כספיים מתאימים לטיפול  בערבות ההדדית שהתגבשה בקיבוץ המתחדש יצר הקיבוץ

מהכנסת כלל החברים )בן רפאל וטופל, באמצעות הפרשת מס  בנושאים כגון פנסיה, סיעוד, בריאות וחינוך

ודואג לסייע, בעיקר בפן הכלכלי, לפרטים אשר להם צרכים  (. הקיבוץ בדגם זה מחויב לחבריו2009

ישים, חולים, אנשים עם מוגבלויות, מעוטי הכנסה או נפלטים ממקומות עבודה שידם מיוחדים כגון קש

בה מתממשת הערבות ההדדית שדרך נוספת אינה משגת את מה שנחשב בקהילה ל"מינימום סביר". 

ית', אשר מעניקה סיוע מיוחד בנסיבות מיוחדות, כגון הוצאות בקיבוץ המתחדש היא ה'קרן לעזרה הדד

 (.2013; דגן ומרגלית, 2009פואיות או הוצאות משפטיות יוצאות דופן )בן רפאל וטופל, ר

ך שמייחד את הקיבוץ באשר הוא ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש מזוהה כעמוד התוואף על פי ש

חון הסוציאלי של חבריו משדר הקיבוץ המתחדש שהביטשבאמצעות הערבות ההדדית  אף על פיקיבוץ, ו

)בן  חשוב לו גם כאשר הוא מחולל שינויים מרחיקי לכת בכיוון אינדיבידואליזציה של החיים החברתיים

מסופקים מהדגם שנוצר. אותם חברים טוענים שרמת הערבות (, יש בקיבוץ מי שאינם 2009רפאל וטופל, 

י גמילות חסדים מאשר ערבות מלאה של הקהילה לכל אחד מחבריה ההדדית נושאת יותר אופי של הסדר

 (.2002)אברהמי,  אליה, כפי שהיה בעבר ומחויבותו המלאה של כל פרט

חריפו ככל שהתהליך התקדם. חילוקי דעות אלה, שהחלו עם תחילתו של תהליך השינוי, הלכו וה

היו נר לרגליהם של חברי הקיבוצים עד שינויים רבים שנתפסו כמרחיקי לכת מבחינת הקודים המכוננים ש

לאותן חילוקי  .הקיבוץ וזהותם של החברים בתוכואז, עוררו  את הקונפליקט סביב זהותו המתגבשת של 

 (.2011, עמיתיו)בן רפאל ו חדשהדעות היו גם השלכות על הצורות השונות של הקיבוץ המת
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 תוהקונפליקט סביב הזהות הקיבוצית והניסיון לפתור או  1.4

 קונפליקט 1.4.1

חלק מכל מערכת יחסים אנושית. הוא מבטא תחושה או  המהווה קונפליקט הוא אלמנט חברתי בסיסי

& Miall , Ramsbotham( תפיסה כי מטרותיהם של שני צדדים או יותר אינן הולמות זו את זו

Woodhouse, 2008(. י דעות קונפליקט מתרחש כאשר יחיד או קבוצה תופסים את מצבם כחילוק

ערכים או לעמדות, לאמונות, למשאבים, לטרסים, לאינ אשרב והתנגדות בינם לבין יחיד או קבוצה אחרים

מתחדד עוד יותר הוא ו ,(De-Dure & Gelfand, 2008; Fanley, 2010התנהגויות החשובים להם )ל

בוצות ומעמדות קונפליקטים מתקיימים בין יחידים, ק (.1988בסיטואציה של נדירות משאבים )כנען, 

כגון כוח  פוליטי, טובין והון בצורותיו השונות  ,נחשב כבעל ערך ועל תפוצתו באוכלוסייהשבחברה על מה 

(Bourdie, 1984). 

הן במישור הרגשי הן במישור המחשבתי.  בחוויה של עומס ושל הצפה מטבעו כרוך הקונפליקט

אשמה. במישור ו, פחד, כעס, תסכול במישור הרגשי העומס וההצפה מתבטאים בתחושות כגון לחץ

 .(2013, המחשבתי הם מתבטאים בהתמודדות עם  ריבוי שחקנים, אינטרסים וכוחות )רובל ליפשיץ ובן דוד

ובשיפור תפקודן של המערכות החברתיות בד בבד, קונפליקט הוא בעל כוח מאחד התומך בקיומן 

לפתור בעיות דמנות "לפתוח" מצב של קיפאון ו. הקונפליקט עשוי לשמש מנוע צמיחה או הז(2012)זימל, 

בדומה לפתגם 'קנאת סופרים (. Rahim, 2001; Rothman, 2014להשיג התפתחות, צמיחה והתחדשות ) כדי

הזדמנות ללמידה של כל הצדדים: לימוד על הוא  כל עוד הוא מבוקר  - תרבה חכמה' כך גם קונפליקט

הוא ולימוד על דרכים למציאת פתרונות יצירתיים, ובכך   עצמם, לימוד על מכשולים ואתגרים במציאות

 (. ; 1987Rothman, 2012עשוי לגרום לשיפור הביצועים והיעילות )קרן, 

קונפליקטים, ביניהם קונפליקטים ארגוניים, הספרות המחקרית מבחינה בין סוגים שונים של 

 (&  Mikkelsen   ססי זהות ועודקבוצתיים, קונפליקטים מבו־קונפליקטים אישיים, קונפליקטים בין

Rothman, 2014 Rahim, 2001; ;eu, 2013şPluut & CurClegg,2018;  .)להתייחס לקונפליקט  אפשר

שהתרחש בקיבוצים סביב המשבר שהוביל בסופו של דבר להחלטה על שינוי באורחות החיים כקונפליקט 

 מבוסס זהות.

 קונפליקט מבוסס זהות 1.4.2

ת מערערות בשנים האחרונות תפיסות חברתיות הגמוניות ומציבות שייכות והשתייכושאלות של זהות, 

. החברה הישראלית, כמו חברות אחרות בעולם, עוברת בעשורים האחרונים סדר יום חברתי ופוליטי חדש

תהליך של שינוי לנוכח תהליכים כלל־עולמיים של גלובליזציה, המתבטאים בין השאר בהתפשטות כלכלה 

 -ולוגיה נאו־ליברליות ותנועות חוצות גבולות של הון, ידע, מוצרים, תרבות ובני אדם. שינויים אלה ואידיא

יוצרים קונפליקטים חדשים, מכוננים זהויות חדשות ומעצבים מחדש  -ים, תרבותיים ודמוגרפיים כלכלי

ביטוי במשאבים קונפליקטים אשר באים לידי (. לעיתים, 2013זהויות ישנות )שביט, לוי ובן פורת, 

מבוססים על קונפליקטים אלה  (.Brewer, 2001קונפליקטים מבוססי זהות )הם למעשה ובאינטרסים 

 ;Rothman, 2001הכרה וקיום בזהות של הקבוצות השונות ועל דחייה הדדית בלגיטימיות של הצד השני )

2014 .) 
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לחלק מרכיבים אלה  אפשר .זהות היא מכלול של מרכיבים שבאמצעותם האדם תופס את עצמו

אינם ום הם אותם מרכיבים השייכים לפרט מלידתו יים ונרכשים. מרכיבים שיוכיילשני סוגים: שיוכ

ארץ מוצא וצבע עור. לעומתם, מרכיבים נרכשים הם מרכיבים הניתנים לשינוי על  ניתנים לשינוי כגון מין,

מנסה בצורה אינטגרטיבית לא רק לתאר  הפרט ידי הפרט כגון מקצוע, דת ואזרחות. בתהליך בניית זהותו

 (. 1968צמו )אריקסון, את עצמו אלא גם להסביר את ע

חלק מניסיונותיו של הפרט להסביר את עצמו מתבססים על תפיסתו את האחר כדומה לו או 

אוריית ההשוואה החברתית, טוען שבאדם קיים , שהציע את ת(Festinger, 1954)כשונה ממנו. פסטינגר 

התנהגותו על ידי השוואה שלו אל הזולת. לצורך על יכולותיו ו על שי ללמוד על עצמו, על דעותיו,דחף אנו

השוואה חברתית יבחר האדם אנשים דומים לו או שונים ממנו מעט, שכן הם מתאימים לשמש לו דגם 

 ולתת לו אמות מידה להשוואה. 

לם הממשי וממקמים את עצמם ( מכנה את האופן שבו בני האדם מחלקים את העו2000בן רפאל )

"זהות קולקטיבית". על פי בן רפאל, המסתמך בדבריו על הפרספקטיבה  שם, בבתוכו ביחס לאחרים

והיא  ,הממשית של ויטגנשטיין, הזהות הקולקטיבית שייכת לשרשרת של "עשיות חברתיות" של בני אדם

המימוש של ה"יחד", תפויות: דפוסי כוללת שלוש שו ,לדבריו ,פועל יוצא של החברתיות שלהם. החברתיות

 והתמקמות ה"אנחנו"  לעומת ה"אחר" שהוא לא "אנחנו". כללליבות מושגים של מחו

( מתייחסת אף היא להשוואתו של הפרט לזולתו הן במה שדומה הן במה ששונה. היא 2017שימי )

ר בדיוק, וזהות במובן מה שהוא אותו הדב -זהות במובן של "זהה"מתייחסת להשוואה זו בשני אופנים : 

השונה. אופנים אלה, הנראים תחילה  הפוכים זה לזה, מתקיימים למעשה  האחר, שלשל "זה הוא", של 

בכפיפה אחת, או זה בתוך זה. יכולתו של הפרט להשיג זהות שלמה ואינטגרטיבית אינה מבוססת על 

 ם, מעיקים ולא נעימים.החיפוש אחר הדומה אלא דווקא על יכולתו להכיל מרכיבים שונים, זרי

וצתית דומה לבניית הזהות של הפרט. בתוך קבוצה אחת קיימות  תהליך בנייתה של זהות קב

זהויות שונות, המשולבות באופן סובייקטיבי. השילוב בין הזהויות מגדיר זהות אחת שמחדדת את  זהותה 

( כינו תהליך זה של בניית Roccas & Brewer ,2002של הקבוצה ואת זהותם של חבריה. רוקס ובראוור ) 

 ות בשם "המורכבות של הזהות החברתית". קבוצה ממגוון זהוי

מחברי הקבוצה שלו  דעל פי המורכבות של הזהות החברתית, הפרט בקבוצה מכיר בכך שכל אח

מייצג זהות שונה של אנשים והייצוג המשולב הוא סכום של כל הזהויות הקבוצתיות האלה. לפיכך, ריבוי 

לחזק את ההזדהות עם ו( Roccas & Brewer ,2002יות בקבוצה עשוי להיות גורם מחבר ומייצב )זהו

 .Brewer & Pierce) , 2005הערכים המרכזיים של הקבוצה )

טוענת שלמרות שהפרטים החברים בקבוצה מכירים בכך שחברי הקבוצה (Brewer, 1991) בראוור  

ולה וחזקה מסכום הזהויות, ההזדהות החברתית שלהם עם מייצגים זהויות שונות ושהזהות המשותפת גד

"תאוריית הייחודיות האופטימלית של אותם היא מכנה שהקבוצה מונעת על ידי שני צרכים מנוגדים 

על פי תאוריה זו, מצד אחד, ליחידים יש צורך להשתלב עם אחרים ביחידות חברתיות יותר החברה". 

 דול מאחרים. יש צורך בי, ליחידים אחרמאשר באני היחיד. מצד 

היחידים החברים בקבוצה בוחנים את היחסים החברתיים בקבוצה באמצעות קטגוריות מבניות 

לות סימבוליים". גבולות אלה הם הבחנות מושגיות "גבו מכנה אותן ( ,2000Lamontמישל למונט )ש

 (.  (Lamont &  Molnar , 2002המשמשות למיון ולסווג אנשים, אובייקטים, פרקטיקות ואפילו זמן ומרחב
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אסטרטגיות פרשניות ומסורות תרבותיות  הגבולות הסימבולים מיוצרים דרך הבחנות מושגיות,

כגון מעמד, מגדר וגזע.  ,הבדלים חברתיים ממוסדיםשתפקידן ליצור, לשמר, ולעתים אף לטשטש 

המבנה החברתי, את המייצרים תפיסה של העצמי, בוחנים בקבוצה את  באמצעות הגבולות, היחידים

יות החברתיות ואת האופן שבו הם מבטאים את הזהויות השונות. בנוסף, המשמעות שהם נותנים לקטגור

ר אם והיכן הקטגוריות השונות מגבילות אותם או מעצימות באמצעות הגבולות יכולים חברי הקבוצה לבר

עדיפים להתרחק )שביט, לוי ובן עם אילו קטגוריות הם בוחרים להזדהות ומאילו הם מ -אותם, ובעיקר 

רות את (. ברמה הקולקטיבית, סימון גבולות הוא האופן שבו קבוצות מייחדות את עצמן, משמ2013פורת, 

 (.  (Lamont &  Molnar , 2002ת ומייצרות גבולות חברתייםמעמדן ביחס לקבוצות אחרו

נו' לבין ה'אחרים'. במושג יחסי גומלין בין קבוצות אנשים מאופיינות בהבחנה בין אלה ש'משל

 ,Ahmedקבוצתיים המשקפים קרבה או מרחק במרחב המשותף )־ה'אחרים' באים לידי ביטוי יחסים בין

בהן מתגוררים זה לצד זה קבוצות שונות, בעיקר כאלו שבקהילות , לעיתים(. 2015אצל בן ארי,  2000

( מנסות הקבוצות לשלוט זו בזו 9981הנמצאות במאבק מר ותחרות על משאבים )מאוטנר ,שגיא ושמיר, 

מבטא ה -ציבורי בין הקבוצות הללוה(. השיח האישי ו2006ונמנעות מפתיחות הדדית )לב ארי ולרון, 

משקף למעשה מאבק על זכויות וחובות, הגדרת הזכות לזהות  -חרדות ואמוציות של הקבוצות, רגישויות

 (.0022ויזל וקסן, -והתנאים לשמירה על הזהות הנבחרת )לב

היחסים הבין קבוצתיים מושפעים מתפיסות סובייקטיביות אשר חלקן מבוססות על אמון או 

(. פינליי Roccas & Brewer ,2002ן מתחושת פחד או חשש מהם )חברי הקבוצה השונה וכבחוסר אמון 

(Finley, 2010 )קבוצתיים מושפעים גם מהתהליכים הפסיכולוגיים ־מוסיף ומסביר שהיחסים הבין

עותית. פינליי )שם( מצא שמכיוון שהפרטים הופכים את הקבוצות ואת ההתנהגות הקבוצתית למשמש

החברתי, הגאוגרפי, הכלכלי, ההיסטורי והפוליטי,  למצבםאת הזהויות הרלוונטיות  מיםמעריכים ומפני

ליליות גורם מאיים ולפתח עמדות ש יותבאופן שונה עלולות לה ותאו פועל ותזהויות של קבוצות שחושב

 נגדן. 

עמדות חיוביות  יותר של חברי הקבוצה יתפתחו כלפי קבוצות הנתפסות כמי שלהן זהות משותפת 

פעולות הדומות לאלו שמאפיינות את זהות הקבוצה. במקרים כאלו בתפיסות או בתבטאת במחשבות, המ

Riek;, 2010Finley )ת קבוצתי יפחת, הפתיחות כלפי האחרים תגבר ואיתה גם הסבלנו־האיום הבין

Mania, Gaertner, et.al. 2010.) 

 קונפליקט סביב הזהות הקיבוציתה 1.4.3

קבוצות בעלות אינטרסים שונים ־מתתמורכבת  הקהילה הקיבוציתבדומה לישויות חברתיות אחרות 

(. משבר הקיבוצים 2009שיכולות לחוש קשר עם הקהילה ולבנות עליה איבה ומחיצות )סדן,  ,ומנוגדים

אווירה משברית  וית לפרט שבתוכה יצרחוסר הוודאות לגבי מידת מחויבותה של החברה הכללובעקבותיו 

קונפליקטים ומתחים בין  ווליבאותן  נוהקצישברים ובעיות קודמות ואף  פוחשבתחום החברתי בקיבוץ, 

 (.2005טופל, ; 2013קבוצות שונות שהתגבשו סביב אינטרסים כלכליים או חברתיים )דגן ומרגלית, 

 , יו החברים המבוגריםשל הקיבוץ כלפיהם ה בין הקבוצות שבניהן נוצרו מתחים בשאלת מחויבותו

שביקשו חינוך  ,שניסו לגונן על הסדרי הפנסיה שלהם ולהבטיח לעצמם קיום הוגן, המשפחות הצעירות

שתבעו הטבות שיתגמלו  ,ובני קיבוץ ,שדרשו הכנסה שתכיר בתרומתם ,מסובסד, בעלי העמדות הבכירות

 . (2011את נכונותם להיקלט בקיבוץ )בן רפאל, 

http://journals.sagepub.com/author/Mania%2C+Eric+W
http://journals.sagepub.com/author/Mania%2C+Eric+W
http://journals.sagepub.com/author/Riek%2C+Blake+M
http://journals.sagepub.com/author/Gaertner%2C+Samuel+L
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שאלות היא אותה קבוצה שחבריה הם  הת מחויבותו של הקיבוץ כלפיה עוררקבוצה נוספת שמיד

כגון חברי קיבוץ  בעלי מוגבלויות, מעוטי הכנסה או נפלטים ממקומות עבודה שידם  ,בעלי צרכים מיוחדים

רפואיות  אינה משגת את מה שנחשב בקהילה ל"מינימום סביר" או לחלופין, חברים שזקוקים  להוצאות

 (.  2009משפטיות יוצאות דופן )בן רפאל וטופל, או הוצאות 

זהותו של הקיבוץ התחדדו בעיקר סביב שאלת הערבות ההדדית  בדברהשאלות שהתעוררו 

בו ש(. שאלה זו קיבלה משנה תוקף בעידן 2016;ביליג,  2002)אברהמי,  פרטל כללומחויבותו של ה

והשוויון לא היה כבר ערך מוביל  ,סית לתקופה שלפני המשברהמשאבים הכלכליים היו מצומצמים יח

 (. 2007)פווין, 

פלגי,  ; 1995מלבד ההתמודדות האובייקטיבית עם מצב כלכלי ירוד של רבים מהקיבוצים )טופל, 

תופעה המוכרת שרווחה בקיבוץ גם  ב חששם של המתנגדים לערבות הדדית בתהליך השינוי נעוץהיה  (2007

נם'.  כינוי זה התייחס לכל אותם אנשים שלא נמנו עם יבפני הקיבוצניקים 'אוכלי הח הישן וקרויה

כדי להמעיט  כללרכיהם על ידי הוהאוכלוסיות החלשות הזקוקות לעזרה ואשר ניצלו את כיסוי צ

פעילות הציבורית. המצדדים במתן ערבות הדדית לאותה קבוצה של בעלי לבתרומותיהם למעגל העבודה ו

את  "לנצל"וחדים טענו שבמודל של הקיבוץ המתחדש אותם 'אוכלי החינם' לא יוכלו להמשיך צרכים מי

וימצא את עצמו ללא שכזה לא יתקבל למקום עבודה או ייפלט ממנו  . אם חבררכיהםולכיסוי צ כללה

 (.2009פרנסה, הוא יצטרך להסתפק במינימום המובטח על ידי הערבות ההדדית )בן רפאל וטופל, 

התעוררה סביב זהותו של הקיבוץ הייתה אם ומדוע רוצים החברים להמשיך לחיות וספת ששאלה נ

בקיבוץ. בימי המשבר חברים רבים עזבו את המקום, חברים חדשים לא נקלטו כמעט והקיבוץ הפך לחברה 

של  מזדקנת. חלק מהחברים שנשארו לחיות בקיבוץ איבדו את אמונם במערך השיתופי, ביכולת הישרדותו

אמנם, בחלק מהקיבוצים המצב הכלכלי היה ביכולתו להבטיח להם ולבני משפחתם קיום הולם. יבוץ והק

, אך החשיפה למשברים הכלכליים שעברו קיבוצים אחרים דיימיאיתן ולא איים על חברי הקיבוץ באופן 

חברי  י שחשוחסין מפני משברים כלכליים, סדקו את החוסן הכלכל אינווההבנה שאף אחד מהקיבוצים 

וחלק ניכר מהם לא  האמינו עוד  ,החברים לא בהכרח חפצו באורח החיים הקיבוציהקיבוץ. בנוסף, 

 (.2016;מרגלית,  2013בערכים המסורתיים של השיטה הקיבוצית )דגן ומרגלית, 

עבור רבים מהם הקיבוץ היה ונשאר הבית והם נשארו מחויבים לו. באך לא כל חברי הקיבוץ חשו כך. 

( 2018איליי )ו הלכה והתרחבה עם חזרתם של בני הקיבוצים לקיבוצם. ממצאי המחקר של מגמה ז

מצביעים על כך שבני קיבוצים חוזרים לקיבוצם, בין השאר, מכיוון שהם מעדיפים סגנון חיים קיבוצי על 

להשפיע  ,לתפיסתם ,נותן הזדמנות עבר מהעיר הגדולה אל הקיבוץ הקטן והקהילתיעבורם, המבפני עירוני. 

בה הם חיים. זאת ועוד, שחיי משפחתם ועל חיי הקהילה על מבחינה חברתית, חינוכית וערכית על חייהם, 

( מצא שהקיבוץ הפך לאבן שואבת לרבים מאזרחי ישראל שרוצים לחיות חיים קהילתיים 2014גם צור )

 בה מעמיקים את חיי היחד ואת האחריות ההדדית והסולידריות החברתית. שבחברה 

הישארותם של חלק מחברי הקיבוץ בקיבוץ והתרחבותו של הקיבוץ בשנים שלאחר המשבר 

לפיו שבחירתם של אנשים את סגנון החיים בדבר ( ,Giddens 1991ת עם משנתו של אנתוני גידנס )ומתכתב

ל כי בחירת סגנון החיים היא ביטוי רפלקסיבי מתמשך של זהותו העצמית ש הם רוצים לחיות. גידנס טוען

בגלל שמנהגים אלו עונים על  האדם. לדבריו, סגנון החיים מוגדר כמנהגים שהאדם מסגל לעצמו לא רק
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( Marcus, 1995צרכים בסיסיים אלא בגלל שהם נותנים צורה גשמית לנרטיבים ולזהותו העצמית. מרכוס )

 ו העצמית.זו וטוענת כי מקום המגורים וביתו של האדם מאפשרים לו לבטא את זהות מחזקת עמדה

כאמור, מאז פרוץ משבר הקיבוצים הלכו והסתמנו שינויים בזהות הקיבוצית בכלל ובשאלת 

(. שינויים אלה הכניסו מתחים רבים ליחסים בין החברים, 2009הערבות  הדדית בפרט )בן רפאל וטופל, 

החברתית של קבוצתית חסרת תקדים בממדיה ובעוצמה רבה של אנטגוניזם. הסולידריות  שלוו בהתגבשות

 (. 2002המחייבות ההדדית )אברהמי, נפגעה גם מה יכלל חברי הקהילה נפגעה וע

 התמודדות עם הקונפליקט בשאלת הזהות הקיבוצית המתגבשת 1.4.4

 2002שאלת הזהות הקיבוצית גם את ממשלת ישראל אשר מינתה בשנת כל קיבוץ בנפרד העסיקה נוסף על 

דת "בן רפאל". הוועדה, שכללה ייצוג מגוון ובכיר של ממלאי תפקידים וע -את 'ועדת הסיווג של הקיבוץ'

ציבור ואקדמאים, שקדה במשך כחמישה עשר חודשים על  ניתוח התפתחות בתנועה הקיבוצית וכן אישי 

מכלול היחסים בין הפרט על תוך שימת דגש מהגדרת הקיבוץ בתנאים הנוכחיים, המציאות הקיבוצית ו

 (.2016)מרגלית,  והקיבוץ

( תיארו בספרם "הקיבוץ על דרכים מתפצלות" את עבודתה של הוועדה ואת 2009בן רפאל וטופל )

מהי הגישה  נושא הערבות ההדדית עורר ויכוח סוער בין חברי הוועדה סביב השאלה המלצותיה. לדבריהם,

ים מחברי המתאימה לקיבוץ המשתנה: "ערבות הדדית" או  "עזרה הדדית". למרות הסתייגותם של שני

המכוננת: ו קרון ה'ערבות ההדדית' את משמעותי"דווקא בקיבוץ המתחדש מקבל עש היא קבעה ועדההו

א משמש במובן של הוא העיקרון המזהה יישוב כקיבוץ בתור היבט בסיסי של ההוויה החברתית. הו -הוא

עות הפרשת מס 'כל ישראל ערבים זה לזה' ומחייב באופן מעשי יצירת כלים כספיים מתאימים באמצ

בריאות וחינוך"  מהכנסת כלל החברים אשר תאפשר לקיבוץ לדאוג לנושאים 'כבדים' כגון פנסיה, סיעוד,

 (.45: 2009)בן רפאל וטופל, 

ומים כמו סיעוד, בריאות וחינוך יש להשאיר בקרב חברי הוועדה שררה תמימות דעים שתח

הנושא מחייב שהיה מוסכם על הוועדה כולה  באחריות משותפת ובמסגרת ממוסדת של ערבות הדדית. כן

את מעורבות התנועה הקיבוצית בקביעת כללים ותקנונים אשר יבטיחו שמימוש העיקרון הזה יוצב בסדר 

בקונסטלציה של יחסי הכוחות בקיבוץ זה או אחר. עם זאת, קדימות ראשון בכל הקיבוצים ולא יהיה תלוי 

סוג זה עלולה לסבך קיבוצים המתמודדים עם קשיים כלכליים לחברי הוועדה היה ברור שמלאכת תקנון מ

 חמורים.  

ידי הממשלה והפכו לתקנות פורמליות מחייבות אשר מסדירות מכלול על המלצות הוועדה אומצו 

(. בנוסף,  בעקבות המלצות 2016יים בקיבוצים ובהפרטת נכסים )מרגלית, של סוגיות הקשורות בשינו

שתפקידה היה לנסח המלצות ליישום  "ערבות הדדית בקיבוץ"בוצית ועדה להוועדה הוקמה בתנועה הקי

הערבות ההדדית בקיבוצים. הוועדה ניסחה מסמך  המגדיר את גבולות המינימום לערבות הדדית 

בהם מתקיימת שולסייע לקיבוצים בבואם לקבל החלטות בנושאים המרכזיים בקיבוצים ומטרתו לכוון 

באותו מסמך, מופיעים גם עקרונות וכלים יישומיים )בן  "מחייבים"כללים הנוסף על ההערבות ההדדית. 

הצהרה של התנועה ביחס למה שהיא  היה(.    המסמך שנכתב בעקבות המלצות הוועדה 2009רפאל וטופל, 

מצפה מהקיבוצים. עם זאת, כתיבת המסמך והפצתו  לא הבטיחו  ביצוע ממשי בשטח שכן לתנועה אין ולא 

לוודא שעקרונות  כדים הערבות ההדדית מתממשת הלכה למעשה. לפיכך, ים לבחון אות והכלהסמכוי היו

הופקד בידי רשם האגודות השיתופיות, הגוף שאחראי על  הערבות ההדדית מתקיימים בקיבוץ המתחדש
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רישום הקיבוץ כקיבוץ מתחדש,  לוודא בעת שינוי הסיווג והרישום שעקרונות אלה באים לידי ביטוי )בן 

 .(2009רפאל וטופל, 

תנאי הכרחי  יאלהחלטות הוועדה בשאלה מה כולל המושג קיבוץ ולקביעתם שהערבות ההדדית ה

מרכיב מכריע שמייחד את הקיבוץ באשר הוא קיבוץ, הייתה השפעה מייצבת. אחרי ולקיום הקיבוץ 

אופייה של החברה הקיבוצית חיה בקונפליקט  סביב שאלת הזהות הקיבוצית ו ןבהש כעשרים שנים

ההדדית בסביבה משתנה, יכלו חברי הקיבוץ בקיבוצים השונים להתכנס ולבנות לעצמם זהות הערבות 

 (.2009בן רפאל וטופל, ; 2011 )בן רפאל,ו בזהות זמרכיב מרכזי  שהערבות ההדדית היא ברורה ומובחנת 

ת, גם  לדרך לצד תרומתה של הוועדה להתמודדות עם הקונפליקט שיצרה שאלת הערבות ההדדי

יהלו חברי הקיבוץ את הקונפליקט שנתגלע בתוכם הייתה השפעה על המשך חייהם המשותפים. גם שבה נ

הקפידו חברי הקיבוץ  כאשר התגבשו מחנות וקבוצות לחץ שמשכו לכיוונים שונים ולעיתים אף סותרים

 יהתלות יחס של אמפלשמר את השותפות הבסיסית, את הצורך לשמור על מסגרות משותפות חיוניות, לג

 (. 2000שוורץ ונאור, ; 2005טופל,; 2011שיח )בן רפאל,־הדדית לייחוד האינטרסים של כל אחד ולנהל דו

התנהגות זו של חברי הקיבוץ בעת הקונפליקט השליכה על היחסים ביניהם בהמשך וסייעה להם 

בו ששלאופן ם מצאו  (. חוקריJehn &Bendersky, 2003בבניית זהותם המתחדשת ובשמירה עליה )

מתנהגים אנשים בקונפליקט יש השלכות על הקשרים החברתיים העתידיים שלהם, כך שתפקודים 

 או שליליים והרסניים ובכך להזיק ,ותוצאות של קונפליקט יכולים להיות חיוביים ובונים ובכך לתרום

א ביריבות אישית, הוא מתבטיק כאשר . קונפליקט עשוי להז(;1988Rahim, 2001קרן, ; 2007)אלברשטיין,

כאשר הקונפליקט מתבטא  עם זאת,  .בטונים גבוהים ובמקרה יותר חמור בנתק בין הפונקציונרים

בתחרות תוך כדי ייצוג אמיתי של האינטרסים של כל פונקציה, בשיפור הנתונים, בניתוח יעיל ובתוצאות 

 .הוא מועיל לחברה ומחזק אותה -טובות יותר
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 רות ושאלות וכחי: מט המחקר הנ.   2

 ,מקומה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש, דמותהל באשרעשיר את הידע ההן ל מטרות המחקר

הידע על תהליכים חברתיים שעוברות קהילות שמתמודדות עם בנוסף, להגביר את  .ותפקידה אופייה

 תן. ש את זהוירים מחדועל דרכי ההתמודדות של קהילות עם שינויים ערכיים שמגד ,קונפליקטים

השינויים הערכיים שהתרחשו  בסקירת הספרות הוצגו מסגרות תאורטיות הרלוונטיות להבנת

בקהילה הקיבוצית המשתנה והשפיעו על עיצוב זהותה. בין השינויים המרכזיים שזוהו היה שינוי באיזון 

ית בכלל והערבות הסולידריות החברתתפיסת ב ובעקבותיו השינוישבין האינדיבידואליזם לקולקטיביזם 

ההדדית בפרט. כמו כן זוהו בספרות המחקרית מאפיינים של קונפליקט מבוסס זהות, שהתרחש בקיבוצים 

 ודרכי ההתמודדות עם אותו קונפליקט. ,לאור המשברים שהתרחשו בהם

, קולקטיביזם-השילוב בין מושגים תאורטיים מעולמות תוכן של קיבוץ, אינדיבידואליזם

 וקונפליקט מבוסס זהות כיוונו לניסוח שאלות המחקר.ית וערבות הדדית סולידריות חברת

בתוך כלל שאלת המחקר הראשונה היא מהו מקומה של הערבות ההדדית בזהות הקיבוצית 

משאלה זו נגזרו שאלות משנה שבחנו את תפיסת הערבות ההדדית  .בקיבוץ המתחדשהשינויים שהתרחשו 

 קיבוציים והחשיבות שחברי הקהילה מייחסים לה.בקיבוצים, מידת מרכזיותה בחיים ה

ביקשה לבדוק מהי דמותה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש או שאלת המחקר השנייה 

מהשאלה נגזרו שאלות  .הלכה למעשה דשמתקיימת הערבות ההדדית בקיבוץ המתח כיצד ,במילים אחרות

קיימת הערבות ההדדית בקיבוצים א מתאו ל מתקיימת ןבהש דרכיםבאשר לבעלות מאפיינים תיאוריים 

 הן ברמה הממסדית הן ברמה הקהילתית. 

התייחסה לתפקידה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש ביצירת  שאלת המחקר האחרונה

לחילוקי הדעות שנוצרו סביב השינוי, העמדות  הנוגעותמשאלה זו נגזרו שאלות  הקונפליקט ובפתרונו.

 אליהן הגיעו.שליקטים וההסכמות הקונפ נוהלו ןבהשהשונות, הדרכים 

דמותה ואופייה של הערבות בנת להחשיבותו של המחקר וחידושו התאורטי נובעים מתרומתו 

ובראשם שינוי האיזון  ,באורחות החיים שהתרחשו בקיבוציםהשינויים  נוכחההדדית בקיבוץ המתחדש ל

המחקר תורם להעשרת הידע בנוגע כמו כן,  ., כלומר בין הפרט לכללשבין האינדיבידואליזם לקולקטיביזם

בתהליך גיבוש הזהות שהתרחש ברבים בפתרון הקונפליקט שנוצר תפקידה של הערבות ההדדית ל

 מהקיבוצים.

תרומתו התאורטית של המחקר טמונה בו גם תרומה יישומית לחברי הקיבוצים, לחברי על נוסף 

ת שינויים ערכיים. המחקר יכול לספק ידע מעשי על קהילות ייחודיות ולממלאי תפקידים בקהילות שעוברו

לקיים ערבות ההדדית, על האתגרים שמתעוררים ועל הדרכים להתמודד עם אתגרים  אפשרבהן שהדרכים 

דרכים לניהול קונפליקטים בקהילות באופן שיחזק ל באשר עשוי המחקר לתרום ידע יישומי אלה. בנוסף

 את הקהילה ויסייע בצמיחתה.
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 שיטת המחקר  .3

 (Case studyחקר מקרה ) 3.1

(, Multiple Case Studyלענות על שאלות המחקר הנוכחי היא חקר מקרה מרובה )שיטת המחקר שנבחרה 

המשמר את האופי הייחודי של האובייקטים הנחקרים  סוג זה, שהיא אחד הסוגים של חקר מקרה.

השוואה בין הממצאים  שונים ונפרדים.  באמצעות(, מסתמך על מספר מקרים Yin, 2014; 2002)יוסיפון, 

 (.Stake, 1995לזהות חזרות וזיקות, להגיע לתובנות ולהסיק מסקנות ) מכל מקרה אפשר

(מדגיש שבכל אחד מהמקרים יש ייצוג של מערכת יחסים וזיקות שונה. על כן,  (Stake, 2000סטק

 מחקר יוכל החוקר לגבש את הפרשנותיש לחקור כל מקרה בהקשרו הטבעי כדי שבשלבים הבאים של ה

 באופן יחסי והשוואתי. למקרים האחרים שנחקרו הנבדק הןהמתאימה במקביל הן למקרה 

הנתונים הנאספים בחקר מרובה מקרים שופכים אור על חוויות אישיות ומשמעויותיהן, סיפורי  

שבהם נטועים המקרים חיים, ההיסטוריה של האירועים הנחקרים וההקשר החברתי הפנימי והחיצוני 

(. שיטה זו מפענחת את הפעולות ואת התהליכים האישיים והחברתיים בהקשריהם 2016)יוסיפון, 

ים, ועל כן מאפשרת לענות על השאלות שנשאלו במחקר הנוכחי ולעמוד על השתנותם של תהליכים המגוונ

 לאורך זמן. 

 שדה המחקר 3.2

רך בעשרה קיבוצים מתחדשים, אשר עברו שינוי באורחות ענ, 2019-2015אשר התבצע בין השנים  ,המחקר

המתנהל בהתאם לדגם  . קיבוץ מתחדש מוגדר במחקר זה כקיבוץ2000החיים שלהם מאז שנת 

הדיפרנציאלי . בדגם זה השכר שייך לחבר והוא מחויב להקצות חלק ממנו למיסי קהילה ולמיסים 

 (. 2007; פלגי, 2009אל וטופל, פרוגרסיביים אחרים המשמשים לערבות הדדית )בן רפ

 גאוגרפיים שונים: נבחרו מאזוריםכדי לצמצם סיכון הטיה במחקר, הקיבוצים שהשתתפו במחקר 

מזרחי של מדינת ישראל ואזור עמק המעיינות. -מרכז הארץ, אזור הערבה, אזור עוטף עזה, אזור הצפוני

הזדמנויות תעסוקה ומאפיינים  לכל אחד מאזורים אלה סממנים שונים הקשורים למצב בטחוני,

בכל אחד מהאזורים נבחרו שני קיבוצים עם מאפיינים מנוגדים כגון מצב כלכלי, מודל השינוי  .וגרפייםדמ

המידע  הראשוני על מאפייניהם המנוגדים של הקיבוצים באזורים  הנבחר, הרכב דמוגרפי וכדומה.

קיבוצים  בחברה הקיבוצית המכירים רבים מההגיאוגרפיים השונים התקבל משיחות עם ממלאי תפקידים 

 וממאפייניהם.

מתוארים נתונים כלליים של הקיבוצים שהשתתפו במחקר. הצגת הנתונים בעמוד הבא בטבלה 

מאפשרת ללמוד מעט על המציאות בה נמצאים הקיבוצים וחלק מההחלטות שלהם בנושא הערבות 

 :לא צוינו ובמקומם נכתבו מספריםההדדית. בכדי להקשות על זיהוי הקיבוצים, שמותיהם 
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 נתונים כלליים על הקיבוצים שהשתתפו במחקר: 1טבלה מספר 
 

מספר 
 הקיבוץ 

שנת  
 הקמה

שנת  
המעבר 
לקיבוץ 
 מתחדש

אזור 
 גיאוגרפי  

מספר אנשים  
המתגוררים 

 בקיבוץ

מספר חברי 
 קיבוץ 

)בחברות 
 מלאה(

 הרכב ההנהלה

חברי קיבוץ, 
חברים+  

חיצוניים/  
 יים חיצונ

מצב כלכלי 
טרם 

יציאה  
לשינוי  

בארוחות 
  החיים:

משבר או 
 חוזק

מקורות 
פרנסה 

בזמן 
 המחקר

חברי קיבוץ+  120 330 מרכז הארץ 2003 1955 1
 חיצוניים 

משבר 
 כלכלי 

תעשיה + 
 חקלאות

משבר  חיצוניים  316 659 מרכז הארץ 2004 1949 2
 כלכלי 

 חקלאות

עמק  2006 1939 3
 המעיינות 

יבוץ+ י קחבר 159 370
 חיצוניים 

משבר 
 כלכלי 

חקלאות+ 
השכרת 
נכסים 
)מבני 

 תעשייה( 

עמק  2009 1936 4
 המעיינות 

חברי קיבוץ+  220 708
 חיצוניים 

חוזק 
 כלכלי 

תעשייה+  
חקלאות+ 

 תיירות

חברי קיבוץ+  100 238 עוטף עזה  2005 1951 5
 חיצוניים 

משבר 
 כלכלי 

 חקלאות

משבר  ניים חיצו 140 646 עוטף עזה  2005 1950 6
 כלכלי 

 חקלאות

צפון ים   2002 1979 7
 המלח 

משבר  חברי קיבוץ   54 253
 כלכלי 

חקלאות+ 
תיירות+ 
השכרת 
נכסים 

)דירות+ 
מבני 

מסחר 
ותעשייה(,  

אנרגיה 
 סולארית.

