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 מבוא  

 
ומאז כל תחילת שנה נערך סקר משווה   1989. הסקר הראשון נערך בינואר  2020  בינואר  הסקר הנוכחי נערך  

שלש. הסקר הראשון נערך על ידי ראיון טלפוני, -אנו עורכים את הסקר מידי שנתיים  2005-. מ2005נוסף עד  
באמצעות  כונער ניםהאחרו שלושת הסקריםדואר וראיון טלפוני.  בסקרים אחריו היה שלוב בין שאלוני

. הפניות לקיבוצים נשלחו בדואר אלקטרוני, השאלון נערך בתוכנה ממוחשבת והענות המשיבים האינטרנט
 הייתה דרך האינטרנט.

חזרנו בסקר זה, כמו בקודמים לו, על מספר שאלות בסיסיות, כדי לבדוק, האם חלו שינויים בעמדות 
שאים שעלו על סדר היום משיבים, בתקופה האחרונה. בנוסף לכך, הצגנו שאלות חדשות כדי לבדוק נוה

 התנועתי והקיבוצי. 
 

 חברים ומועמדים בקיבוץ. נערכו השוואות לפי: 1716השנה השיבו על הסקר 
: השנה מוצגים רק נתונים של שנים נבחרות )הנתונים של שאר השנים נמצאים בחוברות תקופות .1

 ל שאלה.ודמות(, אך תמיד מוצגים הנתונים של השנה הראשונה בה נאסף החומר על כק
ומעלה   66(, ו"מבוגרים" בני   37%)  46-65(, "גילאי הביניים"  20%)  21-45: "צעירים" בני  שלש קבוצות גיל .2

(43%.) 
 (.48%(, ונשים )52%: גברים )מין .3
)נמסרו על ידי המשיבים( אך תוקפו בעבר  םסובייקטיביינתונים אלה הם  המצב הכלכלי של הקיבוץ: .4

על ידי כלכלנים בתנועה הקיבוצית. נעשתה חלוקה בין משיבים המגדירים את מצבו הכלכלי של קיבוצם 
משיבים( ואלה המגדירים  516 - 31%משיבים( לבין אלה המגדירים אותו כבינוני ) 294 - 17%כלא טוב )

 משיבים(. 886 - 52%אותו כטוב )
צורת (. המשיבים נשאלו אודות 75%(, ומתחדש )25%: שיתופי )סות של הקיבוץפרנההתמודל  .5

הקיבוצית ובתנועה  לחקר הקיבוץ קיבוצם והתשובות תוקפו עם המידע הקיים במכון ההתנהלות של
 . הקיבוצים המשולבים צורפו למתחדשים בניתוחים הסטטיסטיים.2019לסוף והוא נכון 

 
על ידי שתי הספרות האחרונות של השנה בה נערכו, וכך ממצאי הסקר ות לוחממצאי הסקרים מסומנים ב

. בשנים הקודמות סומנו הבדלים מובהקים )ברמת מובהקות של לפחות 20( מסומנים בספרות  2020הנוכחי )
(p<0.05 בצד הממצאים של התק"מ. מאז ,)*( בין שתי התנועות הקיבוציות, על ידי כוכבית )מוצגים  2002

 של שתי התנועות ביחד )תק"צ(. ם  וניכל הנת
 

בלבד. בכל אחד מדוחות  2020הערה כללית: מספר המשיבים המופיע בתחתית הלוחות, מתייחס לשנת 
 הסקר השנתי הקודמים, פורסם באותו מקום, מספר המשיבים לשאלות באותה שנה. 

 .הותםלמ ורקאין להתייחס למספרם אלא אך בסקר מובאים גם ציטוטים מהערות המשיבים, 
 

 בסקר זה מספר נושאים מרכזיים: 
 

 (.1-28הערכת המצב בקיבוץ בתחומים שונים )לוחות  .א
 (.  29-31שביעות רצון מהחיים בקיבוץ )לוחות  .ב
 (. 32-42עמדות כלפי העבודה )לוחות  .ג
 (.43-49השפעה אישית על הנעשה בקיבוץ )לוחות  .ד
 (.50-81עמדות כלפי שינויים בקיבוץ )לוחות  .ה
 (.82-104נהגתו ובעתידו )לוחות יבוץ, בההאמון בק .ו
 (.105-122בני קיבוץ ותושבים )לוחות  –קליטה בקיבוץ  .ז
 (.123-131עמדות כלפי פעילויות התנועה )לוחות  .ח
 . (132-141)לוחות  נתונים דמוגרפיים של המרואיינים .ט
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 מצית הממצאים ת

 

העשרים  ושתים של  עמדות  חברים ממצאים  המובאים  בחוברת  זאת  הם  תוצאות  הסקר  השנתי  
נוסף לשאלות  החוזרות  על  עצמן לצורך מעקב אחר שינויי עמדות החברים, ותושבים  בקיבוץ.  השנה ב

בים נוספו לסקר  מספר  שאלות  חדשות.  השאלות החדשות  מאפשרות לבחון נושאים חדשים וחשו
 הנמצאים על סדר היום הקיבוצי. 