חוזק  חברי קיבוץ 80 194 ערבה 2004 1976 8
 כלכלי 

תיירות+  
 חקלאות+

בקעת  2003 1937 9
 הירדן

משבר  וץחברי קיב 101 370
 כלכלי 

 חקלאות

חברי קיבוץ+  195 918 עמק הירדן 2000 1933 10
 חיצוניים 

חוזק 
 כלכלי 

חקלאות+ 
תעשייה+  

 תיירות
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בכל אחד מהקיבוצים שהשתתפו במחקר נבחנו דמותה ואופייה של הערבות ההדדית, האופן וההיקף שבו 

הות המתגבשת של יקט סביב הזנבחן הקונפלהיא מיושמת והגורמים המשפיעים על יישומה. כמו כן 

 הקיבוץ בימי השינוי באורחות החיים, בהדגשה של  שאלת הערבות ההדדית ותפקידה בפתרונו.

 משתתפי המחקר  3.3

מרואיינים בעשרה קיבוצים מתחדשים. בכל אחד מהקיבוצים רואיינו ממלאי  70במחקר השתתפו 

וחברי קהילה התבססה על אי תפקידים לראיין ממל ההחלטהתפקידים בהווה ובעבר וחברי קהילה. 

כרות זו מאפשרת יבה כולם מכירים את כולם. השהעובדה שהקהילה הקיבוצית היא קהילה קטנה 

בין ממלאי התפקידים רואיינו  התייחסות רבת פנים לנושא הנחקר ולסוגיות שעלו מהמרואיינים השונים.

אמונים על הובלת תהליכים קהילתיים ה וץהקיב ראש שליושבי האותם אנשים המנהלים  את הקיבוצים: 

ניהול מכלול פעילויות הקהילה, על על אחראים , ה, מנהלי קהילהאסטרטגיים של הקיבוץ  בכללותו-

שתפקידם לנהל ולפתח את  ,מרכזי משקו ,שלמותו של המרקם הקהילתי ועל רווחתם של החברים

בנוסף רואיינו ממלאי תפקידים אשר  אגידיו.הקיבוץ, ענפיו ותית, העסקית והיצרנית של להפעילות הכלכ

רכזי בריאות ורווחה, יושבי ראש הנהלות הקרן לעזרה הדדית וחברי להם נגיעה ישירה לנושא הנחקר,  כגון 

 הנהלת הקרן. 

 כדי לבחון את הסוגיה הנחקרת בצורה מקיפה, המשתתפים מקרב  חברי הקהילה, גברים ונשים

חברים,  אליו הם משתייכים:שוס טאפיין אחד הוא הסטנים שונים. מהיו עם מאפיי ניםבקיבוצים השו

חברים בעצמאות כלכלית, בנים של חברים ותושבים. מאפיין שני הוא גיל המשתתפים, שנע בטווח שבין 

. המשתתפים הצעירים שרואיינו היו כולם בעלי משפחות שבחרו לגור עם משפחתם בקיבוץ. מאפיין 90-28

בהווה ובעבר. חלק מהמרואיינים עובדים או עבדו בקיבוץ במשך ה של המרואיינים ר היה מקור ההכנסאח

עוד מאפיין היו העמדות השונות של חברי  רוב ימיהם, אחרים עובדים כיום או עבדו בעבר מחוצה לו.

חברי  הקהילה בנוגע לשינוי בקיבוץ ולמקומה של הערבות ההדדית בזהותו. בנוסף, במחקר השתתפו

 יוע מהקיבוץ ומהקהילה בסיטואציות שונות.לו או לא קיבלו סקהילה שקיב

הראיונות התקיימו רשימת המרואיינים הורכבה בשלבים. בשלב הראשון, בכל הקיבוצים 

הראשונים עם מנהלי הקהילה בהווה או בעבר. בתום הריאיון נקבו מנהלי הקהילות  בשמות של מרואיינים 

 ם שונים, אשר עשויים לשפוך אור על המחקרקהילה עם מאפייניתפקידים או חברי פוטנציאלים, ממלאי 

מכיוונים שונים. בחלק מהקיבוצים ניתנו לי פרטי הקשר עם המרואיינים הפוטנציאלים בו במקום. 

באחרים יצרו מנהלי הקהילות קשר עם מי שחשבו שיוכלו להיות מרואיינים מתאימים וקיבלו את אישורם 

איון, הצגתי את ילפוני עם המועמדים הפוטנציאלים לרהשני יצרתי קשר טאת פרטיהם. בשלב למסור לי 

 איון.יוקבענו מועד ומקום לקיום הר ,עצמי ואת מטרת המחקר

חלק משמות האנשים שהתראיינו למחקר עלו במהלך ראיונות עם ממלאי תפקידים או עם חברים, 

חר. במקרים ש עם חבר זה או אנושא, חשוב שאיפגאשר חשבו שכדי לקבל תמונה מדויקת יותר של ה

אחדים ביקשתי להיפגש עם אנשים אשר מספר מרואיינים מאותו הקיבוץ הזכירו את שמם בניסיון 

 .הלהסביר את הסוגיה הנחקרת או כדי להשתמש בדוגמ
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 איסוף הנתונים וכלי המחקר 3.4

ים חקר מקרה ומאפשר מסמכים מאפיינים כלי מחקר איכותניים, כגון ראיונות, תצפיות וניתוח תוכן של

(. במחקר זה 2007לקבל תמונה ברורה של ההקשר הייחודי שבו התרחש התהליך הנחקר )שלסקי ואלפרט, 

 כללו כלי המחקר ראיונות מובנים למחצה עם אוכלוסיית המחקר וניתוח תוכן של המסמכים שנאספו.

אש ל שאלות שנבנה מרקר על פי פרוטוקוהראיונות המובנים למחצה התקיימו עם אוכלוסיית המח

במטרה ליצור יחסי אמון בין המראיין למרואיין ולייצר , )ראו נספח( ספרות המחקריתבוכלל נושאים שעלו 

(. הראיונות נפתחו בשאלות כלליות 2015אווירה שבה המרואיין ישתף בחוויותיו ובמחשבותיו )ליבליך, 

בוץ, ותק בקיבוץ, עיסוק, תפקידים בקיבוץ הנותנות מעט רקע על המרואיין: מצבו המשפחתי, סטטוס בקי

 כיום ובעבר וכדומה. 

מתי נוסד, הרכב אוכלוסייה,  איינים הראשונים בכל קיבוץ התבקשו לתאר את הקיבוץ:המרו

שנה בה התרחש השינוי באורחות החיים ונרטיבים מרכזיים. לאחר מכן נשאלה השאלה: המקורות פרנסה, 

ה זו פותחת ומאפשרת למרואיינים להבנות את התשובות בדרך "מהי ערבות הדדית בעבורך?" שאל

(. בהמשך נשאלו שאלות בהתאם לתכנים שהעלו 2014; שקדי, 2015בעלת משמעות )ליבליך,  םלהשנראית 

המרואיינים, וכן שאלות מכוונות נוספות בנושא הערבות ההדדית, דמותה, גבולותיה, אי־הסכמות שנוצרו 

 אי־ההסכמות.   סביבה ומקומה בפתרונן של

. רוב הוקלטו ותומללוהראיונות  כל אחד מהראיונות התקיים במשך שעה עד שעה וחצי. כל

הראיונות התקיימו בקיבוצים הנחקרים, במשרדיהם של ממלאי התפקידים או בבתיהם של החברים. 

 מקצת הראיונות התקיימו במקומות עבודה של המרואיינים, מחוץ לקיבוץ. 

מצגות בהם תקנות, תקנונים, מכתבים, הסכמים, טפסים,  של מסמכים, נעשה ניתוח תוכן

ופרסומים מקומיים הקשורים לנושא הערבות ההדדית בקיבוצים הנחקרים. מכיוון שבכל אחד 

מהקיבוצים התרחשו תהליכי השינוי במועדים שונים והעיסוק בנושא הערבות ההדדית התקיים בתקופות 

חו חומרים היו מהשנים הרלוונטיות לאותו הקיבוץ.  בנוסף, נאספו ונות שונות, המסמכים שנאספו ונותחו

ם מתועדים של התנועה הקיבוצית ושל רשם האגודות השיתופיות הנוגעים לערבות ההדדית החל יארכיוני

 . הנתונים שהתקבלו מהמקורות השונים הוצלבו, ונבחנו התאמות או סתירות במידע שנאסף.2000משנת 

 וח הנתוניםעיבוד ונית 3.5

איונות ואת כל המסמכים שאספתי כדי להכירם קראתי מספר פעמים את כל תמלולי הרבשלב הראשון 

ניתחתי כל ריאיון בנפרד. חילקתי את תוכן הריאיון ולהבין את הפוטנציאל הטמון בהם. אחר כך 

ונים שחזרו קטגוריות מרכזיות הנוגעות לשאלות המחקר, לנתלקטגוריות שעלו ממנו. בהמשך, קבעתי 

 תיים לנושא הנחקר. לנושאים שזוהו בספרות כמשמעובראיונות השונים ו

 על פיהן נותחו הנתונים בשלב הראשון הן:שהקטגוריות 

 הגדרה של ערבות הדדית עבור המרואיינים. •

 פעילות ממסדית מול פעילות קהילתית. •

 דרישות של הקהילה ודרישות מהקהילה. •
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מספר  -השירותים הקיימים בקיבוץ, ממלאי התפקידים בקיבוץ אפשרויות סיוע ודרכים לסיוע: •

ופונקציות, רמת הסבסוד של השירותים, מספר הרכבים של הקיבוץ, מעורבות הקיבוץ בתעסוקה 

 של החברים, סיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים.

 דוגמאות לאנשים שמקבלים או לא מקבלים ערבות הדדית. -אוכלוסיית יעד  •

אי קיומה של  תרומתם של ממלאי התפקידים לקיומה/ -וץ לערבות הדדיתיחס הנהלות הקיב •

 הערבות ההדדית.

 אוכלוסיית יעד, בקשות, יכולת לסייע. –גבולות הערבות ההדדית  •

 מקורות המימון של הערבות ההדדית. •

 הקרן לעזרה הדדית: הרכב, דרכי עבודה, הקשר עם הקהילה, מגבלות. •

 ושונה ביחס לערבות הדדית.דומה  -חברי קיבוץ וחברי קהילה •

 שינוי: שינוי מרצון או שינוי בלית ברירה.ממנו הקיבוץ יצא לשהמקום  •

 הקונפליקטים והחששות מהשינוי באורחות החיים וההתמודדות איתם. •

 כיום ובעבר. -היחסים החברתיים בקהילה •

 כיום ובעבר. -מצב הכלכלי של הקיבוץה •

 יחס החברים לשינוי באורחות החיים. •

 דית בקיבוץ השיתופי.ת הדערבו •

 התנועה הקיבוצית. עםהקשר  •

 רשם האגודות השיתופיות. עם הקשר •

הנתונים שנאספו קודדו לתמות מרכזיות אשר רוכזו לאשכולות תוכן, כפי שמופיע בפרק הממצאים, ונותחו 

 (.  2010נבו, -בשיטה של ניתוח תוכן )קסן וקרמר

וח י להסתמך על הנתונים שנאספו  הקפדתי שניתכדי לאפשר לי כחוקרת לבחון את מידת יכולת

יעשה באופן שיטתי וברור. הקפדתי על תוקף המבנה באמצעות  פעילות "לך ושוב" בעת ניתוח יהנתונים 

רים הנתונים, בדיקה מחדש של הקטגוריזציה של הנתונים, ניתוח הנתונים תוך כדי הצלבה, מציאת הקש

 (.2002, וחיבורים וכן סיכום הנתונים )יוסיפון

 סוגיות אתיות 3.6

בהם עסק המחקר מנקודת מבטם האישית. שהמרואיינים שהשתתפו במחקר תיארו את הסוגיות השונות 

הם שיתפו אותי במחשבותיהם, בתפיסותיהם ובחוויותיהם. חלק מהמרואיינים ביקרו את הנעשה 

בו. מכיוון ש"עולם שהתקבלו בו ואת אופן עבודתם של ממלאי התפקידים בקיבוצם, את ההחלטות 

ומכיוון שזהותם  ,ברים מכירים זה את זה ואת הסיפורים השונים שסופרוהקיבוצים" הוא קטן ורבים מהח

והיה חשוב לי שהם ירגישו בטוחים, הבטחתי למרואיינים לא  של המרואיינים עלולה להיחשף בקלות

איינים ציינתי בפרק הממצאים וץ ואת שמם. משום כך, כדי להקשות על זיהוי המרולחשוף את שם הקיב

טי לאותו ציטוט כמו תפקיד או סטטוס בקיבוץ. בציטוט מסמכים ציינתי רק את סוג רק את המידע הרלוונ

 המסמך ואת השנה שבה נחתם או פורסם.
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חשף עוזרת מחקר יפים שלראיון תאיון. הוסבר למשתתיבנוסף, כל משתתף נשאל אם אוכל להקליט את הר

איון. היו פעמים במהלך יהר הוקלט חיובית את הראיונות. רק לאחר קבלת תשובהשסייעה לי לתמלל 

המכשיר כובה, ואכן, המשתתפים בחלקים מסוימים לכבות את מכשיר ההקלטה. ביקשו הראיונות שבהם 

 והדברים שסיפרו לא נכנסו לפרק הממצאים.

נוגע בחוויות אישיות של קשורה לשמירה על כבוד המרואיינים.  נושא המחקר סוגיה אתית נוספת 

במהלך חייהם של חברי הקיבוצים, וביניהם חלק מהמרואיינים. כדי לשמור על אנשים ובמצבים מורכבים 

(, השתדלתי לשמור 2015ראיונות מכבדים, מאמינים ומכוונים לנושאים משמעותיים ואותנטיים )ליבליך, 

בהם שמעתי את הסיפור שבטם. גם במקרים לא שיפוטית ולהקשיב לדברי המרואיינים מנקודת מ על עמדה

 מתי את המרואיינים עם המידע שהיה ידוע לי .יהמסופר ממקורות אחרים, לא ע
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 ממצאים . 4

מהו מקומה של הערבות  הייתה הראשונההשאלה  מחקר זה שאף לענות על שלוש שאלות מרכזיות:

השאלה השנייה ביקשה  .חדשבקיבוץ המתבתוך כלל השינויים שהתרחשו ההדדית בזהות הקיבוצית 

שאלת המחקר האחרונה התייחסה לתפקידה ו ,לבדוק מהי דמותה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש

 של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש ביצירת הקונפליקט ובפתרונו.

ושהיא מתקיימת  ,מקום מרכזי בחיים הקיבוצייםמראים שלערבות ההדדית ממצאי המחקר 

 - סדית, הפועלת גם על פי דרישות הרגולטורהממסדית והקהילתית. הרמה הממ-ותבשתי רמות מרכזי

מעוגנת בהחלטות, מאורגנת ומתוקצבת. הרמה הקהילתית מתאפיינת ביחסים חברתיים, בתחושת 

הביטחון של החברים בחבריהם לקיבוץ, ביוזמות חברתיות ובהחלטות שמתקבלות על ידי החברים, חלקן 

 ת. בבסיס שתי הרמות, שמתכתבות זו עם זו, עומדת הדאגה של הקיבוץ לחבריו. בעלות משמעות כלכלי

שאלות המחקר שנשאלו. החלק הראשון מתאר את על פי  פרק הממצאים מחולק לשלשה חלקים

מקומה המרכזי והמשמעותי של הערבות ההדדית בזהותו של הקיבוץ המתחדש, את מחויבותם של חברי 

 בו היא מתקיימת ברמה הקהילתית. שואת האופן  - כליגם בפן הכל -הקיבוץ לרעיון

חלק זה בשל הערבות ההדדית בקיבוצים השונים ברמה הממסדית. לדמותה  נוגעחלק השני ה

מופיעים בכל הקיבוצים המתחדשים המתוארים הן המרכיבים הקבועים בדמותה של הערבות ההדדית, 

נקבעים בהתאם למאפיינים  אלה האחרוניםנים. מרכיבים המשתהכפי שמתחייב מעצם סיווגם ככאלה, הן 

בו התרחש שם הכלכלי והחברתי ערב השינוי באורחות החיים, האופן שונים של הקיבוצים, ביניהם מצב

 תהליך השינוי, מידת השיתופיות הרצויה לחברים ומיקומו הגאוגרפי של הקיבוץ.  

ו בקיבוצים בעת תהליכי  החלק האחרון של פרק הממצאים מתאר את הקונפליקטים שהתעורר

מקומה של הערבות אופן ניהולם. בהמשך מתואר הערבות ההדדית ו השינוי באורחות החיים, סביב שאלת

 ההדדית בפתרון הקונפליקטים.

 פרק זה כתוב באופן שמשלב בין ממצאי המחקר למסקנות המתקבלות על סמך ניתוח הנתונים.

 צית בקיבוץ המתחדשמקומה של הערבות ההדדית בזהות הקיבו  4.1

שחברי הקיבוצים חששו מאיבוד מקומה של הערבות הדדית עם השינוי  שאף על פיממצאי המחקר מעידים 

באורחות החיים, הערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשים קיימת, נוכחת ומשמשת עוגן קבוע ויציב 

בהווה ומזכיר כללי  ץקיבו בסיס לקיום הקיבוץ, כפי שאמר יו"ר היאבזהותם הקיבוצית. הערבות ההדדית 

אחד מאבני היסוד של החיים הקיבוציים, היא הבסיס "ערבות הדדית היא  :ברשל התנועה הקיבוצית בע

 ".לחיים הקיבוציים

משמעותה הבסיסית של הערבות ההדדית בקרב חברי הקהילות בקיבוצים ובקרב ממלאי 

דו של מי שזקוק לכך. בניסיון להסביר את יתפקידים בהם היא הביטחון שבעת הצורך יהיה מי שיעמוד לצ

"מחויבות אחד לשני  ;"מקום שבו אכפת לך אחד מהשני" :המושג חזרו מרואיינים על משפטים כגון אלה

"לא לתת ; "לא להותיר אף אחד לבדו" ;"לוודא שאף אחד לא נשאר מאחור" ;לעזור לאנשים שבמצוקה"

י שבאותו רגע "לעזור למ; ך במי שחי איתי באותה קהילה""לראות, להבין, להכיר ולתמו ; לבנאדם ליפול"

 יותר נזקק".
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 :שהערבות ההדדית מייחדת את הקיבוץ ממערכות אחרות, ארגוניות וחברתיות ציינומרואיינים 

"הערבות ההדדית היא השמירה על הייחודיות של הקיבוץ, זה הדבר היחיד שמבדיל בינינו לבין המערכות 

עבור חברי בלדבריהם, תפקידה של הערבות ההדדית הוא לייצר מערכות הגנה  .)מנהל קהילה(האחרות"

"תפקידה לייצר מערכות הגנה עבור חברי הקיבוץ" )מנהל קהילה( ,  :הקיבוץ באופנים כלכליים ורגשיים

)בן משק, תושב  "אם זה בליווי, אם זה בהכוונה, אם זה בתמיכה, אם זה בעזרה פיזית או עזרה כספית"

 קיבוץ(.

ייצור מערכות ההגנה מאפשר לקיבוצים להגן על חברים שנזקקים, לשמור על רמת חיים מינימלית 

בזכויותיהם וכן לצמצם פערים ברמת חיים בין החברים. כמו כן, באמצעות הערבות ההדדית מכיר הקיבוץ 

 משק(.)מרכז "של החברים במקום"אנחנו מחויבים  להבטיח את הזכויות  :של חבריו ופועל למימושם

פן נוסף שבא לידי ביטוי בקיומה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש הוא תחושת הביטחון של  

הסבירה זאת  מחברות הקיבוץחברי הקיבוץ שאם וכאשר הם יזדקקו לסיוע, יהיה מי שיתמוך בהם. אחת 

. א מסתדרשהוא ל באמת רואיםנחנו "אנחנו צריכים להתחשב בחלש, בחולה, בחסר היכולת, בזה שא :כך

 .טרך, אני אדע שיש לי רשת ביטחון"בעיניי זו מחויבות שלי לדאוג לאחר ואם אני אצ

תנאי שהציב  משמשת הערבות ההדדיתשל חברי הקיבוצים ועל ביטוי שאיפתם תחושתם על נוסף 

כמשמעותו  "הקיבוץ הוא קיבוץ מתחדש,הרגולטור, רשם האגודות השיתופיות, להכרה בקיבוץ מתחדש: 

, המקיים ערבות הדדית בעבור חבריו והתלויים 1995 -יתופיות )סוגי אגודות(, תשנ"וות האגודות השבתקנ

(. 3דות, יסודות הקיבוץ, סעיף יסו-פרק ב' 2,000)תקנות האוגדה,  "[...] בהם בהתאם לקבוע בתקנון זה

ך שומרים על : "רשם האגודות  נתן את זה כתנאי שיוכיח לו איתנאי זה הזכירוחלק מהמרואיינים 

 )חבר קיבוץ(.  רק אז הוא נתן את האישור" .הנכים, על כל הקהילה הזאתעל הפנסיונרים, על הקשישים, 

מרואיינים רבים כי החלטה לשמור על הערבות ההדדית  הדגישו דרישותיו של הרשםעל נוסף 

ם ללא דרישות עבור חברי הקיבוץ והייתה מתקבלת גבכבסיס לזהותם הקיבוצית הייתה מובנת מאליה 

"התנאים היו  :הסביר את הוודאות המוחלטת חזרו מרואיינים על משפטים כגון אלהחיצוניות. בניסיון ל

"מראש באנו עם מטרה  ;ת להישאר בדברים החשובים לאנשים"מאוד ברורים. הערבות ההדדית חייב

התפיסה " ;ולמי שיצטרך"" היה ברור לנו שנשמור על השפיות, שנדאג למבוגרים  ;להוביל לרשת ביטחון"

 אנחנו נדאג". ם כמו רווחה או בריאות,ישהובילה הייתה שלדברים הבסיסי

בוץ המתחדש באה לידי ביטוי גם מקומה המרכזי של הערבות ההדדית בזהות הקיבוצית בקי

בתוכניות הכלכליות של הקיבוצים. בכל שנה מחדש נדרשים חברי הקיבוץ לאשר את הדוחות הכספיים של 

כנית התקציבית לשנה הבאה. נושא הערבות ההדדית על היבטיו וואת הת ,לשנה שחלפה נוגעיםבוץ, ההקי

 2018שנת של ל הקיבוצים.  בדו"ח סיכום כניות התקציביות שוהשונים מופיע בדוחות המסכמים ובת

 ליון ושש מאות ושמונה אלף ₪ בשנה.יאחד הקיבוצים נכתב שהביצוע הכספי של הקהילה עמד על מב

תשלום הפנסיות של עבור באלף ₪  144עיף של ערבות הדדית ועוד אלף ₪ מופיעים תחת הס 498מתוכם, 

החברים. על פי הדוח, סל הערבות ההדדית באותו הקיבוץ כולל )המספרים המופיעים בסוגריים מייצגים 

( 139רשת ביטחון )( 40( עלות הביטחון הפנסיוני )96( קרן עזרה הדדית )24" דמי אבטלה )אלפי שקלים(: 

 . באחד הקיבוצים( 2018)דו"ח סיכום  ("28ועדת קשישים ) -( גיל הזהב169בריאות )

הופעתם של סעיפים אלה בדוחות  ובחירתם של  חברי הקיבוץ לאשרם מעידים על 

כהקדמה  ערך בסיסי בזהות הקיבוצית הן ברעיון הן בפועל. היאהערבות ההדדית אכן, כך ש
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את הדברים  מנהל קהילה באחד הקיבוצים לחברים  כתב 2017לה בשנת להצגת תקציב הקהי

 הבאים:  

ציב מוגש לעיון והחלטה כמקשה אחת יחד עם זאת ניתן לחלקו לשלושה: התק

בחלק הזה נמצאים הענפים והפעילויות  -.כלליות ומנהל. ענפי הקהילה 1

ית מס קהילה בחלק העליון ניתן לראות את גבי -. מוניציפלי  2[ ...] השונות

יב אפשר בחלק הזה של התקצ -. שירותי ערך 3 [...] מחברים, תושבים וענפים

לראות את הפעילויות שהן הבסיס של הערכים הנשגבים של הקיבוץ: ערבות 

 (2017)עלון קיבוץ,  .הדדית, קיומיות של הקיבוץ וראיה לעתיד

בו הקיבוצים שה גם באופן מקומה של הערבות ההדדית כבסיס בערכי הקיבוץ המתחדש  מופיע

ופן שבו אחד הקיבוצים הציג בפני פורום מזכירי לראות בא אפשרלכך  החוץ. דוגמ כלפיעצמם את מציגים 

. אחד השקפים במצגת שליוותה את הצגת תהליכי העבודה קיבוצים את תהליכי העבודה המתרחשים בו

הצירים בו עוסק חון הוא אחד מארבעת לראות שמודל רשת ביטאפשר עסק בצמיחה וגידול בקיבוץ. בשקף 

 :הוא מציגהקיבוץ בתהליכי צמיחה וגידול ואותם 

 

            

                  

 
 

בו הקיבוץ מציג עצמו בפני אנשים המתעניינים בהצטרפות לקיבוץ: שנוספת היא האופן  דוגמה

הבסיסים של הקיבוץ השיתופי  הקיבוץ מוגדר כיום כקיבוץ מתחדש. עם זאת נשארו העקרונות והערכים"

)מצגת הסברה לכנס  , חיי קהילה, חברה, חינוך ותרבות"ות טובההישן: ערבות הדדית, עזרה הדדית, שכנ

(. גם המסר ששודר לחברים שנקלטו בקיבוץ לאחר השינוי, מעיד על שורשיותה 2017מתעניינים בקליטה, 

ה חזק, גם אלה שבאים מבחוץ, ואולי זה ב שז"מרו :. חברת קיבוץ הסבירה זאת כךשל הערבות ההדדית

זה כנראה כל כך חזק שמי שבא נורא קיבל את זה  .צריכים לשלם, אבל ..נראה להם מוזר שהם 

 .כאקסיומה. שזה נתון ולא משהו שאפשרי לשנות אותו"

ללמוד על מקומה המרכזי של הערבות ההדדית בזהות הקיבוצית של  אפשרממנה שעוד דרך 

תפו במחקר נמצא מתחדשים היא הסיוע של חברי הקהילה זה לזה. בכל הקיבוצים שהשתהקיבוצים ה

אלא חלק  האינה רק סיסמ בעבורם שחבריי הקהילה מסייעים זה לזה בתקופות שונות. הערבות ההדדית

 הם חיים ופועלים. שלפיהממי שהם ומהדרך 
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 חברי הקהילה ביןעזרה הדדית   4.1.1

חלק מרקם החברתי הקיים בקיבוצים המתחדשים. ל באשרדעים מות תמי איןבקרב המרואיינים 

שהשינוי  מהמרואיינים, בעיקר המנהלים שהיו שותפים בהובלת תהליכי השינוי בקיבוצים שלהם, חושבים 

"היחסים החברתיים ביניהם מצוינים. אנשים למדו לא רם  לשיפור היחסים החברתיים בין החברים: ת

בעבור מרואיינים שהם חברי מנהל קהילה לשעבר(. בשני")לא תלויים אחד  להסתכל אחד על השני. הם

השינוי והתהליכים שליוו אותו פגעו ביחסים   ממלאים תפקידי ניהול,אינם מילאו או  לאקיבוץ ו

"התפרקנו טוטלית, אנשים לא רואים אחד את   :, כפי שתיאר חבר קיבוץהחברתיים והרחיקו בין האנשים

סיבה לראות, אין לנו פה כלום. דאגו לסגור את כל מה שאפשר. השאירו פה ים, אין שום השני שבועות וימ

 .בתים עם אנשים בפנים, ובוילרים על הבתים. זהו"

התגייסות של "עם זאת, כל המרואיינים הסכימו שבעת הצורך רבים מחברי הקהילה יעזרו למי שנזקק:  

שהו וגם במצבים שמחים כמו לידה או אובדן של מי ,חס ושלום ,הקהילה מלאה.  גם במצבי קיצון כמו

 חתונה" )חברת קיבוץ(.

 בה חברי הקהילה דואגיםשליוזמה חברתית שקיימת בכל הקיבוצים הנחקרים היא יוזמה  הדוגמ

למשפחה שנולדו לה תינוק או תינוקת חדשים. יוזמה זו באה  להספקת ארוחות חמות במשך כמה שבועות

 דים של משפחה בתקופה הסמוכה ללידה. לתת מענה לצרכיה המיוח

בהם אחד מבני המשפחה שיוזמת הארוחות החמות התרחבה בחלק מהקיבוצים גם למשפחות 

ה חלתה בסרטן שבתמרואיינות, חברה בעצמאות כלכלית חלה והיה זקוק לטיפול רפואי ממושך. אחת ה

 ספקת ארוחות סיפרה על התחושה:אוהקהילה התגייסה ל

פשוט מפורקים מעייפות. אנחנו יושבים באוטו  יום אחד שהיינואני זוכרת ממש 

איך אני מתחילה לצאת מהרכב  .חוואני מתחילה לבכות ואני אומרת לו אין לי כ

ולקום מחר  ח להיכנס, מקלחת , ארוחת ערב , שגרהוהביתה אפילו, אין לי כ

היה לעבודה לעוד יום כזה... ופתאום באה שכנה עם מגשים של אוכל חם וזה 

וזה  .כאילו היינו עכשיו על איזה אי בודד ולא ראינו אוכל שבועיים, אכלתי בבכי

היה ככה חודשיים וחצי שאנחנו גלינו אמרנו זה יותר ממשפחה. זו אמנם עזרה 

ה בשבילנו עולם ומלואו. זה לא רק במשהו קטן  כמו ארוחת ערב, אבל זה הי

 .ם מוכנים להיות מחויביםארוחת ערב. זה שאנחנו חשובים  פה לאנשים, שה

חברי הקהילה בקיבוץ שמסייעים זה לזה במחוות של רצון טוב סביב לידה או מחלה, מתגייסים 

אחת מהן היא ות שנמצאו להתגייסות שכזו רבות ומגוונות. אדוגמביתר שאת במצבי משבר קיצוניים. ה

 , כפי שתיארה חברת קיבוץ:שריפה שפרצה בבתים באחד הקיבוצים

הייתה פה שריפה של אחד הבתים )של חברים בעצמאות כלכלית(. הם איבדו את נתיים לפני ש

 ואטסאפכל החיים שלהם, את כל מה שהיה להם. בשעתיים שאחרי המקרה הוקמה קבוצת 

ממוצץ ובקבוק לתינוק ועד ציוד לבית ספר ..הייתה  - שעד שעות הערב אספו להם ציוד 

ל דרך אנשים מהקיבוץ...תוך שלושה ול עמותות, הכהתארגנות של חנויות בעיר הקרובה, ש

 .ימים היה להם מא' ועד ת' את כל הציוד

וכתוצאה מכך נוספת היא של משפחה אשר אביה ואחד הבנים נפגעו בתאונת דרכים  דוגמה

 :. חבר קיבוץ סיפרלמשפחה כולה היו צרכים מיוחדים
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צוע ראש אנוש. במשך חצי שנה כל האבא והבן נסעו באוטו, נכנסו בגמל, והאבא היה פ[ ...]

נרתם להכול, כאילו... מללכת לבית חולים ולהביא אוכל, להסיע את הילדים הקיבוץ התגייס ו

לבית חולים וחזרה. הכנו דוחות אקסל על החוגים  לחוגים, לקחת אותו ואת אשתו, להקפיץ

 .ת הביתלשישה ילדים שיהיו בריאים, אקסל על מה אוכלים ולהכין בגדים ולנקות א

מרואיינים שטענו שהחיים באותה הקהילה יוצרים את תחושת המחויבות בלי קשר ליחסים  היו

"המשפחה שהבית שלה נשרף, היו : שכזה. חברת קיבוץ תיארה מצב האישיים או החברתיים עם מי שנזקק

ה הרבה אנשים שלא התחברו אליהם, במילים עדינות, אבל בקטע שהמקרה הזה קרה אף אחד לא רא

יושב ראש של אותו הקיבוץ מחזק  ".ממטר, הייתה התגייסות פה של הקהילה שזה היה משהו מדהים

 טענה זו: 

המומים מעצמם. אני  החברים היו. זו משפחה מאוד מאוד לא אהובה בקיבוץ

ל והחברים נדהמו מעצמם איך הם שכחו מהכ ,בדיונים הפנימיים שלנו ,אומר לך

הם היו מאוד גאים . הולכים לעזור להםואמרו עכשיו הם בצרה אנחנו 

בעצמם...הם היו המומים וגאים בו זמנית מעצמם כי הם אמרו תראו אנחנו לא 

 כולנו התגייסנו וזה באמת נכון.ממש אוהבים אותם אבל תראו איך תוך שנייה 

אחרים טענו שלאיכות הקשר החברתי של הקהילה עם החברים הזקוקים לעומת זאת, מרואיינים 

 : . חבר קיבוץ ניסה להסבירהשפעה על התגייסות הקהילה ועל ההתעניינות של חבריה במי שנזקקיש ע לסיו

יש פה שכנה תלוי כמה אתה מעורב וכמה מכירים וכמה חברים וכל אלה... 

חולה. יש לה תקופות טובות יותר ותקופות פחות...  יש לה בעל ויש לה ילדים 

כך חברה בקיבוץ. והייתה תקופה שהיא אבל... מבחינת חברה, אין לה פה כל 

הייתה שלושה שבועות בבית חולים. אף אחד לא ידע... אפילו אם לא לנסוע 

 ., לעזור לילדים.., לא ידעואליה, את יודעת

 אינה מיוחדתעל פי חלק מהמרואיינים, התגייסותם של אנשים לסייע לאחרים הנמצאים במצוקה 

 אפשריחסי, באופן רום ולחץ מתרחשים לעיתים תכופות בי חיבה מצש ,רק בקיבוצים. במדינת ישראל

למצוא אנשים המתגייסים לסייע לאחרים הזקוקים לכך. במלחמות, במבצעים צבאיים ובתקופות מתוחות 

מבחינה ביטחונית, רבים מתושבי המדינה מסייעים באמצעות תרומות של אוכל וציוד, אירוח בבתים 

ילדים, עובד. היה צוק איתן. אין לו  6"בחור נשוי, יש להם  :גייסות שכזומנהל קהילה סיפר על הת וכדומה.

,  לוקח את הכביסה שום מחויבות נכון? הוא אירגן את כל הרחוב. היה נוסע לבסיס איפה שהחיילים היו

 אף על פימסביר ש רואייןאותו מ.הביתה, מחלק בין  כולם, מכבסים להם את הבגדים ומחזירים להם "

לכאורה הם אינם ו תיגאוגרפלו הזקוקים לסיוע אינם חיים באותה קהילה מסייעים ואשהאנשים ה

זה ערבות ":  משתייכים לאותו העםמחויבים זה לזה, הם חשים מחויבות הדדית מעצם העובדה שהם 

מי שרוצה  -במובן של היהדות ושל העזרה אחד לשני. זה מרצון אהדדית לא במובן המשפטי של המילה אל

 לא . איפה שאני גר לא מחייב אותי". -מי שלא משתתף ו

, התגייסותם של אנשים לסיוע לאדם חיזקה טענה זו. לדבריה , חברת קיבוץ,מרואיינת אחרת

 : במצוקה אינה אופיינית רק לחברי קיבוץ אלא לבעלי חיים בכלל ולאנשים בפרט
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בת אנחנו רואים בצד הכביש שוכ .[..] אני אספר לך מחזה שראיתי. נסענו

שה חתולים שמלקקים אותה. הם כאילו מתאבלים חתולה, גוססת, ועליה שלו

בבעלי חיים,  עליה. אני לא יודעת אם היא הייתה בחיים עדיין...ראית את זה

מה שקורה בין  [...]בחתולים, הם לא עזבו אותה! הם ייללו, הם ממש בכו עליה. 

 אי אצל בני אנוש.בעלי חיים קורה גם פה, זו תכונה שלבעלי חיים ובווד

אותה מרואיינת הוסיפה ואמרה שלמרות שסיוע לאחר הוא תהליך שקורה בכלל בחברה, 

מובהק: "במצבי מצוקה ברורה יש הרגשה שהקהילה מתארגנת בקיבוץ הוא קורה באופן 

ועוזרת. ועוזרת עם כל הלב, לא רק במבנים המיועדים לכך, אלא אנשים באמת רוצים לתת. 

 שלדעתי קורה בכל קהילה שהיא סגורה ויש בה תלות". וזה משהו עצום,

יים בחברה בכלל, גם אם האחריות ההדדית היא תכונה המאפיינת אנשים החשמהראיונות עולה 

וערים למצוקתם של  הבהן האנשים מכירים זה את זש ,תכונה זו מורגשת ביתר שאת בקהילות קטנות

רבות הדדית כדרך חיים, כיסוד בחייהם הקהילתיים חבריהם לקהילה. בקיבוץ המתחדש החברים בחרו בע

שני זוגות  כתבו קחים על עצמם מעצם היותם חברי קיבוץ. באחד הקיבוצים הנחקריםוכמחויבות שהם לו

 חברי הקיבוץ: ל ,2005אשר איבדו את בנם ואת בתם באסון הצונאמי בשנת  ,של חברים

בוץ משך שבועות התגייסו חברים של קיאני כותב חברים ומתכוון לכך. ב [...] לחברים שלום

שלם לתמיכה ועזרה. כבר לא הקיבוץ של פעם ש"הקיבוץ" התגייס, אלא החברים עצמם. 

משפחה תרמו מזמנם, מכוחם ומכספם כדי לעזור במסע העצום לאיתור יקירנו. מול הכאב 

את של כל המשפחה תרם כל חבר את יכולתו המלאה והקהילה שלנו הוכיחה  והמתח הגדול

 (2005)עלון,  .צמהועצמה כקהילה ראויה ובעלת ע

ומהם המשתנים המשפיעים על מהי דמותה הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש מוטבעת בזהות הקיבוצית. 