 
הן בין תשובות שקיבלנו על אותה שאלה לאורך שנים; בין משיבים מקיבוצים  רההשוואות המוצגות בסק

במודלים שונים של התפרנסות כאשר ההשוואה היא בין שתי קבוצות: משיבים מקיבוצים שיתופיים 
בים הבאים מקיבוצים חלשים כלכלית, במצב ומקיבוצים מתחדשים. כמו כן קיימות השוואות בין משי

 ; ובין המינים.ומעלה( 66; 46-65; 21-45ים כלכלית; בין שלוש קבוצות גיל )כלכלי בינוני וחזק
 
עוסקות בתחומים נוספים הקשורים למצב הקיבוץ ולמצב האישי הכלכלי  :שאלות  החדשות  בסקרה

 לית, ונושאים בהם התנועה הקיבוצית עוסקת. והחברתי, לקליטה בקיבוץ לחברות מלאה ובעצמאות כלכ
 
נשאלו  בסקר הנוכחי, חזרנו  על  מספר  שאלות  מסקרים  קודמים. השאלות  החדשות,  ש  נוסף  לשאלותב

טיפול הקיבוץ בזכויות החברים בעבודה ובביטוח שחזרנו  עליהן  עוסקות במצב  הקיבוץ  בתחומים  שונים, ב
ונים,  ברמה  יבוץ  מתחומי  חיים  שקבשביעות  רצון  של  חברי , הקיבוץ הפנסיוני, בחוסן החברתי של

שונה  של    תעסוקתית של המשיבים, בעמדות  כלפי  שינויים  הקשורים בהפרטות ובדמוקרטיה,  בארגוןה
קבלת  החלטות,  בקשר  ובמחויבות  לקיבוץ,  בעמדות  כלפי קליטת בנים/בנות בקיבוץ, וכן  בתחומי 

 הפעילות הרצויים של התנועה.   
 

את המקום הראשון, בו מצב הקיבוץ צוין כטוב על ידי שלושה רבעים : תחום החברה והביטחון הסוציאלי
, מערכת החינוך  מצב הקיבוץ מבחינתואחריו בסדר יורד:    הקיבוץ  היחס כלפי וותיקי( מהמשיבים תפס  78%)

נתפס  הצמיחה הדמוגרפיתוכן  הטיפול בביטוח הפנסיוני של חברי הקיבוץ, פעילות התרבות ושעות הפנאי
טיפול הקיבוץ בזכויות , החברתי, קליטת בנים/בנות לחברות ים. המצבכשני שלישים מהמשיבכטוב על ידי 

  נתפס כטוב על ידי כמחצית המשיבים.  אי התפקידים החברתייםשנו בתפקודם של רוו החברים בעבודה
במהלך השנה האחרונה כאשר קיבוצים רבים היו נתונים מהמשיבים סבורים שהתנועה תיפקדה טוב  38%

 טענו שהתפקוד היה לא טוב. 19%סבורים שהיא תפקדה באופן בינוני ועוד  43%, חת הפיגועים וההפגזותת
בטיפול כמעט כל המשיבים  ציינו שעל התנועה לעסוק במידה רבה    ביחס לתחומי הפעילות החוץ קיבוציים,

הקיבוצים  ייצוגב. הרוב המוחלט  סבורים שעל התנועה לעסוק מרוכז בזכויות החקלאים בקרקע ובמים
ומעל   הישראלית  בחברה  במעורבות  לעסוק  צריכה  שהתנועה  סבורים   רבעים  כשלושה.  המדינה  מוסדות  כלפי

 .ובהובלת ההנהגה החקלאית במדינה בישראל הנוער בתנועותלשני שלישים סבורים שעל התנועה לעסוק 
בהבטחת עה לעסוק הרבה , רוב המשיבים סבורים שעל התנוביחס לתחומי הפעילות הפנים קיבוציים

. כשלושה רבעים סבורים שהתנועה צריכה לעסוק הרבה בליווי קיבוצים במצוקהו  זכויות הקיבוצים בקרקע
 ,בצמיחה הדמוגרפית התנועה לעסוק הרבהעל כשני שלישים סבורים ש .יםבטיפול בביטוח פנסיוני לחבר