 יתואר בחלק הבא.   ,עיצוב דמותה

 ההדדית בקיבוץ המתחדשדמותה של הערבות   4.2

שתנה. בכל הקיבוצים שהשתתפו במחקר דמותה של הערבות ההדדית בקיבוצים הנחקרים היא דמות מ

 .בהמשך אותם אתארש ,של ערבות הדדית ומרכיבים משתנים מרכיבים קבועיםקיימים  

 2005 תקנות האגודות השיתופיות בנושא ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש שנחתמו בשנת

ת צורכי פקהסללהספקת צורכי החברים בגיל העבודה,  נוגעותות את כל הקיבוצים המתחדשים, ומחייב

לחברים,  -בתחומי הבריאות, השיקום, הסיעוד והחינוך  הספקת צרכים מיוחדיםלהפרישה והחברים בגיל 

מהקיבוץ המבקש בתקנות אלה לא מסתפקים באמירה כללית בנושא ודורשים ילדיהם או לתלויים בהם. ל

אליהן הוא מחויב שת לקבוע בתקנון הקיבוץ את עקרונות הערבות ההדדי ,להיות מסווג כקיבוץ מתחדש

 :בו הוא יבצע אותםשואת האופן 

קיבוץ המבקש לתקן את תקנונו כך שיסווג כקיבוץ מתחדש יכלול בתקנונו גם 

את העקרונות בדבר היקף הערבות  [ ...]הוראות בדבר הערבות ההדדית.

וכן עקרונות ההסדרים שייושמו [ ...]ההדדית שהוא מחויב לה על פי תקנות אלה 
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תקנות האגודות השיתופיות ).צורך עמידה בעקרונות הערבות ההדדיתבקיבוץ ל

 (5עמוד  , 2005 -הדדית בקיבוץ מתחדש ערבות-

בקיבוצים  נוצרוץ משיתופי למתחדש עם ההחלטה על השינוי באורחות החיים והפיכת הקיבו

וצים נצמדו שנועדו להבטיח את קיומה של הערבות ההדדית הלכה למעשה. חלק מהקיב יםומענמנגנונים 

שיבטיח את הכרתם כקיבוץ מתחדש.  מענהרק  יצרוהשיתופיות ו המופיעות בתקנות האגודותלדרישות 

 לחברים, את המנגנונים הקיימים ואת היקפה של הערבות ההדדית. ה אחרים הרחיבו את המענ

יית והמנגנונים הקבועים הקיימים בקיבוצים, בהתאם להנח דרכי המענהבחלק זה יתוארו תחילה 

ך מימושם. בהמשך תתואר איתן מתמודדים הקיבוצים בדרשרשם האגודות השיתופיות, והמורכבויות 

 דמותה המשתנה של הערבות ההדדית בקיבוצים השונים, שהתעצבה בהתאם למשתנים שונים.

 1רכי חברים בגיל העבודהוהספקת צ  4.2.1

רכיהם של חברים בגיל ום את הספקת צתקנות האגודות השיתופיות מחייבות את הקיבוץ המתחדש להשלי

הספקת צורכי חבריו שבגיל העבודה באופן הוגן, לפי קריטריונים שוויוניים, הקיבוץ ישלים את " :העבודה

בשים לב ליכולת הקיבוץ, אך תוך מתן עדיפות לצרכים אלה ובכל מקרה באופן שערכם הכולל לא יפחת 

ערבות הדדית בקיבוץ -ת האגודות השיתופיות קנו)ת משכר המינימום, בכפוף לאמור בתקנות אלה"

 א'(.  2יף , סע2005 -מתחדש

"הקיבוץ מחויב לרשת : מממצאי המחקר עולה שהקיבוצים מודעים לחובתם זו ופועלים למימושה

הקיבוצים משלמים לחברים בגיל העבודה, .)מנהל קהילה( ביטחון, גם בתקנות הסיווג הוגדרו הדברים"

קבילה לקצבת זו מ ר המינימום הקבוע בחוק, קצבה הנקראת "רשת ביטחון". קצבהשהכנסתם נמוכה משכ

"דמי אבטלה" שמשולמת על ידי הביטוח הלאומי לשכירים שהפסיקו לעבוד, או לקצבת "השלמת הכנסה", 

. המשולמת גם היא על ידי המוסד לביטוח לאומי ומיועדת למי שיש לו הכנסה הנמוכה משכר המינימום

דם מובטל, אנחנו נכנסים "הביטוח הלאומי לא נותן דמי אבטלה לקיבוצים. אם בן א :הסביר מנהל קהילה

 .אם בן אדם לא מגיע לרף מסוים של הכנסה, אנחנו משלימים לו" לנעליו של הביטוח הלאומי.

רשת ביטחון מהקיבוץ עליהם לעמוד בכמה תנאים, שהוגדרו גם הם בתקנות  ושחברים יקבל כדי

לציין את קיום התחייבויותיו של החבר לקיבוץ, מיצוי יכולת  אפשרופיות. בין התנאים האגודות השית

 ןההשתכרות, מיצוי זכויות לקבלת כל הכנסה או נכס וכן גילוי נאות של כל ההכנסות והנכסים של החבר וב

 וגו:  בת זאו 

( החבר פנה 1השלמת הספקת צורכי חבר בגיל העבודה תהא מותנית בכל אלה: )

(החבר 2ויות המתאימות בקיבוץ לשם השלמת הספקת צרכיו כאמור; )לרש

( החבר ממצה את 3ייבויותיו לקיבוץ ואת הוראות התקנון; )מקיים את התח

כויותיו ( החבר ממצה את ז4יכולת השתכרותו ומקיים את חובת עבודתו; )

לקבלת כל הכנסה או נכס, לרבות כלפי צדדים שלישיים, כגון בן זוג, בן זוג 

( החבר גילה גילוי נאות של כל 5לשעבר, המדינה, ביטוח לאומי וכיוצא באלה; )

ת והנכסים שלו ושל בן זוגו ונמצא שאין באלה כדי לכסות את צרכיו ההכנסו

העביר לקופת הקיבוץ את שכר  ( החבר6בערך הכולל הקבוע בתקנת משנה )א(; )
 

 חב   ט    ג ע לג ל פ    . 1
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את שכר עבודתו או  עבודתו זולת אם החליט הקיבוץ שהחבר אינו נדרש להעביר

 -ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש-האגודות השיתופיות )תקנות  חלק ממנו לקיבוץ

 ד'(. 2, סעיף 2005

של בקיבוצים שהשתתפו במחקר מקפידים על קיום  תנאים אלה. הקיבוצים מתנים את קבלתה 

לקבל את רשת  "התנאי לחברים בגיל העבודה כדי :רשת הביטחון במיצוי יכולות ההתפרנסות של החבר

במשרה מלאה או בכל משרה שהקיבוץ מציע להם. הם צריכים לעשות את המקסימום  הביטחון זה לעבוד

 " )מנהל קהילה לשעבר(.שהם יכולים כדי להתפרנס. הקריטריון הוא מקסימום מאמץ

בהם הקיבוץ מתרשם שהחברים לא ממצים את מאמציהם להשתלב בעולם העבודה, שבמקרים 

אחד החברים פה, כשהוא היה מובטל " :, כפי שתיאר מנהל קהילהסס לא לשלם רשת ביטחוןהוא אינו מה

אתה לא מקבל השלמה. אני רואה שאתה לא עושה שום  :אמרתי לו ולא עשה שום מאמץ לחפש עבודה,

 ."מאמץ למצוא עבודה. אני לא רואה שאתה כותב קורות חיים, מגיש לפה ולשם

הקיבוץ מכיר . נם מסוגלים לעבודמחבריו לעבוד, יש חברים שאי לצד הדרישה הברורה של הקיבוץ

וכן לעבוד אבל אף אחד לא רוצה "יש לנו חבר שמ :. מרכז משק הסבירבמגבלה זו ומשלם רשת ביטחון

תו, כי הוא באמת מוגבל, לא מבחינה שכלית או תרבותית. הוא גאון, אבל בקשר עם אנשים יש לו ילעבוד א

 .ממש נכות"

בהם הקיבוץ מכיר ביכולות העבודה המוגבלות של חלק מהחברים, שאינן מאפשרות שבמקרים 

, כפי שתיארה אותם החברים לעבוד, אפילו מעטלהם לעבוד בהיקף שיספיק לפרנסתם, דורש הקיבוץ מ

 :מנהלת קהילה

חמישה אנשים שאין להם עבודה. אנשים צעירים, בדרך כלל -יש לנו ארבעה

הם לא עובדים בכלל אני אומרת להם, לכו תעשו כאלה שיש להם בעיות. אם 

אני אשלים לכם. אם  לא תעשו כלום, אני לא אתן לכם  -כזאת קטנה  עבודה,

 .כלום

"יש הקיבוץ מאפשר לחברים לקיים את בחירתם:  היש חברים שבוחרים לא לעבוד. במקרים כאל

שקל בחודש. אז הקיבוץ לא כאלה שמבחירה מחליטים לא לעבוד, מבחירה מחליטים להסתפק במאתיים 

דם, יש חברים שמתקשים להאמין בכוחות הטמונים בהם וביכולתם להשתלב ימנהל קהילה(. לצמתערב")

, בשילוב סיוע, ולעיתים יצירתיות במציאת מקומות עבודה, סייעה שיעבדוהעבודה. דרישת הקיבוץ  בעולם

. מנהלת קהילה תיארה מקרה קיומם להם להשתלב בעולם העבודה ולמצוא כוחות שלא בהכרח ידעו על

 :שכזה

ישנה חברה שבעלה נפטר אחרי מחלה ממושכת. במשך שנים היא טיפלה בו. זו 

העבודה שלה. אחרי שהיא התאוששה היא אמרה לי,  'אני יצאתי ממעגל הייתה 

העבודה', מה אני מקבלת מהקיבוץ?' אמרתי, 'מה שאת נותנת, ככה את מקבלת. 

עבודה, אין לי דרך לעזור לך.' אחרי חודשיים היא אמרה אם את יצאת ממעגל ה

לכתי אני מחפשת עבודה', אמרתי לה 'תחפשי'. לא עזרתי לה, לא ה' :לי

לקראתה. עשיתי את עצמי קשוחה, והיא עשתה חיפושים, אבל לא בעבודות 

שהיא הייתה יכולה להצליח בהם. בסוף "המצאתי" לה עבודה. נתתי לה ללוות 
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שעשו את זה כחלק מעבודתם. שלוש  ,במקום המדריכים וטובוסאת הילדים בא

צת עם זה שעות כל יום. וחוץ מזה הסיעוד מבקשים ממנה מדי פעם שתהיה ק

וקצת עם זה. היא מאושרת. מרוויחה ואני משלימה לה, כדי שהיא תגיע 

 לאיזשהו סכום. נתתי לה המון חיזוקים שהיא חזרה לעבוד.

גלים להתפרנס בכוחות עצמם ומאמציו  ביטחון לחברים שאינם מסו חובתו של הקיבוץ לשלם רשת

ובים לעיתים מחירים הן מהחברים הנדרשים לסייע לחבריו להשתלב אפילו באופן חלקי במעגל העבודה ג

לעבוד הן מהקהילה. חבר באחד הקיבוצים הנחקרים סיפר על הקשיים שחווה כשביקש סיוע באמצעות 

 רשת ביטחון:

הייתי צריך רשת בטחון. ומאותו רגע  100%-וד בלא מסוגל לעבמכיוון שאני 

הייתי חייב שקל. ו 1,250החל מסע רדיפה. שולם לי על ארבע שעות עבודה 

לעבוד. הכריחו. רצו להכריח אותי גם לשמור. אמרו לי רק הרופאה התעסוקתית 

 .ור אותך משמירהטיכולה לפ

 חברה באותו הקיבוץ סיפרה על אותו הוויכוח:

גם מקרים שלא כל כך מתחשבים במצב של החבר. יש מקרה של חבר שהוא  שי

ה מרוויחים בדואר? והוא וכמ, לא כמו כולם. הוא חלש כזה, והוא עובד בדואר

צריך רשת ביטחון. אז כדי שלא יוציאו כסף ויתנו לו את הרשת ביטחון, הציעו 

א לא יכול באספה שהוא יעבוד גם כשומר לילה. הוא עמד באספה ובכה שהו

ד לא נעים, ומבחינת הבריאות שלו. היה דיון נורא סוער והעמידו אותו במצב מא

 א לא יהיה שומר לילה, אבל הוא עבר טראומה.אפילו משפיל. בסוף החליטו שהו

על ידי חלק מהחברים  דרישת הקיבוץ מחבריו למצות את יכולות ההתפרנסות שלהם נחווית

ף הציבורי, . ממלאי התפקידים בקיבוץ, שאמונים בין השאר על הכסכרדיפה או כיחס לא הוגן כלפיהם

אנחנו אמורים " תור ממלאי תפקידים:מתייחסים לדרישתם מהחברים לעבוד כאל חלק מחובותיהם ב

לשמור על הכסף הציבורי. למה כל כך בקלות אנחנו מפזרים את הכסף? זה כסף ציבורי, אני צריכה מאוד 

 ) מנהלת קהילה(. "ש לי גם אחריות כלפי חברי הקיבוץ. יש פה אחריות על מערכתלהיזהר עם העניין הזה. י

הן  ליחסים החברתיים בקהילה הן התפקידים על המערכת קשורהתחושת האחריות של ממלאי 

. אותם ממלאי תפקידים מאמינים שתעסוקה תורמת לתחושה טובה יותר הן לפרט העסוק הן לפן הכלכלי

"כשבן אדם מפסיק לעבוד פה, גם אם הוא יוצא רק לאיזו תקופת  :ק הסביר. מרכז משלקהילה כולה

את זה. מתחילות אלף ואחת שטויות. זה נורא, אני תמיד אומר, צריך  ביניים בין עבודות, ישר מרגישים

 .לבדוק שאנשים יוצאים לעבוד"

סביב האחריות שחשים ממלאי התפקידים כלפי כלל חברי הקהילה מעוררת מדי פעם דילמה 

של החבר או החברה העובדים או של חברי הקהילה שזכאים לקבל שירות  - השאלה טובתו של מי קודמת

תואמים את כישוריהם המקצועיים.  בהכרח תפקידים שלא ממלאיםבהם חברים שבי. ישנם מקרים מיט

 האל מאמציםהסביר ש מרכז משק בגלל מאמצי הקיבוץ לשלבם בתעסוקה. החלקם עובדים בתפקידים אל

 אותו מקבלים החברים:שבאים לעיתים על חשבון איכות השירות 
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ברים על זה שמגיע להם דואר של מע את כל התלונות של החואם הוא היה ש

מישהו אחר, על זה שהדואר שלהם לא מגיע, הוא היה צריך מזמן ללכת הביתה. 

ורקים זה קורה פה כל שני וחמישי. זה לא משהו שאת אומרת פעם ב... ואנחנו ח

 .הוא צריך להגיע לפנסיה, לא יעזור לכם :שיניים ואומרים לחברים

התפשרותה של נוסף על שילובם של חברים שאינם ממלאים את תפקידם בצורה המיטבית דורש, 

כיבוי שריפות בהסברה ובהקשבה, בהקהילה על טיב השירות, השקעה רבה של ממלאי התפקידים בהכלה, 

 :. מנהלת קהילה הסבירה זאת כךהשירות וגם מול החברים העובדיםגם מול הקהילה שמקבלת את 

לבו שלנו, מתלוננים עליו בלי ומנהל הכ -שמגיע לו שאני אפטר אותו יש מישהו

תו כל שלושה יפרנסה. להפך, אני יושבת א וסוף. אני לא עושה את זה כי ז

שזה  שבועות, 'אתה צריך שזה יהיה נקי, אתה צריך לתת שירות'.  אני רואה

ים מזה משפיע עליו, השיחות שלי, אבל זה לא משפיע על החברים להיות מאושר

 .שהוא עדיין שם

 כלפידם של הקיבוצים בגילוי סבלנות ואורח רוח ילמרות המאמצים הגדולים המושקעים מצ

בהם הסבלנות מגיעה אל קיצה והקיבוץ שחברים שאינם ממלאים את תפקידם באופן המיטבי, יש מקרים 

ם כאלה מוצא מצד הקיבוץ כבדים מדיי. במקרי יט שהמחיר המשולם הן מצד אותם חברים הןמחל

. מרכז משק סיפר על מקרה הקיבוץ דרכים אחרות לתשלום ההכנסה החודשית של החבר או של החברה

 :שכזה

ובואי נגיד שזה לא היה גן של שושנים. לא לה, לא  ,חברת קיבוץ שהייתה בדואר

וצריך להוציא בגיל  62היו מאבקים כל הזמן. היא הייתה בת לנו. היה די קשה. 

זה היה עדיף לכולם.  -החלטנו להוציא אותה לפנסיה מוקדמת  לפנסיה. 67

הסברנו להנהלה שכלכלית זה לא משנה, כי גם ככה משלימים לה רשת ביטחון 

 .לה מהפנסיה. עדיף לכולם ליצור שקט יותר טוב במערכתונשלים 

בהם שתקפים רק במקרים  תי לתשלום הכנסה חודשימצוא מקור חלופמאמצי הקיבוץ ל

הקיבוץ אינו משלם של החבר או של החברה אין הכנסה המגיעה לרף המינימלי הנקבע בחוק.  ולמשפחת

למצות את יכולת ההתפרנסות שלו, אך  ומאפשרת לה של החבר אינ ובהם יכולתשבמקרים רשת ביטחון 

. רכזת רווחה ובריאות תיארה מקרה על הכנסה הגבוהה מהרף המינימלימבחן ההכנסה המשפחתי מצביע 

 של חברה שזו ההחלטה שהתקבלה לגביה:

יש חברה שהבעיה שלה זה לא למצוא עבודה. הבעיה שלה זה להצליח להחזיק 

ביקורתית. היא כבר עברה כל מיני תהליכים רוחניים,  אודמבעבודה. היא 

ציא אותם לפועל, להתאפס ולהחזיק אלטרנטיביים, שהיא לא הצליחה להו

לה מרוויח משכורת בעבודה. היום היא לא מקבלת רשת ביטחון, בעיקר כי בע

 .יפה

את לסיכום, מחויבות הקיבוצים לדאוג להספקת צורכי החברים בגיל העובדה, מאתגרת 

המנהלים בקיבוצים הנחקרים. על המנהלים מוטלת האחריות לסייע לחברים שאינם 
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שתלב במעגל העבודה. המנהלים שרואיינו מקבלים החלטות שונות לגביי מצליחים לה

סות, בהתאם לנסיבות. בראיונות עלה שהמנהלים אינם מקבלים החברים שמתקשים בהתפרנ

פו, כאשר אחד האתגרים איתם הם מתמודדים החלטות שרירותיות ובודקים כל מקרה לגו

ר לבין מחויבותם לפרטים שאינם הוא המתח הקיים בין מחויבותם לכלל ולכספי הציבו

 חות עצמם.ומצליחים להתפרנס בכ

 צורכי החברים בגיל הפרישההספקת  4.2.2

רובם של החברים הנמצאים בגילאי פרישה חיו בקיבוץ השיתופי ברוב שנות עבודתם. כמקובל בקיבוץ 

כו על הקיבוץ את כל הכנסותיהם לקיבוץ, לא הפרישו כספים לפנסיה וסמרבים מהם השיתופי העבירו 

בקיבוץ  לחלק גדול מהקיבוצים אין פנסיה, הסיבה היא שאנחנו מאמינים" :שידאג להם עד יומם האחרון

והקיבוץ הוא הערב שלנו. הפנסיה שלנו זה החיים בקיבוץ, התקציב, הכול. הקיבוץ מכסה לי את הכול , אני 

 .)חבר קיבוץ, גמלאי( זה היה המוטו"  -לא צריך פנסיה 

חות החיים והמעבר למודל של אחריות אישית של החברים על התפרנסותם היה וי באורעם השינ

עבור שנות ביבים לדאוג לחבריהם בגילאי פרישה ולשלם להם תשלומי פנסיה ברור שהקיבוצים יהיו חי

הגורם שאחראי לדאוג לחברים הגמלאים ולמנוע פרשנויות בשאלת גובה  לגבילמנוע ספקות  כדי עבודתם.

)א( הקיבוץ יבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה באופן :"פן מפורש כיקבע הרגולטור באו הקצבה

)ב( לצורך הבטחת הספקת הצרכים כאמור  ;שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית

סי בתקנת משנה )א(, יהא הקיבוץ חייב להפריש או לייחד מקורות לעניין זה בעדיפות על פני שיוך נכ

 (.3סעיף   2005השיתופיות,  הקיבוץ לחברים, או במסגרת שיוך כזה" )תקנות האגודות

 :הסביר מזכ"ל התנועה הקיבוצית לשעברששימש כץ קיבויו"ר . רגולטור משמעה כסף רבדרישת ה

לקהילה יש מחויבות לפנסיה שלה. זאת אומרת שאם את לא תגיעי לפנסיה 

ם לך את הפנסיה. זה משפט ששווה שאנחנו קבענו בסיסית, הקיבוץ ישלי

תשמעו, בכלל לא מעניין אותי, תיקחו הלוואות  :הרשם אמר לקיבוץ מיליונים.

בבנק, אבל אין חבר קיבוץ שהפנסיה שלו תהיה פחותה משלושת אלפים שבע 

 .מאות חמישים

ו שכל הקיבוצים שהשתתפו במחקר פעלו על פי דרישת הרגולטור והעמיד מלמדיםממצאי המחקר  

זה חוב  ה"פנסי: קהילהי שהסביר מנהל , כפאת תשלומי הפנסיה לחברים הגמלאים בראש סדר העדיפויות

מיליונים, אנחנו מנסים כל בראשון מבחינת רשם האגודות ומבחינת ההתחייבות לחברים. מכיוון שמדובר 

 .הזמן  לשוט בין כל הצרכים של כל המעגלים השונים"

משלמים מיליון שקל  ם: "העסקיהפנסיהמאפשרות את תשלומי לחלק מהקיבוצים יש הכנסות ש

כדי שנוכל לשלם את הפנסיות לחברים. הקיבוץ שם מהכיס כל חודש בערך אלף שמונה מאות עד אלפיים 

 " )מנהל עסקי(. שלוש מאות שקל לכל חבר. סדר גודל של מיליון שלוש מאות אלף שקל בשנה

חסכון כסף לתחומים ת, בנו מודל המבוסס על המבוססים מבחינה כלכלי ,ריםקיבוצים אח

מגירה זה מושג כזה, לכסף ששמור לדברים ספציפיים.  -"יש לנו מגירות  :. מנהל קהילה תיארקבועים

הקיבוץ שם כסף במגירות למי שלא השלים פנסיה, לא הספיק להשלים פנסיה מכל מיני סיבות. להשלמת 

יטו לשלם לחברים הגמלאים פנסיה בסכום הגבוה אלה החל בקיבוצים. "איזה מיליון שקלפנסיה יש שמה 
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. מנהל קהילה הסביר את שקלים 3,921עמד על   2018מסכום המינימום שקבע הרשם, סכום שבשנת 

 :ההחלטה

 5,000 -אנחנו החלטנו לתת יותר מפנסיית מינימום. נתנו  בסדר גודל של היום

עצם את הרצון שלנו, שקל בחודש לבן אדם שיגיע לגיל פרישה. זה מבטא ב

שנוכל  כדישנהיה בגיל פרישה אז לא נחיה במצב שבו אנחנו תלויים ונזקקים, 

 .ליהנות ממפעל החיים שעשינו במהלך השנים

האפשרויות הכלכליות היו מצומצמות יותר, נצמדו להנחיות הרשם ושילמו בכל בהם שבקיבוצים 

הללו חשו החברים שתשלום הסכום הנמוך ביותר חודש את הפנסיה בסכומה המינימלי. בחלק מהקיבוצים 

עם החברים הגמלאים. מבחינתם, סכום זה היה זמני והם הבטיחו שברגע  היטיבלא מתיישב עם רצונם ל

"בהתחלה הפנסיה לא הייתה כמו שהיא עכשיו, הבטחנו פנסיה של  :לם יותר הם יעשו זאתשהם יוכלו לש

מרנו שנעלה את הפנסיה ברגע שזה יתאפשר, ובאמת עשינו אלף תשע מאות שקלים, היה קשה. הבטחנו וא

 את זה" )מנהל קהילה(.

רים הוותיקים. גם בקיבוצים שמצבם הכלכלי היה קשה באופן קיצוני, דאגו לתשלומי הפנסיה לחב

נאלצו הם קיבוצים אלה סגרו את כל השירותים שהיו בקיבוץ ועברו לניהול מצומצם ביותר. בהמשך 

, תיארה את דרכי חברת קיבוץ, מנהלת קהילה לשעבר .לנסות ולעמוד בתשלומים כדי למכור את נכסיהם

 ההתמודדות : 

ממשיכים לתחזק את איך מבטיחים תשלום לפנסיונרים, איך האתגר היה 

הנושא של הפנסיונרים פה. פעלנו בכל מיני דרכים,  אם זה בקליטה של חברים 

מרת חלק מהתנאי שלנו  לקבל חלק יקראו לזה מכירת מניה. זאת או -חדשים 

חברים חדשים זה בעצם ערבות הדדית? לא ברור. החברים החדשים שילמו 

הפנסיות כי אין לנו מקורות ה וזה נכנס לטובת ישבעים אלף שקל במעמד הקני

 .אחרים

קיבוצים שבהם גם ניצול מקסימלי של המשאבים העומדים לרשותם לא הספיק לתשלום 

סייעה לקיבוצים להשלים  2וע לתנועה הקיבוצית. התנועה, באמצעות קרן ס.ל.עהפנסיות, פנו בבקשת סי

 , סיפרה: נותמנהלת חשבוהעובדת כחברת קיבוץ,  .את סכום הפנסיה לזה שקבע הרשם

סיימנו פה לשווק את כל הבתים, את כל הנכסים ובעצם כבר לא נשאר כבר כש

י חודש, פנינו לקרן כסף  לתת לפנסיונרים מלבד הכסף שהחברים משלמים מדי

ש"ח ואת השאר 1,800 ס.ל.ע. הם ביקשו גילוי נאות: אנחנו משלמים לפנסיה 

 .נותנת קרן ס.ל.ע

הוא נזקק לסיוע חיצוני, שהקיבוץ מצליח לשלם את גמלת הפנסיה לחבריו בגיל פרישה ובין שבין 

כפי שהסביר מנהל , שמשלמים את רוב הכסף המוקצה למטרה זו החברי הקיבוץ בגיל העבודה הם אל

רוב הכספים שנכנסים לפנסיה, מי שמייצר אותם היום זה כבר לא הפנסיונרים, אלא הצעירים "עסקי:   

 
 ל ידי התנועה הקיבוצית, ומטרתה  לסייע  לחברי קיבוצים שקיבוצם אינו יכול לשלם להם פנסיה( קרן לערבות הדדית שהוקמה ע)2



40 

 
  
 
 
 
 
 
 

תר. הם לוקחים על עצמם את העול הזה. זה אומר שהחברים, כל אחד מהם, צריכים לשים יד בכיס יו

 .ולשלם מיסים"

ים שממנים את החברים שלמים עם תפקידם כמשלמי מיס חלק מהחברים בגיל העבודה

עבורם, המהות של החיים בקיבוץ היא לתמוך זה בזה בהתאם לצרכים בשלבים השונים של ב. הגמלאים

 . חברת קיבוץ הסבירה:  החיים

באיזשהו שלב הוותיק מסבסד את החינוך של הילדים שלי אבל יום אחר לוותיק 

,  יום אחד אני פה יהיו נכדים ואני אהיה בצד של הסבסוד. אני רואה את זה ככה

ויום אחד אני שם, אני פה בחינוך וההורים שלי בבריאות. מי שבאמצע היו לו 

 .ילדים לפני

מבינים את חובתו של הקיבוץ לשלם את גמלת הפנסיה של החברים  חרים בגיל העבודהחברים א

ת מימון הוותיקים, אך אינם מסכימים לשלם את הגמלה מכספם. מבחינתם, על הקיבוץ למצוא מקורו

 : , כפי שהסבירה חברת קיבוץאחרים לתשלום הגמלאות

ום פנסיה היום אני משלמת ערבות הדדית וחלק מגדול מזה הולך לתשל

למבוגרים. עכשיו בסדר, אני לא אומרת שהם לא זכאים לזה, זה חמי וחמותי 

ואני הכי מפרגנת, ואני באמת חושבת שהם זכאים לכל מה שמגיע להם על פי 

י באמת חושבת שמגיע להם. בד בבד אני אומרת: באמת, למה אני החוק. אנ

בוץ לא לוקח את זה צריכה לדאוג גם לפנסיה שלי וגם לפנסיה שלהם? למה הקי

על עצמו מאיזה שהם רווחים? הרי יש בקיבוץ שלנו רווחים. אז סליחה, 

 .תצמצמו קודם כל את הפערים במקום לקחת ממני

משאבים רבים באוכלוסייה ם שהבחירה של הקיבוץ להשקיע חלק מהחברים בגיל העבודה חשי

 רכיהם:ובקיבוץ, כאלו שישרתו גם את צשהקיבוץ בוחר לא להשקיע במקומות אחרים  הוותיקה משמעה

הרי יש עוגה אחת וכל אחד רוצה ממנה חלק.  אני רוצה שהקיבוץ ישקיע במבני 

ץ ובנייה חדשה. חינוך, שהם מאוד מאוד ישנים, והם מצריכים השקעה ושיפו

אני צריכה שהקיבוץ גם ייקח חלק בשיפוץ בתי החינוך האלה כי אני משלמת על 

אני לא יכולה גם להרשות לעצמי לקחת על עצמי גם את  חינוך אלפי שקלים,

 )חברת קיבוץ(  .השיפוץ הזה

חברים אחרים, הורים לילדים צעירים, שבשלב זה בחייהם הוצאות המחיה המשפחתיות גבוהות 

עבור תשלומי הפנסיה בהעובדה שהם צריכים לשלם  מתקוממים נגד ,הוכוללות תשלומי חינוך ומשכנת

 :הם קורסים תחת יוקר המחיהואילו  תם, החברים הגמלאים חיים ברמת חיים גבוהה, לוותיקים. לתחוש

נה "אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, בקושי מחזיקים את הראש מעל המים, והם נוסעים פעמיים בש

 )חברת קיבוץ(. "לחו"ל. זה מקומם אותנו

ו כלפיהם ודואג שמרבית החברים הגמלאים חשים שהקיבוץ ממלא את חובותי מהמחקר עולה

רכיהם. לתחושתם, החלטה על השינוי באורחות החיים יצרה בקיבוץ סדר, ארגון ומנגנונים המבטיחים ולצ

"ההפרטה הזאת היא ממש הצילה אותנו.  :רכי החברים בכלל, והחברים הגמלאים בפרטואת הספקת צ
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חברת קיבוץ, )"בורההתחלנו לנהל את הפנסיה בצורה מסודרת, התחלנו להשקיע בפנסיה. הפנסיה צ

 גמלאית(.

שהשינוי באורחות החיים היטיב עם אוכלוסיית  וחברים גמלאים בחלק מהקיבוצים העיד

"בדרך כלל  :ר קיבוץ, גמלאיתיאר חב, כפי שהוותיקים ומאפשר להם לחיות ברמת חיים גבוהה יותר

זוג פנסיונרים,  עלתה. השתפרה.כשאתה יוצא לפנסיה המצב יורד, רמת החיים יורדת, אצלנו רמת החיים 

יש להם עשרת אלפים שקלים בערך. זה מספיק. אני נסעתי השנה פעמיים לחו"ל. כשאנחנו רוצים אנחנו 

 .קמים ונוסעים. אנחנו נוסעים הרבה לחופש"

וצים אחרים חשים חלק מהחברים הגמלאים שהקיבוץ היה יכול לשלם להם סכומים גבוהים יבבק 

"חלק מהקיבוצים מעצמם העלו את הפנסיה, כי זה  :המינימלי שנקבע על ידי הרשםיותר מהסכום 

 התאפשר. אני חושבת שאצלנו זה מתאפשר, ואין סיבה שנהיה על המינימום" )חברת קיבוץ, גמלאית(.

תשלום גמלת הפנסיה לחברים הגמלאים קיבוצים שונים שהשתתפו במחקר דואגים על וסף נ

עבור בקיבוצים שהחליטו לפטור את החברים הגמלאים מתשלום  נוספות. יש לחברים הוותיקים בדרכים

לא משלמים  67חברים ותיקים שהם מעל גיל " :סים, כמו תשלום מס ערבות הדדיתימרכיבים שונים במ

)חברת קיבוץ,  ניסינו להקל עליהם" .רבות הדדית. זה היה במסגרת ההורדות של הפנסיות₪ ע 70-גם את ה

בהם חדר האוכל עדיין פעיל, החליטו על סבסוד הארוחות שבקיבוצים  עובדת בהנהלת החשבונות(.

"אנחנו מסבסדים את האוכל לפנסיונרים. חמישים אחוז הנחה לפנסיונרים על ארוחות צהרים.  :לגמלאים

 וחה ובריאות(.)רכזת רו "₪  13.5-במעביר את הצ'יפ, רואים שהוא אכל וזה מזכה אותו הוא 

המצב הכלכלי מאפשר, מינו ממלאי תפקידים בשכר  בקיבוצים שבהםבחלק מהקיבוצים, בעיקר 

רכי בריאות ורווחה, בעיקר לחברים הוותיקים. בין בעלי התפקידים: רכזת ושתפקידם לתת מענה לצ

הוותיקים גם למטרות בילוי , אחראית פריפריה, אחראי כביסה ונהג שמסיע את החברים רווחה ובריאות

"השכבה המבוגרת מכוסה במקסימום האפשרי. הקיבוץ לקח על עצמו לתת מענה לצרכים השונים,  :ופנאי

צריכים הם אם ונשים שבאות לשאול מה שלומם שתי אם בכסף אם בעזרה שונה לאנשים. מעסיקים 

 .)רכזת רווחה(ות שלקיבוץ אכפת" משהו, להרא

נהג תורן, זה מאה  ש"י רב:תנים לחברים הגמלאים עולים לקיבוץ כסף השירותים השונים הני 

")מנהל אלף ש"ח לשנה. הוא נוסע פעמיים ביום לעיר הקרובה, הוא הולך חוזר, בעיקר לאנשים המבוגרים

 קהילה(.

רכיהם של החברים ובית, גילו רגישות לצ גם בקיבוצים שבהם הוחלט שאין תקציב למימון נהג

הגמלאים בכל הקשור לניידותם מחוץ לקיבוץ. במקרים כאלה יזמה הקהילה או ממלאי תפקידים בה 

 :חברים שמתנדבים להסיע חברים גמלאים תמורת תשלום סמלי -"צוות הסעות" 

הקמנו פה צוות לקחת אנשים לבדיקות, מבוגרים שלא יכולים לנהוג. יש לנו 

מינימום, במקום שהם יזמינו מונית. יש רשימה של שימת מתנדבים שמקבלים ר

₪  27אנשים חולים, מבוגרים ובודדים. יש צוות כזה של מתנדבים. לוקחים 

לשעה בשביל התחושה. זה הרבה, זה יותר זול מכל דבר אחר. ויש הרבה שלא 

מזה  אומרים שעתיים שלוש, יאללה עלינו, לא עושיםלוקחים בכלל כסף. 

 מתנדב בצוות הסעות(. קיבוץ, חבר)עניין
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מחויבותם של חברי הקהילה ושל מנהליה לאוכלוסייה המבוגרת בקיבוץ באה לידי ביטוי בעוד 

 :, כפי שתיאר חבר קיבוץדרכים ואמצעים, חלקם דורשים רק יוזמה ורצון טוב

ת יש לנו צוות תחזוקה קלה. יש מבוגרים שנשרפה להם הנורה, זה בסה"כ לקח

תביא בעל מקצוע הוא על הדבר הזה ייקח לך שבעים,  כיסא ולהחליף מנורה.

שמונים שקל. החברה פה בקהילה, אתה מתקשר אליהם, אומר לך תודה, נותן 

נשיקה והולך עושה. דברים קטנים. יש דברים שקשה להם, אנשים חולים, 

 .אנשים מבוגרים הם לא יכולים דברים מינימליים לעשות

ם זוכות לתמיכה ולגיבוי של רבים מהקיבוצים הנחקרים. הגמלאים עצמשל החברים גם יוזמות 

בתקצוב ולעיתים אף הקיבוצים תמכו  חברתיים, הרצאות וטיולים םבהם יזמו החברים מפגשישבקיבוצים 

באו האנשים המבוגרים ואמרו שהם רוצים טיול. אמרתי להם: בואו, עליי התקציב, אבל " :בסיוע בארגון

 )מנהל קהילה(. כסף אתם צריכים. אני אדאג לתקציב. כבר שנתיים יש טיול"ארגנים. תגידו כמה אתם מ

רכי החברים ולצ התשלום הפנסיות לגמלאים, העסקת ממלאי תפקידים במטרה לתת מענ

כולם יחדיו משקפים את רוחו של  - הוותיקים, סבסוד חלק מהשירותים ותמיכה ביוזמות חברתיות

 :עם יציאתם לשינוי ותיקים כפי שהוסכם על ידי חברי הקיבוץחבריו הו כלפיבותו הקיבוץ ואת מחוי

לבטא את חובתה ומחויבותה של הקהילה להבטחת זכויותיהם של הגמלאים,  -מטרות הסדר הגמלאים "

 .(2005ב'.  5)קובץ הסדרי שינוי, סעיף  פרי שנות עמלם בבניית הקיבוץ"

 פקת צרכים מיוחדיםהס 4.2.3

בקיבוצים יהיו צרכים מיוחדים במשך כל שנות חייהם, לאחרים בתקופות החיים  האנשיםלחלק מ

צרכים של חברים שהם " ":מסוימות. בתקנות האגודות השיתופיות הוגדר המושג "צרכים מיוחדים

גם  -ייחודיים בתחומי הבריאות, השיקום, הסיעוד והחינוך, ולגבי חברים שיש להם תלויים }ילדים{ 

תקנות ) תלויים בהם וצורכי החזקתם וחינוכם של התלויים שהם בגירים"הייחודיים של הצרכים ה

שהקריטריונים להספקת הצרכים יהיו שווים (. הרגולטור קבע גם , הגדרות2005האגודות השיתופיות, 

קיבוץ יספק את הצרכים המיוחדים של החברים ושל התלויים בהם " לאלו המקובלים אצל שאר החברים:

 א'(. 4תקנות האגודות השיתופיות, סעיף יוניים" )ריטריונים שוולפי ק

שהקיבוצים, כחלק ממחויבותם לקיום הערבות ההדדית, דואגים לסייע  מוריםממצאי המחקר 

לאנשים עם צרכים מיוחדים החיים בקרבם, או כאלו התלויים בחברי הקיבוץ, ולתמוך בהם בהתאם 

ם באנשים עם צרכים יתים זמני ונקודתי. תמיכת הקיבוצירכיהם. לעיתים הסיוע הוא קבוע ולעולצ

 מיוחדים נעשית באמצעות תמיכה כלכלית, תמיכה חברתית ותמיכה של מוסדות הקיבוץ: 

התמיכה בבעלי הצרכים המיוחדים היא מאוד מאוד מאוד גדולה, מאוד מרשים. 

מת ספק שהוא לא יישאר לבד, ולא רק בראם מישהו יהיה צריך עזרה, אין לי 

 -ברמה המערכתית, המנהלתית, של הקיבוץהשכנות, גם ברמה הקהילתית, גם 

 )מנהלת עסקית( .על צרכים מיוחדים אין מחלוקת

בניהם התלויים בהם, של רכיהם הייחודים של החברים או והמחויבות של הקיבוצים לסיפוק צ

, כפי שהסביר הות הקיבוץידי המרואיינים כחלק בלתי נפרד מממושרשת בחיים הקיבוציים ונתפסת על 
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שלנו. אני לא יכול  DNA-זה ברור שאנחנו צריכים להחזיק אותם. זה בתפיסה שלנו, ב"חבר קיבוץ: 

 .. ככה התרגלנו לעשות"DNAלהסביר 

לסייע לאנשים עם  כדיבקרב כל הקיבוצים שהשתתפו במחקר נמצא, שהקיבוצים פועלים בדרכים שונות 

 לן.צרכים מיוחדים שאותן אציג לה

 דרכים לסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים  4.2.3.1

 רכי אנשים עם מוגבלויות ולאנשים התלויים בחברי קיבוץ והסדרים להבטחת צ .א

ההסדרים מתעדכנים אחת לכמה שנים, בהתאם לצרכים המשתנים של האנשים עם הצרכים המיוחדים 

צרכים מיוחדים לחיות בבסיס ההסדרים עומדת השאיפה לאפשר לאנשים עם  הקיבוץ.וליכולותיו של 

 :בקהילה באופן שווה ומכבד

מטרתו של הסדר זה, הינה להגן על כבודו ועל חירותו של בעל צרכים מיוחדים, 

התלוי בחבר הקיבוץ )להלן: "הבן"( ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית 

תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם למוגבלותו באופן ופעילה בחברה בכל 

יות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מתן שיאפשר לו לח

, 2016)הסדר הבטחת צרכים לבעלי מוגבלויות,  .מיצוי מלוא יכולתואפשרות ל

 מבוא(

 הפרשת כספיים ייחודיים לתמיכה באנשים עם צרכים מיוחדים .ב

ם, ולכן הקיבוצים מחויבים להבטיח את הספקת הצרכים המיוחדי השיתופיות, על פי תקנות האגודות

 "לצורך הבטחת הספקת הצרכים המיוחדים, הקיבוץ חייב להפריש או לייחד מקורות לעניין זה " )תקנות

 ג'(. 4האגודות השיתופיות, סעיף 

ם מהתקציב במחקר נמצא, שכל הקיבוצים מייחדים כספים לתמיכה באנשים עם צרכים מיוחדי

עליו הוא ממונה שתו לתיאור התקציב ייחסו. בהתהשוטף או באמצעות הפקדת כספים בקרנות ייחודיות

כמה כסף מופנה לטובת סיוע ותמיכה לאנשים עם צרכים תיאר אחד ממנהלי הקהילה  במסגרת תפקידו

אלף שקל שאנחנו "יש לי ארבע מאות אלף שקל תמיכה בבעלי צרכים מיוחדים, פלוס מאה  :מיוחדים

לף שקל שאני משפץ בתים לבעלי צרכים מיוחדים. שמים בקרן לבעלי צרכים מיוחדים כל שנה. ועוד מאה א

 י צרכים מיוחדים" )מנהל קהילה(.שש מאות אלף שקל לבעל

 ועדה לצרכים מיוחדים ג.

עדה לצרכים בכל אחד מהקיבוצים ו קיימת רכי אנשים עם צרכים מיוחדיםולצ םמתאי הלאפשר מענ כדי

מבלי פרסמו בתקנון האגודות השיתופיות:"מיוחדים. ועדה זו היא חלק מדרישתיו של הרגולטור, כפי ש

לגרוע מחובת הקיבוץ לספק את הצרכים המיוחדים כאמור בתקנות אלה,יקים הקיבוץ ועדת צרכים 

וכן בטענות של מיוחדים שתדון בבקשות של חברים להכרה בצורכיהם המיוחדים ובהיקף הספקתם 

 6. 2005תקנות האגודות השיתופיות, ))ב("4חברים שהספקת צורכיהם המיוחדים הותנתהכאמור בתקנה 

רכי חברים שלהם בנים, קטינים או ורכיהם המיוחדים ובצוא'(.הוועדה דנה ובבקשות של חברים להכרה בצ

 :טה אם לקבל את הבקשותומחלי בגירים, בעלי צרכים  מיוחדים בתחומי הבריאות, הסיעוד והשיקום
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פחות, שיחד איתן הגדרנו אני יושב בוועדת צרכים מיוחדים. אנחנו מלווים מש

הבת. אנחנו רואים מה המדינה נותנת ומה צריך את הצרכים של הבן או של 

לפעמים להוסיף מעבר, אם צריך. כל אחד בהתאם לנכות שלו או למגבלה שלה. 

מים בנושא של הבריאות, טיפול, תרפיה, יש  צרכים נוספים פסיכולוגיים, לפע

ם בודקים כל אחד לגופו, בודקים את כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו בעצ

יס זה מחליטים, כשמעת לעת זה הצורך של בן אדם באופן פרטני  ועל בס

משתנה, זה לא משהו שהוא קבוע. פעם אחת אתה מאוד זקוק, ולעיתים אתה 

 )חבר קיבוץ( .פחות זקוק

ווחת הוועדה מתמנה על ידי אספת הקיבוץ ומורכבת ממלאי תפקידים בקיבוץ האמונים על ר

נציגי ציבור מקרב חברי הפרט, כמו מנהל/ת קהילה ורכז/ת רווחה ובריאות, גורם מקצועי חיצוני וכן 

עם הקיבוץ. הוועדה רשאית לצרף לשורותיה אנשי מקצוע רלוונטיים ולהקפיד על התייעצות עם המבקש או 

יג שיוסמך  מטעמם, וכן "לצורך כך תשמע הוועדה ותתייעץ עם ההורים ו/או הבן ו/או נצ :נציגי משפחתו

הסדר הבטחת , ותוכל לשמוע גם אחרים  כפי שתמצא לנכון" )עם אנשי מקצוע המצויים במצבו של הבן

 (.3, סעיף 2016צרכים לבעלי מוגבלויות , 

רכי חברים לגבי עצמם או לגבי בני ובקיבוצים השונים דנות בצהוועדות לצרכים מיוחדים 

בהם הוועדות מאשרות סיוע שנחשב חריג, אך נותן מענה  התואם שם משפחתם התלויים בהם. ישנם מקרי

 רכיהם של החברים שפנו בבקשת סיוע:ואת צ

יש אצלנו בת בעלת צרכים מיוחדים, עם מחלת נפש, בת ארבעים עוד מעט. אם 

אוסף את הכסף שהשקענו בה על לימודים, אני חושב שזה כבר מאות אני רק 

יא גרה במרכז, היא שוכרת שם דירה, לא אלפים. אישרנו לה לימודים. ה

טיפולים בסביבה שלנו, זה בערך שם שלושת אלפים חמש מאות ₪, ו

. בגדול, הבת הזאת עולה לקהילה בערך שתיים עשרה אלף .פסיכולוגיים ו, ו.

רק עזרה. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו חושבים שאפשר  שקל בחודש,

)מנהל  .יכולה להתחתן ולהקים משפחה לשקם אותה. להערכתנו אישה כזאת,

 קהילה(

 ביטוחים ד.

רכיהם המיוחדים של החברים, רבים מהם חייבו את החברים להיות וכדי שהקיבוצים יוכלו לספק את צ

 ,"עשינו את כל הביטוחים, מההתחלה, את כל הביטוחים למיניהם, שאם יקרה :מבוטחים במגוון ביטוחים

")חבר ביטוח הרחבה וביטוח ניתוחים ל, מושלם, ביטוח קטסטרופות,ות רגי: בריאחס וחלילה, אז יהיה לך

 וץ(. קיב

הבסיס  הםלחברים מגופים ממשלתיים,  ותהביטוחים החיצוניים, בדומה למיצוי זכויות המגיע

רכים מיוחדים של החברים בתחומי בריאות ורווחה. על פי תפיסה זו, הקיבוץ יסייע רק לאחר להספקת צ

 העומדות בפני החברים:אפשרויות החיצוניות מיצוי כלל ה

עליהם החליט הקיבוץ וביטוחי קופ"ח שעל החבר לבטח עצמו לפחות בביטוחים 

קבעו ישי המתאימים לאותה תקופה. הקהילה תהיה לעזר, על פי קריטריונים
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עת לעת, לאחר שהחבר מיצה את זכויותיו מגורמים חיצוניים כמו: ביטוח מ

)תכנית עבודה של  .י הבריאות השונים, שירותי רווחה וכד'לאומי, קופ"ח, ביטוח

 (2017וועדת בריאות ורווחה, 

עבור הביטוחים כחלק מהתשלומים השוטפים בלי שהם בבחלק מהקיבוצים החברים משלמים 

"אנחנו מכוסים בכל הביטוחים ואת כל זה החבר משלם. הקיבוץ  :מודעים לגמרי למרכיבי התשלומים

 )חבר קיבוץ, אחראי על הביטוחים(. ים לא יודעים שהם משלמים". אנש25%משתתף ב

יות אישית במקרה רלחיובם להיות מבוטחים ובחרו לקחת אח התנגדו החברים בקיבוצים אחרים

 רכי בריאות:וגדולים לצ שיזדקקו לסכומי כסף

עשינו בדיקה ומסתבר שיש פה כמה כאלה שאין להם כלום. קופת חולים כללית 

הם לא }ביטוח{ מושלם, לא פלטינום, לא ביטוח בריאות. הבאנו וזהו. אין ל

שקל. חברים אמרו  58ת קולקטיבי  שעלה נדמה לי הצעה לעשות ביטוח בריאו

 משק(. )מרכז  תעזבו אותנו, זה לא עניינכם

אחד מהחברים האלה יזדקק לסיוע אם בקיבוצים אלה הביעו דאגה מהשלכותיהן העתידיות 

"אם חס וחלילה קורה למישהו משהו, הקיבוץ לא יוכל לעמוד מרכז משק הסביר:  .תמיוחד בתחום הבריאו

בקיבוץ שהוא במשבר ל, אבל הקיבוץ לא יוכל  לראות חבר שלו ומנגד. למרות שזו לא אחריות שלנו והכ

 ".ואנחנו לא נעזור כזה,

 טחון לבריאות ירשת ב ה.

רשת ביטחון "א באמצעות אימוץ מודל דרך נוספת להספקת צרכים מיוחדים בתחומי הבריאות הי

"הוצאות רכיהם בתחומי הבריאות: ו. על פי המודל, החברים הם האחראים העיקריים לסיפוק צ"לבריאות

 2003ית מפנה, פרט להוצאות אשר ממומנות ע"י המס האחיד" )תכנ ,באחריותו הבריאות של החבר תהיינה

טרים שונים, זכאים להשתתפות הקיבוץ בכיסוי (. חברים שלהם הוצאות בריאות גבוהות בפרמ1יד' 

 הוצאותיהם:

קבענו פרמטרים שאומרים מתי אתה מקבל עזרה  -רשת ביטחון לבריאות

לתרופות שבסל, שזה עד מאתיים שקלים פה, אין מהקיבוץ. למשל, מעבר 

השתתפות של הקיבוץ, אבל מעבר למאתיים שקל יש חמישים אחוז השתתפות. 

ארבע מאות שקל, יש השתתפות של הקיבוץ, חמישים  נסיעות בריאות, מעל

אחוז. מעבר לזה, אחרי שלקחת גם את ההשתתפות העצמית, אם היו לך 

עשר אחוזים מההכנסה הפנויה של המשפחה ל חמישה הוצאות בריאות של מע

 )מנהל קהילה(.שלך, תקבלי החזר

"משפחה  הקיבוץ כי מעבר להחזרים שיקבלו חברים או משפחות על הוצאות בריאות, החליט

שהוצאה מוכרת בגין בריאות מורידה את רמת החיים שלה מתחת לרשת הביטחון, ישלים הקיבוץ 

 (.5יד'  2003הביטחון" )תכנית מפנה, למשפחה עד גובה רשת 

כדי לקבל החזר כספי על הוצאות בריאות פונים החברים למנהל/ת הקהילה או לרכזת בריאות, 

בוועדת בריאות ורווחה. הוועדה דנה בבקשה ומחליטה על פי הקריטריונים  שמביאים את בקשתם לדיון
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ארה את הרכב הוועדה ואת תדירות . רכזת בריאות תישנקבעו באותו הקיבוץ אם לאשר את הבקשה

"ועדת בריאות ורווחה מורכבת מאחראית מיצוי זכויות, רכזת בריאות, מרכזת שיקום וסיעוד,  :המפגשים

 .הילה. אנחנו נפגשים בהתאם לצורך"נציגי ציבור ומנהלת קנציגת מרפאה, שני 

לכך מאפשר לחברים השילוב בין ביטוח בביטוחים השונים לבין סיוע הקיבוץ לחברים שנזקקים 

לשמור על רמת חיים סבירה על פי הקריטריונים שקבע  ,שהוצאות הבריאות שלהם גבוהות מהרגיל

יקת הזכאות לסיוע מצמצמת את מספר החברים המקבלים הקיבוץ. עם זאת, ההקפדה של הקיבוץ על בד

עד היום רק  2010"בסופו של דבר לא הרבה חברים מבקשים רשת ביטחון לבריאות. מאז שנת  :סיוע

 )מנהל קהילה(. שלושה אנשים קיבלו"

 ביטוח סיעוד ו.

רוב הקיבוצים ביטחו עליו מקפידים בכל הקיבוצים הנחקרים הוא ביטוח סיעוד. בעבר שאחד הביטוחים 

המפקח על הביטוח דאז שלא לאפשר עוד שיווק  החליט 2011את חבריהם בביטוח סיעוד קבוצתי. בשנת 

של פוליסות סיעוד קבוצתיות חדשות ושהביטוח הקיים יחודש לשנה נוספת בלבד. משמעות ההחלטה 

די ושילמו כספים רכיהם של חבריהם הנמצאים במצב סיעווהייתה שקיבוצים רבים, המחויבים להספקת צ

עבור הוצאות הסיעוד של בין להם אפשרות לשלם בו אשעלולים להגיע למצב היו רבים במשך שנים, 

 החברים:

המדינה הורידה לנו את כל הקטע הסיעודי. כל השנים היה לנו ביטוח סיעודי 

₪ לכל החיים. אנחנו משלמים את זה בערך משנות  9,775שהיה אמור לתת לנו 

את זה כל שנה, מעט מאוד אנשים אצלנו ניצלו את זה. ואז הגענו  , שילמנו80-ה

 )חברת קיבוץ( .למצב הזה ונשארנו בלי כלום

רבים מהקיבוצים על הקמת קרן סיעוד החליטו  בניסיון להתמודד עם המציאות שנכפתה עליהם

לפי  נחשבים לסיעודייםהעבור חברים בבה יופקדו כספים שישמשו בעת הצורך לתשלום שפנימית 

הקיבוץ הפך להיות חברת -למעשה קיבלנו החלטה ואז  :. מנהל קהילה סיפרהביטוח הלאומיההגדרות של 

לפי  הביטוח לעניין סיעוד. תהיה קרן שמורה, כספים שמורים לעניין הזה, ואם חבר הופך להיות סיעודי

 .ההגדרות של ביטוח לאומי, הוא זכאי לקבל מהקיבוץ קצבת סיעוד"

הכספיות שהקיבוץ יישא . בניסיון לצמצם את העלויות מאודזה גבוהה  ית של פתרוןעלותו הכלכל

על עצמו, ניסו הקיבוצים לצמצם את מספר החברים הכלולים בהסדר זה באמצעות קביעת קריטריונים 

מבדילים. בחלק מהקיבוצים, בעיקר כאלו שקלטו מספר גדול של חברים חדשים, החליטו שהביטוח 

הצטרפו במועד מאוחר יותר ביום הקובע ואילו חברים ש היחול רק על חברים שהיו כאל הסיעודי הפנימי

 יבטחו את עצמם בביטוח סיעוד פרטי.

, יבטחו את עצמם 60או  50בקיבוצים אחרים החליטו שכל החברים מתחת לגיל מסוים, לרוב  

כיוון  . יבוץ באותה קרן פנימיתבביטוח סיעודי פרטי, ואילו חברים מבוגרים יותר יהיו מבוטחים על ידי הק

כלו לעשות, כי המחיר היה בשמיים ואף אחד לא יכול לשלם כזאת פרמיה לא י 60"אלה שמעל גיל ש

 לחודש, אז הם נשארו עם הביטוח הפנימי" )חברת קיבוץ, מנהלת חשבונות(.

יבוצים בחלק מהקיבוצים הכספים שנצברו בקרן הפנסיה נגבו מהחברים באמצעות מס חודשי. בק 

יחויבו במשך תקופה מסוימת, עד לצבירת סכום כסף שיספיק )בתוספת כספים  םהוחלט שהחבריאחרים 

 :. מנהל קהילה הסביררכי הסיעוד של כל החברים המבוטחיםושיופרשו מהקיבוץ( לתשלום צ
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החברים מפרישים סכום מסוים בחודש לטובת הדבר הזה ושאחרי החלטנו שכל 

מהלך חמש השנים האלו הקיבוץ מפריש כל שנה סכום חמש שנים זה נפסק. וב

חמישים אלף שקל כל שנה. למלא את הקרן, מאוד גבוה, בסביבות ארבע מאות 

עד שיהיה שם שלושה מיליון וחצי  שקל. וברגע שיש את הסכום הזה, זה כבר 

את כולם, עד סכום מסוים, נכון, לא גבוה במיוחד, אבל יודע לספק.  מבטח

 .ק את כל החברים ואת כל הצרכיםפסאמרנו שזה י

עבור ביטוח סיעוד, פנימי או חיצוני, יהיה אחיד. בבקיבוצים אחדים החליטו שהסכום שישלמו החברים 

מרוכז לחברות הסיעוד בקיבוצים אלה הקיבוץ גובה מכלל החברים את תשלומי הסיעוד, משלם ב

 :מפקיד בקרן הסיעוד הפנימיתהוא עבור החברים המבוטחים ואת ההפרשים, אם ישנם, בהחיצוניות 

רובם  50הולך לקרן. החברים שמתחת לגיל  ₪50 בחודש. הכסף של אנשים מעל גיל  70כולם משלמים "

 הל קהילה(.כולם" )מנ₪ בחודש. מה שנשאר הולך לקרן מילואים של  70 -משלמים פחות מ

של אחד הקיבוצים נכתב שהקיבוץ הפקיד באותה השנה בקרן סיעוד  2018בדו"ח סיכום שנת  

₪ מתוכם הושלמו ממקורות אחרים של הקיבוץ, כלומר לא מתשלום מיסי החברים.  ₪88,000.  163,000

 ₪. 900,338ל עומד על סך ש 31.12.18על פי הדו"ח, הסכום שנצבר בקרן הסיעוד נכון לתאריך 

 

 לעזרה הדדיתקרן  ז.

רכי חבריו בגיל וספק את צלשהקיבוץ ייחשב לקיבוץ מתחדש, עליו  כדירשם האגודות השיתופיות קבע ש

העבודה, בגיל הפרישה וכאלו עם צרכים מיוחדים. הרשם אף פירט במסמך מהן הדרכים להספקת 

ם גם מעבר לקבוע צורכי חבריו והצרכים המיוחדי:"הקיבוץ רשאי לספק את הצרכים. בנוסף קבע הרשם כי

מנם, כל ווא(.8סעיף  2005עזרה הדדית בקיבוץ מתחדש,  -נות האגודות השיתופיות תקבתקנות אלה" )

הקרן . הקיבוצים שהשתתפו במחקר זה, בחרו להרחיב את הסיוע לחברים באמצעות קרן לעזרה הדדית

ודה של הקרן הוא להעניק יע[...]יאות, הסיעוד והחינוך"לשמש לצורך סיוע לחברים בתחומי הבראמורה 

באותם מקרים בהם לחבר צורך ייחודי, שאינו שגרתי והוא דחוף או חריג או [ ...]סיוע כספי לחברי הקיבוץ

 , רקע ומטרות הקרן(.2012, שיש בו משום מצוקה" )תקנון קרן עזרה הדדית

ן החשבונות מוחלטת בין הכספים הנצברים בקרן לביעל פי תקנון הקרן, יש לשמור על  הפרדה  

דרך לניהול  השוטפים של הקיבוץ. הפרדה זו נעשית באמצעות ריכוז הכספים ב"קרן מילואים", שהיא

 :תקנוןכך נכתב במבוקר של כספים המיועדים להבטחת זכויות סוציאליות ואחרות של חברי הקיבוץ. 

העסקיות של הקיבוץ בכפוף לכל   כספים שיצטברו בקרן לא ישמשו לפעילויות

לא ירשמו צבירות הקרן כנכסים במאזן הקיבוץ, אך יפורטו כביאור   דין,

במאזן. הקרן לא תעביר כספים לשימושים שאינן ממטרותיה, ובכלל זה לא 

רכי המחייה השוטפים בקיבוץ. הקרן לא תיתן ותעביר כספים לשימוש צ

ערבויות ו/או בטוחות להבטחת התחייבויות של אחרים, ובכלל  זה הקיבוץ, 

 (.3, סעיף 2003קרן עזרה הדדית,  תקנון)דיו, ועסקיו  תאגי

גובה הסכום הנצבר בקרן עזרה הדדית תלוי בהחלטתו של הקיבוץ, בהתאם לסכום שלתפיסתו  

לבקשות החברים. יש קיבוצים שקבעו סכום גבוה יחסית שייצבר בקרן: "פה קבענו ה יספיק למתן מענ
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חצי שקל, כי לא צריך יותר מזה" )מנהל קהילה(. בקיבוצים מיליון ו םשבקרן עזרה הדדית יהיה במקסימו

אלף שקל"  250"הסכום שקבעו שיהיה בקרן לעזרה הדדית אצלנו זה : אחרים קבעו סכומים נמוכים יותר

 ל קהילה(. )מנה

יש קיבוצים שבחרו לא להגדיר סכום מקסימלי שייצבר בקרן ואף לא סכום מינימלי. באותם  

 .הים מס עזרה הדדית באופן קבוע, והכספים המצטברים מאפשרים את מתן המענקיבוצים החברים משלמ

 ישעבור הקרן לעזרה הדדית משתנים גם הם מקיבוץ לקיבוץ. בסכומי הכסף שמשלמים החברים  

 20אנשים משלמים כל אחד בהם החברים משלמים סכומים נמוכים והקיבוץ משלים מרווחיו: "שקיבוצים 

. בקיבוצים אחרים, בעיקר דדית כבר כמה שנים, הקהילה מוסיפה")מנהל עסקי(₪ לחודש לקרן עזרה ה

אצלנו משלמים כאלה שאין להם אמצעי הכנסה, סכומי הכסף הנגבים מהחברים גבוהים יותר: "כולם 

 מאה חמישים שקל, כולם" )מנהל קהילה(.

שות החברים הנהלת הקרן לעזרה הדדית בכל הקיבוצים הנחקרים הוא לדון בבק ה שלתפקיד 

, אנחנו בודקים אותה ואז יה"כשיש פני ענו ובאילו דרכים:ילקבלת סיוע מיוחד ולקבוע אם הבקשות י

, אבל קורה גם שלא" )חברת מאודים נענים כהלוואה ומעט יושבים ומדברים. לפעמים נענים כמענק, לפעמ

 קיבוץ, יו"ר הקרן לעזרה הדדית(. 

, כאשר הרכב ההנהלה משתנה בהתאם להחלטות הנהלות הקרן מורכבות מארבעה חברים 

חברי הקרן יהיו כאלה שאינם ממלאים תפקידים ניהוליים, אחד ישמש בין הקיבוץ. יש קיבוצים שקבעו שמ

בקיבוצים אחרים נקבע שמנהל/ת הקהילה  ושני חברי הקרן האחרים יהיו חיצוניים לקיבוץ. כיו"ר הקרן

ים יהיו חברי קיבוץ ואחד מהם ישמש כיושב ראש. חברי יהיו חלק מהרכב הנהלת הקרן, שלושה אחר

הנהלת הקרן נבחרים באספה אחת לשלוש שנים וחלקם ממלאים את התפקיד שנים רבות. בקיבוצים 

 השונים לא נקבעו קריטריונים לבחירתם:

לא צריכים להיות כישורים מיוחדים, הקהילה כבר עושה את הסינון. צריך 

ר, קצת הבנה בחלק מהדברים שהם עלולים לפחות איזושהי אמפתיה וקש

להיתקל בהם, לא כל אחד יכול. יש אחת, למשל, עובדת סוציאלית שעובדת 

מכירה את התחום, את הביטוח לאומי  בקיבוץ אחר, שהיא מתמצאת, אז היא

והכול. יש אחד שהוא יותר בקטע העסקי, אז הוא גזבר.  יש כל מיני, אבל בעיקר 

גישים לאנשים, יותר אמפתיים. היו כל מיני בוועדות אנשים שהם קצת יותר נ

כאלו ואחרות, שניסו להתקבל ובאספה החברים עצמם עשו את הסינון. אבל 

בה רוצים להיות חברים בה, כי היא לא מקום שתמיד הכי בגדול זו לא קרן שהר

 )מנהל עסקי( .נעים להיות בו

אם הנהלת הקרן לעזרה הדדית " :ריםלהנהלת הקרן יש סמכות להחליט מהו המענה שיקבלו החב

להסביר. הם נותנים הוראה בכתב למנהל קהילה  הששמעה את החבר  מחליטה א', היא אפילו לא צריכ

" )מנהל קהילה(. הנהלות הקיבוצים מגבות את עבודת ת מבחינה כספית כדי לסדר את זהומה צריך לעשו

קרן היא גם עצמאית מבחינתנו, גם מאוד חשובה "ה :, כפי שתיאר יו"ר קיבוץהנהלת הקרן ואת החלטותיה

כי בעתיד ההצלחות הכלכליות זה לא משהו שמובטח לעד, חשוב שהמסגרת הזאת תישמר. לכן אנחנו 

 .המקום וממשיכים להזרים לה כסף" ם לה אתנותני
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הסמכות הניתנת להנהלת הקרן מלווה גם באחריותה כלפי הקהילה. חברי ההנהלה חשים שעליהם 

 על כספי הקהילה ולסייע רק לחברים שמיצו את כל הדרכים האחרות לקבלת סיוע: לשמור

צריך. הרעיון המרכזי הוא שאני לוקח מאנשים אחרים ונותן לך, כי אתה 

וימשיכו לתת ברצון, כי אתה צריך. אם אני אתן לך כי אתה לא צריך, הם לא 

הם בצורה שקולה. ייתנו לי. גם לא יסכימו לתת, כי אני לא מחלק את הכסף של

צריך לנהל כספי ציבור בצורה שקולה. אני לא אומר לא לתת, אבל לא לתת למי 

 זרה הדדית( )מנהל קהילה, חבר בהנהלת הקרן לע .שלא מגיע לו

"חבר יפנה לקרן לאחר שמיצה קבלת עזרה ממקורות חיצוניים )ממלכתיים ואחרים( ומוכן  משום כך:

 . קריטריונים לזכאות בקרן(.2003חיצוניים" )תקנון קרן לעזרה הדדית, לחשוף בפני הקרן את מקורותיו ה

ורא רגיש. בשבילה עבור חלק מהחברים הבקשה להיחשף מעוררת תחושות לא נוחות: "זה עסק נב

רווחה  זו צלקת. נכנסו לה לקישקע, לתחתונים. ומה עם זה, ומה עם החיסכון הזה, ומה עם זה וזה" )רכזת

בחשיפה מתווסף לקושי של החברים להיות בעמדה של מבקשי עזרה. לחלקם החוויה כה ובריאות(. הקושי 

 קשה עד שהם נמנעים לפנות להנהלת הקרן:

ריכה לבוא ולבקש משפילה אותך, או מכניסה אותך עצם הסיטואציה שאת צ

לעמדת חולשה. לי זה היה נורא קשה.  אני בן אדם גאה. אני בן אדם שגאה 

לא מוכנה לעמוד כל פעם כעני בפתח. זה נורא קשה. נורא בהישגים שלו, אני 

 )חברת קיבוץ(  .קשה. ואני באמת ויתרתי

 תה פעולה:ימאחורי הבקשה ומשתפים אחברים אחרים מבינים את הרציונל העומד 

זו בדיקה מוצדקת. נכון שזה מפריע לך ומעצבן אותך, ואומר מה נכנסים לך, 

ד. פניתי עם איזו בקשה של סכום, דיונים, אבל אם אתה מבקש, גם ההיגיון עוב

עובדת סוציאלית, חשבונות בנק, לוודא שאין, ולא מבקשים סתם. אז נכון שהיה 

ה את נכנסת לי לחשבון? אבל אני מבינה מה. אם יושב לי איזה מחשבה של מ

 שם מאה אלף, ואני מבקשת מאה אלף אז למה שייתנו את זה? )חברת קיבוץ(.

בהם בעלות על רכב שלת סיוע מהקרן משתנים מקיבוץ לקיבוץ. יש קיבוצים הקריטריונים לקב

"חברה רצתה לקנות רכב, והגיע  :עמהווה סיבה לגיטימית לקבלת סיוהיא נחשבת כאמצעי קיום בסיסי, ו

לה את זה. היא לבד, וקשה לחיות פה בלי רכב, הגיע לה. שמחנו. שמחנו שהיא החליטה לקנות ונתנו לה 

יו"ר הנהלת הקרן לעזרה )ענו יחד איתה בהקשר למה שהיא מקבלת, כמה היא יכולה להחזיר"הלוואה וקב

נחשבת ליכולת כלכלית ולעיתים מונעת מהנהלת  הדדית(. בקיבוצים אחרים, בעלות של חברים על רכב

 הקרן להיענות לבקשה:

קנינו אוטו אחד שתי משפחות. אני קורא לו אמבולנס שלי. למה? אני אומר לו 

נוסע   ית חולים עפולה הוא נוסע לעפולה. אני אומר לו בית חולים פורייה הואב

מגיעה לי עזרה היא כי אחת מהסיבות שלא  לפורייה. קופת חולים. זה השימוש.

 זה אחד מהעקרונות שלא נותנים )חבר קיבוץ(.-יש לי אוטו 
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האחריות הנדרש  כחלק מגילוי חברי הנהלת הקרן לעזרה הדדית מקפידים על שמירת סודיות

לים במנעולים שנסגר לעם" )יו"ר הנהלת הקרן יאני כל ישיבה מזכירה להם, פה סגור בברז" :מתפקידם

 נוסף, מקפידים חברי ההנהלה על התנהלות מסודרת בעבודתם:. בלעזרה הדדית(

זה שניים חותמים. הכול שם מאוד מאוד מסודר. יש טופס שצריך למלא, וצריך 

תלוי בבקשה כמובן, המצב בחשבון הבנק בשלושת  -מסמכים רלוונטיים

החודשים האחרונים, עובר ושב. הטופס הזה מגיע ליו"ר ודנים, ושואלים, 

 .הכול תחת פיקוח ורישום ,החבר או החברה ודנים בבקשה. כמובן ומדברים עם

 )חברת קיבוץ, חברה בהנהלת הקרן לעזרה הדדית(

אחת לשנה למזכירות ובאמצעותה לחברים על הנעשה מדווחים  ת הקרן לעזרה הדדיתחברי הנהל

כמה כסף נצבר בה, כמה בקשות אושרו וכמה כסף נוצל. הדיווח נעשה באופן כללי בלי לציין מי  :בקרן

כך וכך היו  :בלי פרטים ,החברים שפנו ובאילו בקשות: "פעם בשנה צריך לתת דיווח בשיחת קיבוץ

ם לדעת כמה כסף יש בקופה הזו. זו קרן נאמנות, החברים צריכיהלוואות, כך וכך, אנשים ברשת ביטחון ו

, פורסם בעלון של אחד מהקיבוצים  2010שזה קיים" )חברת קיבוץ, חברת הקרן לעזרה הדדית(. במרץ 

 הנחקרים: 

חברים  3: א. 2009להלן הסיכומים הכספיים של הקרן לעזרה הדדית בשנת 

חברים  3קציב קיום הוגן(. ב. קיבלו במסגרת השלמת ביטוח לאומי תק"ה )ת

ד. ג. חבר אחד קיבל הלוואה מהקרן. ד. ס"ה השימושים קיבלו סיוע רפואי מיוח

הנ"ל, בתוספת שכר עבודה למי שמכהנים כנציגי ציבור חיצוניים בהנהלת הקרן, 

אש"ח, חלקם  233-היו כ  2009ה. מקורות הקרן בשנת  3.אש"ח 130 -היו כ

בוץ, וחלק קטן מהעברה קבועה מהקיבוץ בגין העיקרי בתשלום קבוע מהקי

ועד לקרן. ו. יחד עם העודף הנ"ל בין המקורות לשימושים בשנת שכ"ד שמי

 .(2010)דיווח בעלון,  אש"ח" 400לכדי  2009, הסתכמה יתרת הקרן בסוף 2009

 :נקבע בהם הנהלת הקרן סבורה שיש לסייע לחבריםשבמקרים 

ע: הלוואה, מענק, שילוב בין השניים. א. בפני הקרן עומדות שלוש דרכי סיו

ב.   ;תעדיף הלוואה על פני מענק ותגדיר את תנאי ההחזר שלה הנהלת הקרן

ההלוואה תינתן לתקופה שתקבע על ידי הנהלת הקרן. החבר יחתום על הוראה 

ג.  ; בלתי חוזרת לניכוי תשלומי ההחזר כפי שנקבעו מתקציבו והעברתם לקרן

ין מקבל הסיוע לבין הנהלת הקרן ) תקנון קרן לעזרה ייחתם מסמך מחייב ב

 , תנאי סיוע(.2003הדדית, 

הקרן לעזרה הדדית מיועדת לתת מענה לחברי הקיבוץ החשים מצוקה מסיבות שונות. כך למשל, 

רי , גם אם אינם חברי קיבוץ. עצם קבלת העזרה מסייע לחבםחברים המבקשים לסייע לבני משפחת

"הקרן באה לתת מענה לחבר, לו  :יםעיקריה יםנפגעה םאינהם צוקתם, גם אם הקיבוץ להתמודד עם מ

 
 אלף שקל חדש  –אש"ח 3
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עצמו או למי מבני משפחתו, כלומר גם חבר שיש לו ילדים בתל אביב, ומישהו נקלע למצוקה, יכול לפנות 

 לקרן")מנהל קהילה(.

רים פחה של חברי הקיבוץ. חבעבור בני משבבמחקר עלה שחלק מהפניות לבקשת עזרה מהקרן היו 

עבור טיפול פוריות לבתם וכדומה. בעבור שהות הוריהם בבית אבות בחו"ל, בפנו בבקשה לסיוע לתשלום 

חלק מהבקשות שמגישים חברים מאושרות, אחרות נדחות. בין הבקשות שאושרו הייתה בקשה לסיוע 

מי מזונות, וג שהתגרש, הקרן נתנה ד"בא  ז :בתשלום דמי מזונות של חבר קיבוץ שהתגרש מחברת קיבוץ

 היא שילמה תקופה, כשהוא לא הצליח לשלם" )מנהל עסקי(.

 ושרות הן בקשות לסיוע בסכומים קטנים:אחלק מהבקשות שמ

יש לנו פה חברה רווקה, והיא קיבלה לאומנה איזו ילדה עם המון קשיים. היא 

טיפחה אותה בצורה יוצאת מן הכלל. היא קיבלה על זה כסף, אבל הכסף לא 

בחופש היא לקחה אותה לקייטנה, ואין לה כסף, אנחנו יודעים. היא  הספיק. אז

היא פחדה לבקש, זה  פנתה אלינו ואנחנו נתנו כמה פעמים, כל פעם, כדי לסייע.

כל כך מעט, על קצה המזלג. החלטנו שלקייטנה הזו אנחנו יכולים לתת חמש 

)יו"ר  מאות שקלים. כמענק. אין לה ממה להחזיר, זה לא המצב של להחזיר

 הנהלת הקרן לעזרה הדדית(. 

 -יתוח ב"כשאימא שלי חלתה בסרטן והייתה צריכה נ בקשות אחרות שאושרו הן בסכומים גבוהים יותר:

אלף  15אלף ₪ ואנחנו המשפחה הבאנו  15הקיבוץ ישר נרתם מהקרן לעזרה הדדית. הם נתנו  .₪ 30,000

 שקל. בכלל לא הייתה שאלה" )חבר קיבוץ(.

ה  עמדת ההנהלה שלחבר או לחברה יש מספיק יתות המרכזיות לדחיית בקשה היבין הסיב

 מקורות הכנסה:

פנתה חברה שלא מסתדרת עם התקציב ואצלנו לכל אחד יש גם דירה מושכרת  

עם כמה שקלים הכנסה. נכון שהסכומים לא בשמיים, אבל זו מישהי שחיה לבד. 