בהמשך הערבות ו  ץ המתחדשליבה לקיבו בגיבוש ערכי ,בשיוך הדירות, בעבודה יםבטיפול בזכויות החבר
ביישוב מחלוקות בין חברים ציינו שעל התנועה לעסוק הרבה   כמחצית המשיבים .הדדית בקיבוצים

 .לקיבוצם
 

( מהמשיבים סבורים שהקיבוץ עושה את כל המאמצים האפשריים 52%מחצית )קליטת בני/בנות קיבוץ: 
ניתן ת בעצמאות כלכלית.  מהמשיבים תומכים בקליטה לחברואת בניו/בנותיו ומעל למחצית    טקלולמנת    לע

שרוב המשיבים מעוניינים שקיבוצם יקלוט רק לחברות, רבע  סבורים שיש לקלוט גם לחברות וגם לראות 
 .מעוניינים בקליטה של תושבים בלבדאו  ,מתנגדים לכל קליטהלתושבות. מיעוט 

טוב משל הגברים. הן  ברתי מצבן של הנשים יותרמועטים  יחסית. בתחום הח  ניםהבדלים  בין  המיה
מרוויחות פחות מהגברים והן פחות מרכזיות מהגברים. נשים בהשוואה לגברים תומכות יותר בהקמת 

 שכונה צמודה לקיבוץ. 
 

מראה  מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב למשיבים מקיבוצים במצב כלכלי טובההשוואה בין משיבים 
פן יותר פסימי, הם תומכים יותר בשינויים מצב בקיבוצם, בכל התחומים באושהראשונים מעריכים את ה

 מכל הסוגים ומחויבותם לקיבוץ חלשה יותר. 
השיתופי והמתחדש. המשיבים מהמודל  –התקבלו הבדלים בחלק גדול של התחומים בין שני המודלים 

התחומים ומתנגדים יותר ת מצב קיבוצם כיותר טוב ברוב השיתופי בהשוואה למודל המתחדש רואים א
 ים בקיבוץ. לשינוי

 
 נעבור  עתה לתמצית  מפורטת יותר של ממצאי הסקר  לפי  נושאים.
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 תקציר  
 

 מצב הקיבוץ
 

; המצב החברתי והביטחון הסוציאלי;  ושיוויון בקיבוץמצבו של הקיבוץ נבדק בתחומים הבאים: הכלכלה, שיתוף 
ית ומצב הדיור. כמו כן נבדקו המצב האישי של החברים בקיבוץ; דאגות שירותי הבריאות והחינוך; הצמיחה הדמוגרפ

 יומיים; חוסן חברתי; קיומן של תופעות חברתיות חריגות. וחששות ק
שתפקוד רוב נושאי כשליש  מציינים שמצבו הכלכלי של קיבוצם טוב ו  משיבים( מה52%: כמחצית )תחום הכלכלה .א

 (.35%התפקידים המשקיים טוב )
( סבורים שמצב קיבוצם 43%קרוב למחצית מהמשיבים )  :חלטות והשיוויון בין החבריםים בקבלת השיתוף החבר .ב

( מהמשיבים  35%ש )( סבורים שמצבו לא טוב. כשלי23%וכרבע ) שיתוף החברים בקבלת החלטותטוב מבחינת 
  בו לא טוב.( סבורים שמצ30%בקיבוצם וכשליש ) השיוויון בין החבריםסבורים שמצב קיבוצם טוב מבחינת 

(  %87: את המקום הראשון, בו מצב הקיבוץ צוין כטוב על ידי שלושה רבעים )תחום החברה והביטחון הסוציאלי . ג
פעילות , מערכת החינוך מצב הקיבוץ מבחינתורד: ואחריו בסדר י היחס כלפי וותיקי הקיבוץמהמשיבים תפס 

נתפס כטוב על ידי  הצמיחה הדמוגרפיתוכן  בוץהטיפול בביטוח הפנסיוני של חברי הקי, התרבות ושעות הפנאי
 טיפול הקיבוץ בזכויות החברים בעבודה, החברתי, קליטת בנים/בנות לחברות כשני שלישים מהמשיבים. המצב

  נתפס כטוב על ידי כמחצית המשיבים.  התפקידים החברתייםאי שנו בתפקודם של רוו
ו הרבה יותר תרופות יבוץ מספק להם קצת יותר א: רוב המשיבים סבורים שהקשירותי הבריאות והחינוך  .ד