ק. ואנחנו ישבנו ודיברנו ה הלוואה היא רצתה מענתפנתה לקבל, היא לא רצ

טנה, היא ואמרנו היום אמנם היא לא משתכרת משכורת. אבל עם פנסיה, לא ק

)חברת הנהלת הקרן  .לא ענקית, אבל היא בסדר. ויש לה דירה מושכרת. סירבנו

 לעזרה הדדית( 

ות מיצוי האפשרויות הכספיות העומדות לרש־הוא אי סיבה נוספת לדחיית בקשה באופן מלא או חלקי

 החברים:

היה איזה מקרה שבסוף נתנו הלוואה קטנה וביקשו להחזיר אבל זה היה 

ילדיו יש פה קופת חיסכון עם כמה משלושת רבעי לא. לאותו בן אדם ושניים 

עשרות אלפי שקלים ואמרנו לו תיקח מהילדים שלך. זה נורא ואיום שאבא 

ו ביל שהם יחייש. הוא אמר הכסף הזה הוא בש -צריך לקחת מהילדים. אבל 

)חברת הנהלת הקרן  .תיים וזה נכון, אבל לא אישרנויבחוץ. הם היו גם עניים אמ

 לעזרה הדדית(
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בהם שיתוף פעולה שהנהלת הקרן נמצאת בקשר עם ממלאי תפקידים אחרים בקיבוץ. יש קיבוצים 

רן אמר יו"ר הק בו חברים נזקקו לרשת ביטחון בתעסוקהשזה הוליד פתרונות יצירתיים. באחד הקיבוצים 

 לעזרה הדדית:

היה לנו מקרה של שלושה חברים, שהם פשוט לא גמרו את החודש. זאת 

אומרת, הם כאילו עבדו, בקושי עבדו, לא הסתדרו, זה תמיד אנשים עם 

בעצם. הם קיבלו  ,איזושהי בעיה ואז עלה רעיון, שאנחנו נעזור להם בהלוואה

חד. אז נשפץ את אחת שתי דירות ידירה של שתי דירות, הרי הקיבוצים צירפו 

הדירות, שמישהו יגור שם וישלם משכורת )שכ"ד(, והמשכורת הזו היא בעצם 

 .תשלים את מה שאנחנו משלימים כל חודש

לבקשתה, סיוע באמצעות ליווי של המנהל מענה על  נוסף ,הציעו חברי הנהלת הקרן לחברה בקיבוץ אחר

 העסקי וכן של עורך הדין של הקיבוץ:

גדולים, בפשיטת רגל, יש לה תיק  מאודברת משק שנמצאת בקשיים כלכליים ח

אלף שקל, והיא כל  300גדול וחובות לבנקים של איזה  מאוד מאודהוצאה לפועל 

  ,פעם מגיעה למצב שאין לה איך לתקן את האוטו ואין לה טיפול שיניים ואין לה

עוזרים ועוד חוזר, אבל  וכל פעם עוזרים לה והם כאילו כבר די מיואשים כי הם

באמת אין לה איך לחיות. אז הם ביקשו שאני אנסה ללוות אותה אישית, לא 

בתור הקיבוץ, בתור מי שיש לו ידע בכלכלה. וחברת קיבוץ הציעה שאולי ניקח 

לה את העורך דין של הקיבוץ, שהוא ייתן לה את השירות, כי אנחנו לא באמת 

 מנהל עסקי( )חבר קיבוץ, .יודעים מה קורה שם

 לכך הסיבות. מספר החברים הפונים בבקשה לקבלת סיוע הוא קטן בכל הקיבוצים הנחקרים

תשלום שמעביר הקיבוץ מתוך  -בהם הוחלט על חלוקת דיבידנדשמגוונות. יש קיבוצים, בעיקר עשירים, 

" 2008ן בונוס מהקיבוץ, בגי"לחברים שלום, בימים הקרובים יועבר לחשבונכם סכום כסף  :רווחיו לחברים

(. הכסף מסייע לחברים להתמודד גם עם הוצאות בתקופות קשות או בלתי 2010)מכתב לחברי הקיבוץ, יוני 

"מספר הפניות הוא מאוד קטן. אצלנו מחלקים הרבה מאוד כסף לחברים. הכסף הזה פותר את  צפויות:

 קהילה(. רוב הבעיות, בסופו של יום" )מנהל

, מחשש שהקיבוץ לא בבקשה לסיוע שה, בוחרים החברים שלא לפנותצבם הכלכלי קבקיבוצים שמ

לא היו יותר מדי פניות במהלך השנים. אני לא יודעת מה קדם למה, זה שהמצב " להיענות לבקשתם:יוכל 

בחלק  הכלכלי לא טוב או זה שאמרנו לחברים לא" )חברת קיבוץ, חברת הנהלת הקרן לעזרה הדדית(.

קרן סבורים שחברים ממעטים לפנות מכיוון שרובם למדו למצוא דרכים חברי הנהלת המהקיבוצים 

פניות. ספורות. השנה  מאודבהם אני בתפקיד, היו מעט ש"לאורך התשע שנים,  להסתדר בכוחות עצמם:

 )יו"ר הקרן לעזרה הדדית(.ם שלוש. זה מעט וזה מראה שהחברים למדו להסתדר"יהיו שתי

 דדיתשל הערבות ההדמותה המשתנה   4.3

שלמרות שבכל הקיבוצים הנחקרים הערבות ההדדית מתקיימת הלכה למעשה,  וריםממצאי המחקר מ

מה שתואר בחלק הקודם, על ערבות ההדדית כוללת נוסף שבהם התוכנה והיקפה משתנים. יש קיבוצים 
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 גם אם הוא ענף מפסיד, העסקת -סבסוד בחינוך, אחזקת רכבים לשימוש החברים, הפעלת חדר אוכל 

ממלאי תפקידים שידאגו לאנשים החיים בפריפריה החברתית ועוד. תוכנה של הערבות ההדדית והיקפה 

 אליהם אתייחס להלן.שנקבעים בהתאם למשתנים שונים, 

 הקיבוצים ערב היציאה לשינויהכלכלי של מצבם   4.3.1

דמותה של הערבות גורם משמעותי בעיצוב היה מצבו הכלכלי של הקיבוץ ערב יציאתו לתהליך השינוי 

ההדדית. חלק מהקיבוצים שהשתתפו במחקר יצאו לתהליך השינוי מתוך משבר כלכלי. אחרים יצאו 

 של חוזק כלכלי.  לשינוי  במצב

 שינוי מתארים הדרדרות מהירה ותחושה של חוסר שליטה:ה לפניקיבוצים שחוו משבר כלכלי 

הגענו  מאודת. מהר התחילה סחרחרה. התחייבויות מטורפות. אינפלציה מטורפ

לששים שבעים, אף אחד לא זוכר בדיוק את המספר, מיליוני שקלים. משבר 

עם  ,1994-קטסטרופה. אנשים פשטו רגל, ככה, בבת אחת פשיטת רגל נוראית. ב

הסדר הקיבוצים, היינו אחד מארבעת  מהקיבוצים פושטי הרגל של 

 )מרכז משק(.התנועה

עבורם, הקיבוץ היה עוגן חזק בצים, הפתיעה רבים מהחברים. עוצמת המשבר הכלכלי, בחלק מהקיבו

"כל האנשים, כל הזמן הלכו בהרגשה שהכול בסדר. אף אחד לא  בו שגרת החיים הייתה מובטחת:שויציב, 

החברים, בעיקר ממלאי התפקידים בתקופה המדוברת, שכן ג, לא חשש, חיינו באופוריה" )חברת קיבוץ(.דא

 מורכב של הקיבוץ, סיפרו על התעלמות של חלק מהמנהלים מאיתותי האזהרה:ידעו על מצבו הכלכלי ה

היה פה איזה מזכיר בתקופה שאני הייתי בגזברות, שהוא אמר אם כתוב 

יש לי. אמרתי לו אבל למפעל אין כסף להעביר לך. השיב: בתקציב שיש לי, אז 

ר אוכל, אבל, כתוב שיש לי אז יש לי. והוא היה כלכלן. לא היה אוכל להגיש בחד

אמר לי את זה בנאדם שמבין: כל עוד חדר האוכל פתוח, לא יהיו אנשים רעבים 

? כדי בקיבוץ. לא עניתי לו, הוא לא ידע שלקחו בהשאלה ארגז עופות מעוף טוב

להכין את ארוחת הצהריים הוא ידע את זה ולא רצה לראות, לא יכול להיות 

 )חברת קיבוץ( .גם הוא ידע את זה שהוא לא ידע את זה, אם אני ידעתי את זה,

 מנהלים אחרים ניסו להתמודד עם המשבר באמצעות הלוואות, שבדיעבד, יצרו חובות גדולים יותר: 

חסית גבוה, בדיוק בתקופה הזאת. ואז באו הקיבוץ הזה היה לו הון עצמי י

המנהלים האלה, שהיו באמת מסורים אבל היו הרפתקנים חסרי מעצורים, 

אות צמודות. ובאו השנים של האינפלציה המטורפת והם הפכו את ולקחו הלוו

שהיה מלמעלה למיליון שקל,  הפכו אותו פשוט לדבר שאי אפשר  ,החוב שלנו

 )חבר קיבוץ(. להתגבר עליו

קיבוצים שהיו במשבר כלכלי עמוק ערב השינוי, הבינו שהם מוכרחים לשנות את התנהלותם ואת 

בדומה לכל הקבוצים שעברו שינוי באורחות . שבר ולהישאר קיבוץלהיחלץ מהמ כדיאורחות חייהם 

ו בהתאם למצבם כניות לשינוי שהובאו להצבעת החברים. התוכניות נכתבותבקיבוצים אלה נוסחו  ,החיים

כנית השינוי כבר בהצבעה הראשונה. באחרים ותאושרה רכיהם. בחלק מהקיבוצים ושל הקיבוצים ולצ
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של  במצבונתה בהתאם להערות החברים. באחד הקיבוצים, שיצא לשינוי רק לאחר ששהתוכנית אושרה 

חידדו  2003כנית שפורסמה לחברים בשנת וכנית "תכנית המפנה". במבוא של התומשבר, כונתה הת

"כדי לאפשר לקיבוץ להתמודד עם המשבר ולהיחלץ ממנו נכתבה תכנית  :הכותבים את מטרתה

 . (2003)תכנית המפנה, "המפנה"

מבחינה כלכלית. מנהל קהילה באחד הקיבוצים  חזקיםיצאו לתהליך השינוי  אחרים יםקיבוצ

עשינו שינוי. את השינויים עשינו מעמדת כוח. לא היינו באיזשהו משבר עמוק. לא היינו  2004-"ב:סיפר

אלה נימקו את  קיבוציםבקיבוץ חלש מבחינה כלכלית. עברנו תהליכים עם עצמנו במטרה לעשות שינוי". 

השינוי באחד  יציאתם לשינוי כסלילת דרך נכונה לעתיד בטוח ונכון יותר, כפי שנכתב בהקדמה של חוברת

 :מהם

מודל ההתנהגות וההתפרנסות החדש מציג תפיסת עולם קיבוצית חדשה הבנויה 

על גבי תשתיות הקיבוץ הקיים וסוללת את דרכו לעתיד. המודל מושתת על 

הפרנסה. יחד  -ובעייתית ביותר בקיבוץ  גישה חדשה לנקודה שהפכה לרגישה

ית שלב בהפרטה. התוצאה יעם זאת, מעביר המודל את הקיבוץ צעד נוסף ועל

הברורה המתבקשת מכך היא רצונם של החברים להגדיל ככל שניתן את 

)פרק  .הכנסתם ומאידך יתבעו מהנהלת הקיבוץ ניהול קפדני, לא פזרני ואיכותי

 -מהדורה מעודכנת  –באחד הקיבוצים הנחקרים מבוא של מודל "רשת ביטחון"

 (2007אוקטובר 

היו קשורים להתבוננות  שיצאו לשינוי חזקים מבחינה כלכליתצים חלק מהתהליכים שעברו קיבו

בקיבוצים אחרים שנקלעו למשברים כלכליים. התבוננות זו הובילה להבנה שמצבו הכלכלי החזק של 

לכים שיגנו על הקיבוץ ועל חבריו. מרכזת משק בקיבוץ שיצא הקיבוץ אינו מובטח ושרצוי להקדים מה

 "אנחנו הקדמנו את המהפך, ראינו מה קורה מסביבנו. :ה חייב, הסבירההיעל אף שלא  לתהליך שינוי

עשינו  .מהר מאוד הבנו שהיתרות הכספיות של החברים לא יישארו פה אמרנו שנקדים תרופה למכה.

 החברים החוצה". תהליך והעברנו את כל היתרות של

באותה תקופה אומנם בקיבוצים שחוסר הביטחון הכלכלי העתידי התרחשו ל באשרהתובנות 

יקר. זה יכול לקרות רק  מאוד"להיות סוציאליסט זה  :מצבם הכלכלי היה טוב, אך לא תמיד הוא היה כזה

שינוי, בין המשקים בקיבוצים שיכולים להרשות להם את הבזבוז. אנחנו היינו פעם, לפני שחשבנו על ה

 " )חבר קיבוץ(.ירדןשהיו על הפנים ונהפכנו למשק בין הראשונים בעמק ה

המשפחות עם  הזרז לתהליך השינוי בקיבוצים שהיו חזקים כלכלית הי שימשגורם נוסף ש

, שחלקן חשו כיהן "סוחבות" את הקיבוץ על ההמשכורות הגבוהות באותם הקיבוצים. משפחות אל

ורות "מי שמשך  קדימה את רעיון השינוי זה המשפחות עם המשכ :דם את הרעיוןכתפיהן, לחצו לק

מתוך  הברת קיבוץ(. מנהיגי הקיבוץ באותה התקופה תמכו בדרישת משפחות אלהם משכו" )ח הגבוהות,

בה חברים רבים מהקיבוצים במשבר עזבו את קיבוצם, קיבוצים שיכלו שרצון להשאירן בקיבוץ. בתקופה 

בוא נעשה משהו  :"אמרובקיבוץ: שינוי ביקשו לעשות זאת על ידי שימור הכוחות החזקים לעשות צעדי 

שהייתה  זהשייתן לאנשים החזקים את ההרגשה שמעריכים אותם ולא יעזבו את החלשים. זה היה מתוך 

)חברת  "דאגה שכל החזקים יתחילו לחפש דברים מבחוץ. האידיאולוגיה לא הספיקה בשביל להחזיק אותם

 בוץ(.קי
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 מצבם החברתי של  הקיבוצים ערב היציאה לשינוי   4.3.2

משברים חברתיים. שהשתתפו במחקר לצד המשבר הכלכלי, ולעיתים בנפרד ממנו, חוו חלק מהקיבוצים 

קושי בקבלת החלטות וברבים באי הסכמות, בהתבטאו ביחסים קשים בין החברים, ה משברים אל

מנהל קהילה באחד הקיבוצים שיחזר את היחסים החברתיים  עזיבה המונית של חברים.במהקיבוצים 

 :שלפני השינויבימים 

בחינה חברתית היינו מפורקים באותו זמן בקיבוץ. אנשים שחיו פה, גם אם מ

כביכול היה כסף, עדיין רבו אחד עם השני. על כל מיני דברים. על הכול. 

תווכח ולרכל שלאנשים האלה אין מה לעשות, ולא עובדים, יש להם זמן לה

 יוצא.ולהוציא את כל הפיכסה והגועל נפש, הכול 

היחסים החברתיים והסכסוכים שהתגלעו בין החברים השפיעו על יכולתו של הקיבוץ לקבל 

 :החלטות ולהתנהל

התקבלה. פנינו לא כשהייתי מזכירה גיליתי שאף החלטה של המזכירות 

א יודעים מה לעשות עם לתנועה, הם עשו סקר. והם קראו לי והם אמרו שהם ל

נורא קשה. הם אמרו: אנחנו עוד לא פגשנו  התוצאות של הסקר, כי זאת תמונה

 קיבוץ( )חברת.קיבוץ שהשנאה בין אנשים כל כך גדולה

היחסים החברתיים הרעועים חלק מהקיבוצים לתחושה של  לצד האתגרים הכלכליים הכניסו

 תיארה:דול של חברים את הקיבוצים. חברת קיבוץ כאוס. תחושה זו הלכה והתגברה עם עזיבת מספר ג

הכול  –התחיל התוהו ובוהו  . ארבעים אחוז מהקיבוץ עזב.מאודחיל באמת המשבר הגדול. סבלנו "אז הת

 נפרץ, המוסדות התחילו לאט להתפרק, ובאמת היה כאוס גדול".

ציאות כזו תחושה אצל הקיבוצים שהתמודדו עם מ היצר העזיבה של  חברים רבים בפרק זמן קצר 

 של משבר קיומי. מנהלת קהילה סיפרה:

היינו במשבר עמוק בשנות התשעים. כלכלי. וכתוצאה מהמשבר הכלכלי מחצית 

מהחברים עזבו. אז הגענו גם למשבר קיומי, של כמה אנשים אנחנו יכולים 

תשעים חברים. זאת אומרת, להיות בקיבוץ עם מאה עשרים נחלות. היו מאה 

ף של חברים על פני הנחלות, ופתאום הייתה נפילה כזאת גדולה. זה היינו בעוד

 היה מאוד מאוד קשה.

לאיכות העוזבים ולתפקידים שהם מילאו בקיבוץ הייתה השפעה נוספת על המציאות הכלכלית 

בחוץ לקח את הרגלים והלך  "כל מי שהייתה לו אפשרות :והחברתית של הקיבוצים בימים שלפני השינוי

כוחות חזקים עזבו, בזכותם עמדנו על הרגליים. זה גרם למשבר חברתי לא פשוט. עזיבה  מפה. הרבה

 )חבר קיבוץ(. המונית של מנהלים, רכזי משק, כוחות כלכליים רציניים"

אותם  הרבים מהחברים שנשארו בקיבוץ חשו שהאפשרויות העומדות בפניהם מצומצמות. היו אל

 :עבורם מקום מוגן ובטוחבם, והקיבוץ היה החברים שעבדו כל השנים בעבודות כפיי

אבא שלי חקלאי כל ימי חייו. עד היום, זה מה שהוא יודע. הוא אף פעם לא ניהל 

הוא תמיד היה חקלאי. אימא שלי  עבדה עשרים ומשהו שנה  -את הענפים 
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ר רוב חברי המשק. במכבסה. זה מה שהיא יודעת, אין משהו אחר. ואותו דב

אופציה. אין להם שום דבר. אין להם תארים. אין להם  עבודה בחוץ היא לא

עבודות שהם יכולים באמת להגיע למשכורת רצינית. הם תמיד היו נשארים 

 רכז משק()מ. בקיבוץ

בין החברים שעזבו לבין אלו שנשארו.  - חברי קיבוץ יצרה קרע חברתי נוסף העזיבה ההמונית של

הם מהקיבוץ. בשל מצבו הכלכלי הרעוע של הקיבוץ באותם ם שעזבו ביקשו לקבל את הכסף שהגיע להחברי

 בקשתם בסירוב: נענתה הימים

זה יצר גם המון משפטים מול הקיבוץ של העוזבים, כי העוזבים רצו כסף ולא 

היה מאיפה לשלם להם. זה יצר המון אינטריגות בין החברים האלה שהיו לפני 

שאיזה חבר משק פה  והיום הם משני עברי המתרס. אני זוכררגע חברים 

הגיע הנה עם צו עיקול לקיבוץ  ,לשעבר, בן קיבוץ, דור ראשון של המייסדים

והבן דוד שלו יצא עם קלשון אליו. אמר: אתה מתקרב לפה אני הורג אותך. בן 

דוד שלו. אלו דברים שרק במשבר יכולים לקרות. היה פה משבר מטורף. 

לחברתי והוא ריסק פה את  מאודהגיע מהכלכלי אבל הוא עבר מהר  המשבר

 )מרכז משק(. הקיבוץ

המשבר החברתי שחוו קיבוצים רבים, עם או בלי משבר כלכלי, חידד את השבר באידיאולוגיה של חברי 

 הקיבוץ, בחברות רבת השנים ובתחושת הלכידות הקהילתית.

קרובים, בהם היחסים החברתיים נשארו חמים ושלצד קיבוצים שחוו משבר חברתי, היו קיבוצים 

 :איתם הם התמודדושלמרות הקשיים 

עם כל הימים הקשים, כאן לא היה משבר חברתי כזה של אנשים שהתנגחו אחד 

בשני במדרכות או בכל מיני דברים. מעולם לא היינו אדם לאדם זאב. מעולם 

הקהילה . ירה של השתלחות אחד בשני, של סגירת חשבונותוה אולא הייתה פ

 רת קיבוץ()חב .היא קהילה חזקה

שעוצב במשך שנות קיומו של הקיבוץ, נשמר גם בימים הלא  ,בקיבוצים אלה האופי הייחודי של הקיבוץ

יש משהו בקיבוץ שלנו, באווירה של "לא תמות נפשי עם פלישתים". אנשים הם "פשוטים שעברו על חבריו: 

ת משבר. זה משהו שהוא מאוד טובים, יש את הפשרנות, יש את האמפתיה, וזה באופי של הקיבוץ, גם בעתו

 (.)מרכזת משקיפה אצלנו" 

 אופן תהליכי השינוי בקיבוצים  4.3.3

הפרט שיהפוך להיות אחראי על  אלבבסיסם של  תהליכי השינוי בקיבוצים עמדה העברת האחריות מהכלל 

 :העצמו, על בחירותיו ועל תוצאותיהן של בחירות אל

נוי במושג האחריות האישית. זאת השינוי המהותי והמשמעותי שקרה הוא שי

תדאג לי לזה ותדאג לי  -השינוי הקיבוץ היה אחראי על הכולאומרת, אם עד 

מהשינוי את אחראית לכל ההחלטות שלך, את אחראית לכל התוצאות   -לזה

 )מנהל קהילה(  .י שקרהתשל החלטות שלך. זה משהו כל כך דרמ
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בהם הרעיון הקולקטיבי ש ,ר מחיים בקיבוץהעברת האחריות מהכלל אל הפרט שיקפה את המעב

יש הרבה יותר משקל בעיצוב  פרטבה לשששירתו רעיון זה, למציאות  ההיו אל פרטיםההיה במרכז ואילו 

התייחסות השתנתה, הגישה של האנשים למצב ולמציאות של החיים שלהם. זה כמו בעיר, זה ה" :חייו

 קיבוץ(. ברתהפן הקולקטיבי" )חשהפן האינדיבידואליסטי הוא השולט יותר, ולא 

השינוי ברעיון הקיבוצי והשינויים שהתרחשו בפועל יצרו אצל רבים מחברי הקיבוצים תחושה של 

שהם יפסיקו להיות קיבוצניקים. הם "החברים פחדו  :כישלון. מזכיר התנועה הקיבוצית בעבר סיפר

העתיד  היה תחושת הכישלוןעל נוסף  .הרגישו שכל מה שהם האמינו בו נגמר, תחושה גדולה של כישלון"

אצל רבים מחברי הקיבוץ לוט בערפל. הם לא ידעו לאן תוביל אותם הדרך שבה הקיבוץ ילך ומה יעלה 

 -היה לי מאוד קשה. דאגתי מאוד. לא שפחדתי שאני לא אסתדר אבל זה היה הרעיון, האווירה" :בגורלו

 מה יהיה עם הקיבוץ שלנו" )חברת קיבוץ(.

השפיע על  של הקיבוץ בימים שלפני השינויוהכלכלי שמצבו החברתי  םמחקר מראיממצאי ה

בו התקיים תהליך השינוי, תחושת שבו התרחשו תהליכי השינוי בקיבוצים השונים. משך הזמן שהאופן 

השליטה של החברים על התהליך ועל תוצאותיו ויכולת ההכלה של חברי הקיבוץ ושל ההנהלות את 

 פיעו גם הם על דמותה המתגבשת של הערבות ההדדית בקיבוצים השונים.החברים השהחששות של חלק מ

מבחינה כלכלית או חברתית, תהליך השינוי היה ארוך, מקיף  חזקיםקיבוצים שיצאו לשינוי ב

 ומחושב:

הבאנו לפה יועצים. הם עשו ראיונות שטח. הם מיפו את כל הבעיות והם גם 

צוות השינוי. התחלנו תהליך של כשנתיים שאלו את החברים מי צריך להיות ב

של המון דיוני עומק ושאלונים וסיבוב מוטרף. מאות אולי אלפי מסמכים. כל 

 דבר, כל שעל, כל אבן, משהו מטורף )מרכז משק(. 

תהליך השינוי שנים לפני שהוכרז באופן רשמי. הקיבוצים התכוננו לשלב זה על ידי  תוכנן להבקיבוצים א

ויאפשרו להם, בבוא יסייעו להם להסתגל למציאות המשתנה , ומהלכים שיחזקו את החבריםביצוע פעולות 

 :היום, להתפרנס בכוחות עצמם

אנחנו הולכים  תהליך שינוי זה שנים. זה תהליך שבא ואומר לחברים: שימו לב,

לשינוי. תתחילו להתנהל, להתנהל ככה. זאת אומרת, אדם שלא למד אז התחילו 

והתחילו לשנות מקומות עבודה, והבנה שהם צריכים למצוא  ללחוץ ללמודים,

 .מקור מפרנס, כי המושג "פרנסה" לא היה קיים בקיבוץ, עבודה כן, פרנסה לא

 )מנהל קהילה(

השינוי מהיר  היה של משבר כלכלי ותחושת חוסר ברירה במצב תרחשבהם השינוי השבקיבוצים 

 יותר, חד ולעיתים קיצוני:

משפט פשוט לקח את הניהול על הקיבוץ, לקח את יום בהיר אחד בית 

המושכות, וסגר. בבוקר בהיר אחד קמנו, ואין מכבסה, אין חדר אוכל, אין בתי 

האנשים שחייבים לשנות את  ילדים. טראומה, טראומה. היה די ברור לרוב 

 )חברת קיבוץ( .המבנה. לעשות איזשהו שינוי כדי להיחלץ מזה
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שאין להם ברירה והם חייבים לשנות את  בקיבוצים אלה בינו החבריםלמרות ההפתעה והכאב החד ה

 חלץ מהמשבר ולהישאר קיבוץ. היל כדיאורחות חייהם 

 ות הרצויהיפותימידת הש  4.3.4

על עיצוב דמותה של הערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשים היה מידת השיתופיות  עוד משתנה שהשפיע

נוכח מצבו הכלכלי והחברתי של הקיבוץ, ל נוכחיות התגבשה ללאמץ. מידת השיתופ רצו חברי הקיבוץש

רצונם של החברים לשמור על חלקים מהקיבוץ שהכירו:  נוכחבו התקיים בו תהליך השינוי וגם לשהאופן 

יים, באנשים נבכסף שיש לקיבוץ. ש ,"כל קיבוץ בונה לעצמו ערבות הדדית. זה תלוי בשני דברים: אחד

 לעשות בשביל החברים שלהם" )חבר קיבוץ(. שחיים שם, מה הם מוכנים

 , החליטו החברים שהשינוייבמצב של חוזק כלכלשיצאו לשינוי  האלבבחלק מהקיבוצים, בעיקר 

בשלביו הראשונים יהיה קטן ושרמת הערבות ההדדית תהיה גבוהה. בקיבוצים אלה הוסכם שהחברים 

אותם הם שעבור חלק מהשירותים ב שיחלו לקבל שכר המשקף את עבודתם בפועל, ישתתפו בתשלום

 נוך ובריאות:כגון שירותי חי ,המשקפים את ערכי הליבה של הקיבוץ הצורכים, אך לא באל

בשלב הראשון כמעט הכול נשאר. השינוי הגדול היה בעיקר בזה שנקבע שיש פה 

אפשרות לשכר דיפרנציאלי, מה שלא קיים בקיבוץ השיתופי, ויש חלק מסוים 

דברים מסוימים כמו על אוכל, על נסיעות. אבל זה לא פגע, לא שאתה משלם על 

 )חבר קיבוץ( .בדברים הבסיסיים, לא בחינוך, לא בבריאות

האחריות על ההתפרנסות עברה אל החברים,  אך הקיבוץ עדיין שבקיבוצים אלה התפיסה הייתה אומנם 

אנחנו  :לה. אמרו לחברים"המערכת הייתה מאוד מסובסדת בהתח :שותף בחלקים משמעותיים בחייהם

)מנהל  תפים"מבינים שיכולת ההתפרנסות זה באחריותכם, אבל בחינוך של הילדים אנחנו עדיין שו

ות של הקיבוץ עם החברים בחלקים מחייהם התאימה בשלבים הראשונים של יפותיקהילה(. תפיסת הש

י או חששו ממנו, להתרגל שהתנגדו לשינו הות בשלב זה סייעה לחברים, בעיקר לאליפותיהשינוי. הש

 קיבוץ(."זה התאים לשיתופיים, זה גם נתן זמן להתרגל קצת לרעיון" )חבר  :לרעיון

השתתפו בסבסוד השירותים  ,מצבם הכלכלי היה איתןשקיבוצים שיצאו לשינוי כאומנם 

 מהחברים שהרוויחו בוהים יותרסים באחוזים גיהחשובים לחברים, בין השאר גם באמצעות גביית מ

"לקחו מההכנסות הגבוהות, בעיקר דאגו להבהיר לחברים שזהו מצב זמני:  הם משכורות גבוהות, אך

קחו בחשבון, המנגנון יורד, הסבסוד  :בוהות, בשביל לעזור לכולם, למשל בחינוך של כולם. אבל אמרומהג

 קהילה(. ירד. כבר מראש תכננו, תוך חמש שנים. מי שלא עשה מנגנון יורד נתקע עם זה" )מנהל 

הייתה רבים מהם תמכו בשינוי ואף דרשו לקיימו, שעבור החברים שהרוויחו משכורות גבוהות, ב

עבורם השינוי כבר החל בהשתתפות הקיבוץ בסבסוד שירותי הליבה בשלבים הראשונים של השינוי נכונה. 

מיכה בכל החברים ושהקיבוץ יצמצם את הת ,וזה היה עניין של זמן עד ששינויים  גדולים יותר יתרחשו

"זה היה מתאים לאנשים שרצו את השינוי, כי הם הבינו  :מיכהלת ויתמוך רק במי שבאמת יהיה זקוק

רשת 'שמעכשיו זה ישתנה. זה החזיק שש שנים. אחרי שש שנים הקימו צוות נוסף, שעשה את המהלך של 

 לשלב של הערבות" )חבר קיבוץ(. 'ביטחון
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תוכנה והיקפה של  התעצב משבר כלכלי וחברתי במצב שלבחלק מהקיבוצים שיצאו לשינוי 

תיאר את  ,הערבות הדדית באופן שונה. מנהל קהילה לשעבר בקיבוץ שחווה משבר כלכלי וחברתי קיצוני

 אופייה של הערבות ההדדית באותו הקיבוץ:

 -משבר כלכלי נוראי שכלל עזיבה של יותר מ 90 -הקיבוץ עבר באמצע שנות ה

שקל  30-שהם חיו מובעיקר של ההנהגה. הייתה תקופה  של החברים  50%

לחודש תקציב אישי לחבר. מצב מזעזע. היושב ראש שהוביל את השינוי היה 

נחרצת שמה שחשוב זה איך מגדילים את ההכנסה של החבר, לא  מאודבדעה 

הקיבוץ. כל מה שעולה כסף שואלים את החברים אם הם רוצים שיהיה או לא. 

יטו: תן לי את הכסף הזה החל -חינוך עולה לנו מיליון שקל , מערכת דוגמהל

לכיס. תוריד לי מיסים. מי שירצה ישלח את הילדים שלו לאן שהוא רוצה. עוד 

: הוועד אמר שמוכרחים להוסיף עוד שומר. עולה כסף. מביאים לאספה, דוגמה

 מוסיפים עשרה שקל למס... נופל, לא צריך שמירה. אמרו: בואו נחשוב. למה

פס איזה גנב בעשר שנים האחרונות? איפה שומר? איפה שומר ת כיםאנחנו צרי

קרה ששומר מנע גניבה? ולא גנבו בקיבוצים שהייתה שמירה. אז למה אנחנו 

צריכים שמירה? ככה חוסלו כל המערכות הקהילתיות עד זוב דם. אין. כלום. 

 הפריטו את עצמם לדעת, בידיעה, בהסכמה.  

 אוגרפי של הקיבוץמיקומו הג  4.3.5

פיע על עיצוב דמותה של הערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשים הוא מיקומם משתנה נוסף שהש

הגאוגרפי. בקיבוצים אשר ממוקמים במרחק נסיעה סביר ממרכזי תעסוקה, מסחר ובריאות, לחברים יש 

בקיבוצים  אפשרות רחבה יותר להסתדר בכוחות עצמם ולהסתמך פחות על פתרונות שהקיבוץ מציע.

כגון יכולת  ,רכיהם הבסיסיםואלה, נדרש הקיבוץ לדאוג לחבריו ולוודא שצ הממוקמים הרחק ממקומות

 מתקיימים.  ,התפרנסות וצריכת שירותים בסיסיים

 :של הקיבוץ יגאוגרפהאר את היתרון במיקומו ימנהל קהילה בקיבוץ הממוקם במרכז הארץ ת

מחוץ לקיבוץ, אין בעיה, בקטע של כז, ואז אפשר למצוא עבודה "היתרון הגדול שלו בזה שהוא נמצא במר

מנהל קהילה  עבודה, אלא אם כן אתה, אין לך רישיון, אבל גם אז, התעשייה והאזור כל הזמן מתפתחים".

אחר במרכז הארץ, תיאר תהליך של הסבה מקצועית שעבר אחד החברים ששימש בעבר כנהג בקיבוצו: 

 הוא הפך להיות נהג מונית". -אם הוא היה נהג הסעות "

גם מרואיינים מקיבוצים אשר ממוקמים באזורים מרוחקים ממרכז  ישראל, ציינו  שבאזורם יש 

"כולם עובדים. יש חנויות בצמח, יש קניון מול כנרת, אז שמה עובדות כמה וכמה  :מקומות תעסוקה

)מרכז  ך בקיבוצים השכנים"חברות בסופרמרקט הגדול, יש בחורה שעובדת בחברה להובלה פה, בחינו

אפשרויות התעסוקה בתחום החקלאות, הסיעוד או המסחר, קיימת על משק, קיבוץ בעמק הירדן(. נוסף 

 , כפי שסיפר מנהל קהילה בקיבוץ בעמק הירדן:דרישה לעובדים גם בתפקידי ניהול, שיווק ופיתוח

בל יש עבודה. נכון שאני לא יכול לעבוד כבר בחצילים או להיות מטפל סיעודי א

כל חנות כתוב שמחפשים עובדים. נכון, ב  -בקניון המקומי אצלנו אנחנו הולכים

זה שכר מינימום וצריך לעבוד בשבת... במפעל שלנו יש מאה ארבעים עובדים, 

רק עשרה, חמש עשרה מהקיבוץ זאת אומרת שיש.  מחפשים עובד אז מפרסמים 
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אזור ומהנדסים. כמונו אגב יש ב קודם בקיבוץ ויש שם מנהלים ושיווק ופיתוח

 .שלנו עוד כמה מפעלים שגם מחפשים

למצוא מקומות עבודה גם בקיבוצים הממוקמים בפריפריה, צעירים שחיים אפשר אף על פי ש

"הצפון הוא קשה לחבר'ה בקיבוצים אלה ציינו שהקושי העיקרי הוא בשכר הנמוך המשולם לעובדים: 

לל פרנסה, האפשריות שעומדות בפנייך, זה גם סכומים... יש איפה צעירים שחוזרים הביתה מבחוץ, בג

 )בן משק, קיבוץ בעמק הירדן(. להתפרנס בכבוד" לעבוד אבל לא בשביל

בחירה שלה להישאר ולחברת קיבוץ חדשה התייחסה למבחר המצומצם של מקומות התעסוקה 

עבודה שלי. אבל אני נאחזת בה, כי "לא כל כך טוב לי ב :במקום עבודה, גם אם אינה מרוצה מעבודתה בו

קשה פה. ..וכמי שבאה מירושלים אני רגילה  מאוד. אין לי הרבה אפשרויות...אני לא אמצא פה. ממש לא

 )חברת קיבוץ, עמק הירדן(. שלא מסתדר אז עוברים עבודה, זה לא נורא"

 כדיחלק מהאנשים המתגוררים בקיבוצים בפריפריה בוחרים לנסוע למקומות מרוחקים 

חברה, קיבוץ בעמק )"אנשים נוסעים החוצה, לחיפה , אפילו עד לתל אביב כדי למצוא עבודה"  :להתפרנס

המעיינות(.גם חברים בקיבוצים אשר נמצאים באזורים אחרים מוצאים בנסיעה למרכזי תעסוקה בערים 

ה בקיבוץ אשר שונות, קרובות או רחוקות, פתרון מעשי ליכולת התפרנסות, כפי שסיפרה מנהלת קהיל

 נמצא בצפון ים המלח:

..רוב האנשים, מי שלא עשרים וחמש דקות מירושלים.-אנחנו נמצאים עשרים

עובד בירושלים. ירושלים ובסביבותיה... אני נסעתי במשך חמש   - עובד בקיבוץ

שנים לתל אביב כל בוקר, זאת אומרת, זה לא כל כך רחוק. נכון, צריך לצאת 

 .בפקקים א להיתקעבשעות הנכונות כדי ל

קיבוצים הנמצאים ב שאלת המרחק ממקומות תעסוקה מקבלת משמעות אחרת כשמדובר

במיוחד, כמו אזור הערבה. בקיבוצים אלה יכולתם של חלק מהחברים לדאוג לפרנסתם באזורים מרוחקים 

 הסביר:. מרכז משק בערבה הדרומית מוגבלת, והקיבוץ הופך לשותף פעיל במציאת פתרונות להתפרנסות

חשוב וקוראים לו עובד מרצון או עובד  מאודברשת הביטחון יש מרכיב שהוא 

ונו אין לי מחויבות כלפיו. אבל אם יש בעיה לא מרצון. אם אדם לא עובד מרצ

אנחנו נשקיע. אנחנו ננסה לשלב את האנשים בענפים  -של מקורות פרנסה 

ואחרים. אם הם לא השונים שלנו. ננסה לחבר אותם לכל מיני מקומות כאלה 

משתלבים, אז אנחנו נספוג את זה. לא תהייה ברירה. אם אנחנו רוצים לקלוט 

 .זו המשמעות

רחוקה ש ,ממוקמים בפריפריהבעבור קיבוצים אשר קיבוצים באזורים שונים בארץ הוסיף שיו"ר 

יחו להתפרנס צורך קיומי. אנשים שלא יצל היאממקומות יישוב מרכזיים, יכולת ההתפרנסות של אנשים 

 להישאר ללא חברים:עלול ייאלצו לעזוב את הקיבוץ בחיפוש אחר פרנסה ואז הקיבוץ 

קיבוצים שממוקמים פריפריאלית, מאוד מאוד בעייתי לזרוק את האנשים 

לשוק העבודה, כי זה הרבה יותר מסובך ממקום כזה שהוא רבע שעה 

שם עדיין שיתופיים, כי מירושלים... אני עובד בנגב המערבי... חצי מהקיבוצים 
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 למצוא שם עבודה זה לא כל כך פשוט...קיבוץ שנמצא מאה קילומטר מאילת,

שעה וחצי מדימונה ובאר שבע. איפה אנשים יעבדו? במשרדי המועצה האזורית 

"חבל איילות" ובבית ספר. בסדר. חוץ מזה, איפה אנשים יעבדו? ואז יש הרבה 

 א... לא יברחו.יותר אחריות להפוך שם את החיים, של

 שירותיםהחלק מדמותה של הערבות ההדדית משתקפת באמצעות החלטתם של החברים על 

של הקיבוץ ומידת קרבתו לקיבוצים אחרים או לשירותים  גאוגרפייינתנו להם על ידי הקיבוץ. מיקומו הש

 אף על פיש אזוריים משפיעים על החלטות אלה. חברה באחד מהקיבוצים  הממוקמים במרכז הארץ סיפרה

וצרים שונים לרכוש מ אפשרבהם ששבקיבוצה אין כמעט שירותים, העובדה שהוא ממוקם קרוב למקומות 

 :  כשהיא זקוקה למשהו מאפשר לה לקנות את מה שהיא צריכה

היום בקושי יש פה מרפאה. אני לא יכולה לקנות ליטר חלב בתוך הקיבוץ. אי 

לכל דבר את צריכה אוטו. אם את  אפשר לקנות כלום בקיבוץ אז קונים בחוץ.

 .אז נוסעים, זה קרוב -צריכה משהו דחוף ככה, את צריכה לנסוע 

רבה הפיסית לשירותים אזוריים מאפשרת לחברי הקיבוץ לצרוך שירותים בהם הק  שיש קיבוצים 

ק בקלות ובכך יכול הקיבוץ לסגור שירותים שעלותם גבוהה. מנהלת הקהילה באחד הקיבוצים הנמצא בעמ

 סיפרה:  ,הירדן

אנחנו נמצאים במקום אסטרטגי טוב. המרפאה אזורית פה בכניסה וגם  ,למזלנו

ביתנו' שזה מקום מפגש של הפנסיונרים. אם היינו גרים במקום אחר אז כבר '

אבל ככה עם קולנועית, זה בסוף הכביש. למזלנו זה יצא כך  זה היה מקשה.

פני כמה שנים הייתה פה עובדת שאם מישהו צריך רופא, בדיוק דקה מפה. ל

אתה. שבאה לקיבוץ פעמיים בחודש ומי שהיה צריך היה נפגש  סוציאלית.

שילמנו על זה הרבה כסף. החליטו להוריד את זה. ושמי שצריך עובד סוציאלי 

 הולך למועצה. זה קרוב.

סגור לחלק מהקיבוצים ל תרבה הפיסית לקיבוצים מבוססים המפעילים שירותים, מאפשרגם הק  

 את השירותים בקיבוצם ולהשתמש בשירותי הקיבוץ השכן:

גדול שהם ]קיבוץ אחר[ צמודים אלינו. לא לכל קיבוץ יש את  מאודיש לנו יתרון 

כסף, קיבוץ שלא מופרט למעט אוכל  מאודהיתרון הזה. זה קיבוץ עם הרבה 

ויפה  מאודי גדול ורכב לחבר, כל השאר לא מופרט. יש להם גם בית סיעוד

גדולה. הייתה תקופה שהילדים שלנו די  מאוד. יש להם מערכת חינוך מאוד

 )מנהל עסקי, קיבוץ בעמק הירדן( .החזיקו להם את מערכת החינוך

ששיתוף פעולה כזה יצליח לקיבוצים השכנים צריכים להיות אינטרסים משותפים. כאשר אצל אחד  כדי

והקיבוץ יצטרך למצוא לעצמו פתרונות  ,ח יימשךוף הפעולה לא בהכרמהצדדים האינטרסים משתנים, שית

: "עכשיו הקיבוץ לכך היא גידול דמוגרפי בקיבוץ שהמשיך להפעיל את מערכות החינוך דוגמהאחרים. 

גדל. נוצרה בעיה, אז הם מתחילים לאיים: חבר'ה, אתם בעדיפות אחרונה. בסדר. אצלנו לא  מאוד

 )מנהל עסקי, קיבוץ בעמק הירדן(. וצים שכנים אחרים"מצאו מקום בקיב -התבלבלו
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דרך נוספת להתמודד עם עלותם הגבוהה של שירותים בתוך הקיבוץ הוא להקים שירות משותף 

"יש לנו מרפאה משותפת  :כגון מרפאה אזורית. מנהלת קהילה בקיבוץ בדרום סיפרה ,עם קיבוצים שכנים

נגישים ולאפשר שירות אינם ל חברים שלהקל ע במטרה נו".בקיבוץ השכן, אנחנו סגרנו את המרפאה אצל

מביא את התרופות מהמרפאה עד ומיטבי, החליט הקיבוץ להעסיק נהג בית שלוקח את החברים למרפאה 

"יש לנו פה הסעות שאנחנו מארגנים. סידרנו רכב שנוסע כל שעה, עם נהג בית.  בנוסף, תקצבנו  לקיבוץ:

את התרופות מהמרפאה לפה ולחלק כדי שלא כל לק תרופות, להביא חמש עשרה שעות בחודש לח-עשר

החלטת הקיבוץ בנוגע להפעלת השירות באופן אחד יצטרך לנסוע" )מנהלת קהילה בקיבוץ בעוטף עזה(. 

הקיבוץ בחר לסגור את השירות בקיבוץ בשל העלויות הגבוהות, אך לקח אחריות אומנם שכזה מלמדת ש

 וזמין לחברים.על המשך קבלת שירות נגיש 

בהם קיימים יישובים שכנים, שרתם של קיבוצים בבניית שיתופי פעולה אפשרית רק במקומות בחי

שירותים. בקיבוצים אשר ממוקמים בחבלי ארץ מרוחקים, כמו  פתחתבהם המדינה משבמקומות  וכן

, כפי שסיפר תושב קיבוץ בערבה בקיבוצי הערבה, האחריות על פיתוח השירותים היא של הקיבוצים עצמם

 :ומיתהדר

הערבה. זה עדיין לא חבל ארץ מיושב. תאספי פה את כל  -המיקום הזה 

למי אכפת מהאנשים שחיים פה? אין פה מנדט.  -הקיבוצים, מהערבה עד אילת  

מי  - אם אנחנו לא נייצר לעצמנו את התנאים האלה, אם נסתמך על הממשלה

 .זה לא יקרה  -שצריך לדאוג לנו 

מרחק גדול ממרכזי קניות, בריאות או תרבות, חשים מחויבים להפעיל קיבוצים כאלה, הממוקמים ב

חברים. באחד הקבוצים הממוקמים בערבה רכיהם הבסיסיים של הולספק את צ כדישירותים בקיבוץ 

"אנחנו  בשל המרחק הרב: ,סיפרו החברים על משמעות המרחק הפיסי ועל השירותים שהקיבוץ נותן

דקות נסיעה לישוב הקרוב. המרכז האזורי,  12נחנו מנותקים. אנחנו קהילה די מנותקת. גם מהערבה א

 נחנו עשרים דקות נסיעה משם".א  -המרפאה האזורית, המתנ"ס, אולם הצגות ובית הספר

לאפשר לחברי  כדיהמרחק הפיסי מאלץ את הקיבוץ להפעיל שירותים נוספים בתוך הקיבוץ 

"יש  :הסביר קיבוץ בערבה הדרומיתבמרכז משק  .הםהקהילה לקבל שירותים בסיסיים באופן שיקל עלי

לנו מרפאה אזורית ביטבתה, היא שייכת לכל יישובי האזור. אנחנו החלטנו להמשיך לתת שירותים 

הבית של הקיבוץ הנ"ל  מתוארים השירותים  רבאת ."ליטבתהבמרפאה הנוכחית, במקום שאנשים ייסעו 

כנסת, מועדון, רכת חינוך בלתי פורמלית, חדר אוכל, בית "בקיבוץ פעוטון, מע :הנמצאים בתוך הקיבוץ

 ספרייה, מרכולית, מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש טניס, בריכת שחייה ומרפאה".

. "יש לי חוסר של מקורות בסדר גודל מתן שירותים נוספים בתוך הקיבוץ עלויות כספיות גבוהותל 

מהתקציבים המקורות האלה, זה חברי הקיבוץ אלף שקל בשנה. מי שמממן את חוסר  800-700של 

)מנהל קהילה, ערבה דרומית(. הכספים ממומנים על ידי החברים מתוך הבנה, הכרה  האישיים שלהם"

 והסכמה שקיומם של  שירותים מקומיים בקיבוץ מרוחק ומבודד הכרחי להמשך קיומה של קהילה:

וותר על בריכה. שר לפזה עולה מלא כסף להחזיק את בריכת השחייה ואי א

עולה להחזיק פה מערכת חינוך. ואנחנו, למרות שלחברי קיבוץ יש והרבה כסף 

אולי שלושה אולי חמישה במערכת החינוך, חשוב לנו שיהיו ילדים פה לקליטה. 

חברה יחידה, ) ולכן אנחנו משלמים הרבה כסף מהמיסים שלנו להחזיק מערכת
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זה חשוב לי  (יכה והחינוךשקל בחודש על הבר 1,500ללא משפחה משלמת 

גדולה של החברים לזה שהקיבוץ ימשיך  מאודעושים את זה. יש פה מחויבות ש

להתקיים. אנחנו חייבים עוד חברים.  מי ישקה לי את הקבר? צריך עתודה 

 בערבה הדרומית( )חברת קיבוץ .בענפים

בחששות, אי בתהליך אשר חלקו היה מלווה  התעצבהדמותה של הערבות ההדדית בקיבוצים 

סביב מקומה של הערבות ההדדית בזהותו המשתנה של טים. הקונפליקטים שהתעוררו ודאות וקונפליק

 בפתרונם יתוארו בחלק הבא. הסייע היאבו שוהאופן הקיבוץ 

 קונפליקטים סביב השינוי  4.4

ומתוכנן  תהליך בשלשהוא נוצר ככורח של מציאות משברית ובין שהוא תהליך השינוי בקיבוצים, בין 

יצר מתחים ועורר עבור רבים מהחברים, בהיה תהליך רגשי מורכב  ,מהמשכה של צמיחה והתחזקותכחלק 

מזכיר "העברת האחריות על הפרנסה לחבר יצרה הרבה מתחים וגם יצרה קונפליקטים") קונפליקטים:

ו יותר באופן החברים פחות א התחלקו התנועה הקיבוצית לשעבר(. ברבים מהקיבוצים שהשתתפו במחקר

. חמישים אחוז רצו שינוי, חמישים fifty-fiftyשהתנגדו לו:" היה  השתמכו בשינוי לבין אל הווה בין אלש

 אחוז לא רצו שינוי" )חברת קיבוץ(.

שהרעיון  בנימוק בשינוי נימקו את תמיכתם בתחושת חוסר שוויון בנטל הפרנסה שתמכוהחברים 

להם ימשיכו לשלם את שמוכנים שהמשפחות  אינםכחית ושהם מתאים לתקופה הנו אינוהקיבוצי כבר 

חלק מהחברים שתמכו בשינוי חשו שאין שוויון בנטל הפרנסה.  המחירים שגובה הרעיון השיתופי.

לשיטתם, חלק מהחברים, בעיקר הצעירים מבניהם, השקיעו מאמצים גדולים בעבודה. חברים אלה חשו 

 . חברת קיבוץ הסבירה:ועוד פחות מזהת המינימום הנדרש שחברים אחרים עשו א

מי שרצה את השינוי זה יותר צעירים. אני גידלתי ארבעה ילדים קטנים ואני 

משרה מלאה. במשרה מלאה. בעלי עבד ברציתי את השינוי כי אני עובדת  מאוד

עובדים קשה. היינו צריכים את כל הכסף להעביר לקיבוץ. ולמה זה הרגיז 

שעובדים בקיבוץ. היו לוקחים מאתנו את הכסף  מאודאותי? בגלל שהיינו מעט 

אוקי? עם משכורות, לא  ,הזה, אבל מי שעובד בחוץ, היו עושים קומבינות

ורת ככה. בקיצור מדווחים כמו שצריך, מבקשים מהבוס שלהם לרשום במשכ

 .זה לא היה אמיתי וזה לא היה שווה. לא כולם נתרמו לזה

אחריות על הפרנסה עוברת לאחריותו של הפרט היה תמחור בו השאחד השלבים בתהליך השינוי 

בהן כל אחד מהם עבד על שעבודתם של החברים.  מדידת העבודה ותגמול עליה בהתאם, לאחר שנים רבות 

 פי צרכיו, נחוו אצל רבים מהם כטלטלה רגשית:פי יכולתו וקיבל על 

ות של השכר אני זוכר את הקטע הזה שיום שישי אחד כל החברים קיבלו מעטפ 

שלהם. אנחנו קראנו לזה "התמחור שלהם". הם אמרו שזה מעטפה של כמה הם 

קראו לזה מעטפות נפץ. זה היה שוק, פתאום אתה מקבל  .שווים, ואוו זה היה..

 )מנהל קהילה( .בכווכולם פתאום 
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לאחר אי יכולתו של החבר להתפרנס בצורה מספקת ביום שלפרמטר ליכולתו או  שימשתמחור העבודה 

השינוי. שלב זה בתהליך השינוי עורר קנאה בין החברים וחידד את החשש מהשונות הכלכלית ומהפערים 

ן. למה שמנהל המפעל יקבל יושוו ערכים,"היו אנשים שהתנגדו.  :. מנהל קהילה הסבירשייווצרו בעקבותיה

כדים ויקנה אוטו ואני שישים אלף שקל ואני ששת אלפים? הוא ייסע לחו"ל, יגדיל את הדירה, ייתן לנ

בהם שהיו מי שטענו שמקור ההצלחה הכלכלית שנמדדה בתהליך התמחור הוא בימים קדומים כלום?" 

: "בתקופה שהקיבוץ היה לא בהפרטה, ד ולהתפתחחברי קיבוץ שעבדו אפשרו לחברים אחרים לצאת, ללמו

האחרים שעמלו פה ועשו  מי שגדל וצמח והתקדם אם זה בלימודים ובתפקידים, בעצם צמח על חשבון

חבר קיבוץ(. חברים אלה חשו שהשינוי ותמחור עבודתם של החברים על פי פרמטרים חדשים, שלא פה")

 גורמים עוול לחלק מהם. היו מקובלים בקיבוץ השיתופי,  אינם הוגנים ו

מתאימות לתקופה  אינןחלק מהחברים תמכו בשינוי משום שחשבו שהסיבות להקמתו של הקיבוץ 

. לא חושב שיכולה להיות איזושהי לוגיקה שיכול להיות שמה 1920-"את הקיבוץ הזה הקימו ב :וכחיתהנ

" )יו"ר קיבוץ(. אותם חברים . כנראה שהשיטה הייתה צריכה להשתנות2010-יתאים גם ל 1920-לשיתאים 

אז לא היה "אם לא היינו עושים את השינוי, חשו שמצבו של הקיבוץ כה קשה עד כדי סכנת התפרקות: 

תיקים. אז או שהוא היה וקיבוץ. הוא היה מתפרק. פשוט. כי הצעירים הפסיקו להגיע, נשארו רק הו

 (., מזכ"ל התנועה הקיבוצית לשעבריו"ר קיבוץמתמוטט כלכלית או שהוא היה מתמוטט דמוגרפית" )

פחתם  אחרים תמכו בשינוי לאחר שהתחדדה אצלם ההבנה על המחירים שמשלמים בני משחברים 

 :. חבר קיבוץ סיפר על הרגע שבו התחדדה אצלו ההבנה שצריך לעשות שינויעל הרעיון השיתופי

בחיפה ואנחנו הבן שלנו הלך ללמוד בטכניון. באנו לבקר אותו בדירה שלו 

מוצאים ממה הוא והחבר שלו, שהם שכרו שמה דירה, מתקיימים. זה מרק 

ואנחנו לא יכולנו לעזור. אנשים  דלוח שהם עושים מקמח. לא היה לו מה לאכול

ראו שהם חייבים לא רק לדאוג לעצמם אלא גם שתהיה להם אפשרות לעזור 

 .ולסייע לילדים שלהם

מחייבות של רבים מהחברים לקיבוץ  הייתה י אידיאולוגי וערכי. בעברחברים אלה עברו עם השנים שינו

את חוויותיו כילד כאשר אימא שלו,  גדולה יותר ממחויבותם למשפחתם. חבר באחד הקיבוצים תיאר

 תו:ימתוך תחושת שליחות ומחויבות עמוקה, בחרה לסייע לקיבוץ ולא להיות א

יבוץ אמר. לא היה גיוס שהיא הקיבוץ היה לפני משפחה, לפני הכול. מה שהק 

, במלחמת 1948-שנה שהיא לא באה. ב 73לא באה, לא הייתה אספה מתוך 

 מאודיפה. אני הייתי בן שלוש. השאירו פה קבוצה השחרור, פינו את הילדים לח

מא שלי הייתה חובשת. מפקד אזור בא אליה יקטנה של חברים עם מעט נשק. א

בת, אבל אני צריך אותך פה. אז היא זרקה כשפינו אותנו ואמר לה: את לא חיי

אותי באוטו, זרקה, ופינו אותי לחיפה. אחרי איזה זמן שהיא באה לבקר, אני 

 מא. ילי אין אאמרתי: 

המחויבות המוחלטת לקיבוץ, שבאה לעיתים על חשבון המשפחה, השתנתה ברבות השנים אצל 

 ריהם נתנו להם:רבים מהחברים שהרגישו שהם רוצים לילדיהם יותר ממה שהו
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אבא שלי אמר לי: תשמע, אבא שלי ואמא שלי, סבא וסבתא שלי, השאירו לי 

אחרי. אני חייב את השיוך דירות כדי שעון קוקייה. אני רוצה להשאיר משהו 

לתת לכם. כסף אין לי לתת לכם. לפחות אני אתן לכם דירה, מה שההורים שלי 

 )חבר קיבוץ(. לא השאירו לי

לשינוי התנגדו בעיקר לשברו של החלום הקיבוצי ולשינוי האידיאולוגי. מתנגדים  שהתנגדו חברים

נס בכוחות עצמם, בעיקר חברים שכבר לא עובדים או שחששו שלא יצליחו להתפרמבין אלה נוספים היו 

מרכז משק באחד  לא יכולים לעבוד. אחרים התנגדו משום שלא היו משוכנעים שמצב הקיבוץ מחייב שינוי.

"אני בהתחלה הייתי מהמתנגדים למהלכים האלה. ממש  וצים סיפר על הסיבות להתנגדותו:הקיב

סבא וסבתא שלי הקימו את הקיבוץ הזה,  מוחלטות האלה.התנגדתי לשיוך דירות והתנגדתי להפרטות ה

הייתה להם דרך מסוימת. נורא הפריע לי שהורסים את כל מה שהם בנו. הם בנו ואנחנו הורסים". 

הייתה התנגדות לשברו של החלום שעליו עמלו מייסדי הקיבוץ. חברים מרכז משק ו של אותו התנגדות

ושהם  ,נותיהם חיו בידיעה שחייהם קשורים בחייו של הקיבוץשבנו את הקיבוץ והשקיעו בו את מיטב ש

 מוגנים ובטוחים בו עד אחרית חייהם:

ו הקיבוץ אחראי כאשר אנחנו באנו לקיבוץ אז הצטייר בעיניים שלנו מקום שב

עליך. אתה נותן את כולך למקום והמקום לוקח על עצמו אחריות עלייך, עד סוף 

קשר לנושא הפנסיה אז היה מאוד מאוד ימיך. בתקופה הזאת, שהיה דיון ב

 כדי מקובל עלינו שלא צריך להפריש כסף לפנסיה. בשביל מה לעשות את זה?

 )חבר קיבוץ( .ימינושמישהו יתעשר? הרי הקיבוץ ידאג לנו עד סוף 

חלק מהחברים שהתנגדו לשינוי מבחינה אידיאולוגית לא היו מוכנים לתמוך בשינוי גם במחיר 

 סיפר:מזכ"ל התנועה הקיבוצית ששימש בעבר כ יו"ר קיבוץ .עלםישהקיבוץ י

או שאתה עושה  -אני זוכר שהתווכחנו ואמרתי לו: אתה עכשיו צריך לבחור 

גם אצל  ,שנה 30אבל הוא יעבוד עוד  ,הקיבוץ שאתה רוצהשינוי וזה לא יהיה 

 10או שאתה מצליח לעצור את השינוי, והקיבוץ עוד  ,הבנים שלך והנכדים שלך

 ,שנים ייעלם. מה אתה בוחר? אז הוא אמר לי אני עדיין לא רוצה את השינוי

יעלם אז ייעלם. זו תשובה מדהימה. הוא דן את עצמו לתלייה, לא את עצמו 

 .כי הוא לא היה מסוגל מבחינה אידיאולוגית שית, את מעשה ידיו להתפאר,אי

בטיח לעצמם ולבני משפחתם את חברים אחרים התנגדו לשינוי מתוך חשש ליכולתם להתפרנס ולה

 ,"המתנגדים היו האנשים היותר חלשים במערכת :בקיבוץ השיתופי אליה התרגלושאותה רמת החיים 

)מנהל קהילה לשעבר(. חברים אלה חששו "שהבינו שאם לא יהיה קיבוץ מצבם יהיה הרבה יותר גרוע

, ת העומדות בפניהם מצומצמותתם, הכשרתם או ניסיונם המקצועי אינם מספיקים ושההזדמנויושהשכל

"הייתה פה אוכלוסייה מאוד גדולה, שלא יודעת איך יהיה ההמשך, לא יודעת  :כפי שתיאר מנהל קהילה

ד איך היא הולכת לפרנס את עצמה. פתאום אומרים, חיים מהפרנסה, מה שאין. חבר'ה שיצאו החוצה עו

 .פחיד"שנייה; 'ממה אנחנו נחייה, מי ידאג לנו'? וזה היה הכי מ
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חלק מהחברים התנגדו לשינוי מכיוון שלא היו משוכנעים שהמצב הכלכלי או החברתי מחייב 

"הייתי בין המתנגדים החריפים  שינוי. לדידם, הקיבוץ התמודד בעבר עם משברים שונים ותמיד יצא מהם:

 (. ינוי אלא בגלל ההנמקות ואופן הביצוע" )חבר קיבוץלשינוי, לא כל כך בגלל הש

. ך השינוי באורחות החיים והקונפליקטים שהתעוררו סביבו יצרו בקיבוצים אווירה קשהתהלי

"השינוי היה רע, רע מאוד. הרסו לחלוטין את קצת הרקמה  :חבר קיבוץ תיאר את האווירה באותם הימים

העיסוק בשינוי היה תהליך מאוד הרסני. הוא ריסק את החברה לחלוטין. החברתית שעוד נשארה. עצם 

 .ל"ול בכוחילה מלחמת כהת

בהם הקונפליקטים נוהלו ביד קשה ובאחרים עם הרבה רגישות והכלה. בחלק שיש קיבוצים 

מהקיבוצים הדרך לנהל את הקונפליקטים ולהתמודד עם החברים שחששו מהשינוי או התנגדו לו הייתה 

 ונים מציאותיים:זריעת תחושת פחד ובהילות, שלא בהכרח היו מבוססים על נתבבאמצעות תוקפנות, 

מיליטנטים, חסרי סבלנות ובהרבה מאוד מקרים חסרי מובילי השינוי היו 

הגינות. הובילו פה קמפיין שנכסי הקיבוץ קטנים מחובותיו, ואוטוטו ייקחו לנו 

את הבתים, וייקחו לנו את ה..., דברים בלתי נכונים בעליל, הספרים של הקיבוץ 

 קיבוץ( )חבר .טנטית, מאוד לא נעימהמוכיחים. האווירה הייתה מאוד מילי

בקיבוצים אחרים, מובילי השינוי הבינו שעצם השינוי הוא תהליך לא פשוט לרבים מהחברים. 

, כפי לצד הנחישות בהובלת התהליך הקפידו לנהוג בחברים ברגישות ובהתחשבותובאותם קיבוצים, 

 :שתיאר מרכז משק

ברו כל כך הרבה, סוגרים להם היה קשה, היו תהליכים כואבים. החברים פה ע

פה האחרונה. אבל אמרנו שזו הדרך וחייבים. את לא יכולה לבוא את הטי

זה לא יכול היה לקרות. זה הרס  .ממקום שיתופי ולהפוך ביום אחד לעיר

מוחלט. היה פה כאוס אם היינו עושים את זה. ברור שזה היה בהדרגה והיו פה 

 .ולגמרי אף אחד לא זרק אף אחד מתחשבות מאודקהילה מתחשבת והנהלות 

בוצים אלה ניהלו את הקונפליקט באופן משתף, בקצב שמתאים לחברים ובשפה שאותה הם היו בקי

"דברים התחילו ללכת ולאט לאט ותמיד בצורה מסודרת. הביאו את החברים,  :יכולים להבין ולהכיל

ם בכך שכל החברים יבינו את מי שהובילו את השינוי השקיעו מאמצי הסבירו להם")חברת קיבוץ(.

יגרמו להם, יגרמו  -יש אנשים שלא מבינים" :השינוי ושיצביעו בעדו או נגדו מתוך הבנה ומחשבהמשמעות 

חברת קיבוץ(. קיבוצים אלה גילו רגישות ) להם להבין עד הסוף. לא להרים את היד לפני שלא מבינים"

עס לא נודו מהחברה אלא קיבלו מנות גדולות של חבריהם. חברים שהביעו חשש, תסכול או כ כלפיגדולה 

 :. חברת קיבוץ תיארה את היחס כלפי אותם חבריםתמיכה, דאגה ואכפתיות

כואב. היו פה אספות קשות  מאודקשה.  מאודהתהליך הזה הוא היה תהליך 

רגליהם, הפחד הזה  . שינוי הרגלים לאנשים שפתאום האדמה רועדת תחתמאוד

 מאוד תיים כי לא ידעו לקראת מה הולכים. היו פה אספושבאמת אולי נישאר ענ

קשות. היו פה בכיות, צעקות ונביחות, היו חברים שהיו בורחים ויוצאים בכעס 

ובכי אבל הייתה פה המון רגישות. אם חבר יצא, נתנו לו להירגע כמה שעות 

 .ו בעיה שלך{, אתה לא לבדולמחרת נגשו אליו. זה לא זב"שך }ז
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ם השקיעו רבות בהגעה להסכמות סביב השינוי. בקיבוצים אלה הבינו את הקשר חלק מהקיבוצי

יצאנו שוב  2003"בספטמבר  :בין האמון שנותנים החברים במי שמוביל את השינוי, לבין תמיכתם בוש

עיצוב הסדרי חיים חדשים והסדר הפעם להביא את כולנו להסכמות על  -לדרך ובליבנו החלטה נחושה 

הנשענים על עקרונות  רשת ביטחון ושיוך דירות. היינו ערים לאורך כל הדרך לקשר החזק  התפרנסות חדש 

יחד  עם בניית הסדר  ,בין יצירת ההסכמות לבין האמון בצוות השינוי ויכולתו להביא להסכמות. ואכן

ריע אמון ואמונה שתרמו באופן מכ  -בצוות השינוי ההתפרנסות הלך ונבנה מחדש אמון הציבור בעצמו ו

 (.2003לחוברת שינוי,  לאישור הסדר ההתפרנסות וההסדרים המשלימים שלפניכם" )פתיחה

הימים המורכבים שלפני השינוי, הרגישות לקושי של חלק מהחברים והחשש מהעתיד לא פסחו על 

רך לעודד את חברי הקהילה בימיהם הקשים קבוצת הנעורים צו חשה כלל חברי הקהילה. באחד הקיבוצים

"הנערים תלו בלונים וכל מיני סיסמאות  מאוחדת, בעבר, בהווה ובעתיד: תיר להם שהם קהילה אחולהזכ

 " )חברת קיבוץ(.'שלא תיפול רוחכם' 'ונישאר קהילה אחת מלוכדת'

 של הערבות ההדדית בפתרון הקונפליקטים תפקידה  4.4.1

מתוך תחושה של כוח שן השינוי בקיבוץ נעשה מתוך תחושת משבר ובישממצאי המחקר מראים שבין 

לחברי הקיבוץ כפי שסיפרה חברת קיבוץ, ובחירה, מקומה של הערבות ההדדית בקיבוצים היה מובטח. 

 :ים ולחלשים ביניהםהיה חשוב להמשיך לדאוג זה לזה, ובפרט לחברים המבוגר

כשהקיבוץ נפל, ביום שהוא נפל, הכול נסגר, עד רמה של חינוך אפילו. חדר אוכל 

גר ועם איזשהו שאריות של קיבוץ החלטנו שנמשיך להיות ערבים זה פתאום נס

לזה, בעיקר כמובן למבוגרים ולאנשים החלשים. לזה התחייבנו מלכתחילה" 

חר חיזק דברים אלה: "היה ברור )חברת קיבוץ(. מנהל קהילה בקיבוץ א

שהקיבוץ ערב כבר מהרגע ראשון לאנשים עם צרכים מיוחדים או כאלה 

אין ברירה  אחרת. אין  ברי הקיבוץ. גם בנושא של פנסיה מינימום.שתלויים בח

 שאלה. זה ברור לגמרי. 

: "עשינו את השינויים שינוי המוצעלהערבות ההדדית בסיס הייתה  בכל הקיבוצים הנחקרים

 מאודשמבוססים בעצם על ערבות הדדית או על רשת ביטחון עם ערבות הדדית בכמה פרמטרים שהם 

הערבות  .(שעבר שינוי חזק ומבוססיה חלק בלתי נפרד מהשינוי")מרכז משק בקיבוץ חשובים. זה ה

פרקים שעסקו בדרכים ההדדית הופיעה בחוברת המתארת את ההצעה לשינוי הן בהקדמה הן בכמה וכמה 

 ,למימושה. מנהל קהילה, שהיה חלק ממובילי השינוי בקיבוץ שיצא לשינוי מתוך משבר כלכלי וחברתי

"ערבות הדדית זה חלק מהחוברת. היא משולבת בה. זה היה  קומה המרכזי בחוברת השינוי:תיאר את מ

בים, מסודרים, מוסכמים באספה, חלק מהליבה, לראות איך אנחנו דואגים. דברים היו צריכים להיות כתו

 על ידי עורכי דין, הכול נרשם, לא מבולגן". מיםחתו

ת המשתנה הרגיעה רבים מהחברים שחששו העובדה שהערבות ההדדית שימשה עוגן במציאו

הרגיעו גם התהליך המתמשך שאפשר להם להסתגל בהדרגה מהשינוי הדרמטי ואף התנגדו לו. את חלקם 

 :לשינוי הצפוי וגם ההבנה שביטחונם יישמר גם לאחר השינוי

בהתחלה השינוי לא עבר. אחר כך הראנו לאנשים שפתרנו להם את מירב 

אבל הרי רוב הדברים, הם פתורים. היינו צריכים, יושב  הבעיות, לא מאה אחוז,
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הראש ואני, לעבור משפחה עם מחשב, עם אקסל, להראות להם מה לפני, מה 

בוצות אחרי, לדבר על הלב, לשמוע את הדברים. עד שלא עשינו פגישות עם ק

אינטרסים, ועד שלא עשינו את כל התהליך הזה, אי אפשר היה להעביר שום 

רי שבאמת עשינו והורדנו את הפחדים ואת החששות, אז עברנו את דבר. רק אח

 )מרכז משק(  .ממש בהצלחה 94%זה. ועברנו את זה ב

ים הבטחה שלמרות השינויים הרבדבר נוסף שהרגיע את החברים שחששו מהשינוי הייתה ה

יי קהילה : "על אף כל אלה מציב המודל חהקהילה והאחריות המשותפת יישמרו חיי, שיתרחשו בחייהם

-  )מבוא של מודל רשת ביטחון של אחד הקיבוצים הנחקרים עם נורמה גבוהה של אחריות הדדית"

לרבים  (. שמירה על חיי קהילה ושמירה על ערכי הקהילה היו חשובים2007אוקטובר  -מהדורה מעודכנת 

להמשיך לחיות היה חשוב לנו " :, כפי שסיפרה חברת קיבוץמהחברים שבחרו להמשיך לחיות בקיבוצים

במקום שנרגיש בו טוב. חשוב לנו שתתקיים מערכת חברתית. הרבה מהחברים אצלנו מוכנים לשלם הרבה 

 ". בשביל שיהיה להם משהו חוץ מבית יפה

חלק מהחברים מוכנים להסיר את היו  יתלשמור על המשך קיומה של מערכת חברת כדי

"ראיתי שהצעירים ממש פורחים הם שתמכו בשינוי: לשמור בקיבוץ את חברי אופן זההתנגדותם לשינוי וב

תקיים. אז ישהם ירגישו טוב. כי אז הקיבוץ -בשיטה הזאת, ממש טוב להם ואמרתי: זה מה שחשוב 

עליהם להתפשר ולהפנות יותר  להימנע מסכסוכים קשים, כדיבוץ(. אותם חברים הבינו שתמכתי")חברת קי

. החברים באותה הקבוצה טענו שהם ו שהחלוקה לא שווהמשאבים כספיים לטובת קבוצות בקהילה שחש

. חבר עבור תמיכה בגמלאי הקיבוץ, אך הם מבקשים שגם להם יסייעו בכיסוי הוצאותיהםבמוכנים לשלם 

 :קיבוץ הסביר

קבוצה שלמה, קבוצה של הצעירים, ראתה שהיא נפגעת והם חסמו את זה. 

שלא  חוז. היה להם בלוקהשינוי היה צריך לעבור ברוב של שבעים וחמישה א

אפשר את התמיכה. ואז התפשרנו. גם הבנים, וגם אנחנו. והגענו בסוף להסכמה 

כדי לא ליצור מלחמות בין הצעירים לבין הוותיקים. הם ידעו שהם משלמים די 

הרבה כסף, כי הם היו כוח העבודה העיקרי, אבל גם להם היו הרבה הוצאות. 

ויתורים מצד השכבה שלנו, עבר, אבל עם הרבה גם לשלם על הילדים... והשינוי 

חמש שנים הראשונות -מבחינת התקציבים. בהתחלה סבסדו את החינוך, בארבע

סבסדו ממש ביסודיות. שכבר אף ילד שלנו לא היה במערכת החינוך, אבל נתנו 

תקציבים מהתקציב שלנו למערכת החינוך. הוספנו עוד כמה דברים שיעזרו 

רים האלה כי רצינו שזה יעבור בלי הזה. עשינו את הדבלהם לעבור את השלב 

 .סכסוכים

, כפי שתיאר חשש שהקונפליקט ילך ויחמירמהרוחות הסוערות שנשבו בקיבוץ פעלו להרגעת היו חברים ש

 :חבר קיבוץ

שלושה חברים ראינו לאן זה הולך, אז אמרנו, -ברגע שאני ועוד איזה שניים

של השינוי, כגון פנסיה ועוד כמה עקרונות,  אוקיי, בואו נילחם על כמה יסודות
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ונגיע להבנה שעל המינימום לא מוותרים. ואז הוצאנו מכתב שעודד את 

 .כזה או משהו 4התושבים להסכים לשינוי, כדי שלא נהיה רמת הכובש

ישמרו גם לאחר השינוי והאחריות שגילו במיתון יביטחון חברי הקיבוצים בכך שעקרונות הערבות ההדדית 

אפשרה לקיבוצים השונים להפוך להיות קיבוצים מתחדשים ולצאת  ,קונפליקט שהתגלע סביב השינויה

 לדרך חדשה.

בערבות ההדדית כערך מרכזי שחברי הקיבוצים המתחדשים בחרו מורים ממצאי המחקר לסיום: 

של חברי לממשה בדרכים שונות, ישירות ועקיפות, כלכליות וחברתיות. חששם פעלו בזהותם הקיבוצית ו

הקיבוץ מהיעלמותם של ערכי הערבות ההדדית לאור השינוי באורחות החיים התבדה. הערבות ההדדית 

למימושה של הערבות ההדדית  נותרה כעוגן בחיים הקיבוציים ואף התחזקה. המנגנונים שהוקמו

 .רכיהם השונים של החבריםומאפשרים לקיבוצים המתחדשים לסייע במגוון דרכים ולתת מענה לצ

  

 
 ., במהלך תהליכי השינוי, חבר ירה במנהל הקהילה בשל ויכוח על תמחור עבודתו של החבר2009קיבוץ שבו בשנת 4
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 דיון.  5

 מבוא  5.1

מטרת המחקר הייתה לבחון את דרכי ההתמודדות של קהילות עם שינויים ערכיים שמגדירים מחדש את 

זהותן ולתרום ידע להבנת תהליכים חברתיים שעוברות קהילות שמתמודדות עם תהליכים מודרניים. 

 יה ואת דרכם של הפרט ושלדמותה, את אופי בחן אתהתמקד בערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש והמחקר 

להתמודד עם ההשלכות של השתייכות לחברה שהפכה מחברה  קולקטיבסטית לחברה עם הקהילה 

זוהו בספרות המחקרית שינויים ערכיים שהתרחשו  זהלצורך  מאפיינים אינדיבידואליסטים בולטים.

 שזוהו היה שינוי באיזון בקהילה הקיבוצית המשתנה והשפיעו על עיצוב זהותה. אחד השינויים המרכזיים

תפיסת הסולידריות החברתית בכלל והערבות שינוי ב ובעקבותיובין האינדיבידואליזם לקולקטיביזם 

ההדדית בפרט. בספרות המחקרית זוהו גם מאפיינים של קונפליקט מבוסס זהות שהתרחש בקיבוצים 

 קונפליקט.ההתמודדו עם  שבהןהמשברים החברתיים, ובדרכים  נוכחל

בספרות המחקרית נבדקו בעשרה קיבוצים מתחדשים שנבחרו ושגים והמאפיינים שזוהו המ

 גאוגרפימיקום לנבחרו בשל השונות המאפיינת אותם בכל הקשור למצב כלכלי,  הםלהיכלל במחקר. 

 בו בחרו.שאופי השינוי לו

ערבות ההייתה  ממצאי המחקר מעידים שלמרות השינויים הערכיים שעברו על החברה הקיבוצית

ברמה הקהילתית.  הןברמה הממסדית  הןוהיא מתקיימת , ונותרה עוגן מרכזי בזהות הקיבוציתההדדית 

 .פי שאלות המחקרלהממצאים חולקו לשלושה חלקים 

החלק הראשון מתאר את מקומה המרכזי והמשמעותי של הערבות ההדדית בזהותו של הקיבוץ 

בו היא שבפן הכלכלי ואת האופן  י הןהן בפן החברת המתחדש, את מחויבותם של חברי הקיבוץ לרעיון

 מתקיימת ברמה הקהילתית. 

החלק השני מתייחס לדמותה של הערבות ההדדית בקיבוצים השונים ברמה הממסדית. בחלק זה 

מתוארים הן המרכיבים הקבועים בדמותה של הערבות ההדדית, שמופיעים בכל הקיבוצים המתחדשים 

נקבעים בהתאם למאפיינים  אלה האחרוניםמרכיבים המשתנים. הם ככאלה, הן כפי שמתחייב מעצם סיווג

בו התרחש ששונים של הקיבוצים, ביניהם מצבם הכלכלי והחברתי ערב השינוי באורחות החיים, האופן 

 של הקיבוץ.   גאוגרפיתהליך השינוי, מידת השיתופיות הרצויה לחברים ומיקומו ה

קטים שהתעוררו בקיבוצים בעת תהליכי  אר את הקונפליהחלק האחרון של פרק הממצאים מת

מקומה של הערבות השינוי באורחות החיים סביב שאלת הערבות ההדדית ואופן ניהולם. בהמשך מתואר 

 ההדדית בפתרון הקונפליקטים.