מעל (. כמו כן, 91%( וכן שירותי חינוך הדרושים לילדיהם מאשר המדינה מספקת )73%ושירותים רפואיים )
 קר סבורים שתקציב הגמלאים בקיבוצם גבוה משנקבע בהחלטות התנועה/רשם.  ( ממשיבי הס%40שליש ) ל

( סבורים שיש להשאיר את שיעור המס המשולם 57%רוב המשיבים ) :שיעורי המס שהחברים משלמים לקיבוץ .ה
( סבורים שיש להפחיתו ולהוריד את השתתפות הקיבוץ במימון הרווחה, החינוך 26%לקיבוץ ללא שינוי, רבע )

( סבורים שיש להעלות את המס המשולם לקיבוץ בד בבד עם הגדלת 17%בות. פחות מחמישית מהמשיבים )והתר
    .צרכים נוספים של החברים כגון רווחה, תרבות וחינוך מימוןבוץ בהשתתפות הקי

ביטחונם  (, %57( הכלכלי )%37: רוב המשיבים מציינים שמצבם החברתי )המצב האישי של החברים בקיבוץ .ו
( טובים.  78%ותנאי הדיור שלהם )  מצבם הכלכלי בהשוואה לחברי קיבוץ אחרים, (69%האישי לגבי העתיד )

 , לא השתנתה הערכת המצב האישי של החברים בקיבוץ בתחומים השונים.  ואה למצב לפני שנתייםהשנה, בהשו
מ"ר. גילאי  240מ"ר עד  24-נע ממ"ר כאשר הטווח  ותשעה: גודל הדירה הממוצעת נאמד במאה גודל הדירה .ז

 הביניים מעריכים את דירתם כגדולה יותר מאשר הצעירים והמבוגרים. 

אי יכולת לממן את הצרכים של ילדיהם אחוז המודאגים הגבוה ביותר הוא מהחשש של  :  םדאגות וחששות קיומיי .ח
החשש  מהמשיבים,  30%יג המדא המצב הכלכלי האישיהנושא המדורג שני הוא  מהמשיבים. 31%הוא מדאיג  –

ם  שיצטרכו לוותר על דברים חשובי, והחשש 18% והמצב הביטחוני מדאיג, 24%מדאיג  מאבדן מקור הפרנסה
  מהמשיבים. 16%מדאיג  תמורת תרופות

ובעת ( 63%) ידאג להם בעת מחלה או בעיה רפואיתמעל למחצית מהמשיבים סבורים שקיבוצם : חוסן חברתי  .ט
שהקיבוץ ידאג להם בעת ( ופחות מכחמישית מציינים שלא כך יהיה. קצת פחות ממחצית מעריכים 59%) זקנתם

שקיימים מתח וסכסוכים שיבים מציינים (. כשליש מהמ24%א נכון )( ורבע מעריך שזה ל43%) מצוקה כלכלית
 . (27%( וכרבע מעריכים שזה לא נכון )34%)בין חברי הקיבוץ 

כמעט ולא קיימות על פי   עוניאו  אלימות במשפחה: תופעות חברתיות חריגות, כמו ות קיומן של תופעות חריג .י
וניצול לרעה של התפקיד על ידי בכירים  טלה גלויהבא, פיטורין מעבודה בקיבוץהמשיבים בסקר. לעומת זאת 

 יותר שכיחים.  לטובתם האישית
 

כלכלית  מאשר מקיבוצים חלשים ציינו שהמצב באופן כללי, כמעט בכל התחומים, יותר משיבים מקיבוצים חזקים 
תפרנסות. המצב בקיבוצם טוב בתחומים אלה.  נמצאו גם הבדלים בין משיבים מקיבוצים  עם מודלים שונים של ה

 בקיבוצים השיתופיים נתפס כיותר טוב מאשר במתחדשים ברוב התחומים.
 

 שביעות רצון מהחיים בקיבוץ
 

( מעל למחצית המשיבים מציינים של החברים  טיפול בעלי התפקיד בפניותיהםל )פרטבכל הנושאים שנבדקו השנה, 
יינים שהם שבעי רצון: שביעות רצון  מצ ביםשיהמשביעות רצון רבה. מהתחומים הבאים שלושה רבעים או יותר מ

ית המשיבים . כמו כן, מעל מחצ(%67באופן כללי )בקיבוץ מהחיים , (%80מרמת החיים האישית ), (%28מהעבודה )
מטיפול ,  (%56משירותי הבריאות בקיבוץ ),  (%76משירותי החינוך בקיבוץ )מציינים שביעות רצון בתחומים הבאים:  