ערבות הדדית האם ה .1 דונו בפרק זה:ישלוש מהן י - ממצאי המחקר מעלים סוגיות שונות

תפקידה של . 3. השוני והדמיון שבין עזרה הדדית לערבות הדדית .2 ה או בחירה?חוב אבקיבוצים הי

 .הערבות ההדדית בפתרון הקונפליקט בשאלת  הזהות המתגבשת

 חובה או בחירה? -ערבות הדדית    5.2

תנאי שהציב רשם האגודות השיתופיות לקיבוצים שביקשו לשנות את  אערבות הדדית בקיבוץ המתחדש הי

מהמלצותיה  ייתהקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. קיומה של ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש הגם מסיוו

על ידי  2002הבולטות של 'ועדת הסיווג של הקיבוץ' המכונה וועדת "בן רפאל". הוועדה, אשר מונתה בשנת 
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בור ממשלת ישראל, כללה ייצוג מגוון ובכיר של ממלאי תפקידים בתנועה הקיבוצית וכן אישי צי

ואקדמאים. הוועדה שקדה במשך כחמישה עשר חודשים על  ניתוח התפתחות המציאות הקיבוצית והגדרת 

על המלצות הוועדה אומצו .  מכלול היחסים בין הפרט והקיבוץעל שימת דגש בהקיבוץ בתנאים הנוכחיים 

שינויים ידי הממשלה והפכו לתקנות פורמליות מחייבות אשר מסדירות מכלול של סוגיות הקשורות ב

 .(2016; מרגלית, 2009, בן רפאל וטופל) בקיבוצים ובהפרטת נכסים 

שהקיבוצים מקפידים למלא אחר דרישות הרגולטור ולקיים את הנוכחי מראים ממצאי המחקר 

על תחומיה  תקנות בדבר הערבות ההדדיתהוכנסו . בכל הקיבוצים הערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשים

גם נוי באורחות החיים ועודכנו בהמשך בהתאם לצורך. בכל הקיבוצים הוקמו השונים, שנכתבו עם השי

 באמצעות הפעלת ועדות נדרשות.  ןקיומה של הערבות ההדדית הן בתחום הכספי השהבטיחו את מנגנונים 

עבור החברים הגמלאים, תשלום גמלאות בתשלום הפנסיות  גנוניהוקמו מנ  בתחום הכספי

לחברים שאינם מגיעים לסכום רשת ביטחון תשלום כן או תלויים בהם ו לחברים עם צרכים מיוחדים

 תשלומים אלה נמצאים בסדר עדיפות ראשון של הקיבוצים כפי שדרש הרשם. מינימלי של הכנסה מעבודה

טווח הקצר ובטווח הרחוק. רק לאחר  שהנהלות הקיבוצים מוודאות בסיס לתכנון התקציב ב שמשיםמו

 . שישקיע בהםאת התחומים הנוספים  קיבוץ מתכנןהשהתשלומים מובטחים, 

, עליה התחייבש במטרה להבטיח את יכולתו של הקיבוץ לשלם לחבריו במסגרת הערבות ההדדית 

עבור בנצברים כספים ייעודיים לתשלומים  ןבהשכניות חיסכון או קרנות מילואים ופתחו הקיבוצים ת

הקרן "נפתחה על ידי כל הקיבוצים הנבדקים היא סעיפיה השונים של הערבות הדדית. אחת הקרנות ש

 שהכספים הנצברים בה מיועדים לחברים שזקוקים לסיוע נקודתי בתחומים שונים.   "לעזרה הדדית

כניות החיסכון ובקרנות השונות ולהפקדה בתוים לתשלומים השוטפים לזכאים הכספים המיועד

לה שמשלמים חברי הקיבוץ אשר מפרישים בכל מגיעים ממקורות שונים. המקור הראשון הוא מיסי הקהי

חודש משכרם לטובת מימוש הערבות ההדדית. המקור השני ברבים מהקיבוצים הוא ההכנסות מענפי 

בהם מיסי החברים וההכנסות מענפי הקהילה לא שירות או אירוח כפרי. בקיבוצים הקהילה כגון השכרת ד

הקיבוץ, כמו מפעלי תעשיה או חקלאות, משלימים הערבות ההדדית, ענפי המשק של  מימספיקים לתשלו

 סכומים הנדרשים.את ה

יסי החברים אינן מכסות את התחייבות וממ מהמשק ,בהם ההכנסות מהקהילהשבקיבוצים 

נכסים של של  המכירה או השכר. אחד מהם הוא חבריו, פעלו לגיוס כספים ממקורות אחרים כלפיוץ הקיב

 לא הספיקו בהםשאות, בתים בשטח קיבוץ ומגרשים לבנייה. בקיבוצים כגון מפעלים, ענפי חקל ,הקיבוץ

לתשלום מסייעת ה ,גם צעדים אלה הוגשה פנייה לבקשת סיוע לתנועה הקיבוצית שבאמצעות קרן ס.ל.ע

 לתשלום הפנסיות. ובעיקר ,הערבות ההדדית לחברים

ם המיוחדים של רכיהודרישתו של רשם האגדות השיתופיות מהקיבוצים לספק את צעל נוסף 

ץ מתחדש תוקם ועדת צרכים והחברים במגוון תחומים הורה הרשם שבכל קיבוץ המבקש להיות קיב

 פועלותממצאי המחקר מעידים שבכל הקיבוצים הנחקרים  .שתדון בבקשותיהם של החברים ,מיוחדים

 לעזרה הדדית. נהלת הקרןהמכונה גם הועדות לצרכים מיוחדים. ועדה נוספת היא הוועדה לעזרה הדדית 

חלק מהמרכיבים של באשר להרגולטור ציין באופן מפורש את דרישותיו מהקיבוצים המתחדשים 

דית. הוא הקפיד בדרישתו על עיקרון השוויון והגדיר מינימום נדרש בתשלום הגמלאות הערבות ההד

ש במושגים .הגדרת המינימום נעשתה באמצעות שימו(2016; מרגלית, 2009, בן רפאל וטופל)השונות 
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כגון הגמלה הפנסיונית  ,הנקבעים על ידי גורמים רשמיים במדינת ישראל ומתעדכנים מעת לעת ,מקובלים

נקבעת על ידי רשם האגודות השיתופיות ועומדת על יא ה .בשמה המקובל בקיבוצים "פנסיית הרשם"או 

 ע על ידי הממשלה. משכר הממוצע הנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי ו"שכר מינימום" הנקב 40%

לצד דרישתו של הרשם בנוגע למרכיבי הערבות ההדדית כפי שהוגדרה בתקנות האגודות 

מחייב את הקיבוץ "לספק את  הרשם ,השיתופיות יש מרכיבים שניתנים לפרשנות של הקיבוץ. כך למשל

היקף הצרכים המיוחדים של חבריו ושל התלויים בהם לפי קריטריונים שוויוניים, בשים לב ל ורכיהםצ

היקף  המיוחדים וליכולת הקיבוץ". מהי יכולת הקיבוץ? מהם הקריטריונים לקביעת יכולת זו? מהו

הרשם השאיר את התשובות הצרכים המיוחדים שהקיבוץ יכול או לא יכול לעמוד בהם? מי קובע אותם? 

וצים להגיש בקשה מנם הרשם מורה לקיבולשיקול דעתם של החברים בכל קיבוץ וקיבוץ. א השאלות אלל

 (.2009, וטופל בן רפאל (הקיבוץ אינו עומד בהתחייבותו, אך החופש הניתן לקיבוצים גדולאם מיוחדת 

האפשרות העומדת בפני הקיבוצים לא לעמוד בדרישותיו של הרגולטור בכל הקשור לערבות 

הנחקרים אינה רק  על ידי הקיבוצים שנבדקו במחקר. הערבות ההדדית בקיבוצים ממומשת איננהההדדית 

רבות ההדדית חובה הנגזרת מסיווגם כקיבוץ מתחדש אלא בחירה של החברים שאף החליטו על הרחבת הע

 מעבר לנדרש מהם. 

לחברים  םמתבטאת בהכרח בגובה סכום הפנסיה המשולאיננה הרחבת הערבות ההדדית 

באה לידי ביטוי בהעסקת  לא, אגובה הקצבה לחברים עם צרכים מיוחדים או התלויים בהםבהגמלאים או 

, ת פריפריה, נהג/ת בית, מחלק/ת תרופות וכדומה/יכגון רכז/ת רווחה ובריאות, אחרא ,ממלאי תפקידים

בשירותים , הערבות ההדדית באה לידי ביטוי כן. כמו זקוקים לסיוע מיוחדהשידאגו לכל אותם אנשים 

ם . כל אותם ממלאי תפקידים ושירותים הממוניהניתנים בקיבוץ כגון מרפאת שיניים, שירותי כביסה ועוד

בעיקר את אלה שמתקשים להסתדר  - משרתים לרוב קבוצה קטנה יחסית של אנשיםה ,על ידי הקיבוץ

עולים לקיבוץ כסף רב. עצם הבחירה של החברים בכל שנה מחדש בהצבעתם על אישור  - בדרכים אחרות

מעיד שהחברים בוחרים בערבות  אלהרותים שילממן ממלאי התפקידים ו להמשיך להעסיק התקציב

לצרכים אחרים בסדרי העדיפויות קודמת  ,לעזרה חברים שזקוקיםל של חברי הקיבוץדדית.  המחויבות הה

 (. 2018בהם הם מאמינים )אילי, שקיבוץ ומתיישבת עם הערכים בהקיימים 

א בהתייחסות בה נראה שהערבות ההדדית רחבה יותר מדרישותיו של הרשם הישדרך נוספת 

הקיבוצים הסירו מעצמם את אומנם לחברים אשר לא הצליחו להשתלב בשוק העבודה בכוחות עצמם. 

(, אך במקרים רבים 2013האחריות לפרנסתם של החברים עם השינוי באורחות החיים )דגן ומרגלית, 

בהם יש שן מקומות ך למשל, הקיבוץ מתווך בין חברי קיבוץ המחפשים עבודה לביהקיבוץ ממשיך לסייע.  כ

 . בעבורם תעסוקהעשויים לספק הלו קשרים 

באמצעות העסקת חברים בתפקידים בקיבוץ, אשר לא  גםהקיבוץ מסייע לאנשים להתפרנס 

הבחירה להשאיר חברים . מרואיינים בקיבוצים שונים , כפי שסיפרולא אותםמבהכרח מתאימים למ

 ת המרביות ולמעשה להתפשר על טיב השירותבהם הם אינם מצליחים לתת את התפוקושבתפקידים 

הדדית. חברי הקיבוץ, באמצעות מנהליו, חשים מקבלים שאר החברים, מעידה גם היא על ערבות  שאותו

מחויבות לחברים שלא הצליחו להסתדר בכוחות עצמם. הידיעה שהאפשרויות העומדות בפני חברים אלה 

מות להם לוותר על שירות טוב יותר ובלבד שחבריהם גור ,למציאת מקור פרנסה מחוץ לקיבוץ מצומצמות

על העסקת אנשים עם מוגבלויות בשוק ( 2012ל מור )יהיו מוגנים.  ממצא זה מתיישב עם מאמרה ש
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 הםהעבודה. מור מציינת שעל פי סקר של משרד התמ"ת, מעסיקים חושבים שאנשים עם מוגבלויות 

וכים ב"הגנות־יתר" מפני פיטורים. לדבריה, מעסיקים יעילים פחות, מתאימים פחות לעבודה עם קהל וז

 ויות נעוץ בחסד ולא בשיקול כלכלי.חשים כי מוקד העסקתם של אנשים עם מוגבל

 להתייחס לאופן שבו מסייע הקיבוץ לחברים שאינם מצליחים להשתלב בשוק העבודה אפשר

ל העבודה שאינם מצליחים רכי חבריו בגיומכיוון שהקיבוץ מחויב לספק את צ מנקודת מבט נוספת:

משקיע מאמצים בשילוב  הואלהשתכר בגובה שכר המינימום הקבוע בחוק ולשלם להם רשת ביטחון, 

עבור ב, הקיבוץ מנסה לחסוך בהוצאות. אליהםתחושת המחויבות נוסף על החברים בשוק העבודה. 

גם רשת  :פני תשלום כפול מספקת מענה חלקי בלבד, עדיף על היאעבור עבודתם, גם אם בהקיבוץ, תשלום 

 ביטחון לחבר וגם תשלום שכר לממלא התפקיד.

ה עתידית. מכיוון שהקיבוץ מחויב לשלם פנסיות לחבריו או להשלים את לראיי נוגעשיקול נוסף 

גובה הפנסיות המשולמות לחברים לגובה פנסיית הרשם, חברים בגיל העבודה שאינם עובדים ואינם 

משקיע הקיבוץ בידו על המערכת הקיבוצית בעתיד. במטרה למנוע זאת חוסכים לעצמם לפנסיה, יכ

להמשיך להעסיקם גם אם עבודתם אינה משביעת  ,ק העבודה, או לחלופיןמאמצים לשלב את החברים בשו

 רצון, ובכך לאפשר להם לחסוך בעצמם ולעצמם את הפנסיה העתידית.

מנם הרגולטור קבע וחברים. אבחירה של ה היאלסיום, נראה שהערבות ההדדית בקיבוצים 

חובה והתנאים שהציב סייעו ומסייעים לקיבוצים לקיים את הערבות ההדדית הלכה  אשערבות הדדית הי

למעשה, אך ללא בחירתם של החברים בערבות ההדדית כעוגן מרכזי בזהותם הקיבוצית בקיבוץ המתחדש, 

 הדרישות והתנאים לא היו מתקיימים.

 ערבות הדדיתבין עזרה הדדית ל  5.3

בה מעמיקים את חיי היחד ואת האחריות ההדדית שש לחיות בקהילה חברי הקיבוץ בוחרים מדי שנה מחד

האם  ערבות הדדית או בעזרה הדדית?(. האם בחירתם זו היא בחירה ב2014והסולידריות החברתית )צור, 

 יש הבדל בין השתיים? אם כן, מהו? 

ה ויכוח עורר ,שתנה: 'ערבות הדדית' או  'עזרה הדדית'השאלה מהי הגישה המתאימה לקיבוץ המ

מנם המושגים 'ערבות הדדית' ו'עזרה הדדית' ו. א(2009בן רפאל וטופל ,סוער בין חברי ועדת "בן רפאל" )

מופיעים לעיתים זה במקום זה בקהילות ייחודיות כמו החברה החרדית או החברה הערבית ובמקומות 

זה מבטיח את תמיכת  קרוןירון החברתי העומד בבסיס המושגים זהה. עכגון מושבי עובדים, אך העיק

 (.2017נכות, אסון במשפחה וכדומה )הרפז,  ,הקהילה בפרט במקרים של קשיים כלכליים, מחלה

"דווקא בקיבוץ המתחדש מקבל שועדת "בן רפאל" קבעה, למרות הסתייגותם של שניים מחבריה 

העיקרון המזהה יישוב כקיבוץ בתור היבט  המכוננת: הוא וותדית' את כל משמעקרון ה'ערבות ההדיע

בסיסי של ההוויה החברתית. הוא משמש במובן של 'כל ישראל ערבים זה לזה' ומחייב באופן מעשי יצירת 

כלים כספיים מתאימים באמצעות הפרשת מס מהכנסת כלל החברים אשר תאפשר לקיבוץ לדאוג לנושאים 

 (.45: 2009)בן רפאל וטופל,  , בריאות וחינוך"'כבדים' כגון פנסיה, סיעוד

לחלק  נוגעות ןהמלצות הוועדה לערבות הדדית בקיבוץ המתחדש וכן התקנות שנכתבו בעקבותיה

מי מחויב הקיבוץ לסייע, באילו תנאים ובאילו כלים. שאלה להפורמלי של הערבות ההדדית, ובעיקר ל

אין כלל של הקיבוץ כקהילה,  ות רגישות למהותו( שההמלצות והתקנ2016למרות טענתה של מרגלית )

חלק הלא פורמלי של הערבות ההדדית, זה שמתבטא בעזרה התייחסות בהמלצות הוועדה ובתקנות אל ה
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, יתרה מזו.(2000ברמן,; 2016 ,ביליגהדדית בין חברי הקהילה ותורם לתחושת הקהילתיות ולהון החברתי )

ברי קיבוץ. מכיוון שהקהילה בקיבוץ שכוללת אך ורק ח לקהילה נוגעותהמלצות הוועדה והתקנות 

השתנתה ומורכבת גם מאנשים המשתייכים לסטטוסים נוספים כגון חברים חדשים, בני זוג של חברים 

 (, ההמלצות הרגישות לקיבוץ כקהילה אינן מותאמות מספיק.2012ותושבים )גרינברג, 

דש, המרואיינים השונים קיבוץ כקיבוץ מתחעל אף שעזרה הדדית אינה מהווה תנאי לסיווגו של ה

הדדית. רבים מהם, הבמחקר הצביעו על העזרה ההדדית בין חברי הקהילה כמרכיב משמעותי בערבות 

עבורכם", התייחסו לסיוע שהם מעניקים זה לזה בעת הצורך כאל בבמענה לשאלה "מהי ערבות הדדית 

ים, תרומת ציוד למשפחה אשר או ביקורי תנחומ ות היו מגוונות: ביקורי חוליםאדוגמערבות הדדית. ה

כגון לידת  ,בהן תשומת הלב ממוקדת בצרכים אחריםשביתה נשרף והכנת ארוחות חמות למשפחות 

ות נוספות התייחסו לסיוע של חברי קהילה אדוגממצאות בטיפול רפואי ממושך. יתינוקות חדשים או ה

 לטובת חילוץ מחו"ל. פיתכס הואף בתרומקלים בבית  בהסעות של חברים שאינם יכולים לנהוג, בתיקונים

שבקהילות הקיבוציות מתקיימות זו לצד זו עזרה הדדית וערבות הדדית.  מלמדיםממצאי המחקר 

מנם, אופיין והיקפן של העזרה ההדדית ושל הערבות ההדדית משתנים בין הקיבוצים ומושפעים מרמתו וא

של הקיבוץ, אך בכל הקיבוצים  גאוגרפימו הברים וממיקוהכלכלית של הקיבוץ, מטיב היחסים בין הח

 הנחקרים קיימות גם עזרה הדדית וגם ערבות הדדית.

לעזרה ההדדית ולערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשים יש מאפיינים כפי שנראה במחקר, 

 :להלן ההבדלים הבולטים שבהםנבדלים ודומים.  

מרצם או מקהילה תורמים מזמנם, נים. חברי הבעזרה ההדדית אמצעי הסיוע מגוו -אמצעי הסיוע •

 כישרונם לסיוע לאחר. בערבות הדדית האמצעים לסיוע הם כספיים. מ

העזרה ההדדית מיועדת לכלל חברי הקהילה: חברים, חברים חדשים, בני זוג של  -אוכלוסיית יעד  •

 ערבות הדדיתחברים או תושבים ללא קשר לגילם, מצבם התפקודי או מצבם הכלכלי. לעומת זאת, 

כגון גיל, מצב תפקודי או  ,מוגבלת לחברי קיבוץ בלבד העומדים בקריטריונים שנקבעו לקבלת סיוע

 מצב כלכלי. 

בעזרה הדדית חברי הקהילה כולה קובעים את מדיניות הסיוע, תחומי הסיוע  -קובעי המדיניות לסיוע  •

ית חברי הקיבוץ בערבות הדד והיקפה, בהתאם לצרכים המשתנים וליכולותיהם של חברי הקהילה.

 בלבד קובעים את מדיניותם לגבי הערבות ההדדית, בכפוף לתנאי הרשם.

והיוזמה היא  ,לרוב, בעזרה הדדית החברים הנזקקים אינם פונים בבקשת עזרה -אופן בקשת הסיוע  •

לו של חברי הקהילה. בערבות הדדית בקשת הסיוע היא פורמלית. חברים שזכאים לערבות הדדית יקב

 הם עומדים בקריטריונים. כי יוכח שאותה רק לאחר 

בעזרה הדדית מעצם היותה בלתי פורמלית ובלתי מחייבת לא מתקיים כל פיקוח  -פיקוח על ביצוע  •

חלק מתקנות  את דין וחשבון על עשייתם. על הערבות ההדדית, שהיוחברי הקהילה אינם נדרשים לת

על סכומי הכסף שנצברו בקרנות הן ברים אחת לשנה חוקיות, יש פיקוח באמצעות מתן דיווח לח

השונות הן על הסכומים שנוצלו. בנוסף, לרשם האגודות השיתופיות יש זכות לבדוק את התנהלות 

 הקיבוץ בכל הקשור לערבות הדדית.
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בהם הסיוע היה ממושך יותר, שלרוב, העזרה הדדית ממוקדת וקצרת מועד. גם במקרים  -שך הסיוע מ •

שבה שני בני משפחה נפגעו קשה בתאונת דרכים וההחלמה ארכה זמן, הסיוע היה זמני. כמו במקרה 

בהם חברים מבקשים ומקבלים שלעומת זאת, הערבות ההדדית מתקיימת לאורך זמן. מלבד מקרים 

רשת ביטחון בשל הפסקת עבודה זמנית, תמיכת מנקודתית, למשל מהקרן לעזרה הדדית או עזרה 

 ם לערבות הדדית מתקיימת עד סוף ימיהם. הקיבוץ בחברים הזכאי

מנם במרבית ובעזרה הדדית חברי הקהילה בוחרים למי הם רוצים לסייע. א-הבחירה למי לסייע •

מקרים  מקבלים אותו, אך אין כל חובה לסייע להם. ישהמקרים רוב חברי הקהילה שזקוקים לסיוע 

בקשרים עם מרבית חבריה או  בהם חברי קהילה אינם מעורים בחיי הקהילה, אינם נמצאיםש

במקרים יוצאי דופן כמו שריפה של בית שהתרחשה . ואז הסיוע לא בהכרח ניתן ,מםימסוכסכים ע

היו  איתהשהיחסים  אף על פיסייע למשפחה, פן מידי לובאחד הקיבוצים, חברי הקהילה התגייסו בא

דיהם של חברי הקיבוץ. בי בדרך כלל עכורים. בערבות הדדית  הבחירה למי לסייע אינה נתונה

הקריטריונים לקבלת סיוע ברורים ומעוגנים בדרישות הרגולטור ובתקנונים של הקיבוצים. במקרים 

נדרשים, ממלאי התפקידים האמונים על בהם חברים שמבקשים סיוע אינם עומדים בקריטריונים הש

החברים על פי  מקבלים את החלטה. ממלאי התפקידים דנים בבקשה ובמצבם של ,קבלת ההחלטות

טיב הקשרים הקיימים בין אותם חברים בהמידע המצוי ברשותם. החלטתם עניינית ואינה קשורה כלל 

 בין חברים אחרים בקהילה.ושמבקשים סיוע 

כמה נקודות גם קיימות ם בין עזרה הדדית לערבות הדדית בקיבוצים, לצד ההבדלים הקיימי

עזרה הדדית וערבות הדדית בקהילה. חברי הקהילה ים לקישבראשן בחירתם של חברי הקהילה  דמיון,

בהם הם מאמינים ומוכנים להתגייס שרואים בהן חלק ממערכת הערכים מאפשרים את קיומן בקהילה, ש

 .לשם מימושם

. אף על דמיון נוספת היא שהנהלת הקיבוץ מעורבת גם בעזרה ההדדית וגם בערבות הדדיתנקודת 

וע הם לרוב של חברי הקהילה, לעיתים קרובות גם הנהלת הקיבוץ היוזמה והביצ שבעזרה הדדית פי

 מעורבת בהכוונה, בעידוד ובסיוע.  

יו את אנשי הקיבוץ מהמאפיינים הבולטים המלכדים יחד ןהעזרה ההדדית והערבות ההדדית ה

כה  גרודופסקי, מל-(, הקהילתיות והסולידריות )משה2016ומעצימים את תחושת השייכות אליו )מרגלית, 

(  ,2000Lamont(. בנוסף, הן תורמות לחידוד הזהות הקיבוצית וליצירת "גבולות סימבוליים" )2016וברנד,  

 (. Molnar, 2002) &Lamont  םבאמצעותם הם מייחדים את עצמם ומייצרים גבולות חברתייו

ת והם חלק ממערכת אנושי נוספות עזרה הדדית וערבות הדדית קיימים בחברותדפוסי  םמנוא

 ולם(, א2013; 2002שרעבי ; 2001; סמוחה, 2016מלחי,  ;2017המושיטה יד למי שזקוק )ביליג ופרידמן,

לתמיכה וגיבוי  יםואף זוכ יםבולטדפוסי עזרה אלה הנחשבות לקהילות קטנות,  ,בקהילות  הקיבוציות

 -משההמערכות הציבוריות )ממלמטה, מהחברים, וגם מלמעלה, מהמנהיגות הקיבוצית ו רחבים

 (.2016גרודופסקי, מלכה  וברנד,  

כיום העזרה ההדדית והערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש והיותן  לה זוכותשהתמיכה הרחבה 

תהליך שהיה מלווה במתחים  - תולדה של תהליך גיבוש זהות מחדש הן מרכיב משמעותי בזהות הקיבוצית

 ובקונפליקטים בין חברי הקיבוץ.
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 ת בפתרון הקונפליקט בשאלת  הזהות המתגבשתתפקיד הערבות ההדדי  5.4

ויים שבאו בעקבותיו יצרו חוסר ודאות לגבי מידת מחויבותה של החברה הכללית משבר הקיבוצים והשינ

לפרט שבתוכה. חוסר הוודאות התווסף לאווירה משברית בתחום החברתי בקיבוץ, חשף שברים ובעיות 

ה קונפליקטים ומתחים בין קבוצות שונות שהתגבשו סביב ליב.  יתרה מזו, הוא קודמות ואף הקצין אותן

(. חברי הקיבוץ החזיקו במגוון רחב של 2005טופל, ; 2013כלכליים או חברתיים )דגן ומרגלית, אינטרסים 

דעות, עמדות ורצונות בנוגע לזהות הקיבוצית הנכונה להם, הדרכים ליישמה )לפידות, אפלבום ויהודאי, 

 (.2016;ביליג, 2002)אברהמי,  כלל לפרטחויבותו של ה( ומ2007פווין, ;2006

נוצר ככורח של מציאות משברית ובין שהוא תהליך השינוי בקיבוצים, בין י המחקר, על פי ממצא

עבור רבים בכחלק מהמשכה של צמיחה והתחזקות היה תהליך רגשי מורכב  תהליך בשל ומתוכנןשהיה 

שתמכו בשינוי או  יריבות קיבוצים השונים נוצרו קבוצות. ביצר מתחים ועורר קונפליקטיםמהחברים, 

התנגדו לו מסיבות שונות, כשהבולטות שבהן: הביטחון ביכולת ההתפרנסות האישית והאמונה ברעיון 

 הקיבוצי ובדרכים למימושו.

האופן שבו התמודדו בקיבוצים הנבדקים עם הקונפליקטים שנוצרו בשאלת הזהות המתגבשת 

והיו כאלה שניהלו אותו  ,כבוד לאחרבשיתוף וב, יבוצים שניהלו את הקונפליקט ברגישות. היו קמגווןהיה 

 זריעת תחושת פחד ובהלה.ובבתוקפנות 

השפעה על אופן ניהול לא הייתה במחקר נמצא שלמצבו הכלכלי של הקיבוץ ערב היציאה לשינוי 

שינוי מהיר, אך בחלקם נוהל תהליך ההיה  בהם היה משבר כלכלי חריףשמנם בקיבוצים והקונפליקט. א

ט בצורה מיליטנטית ואגרסיבית ובחלקם באופן מכיל ומכבד. בקיבוצים שיצאו לשינוי מתוך הקונפליק

 תהליך השינוי ארוך יותר, אך גם בקיבוצים כאלה נוהל  הקונפליקט בסגנונות שונים. היה חוזק כלכלי

ציאה לשינוי על אופן ניהול הכלכלי של הקיבוץ ערב הי המצב ההשפעה שלבניגוד לחוסר 

בהם המצב שקונפליקט נוהל. בקיבוצים ה האופן שבומצבו החברתי של הקיבוץ על השפיע ט הקונפליק

כבוד בשיתוף ובברגישות,  הקונפליקטנוהל  ,רבה, חום ואמון בין החבריםהחברתי טרם השינוי התאפיין בק  

בהם היחסים בין שבקיבוצים מת זאת לעולאחר גם אם הייתה תחושת בהילות בשל המצב הכלכלי. 

 בחוסר כבוד ובחוסר סבלנות.  הקונפליקטנוהל ניכור, בהסכמות ואף ־איבהחברים התאפיינו בחשדנות, 

על ידי מתקבלים ה ,םיאישי־( הציע חמישה סגנונות לניהול קונפליקטים ביןThomas (1976 ,תומס 

של האדם לדאוג לאינטרסים שלו ולספק את  שילוב של שני ממדים: הממד האחד בוחן את מידת הצורך

צרכיו הוא. הממד השני מאפיין את הצורך של אותו אדם לדאוג לאינטרסים של הזולת ולספק את צרכיו 

שבה הדאגה לאינטרסים של  ,תחרותשל הזולת. הסגנונות המתקבלים משילובם של שני הממדים הם: 

 ,הימנעותהאדם עצמו ו של הטרס של האחר גבוה מזשבו האינ ,ויתור ;יותר מזו של האחר ההאדם  גבוה

משקף דאגה חלקית  פשרההשבה הדאגה לאינטרסים של אותו האדם ושל האחר נמוכה. סגנון 

ם אינם , אך חלקהמענבסגנון זה חלק מהאינטרסים מקבלים אומנם לאינטרסים של האדם ושל האחר. 

 .מקבלים מענה

. פתרון הבעיותרסים של האדם וגם של האחר הוא  התייחסות מרבית לאינט קיימת בושהסגנון 

סגנון זה דורש התכוונות מיוחדת לאדם ולאחר, הבנה, הכלה ורצון אמיתי לפתור את הקונפליקט. סגנון 

יר את שני הצדדים המעורבים בקונפליקט דורש השקעה גדולה יותר מאשר הסגנונות האחרים, משאהזה, 

 (.Thomas; Hopkins & Yonker, 2015(1976 ,דות לטווח הרחוק תוצאותיו עמיובדרך כלל  ,שבעי רצון
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לנתח את אופן ניהול הקונפליקט שנוצר בקיבוצים סביב השינוי באורחות החיים בכלל  אפשר

על פי המודל שהציע תומס )שם(. בקיבוצים שהשתתפו במחקר התאפיין  ,שאלת הזהות המתגבשת בפרטבו

 ראשונים, בשלושה סגנונות: תחרות, פשרה ופתרון בעיות. ניהול הקונפליקט, לפחות בשלביו ה

החברים בקבוצה שהובילה את השינוי  יחסו הקונפליקט בסגנון של תחרותנוהל בהם שבקיבוצים 

חשיבות ניכרת לצרכים ולאינטרסים שלהם ופחות לצרכים ולאינטרסים של החברים האחרים, אשר רבים 

של תהליך השינוי היה ניצחון או הפסד. האווירה ששררה  תוצאותיו ,מהם חששו מהשינוי. מבחינתם

 ה באותם הימים הייתה מתוחה ולא נעימה.בקיבוצים אל

בקיבוצים אחרים ניהלו את הקונפליקט בסגנון של פשרה. בקיבוצים אלה הייתה מידה בינונית של 

ד מגיעה הזכות דאגה לאינטרסים ולצרכים של כל אחד מהצדדים. חברי הקבוצות השונות חשו שלכל צ

על חלק מהאינטרסים שלהם. סיבה נוספת להגעה למימוש חלק מהאינטרסים שלו ולכן היו מוכנים לוותר 

לפשרה הייתה הרצון של חברי הקיבוץ להימנע מההשפעות השליליות של התחרות ומהאווירה העכורה 

להסכמות, אך רבים סגנון של פשרה הגיעו בבהם הקונפליקט נוהל שבקיבוצים אומנם שהיא יוצרת. 

 רכיהם נותר ללא מענה.וושחלק גדול מצ ,מדייותר מהחברים נותרו בתחושה שהם ויתרו 

בחלק מהקיבוצים נוהל הקונפליקט בסגנון של פתרון בעיות. בקיבוצים אלה האינטרסים של כל 

לשמור  לחברים באותם הקיבוציםחשוב  היה הקבוצות  היו חשובים באותה מידה. למרות חילוקי הדעות

הם השקיעו  . לכןהיו שותפים לחיים ולרעיוןהם בהן שעל הקשר האישי שנוצר ביניהם במשך השנים 

מובילי השינוי זמן  השקיעו ".  לשם כךwin-win" -מאמצים למציאת פתרונות המשרתים את כל הצדדים 

ברים היו השונות, בהסברה ובהכלה. הח רב בשיחות עם חברים, בהקשבה לצרכים השונים ולהצעות

 עיצוב הזהות הקיבוצית המשתנה. בשותפים מלאים בתהליך השינוי ו

הקונפליקט סביב השינוי באורחות החיים וסביב הזהות הקיבוצית המתגבשת נוהל אף על פי ש

 אילצו חלק 2005ההנחיות שניתנו בתקנות האגודות השיתופיות בשנת בתחילה בסגנונות שונים, 

לשנות את סיווגו של הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ  כדי. בתקנות נקבע  שמהקיבוצים לשנות את סגנונם

 מתחדש  נדרש רוב של שלושה רבעים מהחברים מהמצביעים באספה. 

שבקיבוצים אשר בחרו בתחילה לנהל את הקונפליקט בסגנון של  מראיםואכן, ממצאי המחקר 

, לא הצליחו הרכיהם לא קיבלו מענוצבהם קולם של רוב החברים לא נשמע ושאו פשרה חלקית,  תחרות

לכפות על החברים את השינוי ועל כן ההתנהלות  שאי אפשרלהעביר את השינוי. בקיבוצים אלה הבינו 
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השילוב בין ההבנה של החברים שאין מנוס משינוי באורחות החיים ובין  בנוסף,מולם חייבת להשתנות. 

הקונפליקט. את מקומם של האיומים,  של ניהולהגנון לשינוי ס והובילהסתגלותם האיטית לרעיון השינוי 

אשר חשו שכעת  מהצדדים השונים, ההפחדות והלחץ החליפו הקשבה, הסברה, הכלה וכבוד. החברים

לצרכים שעולים, התרככו בדרישותיהם והדרך  התי וכנה למצוא מענייש רצון אמרכיהם נשמעים ושוצ

 להגעה להסכמות הייתה  קלה יותר.

ברגישות למהותו של הקיבוץ כקהילה הרוב הנדרש לשינוי התאפיינו  לגבישל הרגולטור הנחיותיו 

אין צורך , שגיסא (. התקנות קבעו מחד2016)מרגלית,  אשר חבריה הם אלה שיחליטו אם ברצונם להשתנות

בהסכמה של פה אחד לשינוי וכי די ברוב מיוחד כדי לשנות את תקנון הקיבוץ ואת המעבר לקיבוץ 

חלק מכל מערכת יחסים  שהוא ,קונפליקט הוא אלמנט חברתי בסיסי. קביעה זו נובעת מההבנה שדשהמתח

להימנע  היהי אי אפשרוככל הנראה  ,house , 2008)(Miall , Ramsbotham & Woodאנושית 

 75%לאפשר את השינוי יש צורך ברוב של  כדי, נקבע בתקנות שגיסא מאידך מקונפליקטים בחברה.

הרוב הנדרש חייבו את חברי הקיבוץ לשוחח, להקשיב, לכבד בדבר ההנחיות  מצביעים באספה.מהחברים ה

 החברים. רובה ולהגיע להסכמות, לפחות בין זה את ז

סגנונות הניהול השונים שאפיינו את הקיבוצים שהשתתפו במחקר, שכולם בחרו להפוך בסופו של 

ונות הימנעות וויתור. בסגנונות אלה הממד המייצג תהליך השינוי לקיבוצים מתחדשים, לא כללו את הסגנ

לים מענה מינימלי. את הדאגה לאינטרסים של האדם האחר הוא נמוך, כלומר צרכיו של אותו אחר מקב

ייתכן שסגנונות אלה לא אפיינו את אופן ניהול הקונפליקט בקיבוצים הנבדקים מכיוון שתהליכי השינוי 

יבוצים המתחדשים, התרחשו לאחר שהפרטים בקיבוץ עברו תהליך שבהם גובשה זהותם הקיבוצית של הק

החיים בחברה  יחידיםכמקומם עבור אותם חברי קיבוץ בשבו המיקוד החברתי עבר מהחברה אל הפרט. 

 קולקטיביסטית מאפשר להם לדאוג פחות לצרכים של האחר.

דמה שבמעבר נהיה למרות שבתהליכים שקדמו לתהליכי השינוי באורחות החיים בקיבוצים 

(, 2002מחברה קולקטביסטית לחברה אינדיבידואליסטית מחויבותו של הכלל לפרט נחלשה )אברהמי, 

 עם אלהשהשאלה המרכזית שהטרידה את רוב המתנגדים לשינוי הייתה מה יהיה  מלמדיםממצאי המחקר 

פרישה או  שאלה זו נשאלה בעיקר על חברים שמתקרבים לגיל .שלא יכולים להסתדר בכוחות עצמם

 לאחריו ולחברים עם צרכים מיוחדים. 

כשהחברים שתמכו בשינוי הבינו ששאלת הערבות ההדדית עומדת בבסיס ההתנגדות לשינוי 

ומקורה בחשש ובתחושת חוסר ביטחון, הם שינו את האופן שבו הם ניהלו את תהליך השינוי. מכיוון שגם 

עבורם סוגיה באותה שאפו לעצב, שות הקיבוצית ההחברים שתמכו בשינוי ראו בערבות ההדדית חלק מהז

בהם המגשר מסייע לצדדים השונים למצוא מכנה ש זו לא היוותה מחלוקת. בדומה לתהליכי הגישור

עליו הסכימו כל חברי הקיבוץ, שימש שהערבות ההדדית,  עיקרון(, כך 2010משותף שיחבר ביניהם )נפתלי, 

 גשר בין הקבוצות. 

השיח בין הקבוצות ונראה כי נעשה מאמץ הדדי לקיים שיח שתנה העתה, כשנמצא הגשר, 

בהם היו בתחילת תהליך השינוי  שקבלה. בקיבוצים השונים, גם כאלה על סובלנות ועל המושתת על כבוד, 

הרגעה. הובלת תהליך בהסברה ובהכלה, בכעסים ומתחים, התקיימו שיחות רבות שהתאפיינו בהקשבה, 

בכל קיבוץ את הדגם של ערבות הדדית שהיה נכון בעבור רוב חבריו ואפשר את  היצרהשינוי באופן הזה 

 . 75%העברת השינוי ברוב של 
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ה ההבנה של יתגשר נוסף שחיבר בין הקבוצות השונות בשאלת זהותו המשתנה של הקיבוץ הי

יצא לשינוי  קיבוץהשחברי הקיבוץ, שללא שינוי באורחות החיים, הקיבוץ לא יצליח לשרוד לאורך זמן. בין 

משברי, לכל הקיבוצים שהשתתפו במחקר לא  החל את השינוי במצבהוא שכלכלית ובין  בעמדת חוזק

 טרם המשבר.הייתה יכולת להמשיך ולהתנהל באופן שבו הם התנהלו 

הזהות המתגבשת  בשאלתלסיום, לערבות ההדדית היה תפקיד משמעותי בפתרון הקונפליקט 

גורם מחבר בימים הסוערים שעברו על חברי הקיבוצים ההדדית הייתה  רבות בקיבוצים המתחדשים. הע

שהאינדיבידואליזם תופס אף על פי הקיבוץ משתנה, שאף על פי שבתקופת השינוי. ההבנה של החברים 

אחריות על עצמם ועל בני משפחתם, הדאגה למי  קבלשהחברים מצופים ל אף על פימקום מרכזי יותר ו

 הרגיעה רבים מהם. -ת עצמו נותרת בעינה בכוחושלא יכול להסתדר 

היה כוח מאחד שתמך בשיפור תפקודה לקונפליקט בשאלת הזהות המתגבשת בקיבוץ המתחדש 

להשיג התפתחות,  כדילפתור בעיות שימש הזדמנות הקונפליקט . (2012של המערכת החברתית )זימל, 

ליקט התחדדה זהותם המשתנה של באמצעות הקונפ;Rothman, 2014 (Rahim, 2001צמיחה והתחדשות )

והתיישבה עם מי שהם ועם מי שהם שואפים להיות:  חברי הקיבוץ המתחדש שבמרכזה הערבות ההדדית

את חיי היחד, את ומעמיקה  שהזהות הקולקטיבית שלהם מממשת את החברתיות שלהםחברי קהילה 

 (.2014; צור, 2000)בן רפאל,  האחריות ההדדית ואת הסולידריות החברתית

 מגבלות המחקר  5.5

חקר מקרה יכול ללמד על האופנים שבאמצעותם רעיונות, סמלים, שפה והתנהגויות הופכים למערכת של 

 יו.חי, יש להתייחס למגבלותכדי שנוכל ללמוד מהמחקר הנוכ(. 2016פעולות והתנהגויות )יוספון, 

ם, כוללת תיאור עשיר קר שנבחרה, חקר מרובה מקרישיטת המח – חסרונות הכלי המתודולוגי .א

המבוסס על ראיונות ומסמכים שונים. תיאור זה שופך אור על חלק מדמותה ומאופייה של הערבות 

, הוא לבטח פוסח על עם זהההדדית בקיבוצים המתחדשים ועל הגורמים והתהליכים שעיצבו אותה. 

המחשבות, החוויות   יכולה לכלול את כל אינהאחרים. שיטת מחקר זו, בדומה לשיטות מחקר אחרות, 

 והשיקולים שהתרחשו ומתרחשים בקיבוצים הנחקרים.

בנוסף, המחקר בחן את הערבות ההדדית בעשרה קיבוצים ברחבי הארץ, על מאפייניהם 

(, למחקר זה  אין 2009מאפיינים הייחודיים לו )סדן,  ,לכל קהילהו כמ, ם. מכיוון שלכל קיבוץיהייחודי

 .(  Yin,1994;2002ייה של הערבות ההדדית בקיבוצים אחרים )יוסיפון, דמותה ואופ עליכולת הכללה 

רצייה חברתית. כל המרואיינים ידעו במה עוסק המחקר.  אוההנובע מכלי המחקר  ףנוס אתגר

י המדיניות הנוגעת לערבות ההדדית בקיבוצם. קיימת אפשרות חלקם אף היו או עודם ממעצב

רכי המחקר. ושאלותיי באופן שנתפס על ידם כמתאים לצ שתשובותיהם הושפעו מהרצון לענות על

בין ממצאים שנמצאו בראיונות אחרים בקיבוץ  השוואההתמודדות עם מגבלה זו נעשתה באמצעות 

 הנחקר ובמסמכים שנאספו.

ואת של החוקרים בשדה המחקר  מדגיש את מיקומםהמחקר האיכותני -הניסיון האישיהשפעת  .ב

 & Denzinפיסותיהם ומאפייניהם האישיים על המחקר )השפעת עמדותיהם, ערכיהם, ת

Lincoln,2000 בניית בשנים האחרונות (. במסגרת עבודתי כעובדת סוציאלית קהילתית אני מלווה

לתהליכים דשים שעברו משבר חברתי. במסגרת עבודתי אני עדה תהליכים קהילתיים בקיבוצים מתח

 יותהקיבוץ ועל בניית הקהילה. עובדה זו עשויה לה מעורבת בתהליכים המשפיעים על זהות שונים ואף
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 הייתה יתרון בהכרת הנושא ובהבנת הסוגיות הנחקרות. בד בבד, מעורבותי בסוגיות הנוגעות למחקר

יפגע באובייקטיביות המצופה ממני שלי כחוקרת. כדי שניסיוני בשטח לא עלולה לפגוע באובייקטיביות 

כל אחד מהגורמים והנושאים הנחקרים ממספר על  ם השקעתי מאמצים להשיג נתוני כחוקרת

ממקורות שונים. התבססתי במחקר הן על עדויות בעל פה הן  על ניתוח תוכן של מקורות בכתב 

 וביצעתי  השוואות והצלבות מידע.

למרות מגבלות המחקר שתוארו בחלק זה נראה שהנתונים שנאספו במסגרתו בכלל והראיונות  

להעשרת הידע הקיים בנושא הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש ולהבנת תהליכים  שהתקיימו בפרט, תרמו

 חברתיים המתקיימים בקהילות משתנות.

 המלצות למחקרים עתידיים  5.6

מחקר זה עסק בדמותה ובאופייה של הערבות הדדית בקיבוץ המתחדש ובתפקידה בפתרון הקונפליקט 

סקירת הספרות, ממצאי . ונמשכת עד היוםצים בעקבות משבר הקיבושהחלה להתגבש בשאלת הזהות 

ת שנדונו בפרק זה מעוררים סקרנות להמשיך ולהעמיק בנושא זה ולברר את השאלות והמחקר והסוגי

 שאלות נוספות מכיווני חקירה נוספים., וכן ושנבדק

בתוך כלל המחקר התמקד בניסיון להבין מהו מקומה של הערבות ההדדית בזהות הקיבוצית 

מהי דמותה של הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש ומה היה בקיבוץ המתחדש, ם שהתרחשו השינויי

 המתגבשת ובפתרונו.תפקידה של הערבות ההדדית בקונפליקט שנוצר סביב שאלת הזהות 

הקיבוצים שנבדקו במחקר הנוכחי עשו שינוי באורחות החיים והפכו לקיבוצים מתחדשים 

ם החיים כיום בקיבוצים אלה לקחו חלק בתהליכי השינוי בראשית שנות האלפיים. רבים מהחברי

יום. רבים מהם הבקיבוצם, השפיעו על עיצוב דמותה של הערבות ההדדית בעת השינוי ומשפיעים עליה גם 

 פירותיה של הערבות ההדדית כיום. נהנים מ

אנשים  במהלכם יותר ויותרוים, דמוגרפיבקיבוצים השונים מתרחשים בשנים האחרונות שינויים 

שלא גדלו בקיבוצים ולא ינקו את עקרונות השוויון והערבות ההדדית הופכים להיות חברים מן המניין, 

. בנוסף, בקיבוצים שונים חיים זה לצד זה וממלאים תפקידים מרכזיים בקיבוץ ומשפיעים על מדיניות

מעניין לחקור לה יהיה לנוכח שינויים אחברים, חברים בעצמאות כלכלית, חברי אגודה קהילתית ועוד. 

שהתרחשו בהם  דמותה של הערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשים אתמקומה ו את בעוד מספר שנים

 שינויים דמוגרפיים.

ת קיומה של הערבות ההדדית על ידי גורמים חיצוניים לקיבוץ. מחקר עתידי נוסף יעסוק באכיפ

בהן נכתב באופן מפורש שעל קיבוץ ש, 2005במחקר הנוכחי נמצא שלתקנות האגודות השיתופיות משנת 

המבקש לשנות את סיווגו ולהפוך לקיבוץ מתחדש לכלול בתקנונו גם הוראות בדבר קיומה של ערבות 

מעניין לבדוק יהיה דמותה של הערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשים.  הדדית, הייתה השפעה על עיצוב

ם נבדקת גם לאחר שהקיבוץ הפך לקיבוץ אם מידת קיומה של הערבות ההדדית בקיבוצים המתחדשי

מתחדש, על ידי מי ובאילו אמצעים. עוד יהיה מעניין לבדוק מה קורה לקיבוץ אשר לא מקיים את דרישות 

 ההדדית.הרגולטור בדבר הערבות 

עוד מחקר עתידי מומלץ יעסוק בקונפליקטים בקיבוצים ובדרכים לניהולם. המחקר הנוכחי עסק 

שעשוי לתרום  ,תוך התייחסות לערבות ההדדית. מחקר עתידימות המתגבשת, בקונפליקט סביב הזה

הנוצרים בקהילות קטנות בכלל ובקיבוצים בפרט, יבדוק מהם הנושאים מעוררי  להבנת הקונפליקטים
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הקונפליקטים בקיבוצים, מי הם השחקנים המרכזיים באותם קונפליקטים ומהן הדרכים המקובלות 

 .הקונפליקט לניהול

 

 המלצות לפרקטיקה  5.7

קפים מגוון רחב של הקיבוצים שנחקרו בעבודה זו נבחרו לשמש כמקרי בוחן מתוך מחשבה שהם מש

המלצות יישומיות לחברי הקיבוצים, אפשר להסיק אנשים, מצבים ושיקולים. מתוך ממצאי המחקר 

 :לחברי קהילות ייחודיות ולממלאי תפקידים בקהילות שעוברות שינויים ערכיים

 הערבות ההדדית משמשת מרכיב ייחודי בזהות הקיבוצית ומסייעת בגיבוש הזהות הקולקטיבית של .1

(. הערבות ההדדית מסייעת ביצירת הגבולות הסימבוליים שבאמצעותם חברי 2000חברי הקיבוץ )בן רפאל, 

ות הקהילה הקיבוצית מייחדים את עצמם, משמרים את מעמדם ביחס לקבוצות אחרות ומייצרים גבול

יבוצית להמשיך ולשמר את האופי המיוחד של המסגרת הק כדי(.  (Molnar and Lamont, 2002חברתיים

( ובכך לאפשר בחירה בסגנון חיים לאזרחי ישראל שרוצים לחיות 2014ואת ייחודה הקהילתי )עמית כהן, 

רתית )איליי, בה מעמיקים את חיי היחד, האחריות ההדדית והסולידריות החבשחיים קהילתיים בחברה 

להמשיך  כדיקיבוצית. ( חשוב ומומלץ לשמר את הערבות ההדדית כעוגן מרכזי בזהות ה2014; צור, 2018

תהליכי  עקבולשמר את הערבות ההדדית בקיבוצים, חשוב שחברי הקהילה הקיבוצית, שהולכת ומשתנה 

מיועדת, מהן גבולותיה  לעצמם מהי ערבות הדדית, למי היא יגדירו, בההצמיחה הדמוגרפית המתרחשים 

 ומהי תרומתה לשימור הזהות הקיבוצית.

מרכיב מרכזי בבניית קהילה ובחידושה )ארנון  שהואזוק ההון החברתי . הערבות ההדדית תורמת לחי2

(. ההון החברתי מתבטא בטיב היחסים בין חברי הקהילה ובנכונותם לשתף פעולה ביניהם, 2009ושמאי, 

(.  ההון החברתי, 2017; ביליג ופרידמן, 2008עם משברים )ביליג וסוקראוט,  ומאפשר התמודדות מוצלחת

 ,(, תורם לתחושת הקהילתיות2016פרטי כאחד )מלחי, -דיבידואליציבורי ונכס אינ-נכס קולקטיבי ואשה

וגורם מפתח בקידום פיתוחה של הקהילה, בחיזוקה, בריבוי  המשמשת משאב התמודדות קהילתי

 ,Talo, Mannarini, & Rochiraיה האנושיים הפנימיים ובהעצמה חברתית ) המקסימלי של משאב

דרך מעשים של עזרה  צומחת מלטה, מחברי הקהילה, (.תחושת הקהילתיות מתחזקת כאשר היא2014

הדדית ותחושת שייכות קהילתית וגם, במקביל, מלמעלה, כאשר היא מקבלת תמיכה  מהמנהיגות 

 (. 2016גרודופסקי, מלכה  וברנד,  -שההמקומית וממערכות ארגונית )מ

שת שבמחקרים נמצא שבקיבוץ קיימת פלטפורמה המחזקת ומעודדת את תחו אף על פי

הקהילתיות בין חבריו ושקיבוץ הוא צורת התיישבות שזוכה לתמיכה וגיבוי רחבים יותר של המנהיגות 

 ,Glynn; 2016 ,מלכה  וברנד גרודופסקי,-; משה2011יקוביץ ועתר,  (המקומית והמערכות הארגוניות

1981; McMillan & Chavis, 1986ית )ביליג (, ערבות הדדית אינה מאפיינת רק את הקהילה הקיבוצ

לסייע לקהילות בעלות  כדילפיכך,  (.2013; 2002שרעבי ; 2001; סמוחה, 2016מלחי,  ;2017ופרידמן,

חזק את תחושת הקהילתיות בקרב חבריהן, מאפיינים ייחודיים להעשיר את ההון החברתי המצוי בקרבן ול

רעיון וביישומו ולהעשיר על ממלאי תפקידים בקהילות לעודד ערבות הדדית בין חברי הקהילה, לתמוך ב

 בהם הערבות ההדדית מתקיימת, בהתאם לאופייה ולרוחה של הקהילה. שאת האמצעים 

מתרחש כאשר יחיד או הוא ו ,שיתחלק מכל מערכת יחסים אנוו קונפליקט הוא אלמנט חברתי בסיסי. 3

ביחס לאינטרסים, משאבים, חלוקים בדעותיהם עם יחיד או קבוצה אחרים ומתנגדים להם קבוצה 
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. לאופן (De-Dure & Gelfand, 2008; Fanley, 2010אמונות, עמדות, ערכים או התנהגויות החשובים להם )

הקונפליקט תיים העתידיים שלהם. כאשר מתנהגים אנשים בקונפליקט יש השלכות על הקשרים החברשבו 

מתבטא בתחרות תוך כדי ייצוג אמיתי של האינטרסים של כל פונקציה בשיפור הנתונים, בניתוח יעיל 

 (. Rahim, 2001;1988קרן, ; 2007הוא מועיל לחברה ומחזק אותה )אלברשטיין, ,ובתוצאות טובות יותר

לסייע להן לאמץ , יש מהם להיבנות ולהתחזק שקהילות שחוות קונפליקטים יצליחו להיתרם, כדי

הבנה, הכלה  תוך הקשבה,מ(. בגישה זו, הקונפליקטים ינוהלו 1976Thomas ,את הגישה של פתרון בעיות )

וכבוד כלפי כל הצדדים המעורבים. גישה זו תסייע לקהילה להישאר מלוכדת ומגובשת ולהעצים עוד יותר 

 עתידיים.את יכולת ההתמודדות שלה עם אתגרים 
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 מקורות ת רשימ.  6

 מינהל המחקר, משרד הכלכלה.   :ירושלים .2006פעילות התנדבותית בישראל . (2010)אחמד, ו. -אבו

 רמת אפעל: יד טבנקין.לקסיקון הקיבוץ.  . (1998)אברהמי, א. )עורך(, 

 רמת אפעל: יד טבנקין. בעיני חבריו. 2000קיבוץ  .(2002 )אברהמי, א.

(. מניעים, ציפיות ותוצאות של מהפכת המיזוגים והרכישות בתעשייה 2013וקרול, י. )אדור, ר.  אדום, ש.,

 .1,85-106)-,60 (4רבעון לכלכלה . הקיבוצית

. העתקת מקום המגורים של בני קיבוצים ובני זוגם ממרכז הארץ לקיבוצים בפריפריה. (2018)איליי, ת. 

 , ישראל.רמת גן ,אילן-בר חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת

הוצאת הספרים חיפה:   -סמאגנהוצאת הספרים ע" י"ל  ירושלים: תורת הגישור. .(2007)אלברשטיין, מ. 

 .של אוניברסיטת חיפה 

 תל אביב: עם עובד, אפיקים.דיוקן.  - הצבר. (1997)אלמוג, ע. 

הפרט במעבר הקיבוץ ממשבר  חווית - הסובייקטיביות של הקהילתיות. (2020)ח. ושמר, א.  אריאל,

חיפה:  –רמת אפעל: יד טבנקין . 2020קיבוץ (. שמר. )עורכיםא. ו בן אליעזרר.  :בתוך. להתאוששות

 אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי.

 .פריית פועליםתל אביב: ס ילדות וחברה: פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן.. (1960 )א.ה. אריקסון,

. בית לבן, גג אדום, דשא ירוק וקהילה. הגירה לפריפריה הצפונית: מאפיינים, (2009)ארנון, ש. ושמאי, ש. 

מחקרים חדשים עבאסי )עורכים(,  ומ.זלטנרייך, י. גורן, ח. גרוסמרק, צ. מניעים ושביעות רצון. בתוך: 

 חי.-ת תלהמכללה האקדמי (.417-388)עמ' של הגליל ,ספר העשור לכנס מחקרי גליל

השתקפותם של מאפייני "החרדיות המודרנית" בראי תופעת (. 2017) ארי, ע. -בן-תירוש. ובארט, ע

 .108-87, 17,תרבות דמוקרטית הגירושין.

. המרכז האוניברסיטאי אריאל החוסן הקהילתי של יישובי מטה בנימין. (2008)סורקאוט, ש. וביליג, מ, 

קעת הירדן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, השירות המו"פ האזורי שומרון וב שבשומרון,

 לעבודה קהילתית, מועצה אזורית מטה בנימין, המדור לעבודה קהילתית.

 הצעירים להישארות החברתי ההון הערכת של תרומתה: המשכיות, נאמנות, קהילה. (2016) .מ, ביליג

 .267-239(,3) 50, ההתנהגות למדעי רבעון: מגמות. הדתי בקיבוץ

. שילוב בני נוער מתנדבים בצוות חירום יישובי )צח"י( כתהליך לשינוי והעצמה (2017)נ.  ביליג, מ. ופרידמן,

 .23,90-62,סוגיות חברתיות בישראלשם. -חקר מקרה ביישוב בר -קהילתית 

מפגשים בין תרבותיים במוסדות להשכלה גבוהה. "אנחנו" ו"הם": לקראת רב . (2015)בן ארי, ל. 

 .19,8-6, סוגיות חברתיות בישראל. תיות?תרבו

חיבור לשם  ני גוש קטיף.וקום מפייש פתרון לכל מתיישב: היבטים קהילתיים של ש.  (2010)בן יוסף, ש. 

 אילן, רמת גן.-קבלת תואר שלישי, , אוניברסיטת בר

 . רמת אפעל: יד טבנקין.מהפכה לא טוטאלית. (1996)בן רפאל, א. 

 תל אביב: רמות. חברה במראה.)עורכת(.   הרצוג ח. בתוך:זהות קולקטיבית בישראל.  (.2000בן רפאל, א. )

יד טבנקין: רמת  .קיבוץ סיכון ההישרדותה(2011).ץ מ., גץ, ש., אברהמי, א. ואורחן, א בן רפאל, א., טופל,

 ס.מאגנ הוצאת הספרים ע" י"ל: ירושלים-אפעל 
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יד רמת אפעל:  –מוסד ביאליק: ירושלים. דרכים מתפלצות הקיבוץ על.  (2009)בן רפאל, א. וטופל, מ. 

 טבנקין. 

 .19-11, 42,  עת למחשבה ישראלית-תכלת: כתב. הציווי הציוני. (2011)ברוורמן, ת. 

 . 47,215-191האגודה הישראלית לכלכלה, . קורבן מסובסד: תמיכת המדינה בדת בישראל. (2000)ברמן, א. 

 -והשלכותיהן  21-ל תרבות ודעת : תמורות במאה החינוך לחברה ש(. 2013ברנדס, ע. ושטראוס, ע. )

. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית 21-המלצות להתאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה

 היזמה למחקר יישומי בחינוך. -למדעים 

כתב  - ילוי דעת. ג(. אנחנו יותר משפחה עכשיו: אוכל, אימהות ומשפחה בקיבוץ המופרט2012גביעון , ל. )

 .1.119-99 תחומי לחינוך, חברה ותרבות-עת רב

, 51ביטחון סוציאלי, . הזיקה בין רמת דתיות לדפוסי התנדבות ותרומה בישראל. (1998)ב.  א. ולזר, גדרון,

56-44. 

 .יד טבנקין :. רמת אפעלהקיבוץ והשכונה הקהילתית –יחד או לחוד . (2008)גלס, מ, 

. רביזאוי, ו-פוגל ס.מבט מגדרי. בתוך:   –ניית המרחב  הביתי בקיבוץ העירוני 'רשת' (. הב2013גנני, א. )

 סי"ל מאגנ שהוצאת הספרים ע" :ירושלים .נשים בקיבוץ ובמושב :לציבורי הפרטי יןב. )עורכות( שרעבי

 יד טבנקין.אפעל:  רמת –

בה קהילתיות על תחושת האישיים של משתכני שכונות הרחהשפעת המאפיינים  (2012)..גרינברג, ז

 .91-105(, 81/82, )הגאוגרפיבאופקים  השייכות שלהם למקום החדש.

עיוני משפט, מיסים וקהילה:  על מיסוי הקיבוץ המסורתי והקיבוץ המתחדש.   (.2013)א.  דגן, צ. ומרגלית,

 .508-461, לו

 ,שם קבלת תואר מוסמך. חיבור לבמושבי העובדים בתקופת המנדטלבד"   -"אישה. (2017) הרפז, ד.

 אילן, רמת גן. -אוניברסיטת בר

שראל ויהודי התפוצות. י. החברה הישראלית בין היבדלות לסולידריות: מדינת (תשע"ה). (2016) וסרמן,י.

     . 103- 109,ז' ,עמדו"ת 

 .הקיבוץ המאוחד תל אביב: .כיצד תיתכן חברה. (2012) זימל, ג.

חברה . (. נשים מוכות בחברות קולקטביסטיות: סוגיות בהתערבות ובהעצמה2007חאג' יחיא, מ. וסדן, א. )

 .451-423(, 3ורווחה, כ"ז )

. חוברת , שינוי, המשכיותמשבר - הקיבוץ במפנה המאה. מגמות בתהליך השינוי בקיבוץ .(1995)טופל, מ. 

 .יד טבנקין :רמת אפעלט"ו. 

גוריון -מכון בן :גוריון בנגב-אוניברסיטת בן. המנהלים החדשים: הקיבוץ על דרך אחרת .(2005)טופל, מ. 

 יד טבנקין.רמת אפעל: - גוריון-לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן

 .ויד יערי יד טבנקין . רמת אפעל:אתגר השיתופיות(. 2018ונדיב, ד. ) .מ טופל,

)עמ' . מסורות וזרמים במחקר האיכותני  )עורכת(,צבר  -בן יהושענ. בתוך:  .חקר מקרה .(2002).יוסיפון, מ

 אור יהודה: דביר.(. 305-257

מסורות וזרמים במחקר האיכותני:  (,)עורכת  צבר -בן יהושע נ. (.  חקר מקרה. בתוך:2016יוסיפון, מ. )

 מכון מופת.תל אביב: (. 216-197. )עמ' וכלים מתקדמים תפיסות, אסטרטגיות
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א. חובב, מ. . עבודה סוציאלית קהילתית בישראל: בין עבר לעתיד. בתוך: (2012)יצחקי, ח. ובוסטין, ע. 

הקיבוץ המאוחד  : .  תל אביב( 237-213)עמ'עבודה סוציאלית בישראל.עורכים(, ) קטןוי.  לוונטל, 

 עבודה הסוציאלית.בשיתוף האגודה לקידום ה

 המכללה למנהל. לקסיקון חברתי.. (1994)יציב, ג. 

קיבוצים לפי הדגם המסורתי והדגם המופרט: השפעתם על תמיכה  (. 2011.  )ע מילוא,. ויקוביץ, א

עת -גרונטולוגיה: כתב .חברתית, על ביטחון לגבי העתיד ועל רווחה נפשית של חברים ניצולי שואה

 .29-51,  3 (1) 8בנושאי הזקנה,

 .351-265, חברה ורווחה, ח'. . שימוש מכוון בקונפליקט בעבודה קהילתית(1988)כנען, ר. 

 ,ויזל )עורכות( -לבר. ו קסן ל. . עבודה קבוצתית בחברה רב תרבותית. בתוך: (2002)ויזל, ר., קסן , ל.   -לב 

 : צ'ריקובר.תל אביב עבודה קבוצתית בחברה רב תרבותית.

איכותני. גישה איך לראיין למחקר )מחברת( .   ג'וסלסוןר. (. נרטיב אישי כפתח דבר. בתוך 2015)ליבליך, ע. 

 מכון מופ"ת.תל אביב: (.  28-9. )עמ' התייחסותית

ספר היובל.  -אישים ומעשים בישראל אהרוני )עורכים(, ומ.  אהרוניש. . הקיבוץ. בתוך: (1998)לפיד, א. 

 .מקסם :כפר סבא

  כים.ער בין הישרדות לשמירת -. הקיבוץ בסביבה משתנה(2006)אפלבום, ל. ויהודאי, מ. לפידות, א., 

 .7-27,66אופקים בגאוגרפיה, 

ר. ושגיא א.מאוטנר,  מ. . הרהורים על רב תרבותיות בישראל. מתוך(1998)מאוטנר, מ. שגיא, א. ושמיר, ר. 

 וניברסיטת תל אביב: רמות.. ארב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודיתשמיר )עורכים(, 

עיוני מתיקון הפרט לתיקון החברה.  -. שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה(2012)מור, ש. 

 .150-97,לה ,משפט

. חיבור לשם קבלת הבניית זהות בקרב זקנים מופלגים בקיבוץ שיתופי משתנה .( 2013)נאור, א. -מזרחי

 . : תל אביבאביב דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל

מחקר  :. משרד הכלכלההון חברתי והשלכותיו על השתלבות בעבודה של המגזר החרדי. (2016)א.  מלחי,

 וכלכלה.

 'ל, משפט מחקרי. המדינה ומשפט המשתנה לקיבוץ המעבר הליך? תאגיד או/ו קהילה. (2016). א, מרגלית

(2),344-291. 

מחקר: תמונת המצב של אזור עוטף עזה מנקודת דוח . (2016) גרודופסקי, מ., מלכה, מ. וברנד, ד.-משה

 מבטם של תושבים במועצות האזוריות. מיפוי של צרכים עכשוויים, נכסים קהילתיים ותקוות לעתיד.

 המכללה האקדמית ספיר, בית הספר לעבודה סוציאלית.

 .19-27,166 שמעתין, .הדדית ערבות מול אישית אחריות יריחו: חרם מעילת. (( )תשס"ז2007)נבו,י. 

 אביב: מסדה.. תל מעשה הגישור(. 2010נפתלי, י. )

 . הקיבוץ המאוחד :תל אביב שיטות לשינוי חברתי. -עבודה קהילתית.  (2009)סדן, א.  

שביט  ,זיערוא.  יהודים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בתוך: -.  יחסי ערבים(2001)סמוחה, ס. 

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה.-. תל מגמות בחברה הישראלית)עורכים(, 

 .יד טבנקין :רמת אפעל  ערכים ונכסים. - חצר הקיבוץ. (2014) כהן, ע. -עמית

javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/94E7H1B9I9XBHLXQFMKTH77B49TGMQ8D1DLTGRFLMS4SKVG1LY-01273?func=service&doc_number=000452929&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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 שרעביר. ו ביזאוי-פוגלס.  בתוך: .ניכרת האישה מציאות אין שם. (2013)ביז'אוי, ס. ושרעבי, ר, -פוגל

י"ל  ש הוצאת הספרים ע" ירושלים:)מבוא(. . נשים בקיבוץ ובמושב -בין הפרטי לציבורי, )עורכות(

 .יד טבנקין רמת אפעל: -סמאגנ

 .יד טבנקין :רמת אפעל חוסן הקהילה: הון חברתי בקיבוץ. .(2007)פווין, א. 

 בישראל, חברתיות סוגיות .הקיבוץ של הארגונית בתרבות שינויים: מתחרים ערכים. (2014). א, פווין
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 .  נספחים 7

 פרוטוקול מנחה לראיונותנספח א: 

 כללי: .א

, תפקיד בקיבוץ כיום, קבקיבוץ, עיסומצב משפחתי, סטטוס בקיבוץ, וותק פרטים אישיים: גיל,  .1

 תפקידים בקיבוץ בעבר, מספר שנות השכלה.

רקע על הקיבוץ: מתי נוסד, על ידי מי, מתי עבר שינוי, באילו נסיבות, מה מצבו כיום מבחינה  .2

 כלכלית, דמוגרפית וחברתית.

 

 יין:ערבות הדדית בעיני מרוא .ב

 ?עבורךת מהי ערבות הדדי .3

 למה לדעתך צריך ערבות הדדית?  .4

 מי לדעתך צריך להיכלל בקבלת ערבות הדדית? מדוע? .5

 מי לדעתך לא צריך להיכלל בקבלת ערבות הדדית? מדוע? .6

האם הערבות ההדדית צריכה להיות מוגבלת רק לסיוע לנזקקים/ חלשים או שהיא צריכה להינתן  .7

 מקרים?גם במקרים אחרים? אילו 

 יכים להיות גבולות לערבות ההדדית? מהן? האם לדעתך צר .8

 

 ערבות הדדית בתקופה שבה הקיבוץ היה שיתופי ובתקופת השינוי באורחות החיים .ג

 האם ובאילו דרכים התקיימה ערבות הדדית בקיבוצכם בעבר? .9

 אילו אוכלוסיות/ פרטים נהנו מערבות הדדית? באילו דרכים? מתי זה התרחש? .10

 ותדוגמאבות הדדית? באילו מקרים אפשרתם קבלת ער .11

 ותדוגמאבאילו מקרים לא אפשרתם קבלת ערבות הדדית?  .12

 ותדוגמאהאם היו מקרים בהם ערבות הדדית ניתנה לטובת צמיחה, התחזקות, גדילה וכד'?  .13

 האם הייתה אוכלוסייה שנהנתה יותר מהערבות ההדדית? מי היא הייתה? מדוע דווקא היא? .14

 לקבל ערבות ההדדית? מי היא הייתה? מדוע דווקא היא?תה אוכלוסייה שלא אפשרו לה האם היי .15

 מה היה היחס של הקהילה לאותם אנשים/ קבוצות שנתמכו  בערבות הדדית? .16

 מה היה היחס של אותם פרטים/ קבוצות שקיבלו ערבות הדדית לקהילה?  .17

 את אותן התקופות?האם היו תקופות בעבר בהם השתנתה הערבות ההדדית? מה אפיין  .18

 הזמן שבה אתה רואה את השינוי שעליו דיברת? מהי נקודת .19

מה לדעתך גרם לשינוי בערבות ההדדית באותן תקופות שתיארת? איך הוא קרה? ממה הוא  .20

 הושפע?

 האם בתקופה שלפני השינוי היו חילוקי דעות לגבי הערבות ההדדית? סביב אילו נושאים? .21

 השונים בוויכוח שנוצר?מה היו הנימוקים  .22

 לאפיין את האנשים שהחזיקו בדעות השונות?האם וכיצד ניתן  .23

 כיצד נראו אותם חילוקי דעות? מה היה טבעם וכיצד התנהלו?  .24
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 האם זכורות לך ישיבות/ החלטות בנושא? .25

 האם אותם חילוקי דעות נפתרו? באילו דרכים? .26

 בנושא? מיהם? מה היה תפקידם?האם היו גורמים שסייעו לפתרון חילוקי הדעות  .27

)שתורגמו  מתחדש ץבקיבו ההדדיתהמלצות ועדת בן רפאל בנושא הערבות  האם אתה מכיר את .28

 בהמשך לתקנות בנושא הערבות ההדדית(?

האם התקנות בנושא הערבות ההדדית  השפיעו על התייחסות הקיבוץ לסוגיית הערבות ההדדית?  .29

 באילו דרכים?

? סביב אילו קיבוץ לגבי יישום התקנות בנושא הערבות ההדדיתהאם היו חילוקי דעות ב .30

נושאים)רמת ההכנסה המינימלית )מעל התקנות(,  צורת הבטחת הקרן או שיטת היישום, מגבלות 

 ותנאים וכד(.  מה היו הדעות השונות ומה היו הנימוקים?

ו בזמן יישום האם ניתן לאפיין את האנשים שהחזיקו בדעות השונות שלפני יישום התקנות א .31

 התקנות?
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ABSTRACT 

The Kibbutz has been perceived for many years as a singular form of communal residence combining 

achievements in agriculture and industry, and volunteering for national missions together with 

values of equality, cooperation and mutual support (Amit-Cohen, 2014). In the second half of the 

1980s, many kibbutzim experienced economic and moral shock waves that caused its members feel 

as if they were 'falling from grace' (Pavin, 2007). These shock waves, the result of an economic 

meltdown, evolved into a crisis of ideology, also known as the Kibbutzim crisis (Glass, 2008). This 

fracture, ever present during the 1980's, became a structural and ideological crisis that came to the 

fore in all aspects of Kibbutz communal life and organizational structure, for both the individual 

Kibbutz and the National Kibbutz Movement in general (Avrahami, 2002; Edom, Adur and Carrol, 

2013). 

 The Kibbutz crisis was a wholly unsettling and tragic experience that rocked the lives of 

thousands of families and individuals (Pavin, 2007; 2014), and brought about profound andfar-

reaching transformations in ideological perceptions; economics; organizational structures and the 

social-demographic fabric of the communities (Amit-Cohen, 2014). One such significant 

transformation gave rise to the individualistic approach that gradually degraded values of equality 

and partnership in various domains of life (Avrahami, 2002; Margalit, 2016). The process of 

transferring the responsibility from the collective to the individual created a new reality whereby it 

was no longer clear under which conditions and through what means responsibility lay - the 

individual or the collective (Ben Rafael &Topel, 2009). 

 Hence, these changes raised new problems, controversies and conflicts (Ben Rafael et al., 

2011) among the kibbutz members. Consequently, various social and economic interest groups 

developed and consolidated against one another (Avrahami, 2002). One of the main controversies 

emerged vis-à-vis the issue of the Kibbutz image and identity in light of the financial difficulties and 

the decline of the ideal of the kibbutz (Ben Rafael et al., 2011). More specifically, a fundamental 

question was raised regarding the nature and implementation of mutual responsibility in light of the 

changing reality. 

 In order to overcome this conflict, many kibbutzim began to undergo processes of definition 

and consolidation of distinct identity. These processes regarded specifically features of the equality- 

and solidarity-based community life; the cooperative ideal; the role of the individual in relation to the 

collective; and the principal of mutual responsibility (Avrahami, 2002; Ben Rafael &Topel, 2009).  

The principal of mutual responsibility which was a core controversy among Kibbutz members 

at the initial stage of the crisis later became the foundation for reformulating a new vision and 

identity. It also assisted the Kibbutz communities in their efforts to extricate themselves from the 

crisis and to rebuild on a new path (Ben Rafael, 1996; Pavin, 2007; Palgi, 2007; Ganani, 2013).  



II 

 

This study seeks to examine the role and quality of mutual responsibility in the renewed 

Kibbutz in light of the actual changes in communal life and ideology of the Kibbutzim, specifically, the 

role of mutual responsibility in the altered balance between individualism and collectivism. 

Furthermore, this study explores the understanding of the role of mutual responsibility to overcome 

the conflict in the process of consolidating the kibbutz identity.  

The study aims to enrich our understanding regarding the place, role and nature of the value 

of mutual responsibility in the renewed Kibbutz. Additionally, it seeks to increase knowledge 

regarding social processes that communities undergo while contending with modern processes and 

the ways in which they deal with altering values that redefine identity.  

In accordance with the theoretical literature which discusses the change of values within the 

transforming Kibbutz community and its effect on identity (Palgi, 2007; Ben Rafael &Topel, 2009; 

Dagan & Margalit, 2013) and brings to the fore identity conflicts and coping mechanisms ( Shavit, 

Levi & Ben-Porat, 2013; Rothman, 2014; Brewer, 2001), this study examines the place and role of 

mutual responsibility, and its role in both creating and solving the conflict within the renewed 

Kibbutz 

The method utilized was that of a case study as it enabled a more profound and elaborate 

understanding of complex social processes such as the processes of change that the Kibbutzim 

experienced, the conditions that propelled them and the specific context in which they took place 

(Yusifun, 2016; Yin, 1994).  

All the participating Kibbutzim in this study underwent a change in their communal lifestyle 

and were renewed after the year 2000. To reduce the risk of bias, Kibbutzim were selected from 

different geographical regions within Israel. In each region, we chose two Kibbutzim with differing 

characteristics such as economic situations, the selected model of change, and demographics. The 

initial information regarding these differing characteristics in the various geographical regions was 

received from functionaries in the Kibbutz society who are familiar with many of the Kibbutzim and 

their particular characteristics.  

The data gathering process included semi-structured interviews with approximately past and 

present 70 community members and functionaries. Additionally, documents from the participating 

Kibbutzim, the National Kibbutz Movement and the Register of Cooperative Societies were gathered 

and analyzed.  

Data processing and analysis took place in three stages: 1. Separate analysis of data and 

further division into categories of content. 2. Determining central categories in relation to the 

research questions, the recurring data that emerged from the different interviews and the themes 

identified in the literature as pertinent to the subject.  3. Encoding the data bycentral themes which 

were concentrated into content clusters and analyzed utilizing the method of content analysis 

(Kassan& Kramer-Nevo, 2010). 
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The findings demonstrate that mutual responsibility has an essential role in the Kibbutz life 

and that it exists on two central levels – the institutional and the communal. The institutional aspect, 

complying also with regulatory requirements, is decision-based, organized and financially structured. 

The communal aspect is characterized by social relationships, the sense of mutual trust among the 

members, social initiatives, and decision-making, some of which are economic, all made by the 

members. Underlying these inter-corresponding aspects is the shared concern for the Kibbutz and its 

members.  

The finding chapter is divided into three parts. The first part describes the central and 

significant role of mutual responsibility in the shaping of the renewed Kibbutz identity; the 

commitment of the Kibbutz members to this ideal (including the economic level), and the manner in 

which it is implemented on the communal level. The second part examines the concept of mutual 

responsibility in different Kibbutzim on the institutional level. It describes both the fixed aspects of 

mutual responsibility, prevalent in all renewed Kibbutzim, necessitated by definition, and the variable 

aspects. Variable aspects are determined by the individual characteristics of each Kibbutz, including 

their specific social and economic situations prior to the change in the communal lifestyle, the way in 

which this change took place, the extent of cooperation desired by the members, and the 

geographical location of the Kibbutz. The final part of the findings depicts the conflicts that emerged 

within the Kibbutzim during the processes of communal lifestyle change vis-à-vis the issue of mutual 

responsibility, its management, and its role in solving the conflicts. 

The discussion engages with three central issues that emerged from the findings and theory. 

In addition, this chapter makes suggestions for future studies and recommendations of practice to 

Kibbutz members, other members of unique communities and functionaries within communities 

undergoing changes of ideals and values.  
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