.  (51%) יחסים הבין אישיים בקיבוץומה (%65ץ )מהפעילות התרבותית בקיבו ,(%56) הסוציאליהקיבוץ בביטחון 
  ת הגיל קבוצ.  שבעי רצון(  44%)  פול בעלי התפקיד בפניותיהםמטיפחות ממחצית המשיבים מציינים שביעות רצון רבה  

 . המבוגרת יותר שבעת רצון במרבית התחומים שנבחנו מאשר שתי קבוצות הגיל האחרות
 

 עמדות כלפי העבודה
 

שני כ( עובדים מחוץ לקיבוץ.  63%עובדים היום בקיבוצם וכשני שליש ) ים( מהמשיב39%: כשליש ) אפיוני העבודה
קרוב , כמו כןש"ח )כמעט כמו השכר הממוצע ברוטו לחודש לשכיר במשק(.  9001-( משתכרים פחות מ62%שלישים )
ודתם מפרנסת אותם בכבוד. ( סבורים שעב63%כשני שלישים ) ( ממלאים תפקיד בכיר בעבודתם,45%) למחצית
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 ( מהמשיבים משייכים עצמם לקבוצת שכר גבוהה.   35%לה משליש )למע
 

(  16%( מגברים ) 23%יותר נשים )בדומה לחברה מחוץ לקיבוץ, מעמדם בעבודה של הגברים טוב מזה של הנשים. כך, 
( נמצאים בקבוצת השכר הגבוהה  29%( מנשים )46%ברים ), יותר ג. כמו כן₪  5500-נכללות בקבוצת השכר הנמוכה מ

( המשייכים עצמם לקבוצת השכר הגבוהה 28%( מהנשים )45%בהתאם לכך רבים הגברים ). ומעלה ₪ 9001-מ
גברים רבים יותר .  שעבודתם מפרנסת אותם בכבוד( המציינים  56%( מהנשים )68%רבים הגברים )והגבוהה מאד וגם  

( שאינן ממלאות 36%( מהגברים )41%. רבות הנשים )תפקידי ניהול בכירים בעבודתםממלאים ( 41%ם )( מנשי8%4)
 .  תפקיד ניהולי

 
 

 ההשפעה האישית על הנעשה בקיבוץ 
 

מרכזיות המשיבים בקיבוץ, ההשפעה האישית שלהם על ההחלטות נבחנו ארבע שאלות על ההשפעה האישית בקיבוץ:  
 ות רצון מהאפשרות להשפיע על הנעשה בקיבוץ. וחברתיים ושביע לנושאים כלכלייםהנוגעות 

שהם ( 24%)ורבע  לקבוצה המרכזית בקיבוץמהמשיבים מעריכים שהם משתייכים ( 40%)שתי חמישיות 
 משתייכים לקבוצה שאינה מרכזית.

 לנושאים כלכליים גבוהה( מהמשיבים מעריכים שהשפעתם האישית על החלטות הנוגעות 15%ית )עיבכש
(. כרבע מעריכים את השפעתם האישית על החלטות חברתיות 61%ם אותה כנמוכה )ושלוש חמישיות מעריכי

  (.43%( ושתי חמישיות כנמוכה )28%כגבוהה )

( המציינים שהשפעתם האישית על החלטות הנוגעות לנושאים כלכליים  9%( מהנשים )21%רבים יותר הגברים )
 .  גבוהה

 
( אינם שבעי 27%להשפיע על הנעשה בקיבוץ וכרבע ) םם שבעי רצון מאפשרות( מהמשיבי40%מעל לשליש )

 רצון.
         

 עמדות כלפי שינויים 
 

 ההפרטות 
: בתחום ההפרטות נמצא שאחוז התומכים בהפרטה טוטלית הכוללת חינוך ובריאות הפרטת שירותים א.

( תומכים בהפרטה 25%יים רבע )בהתאמה(. בקיבוצים השיתופ 46%לעומת  44%דומה לאחוז המתנגדים )
( תומכים 53%מחצית )לבקיבוצים החלשים כלכלית מעל  .(52%טוטלית ובמתחדשים למעלה ממחצית )

(. יותר מבוגרים וגילאי הביניים  מאשר צעירים תומכים בהפרטה 42%בהפרטה ובחזקים פחות ממחצית )
 טוטאלית. 

מוגבלת בקיבוצם  ערבות הדדיתומכים בקיומה של ( ת49%: כמחצית המשיבים )גבלתערבות הדדית מו ב.
 42%( שוללים זאת. בקיבוצים השיתופיים יש יותר מתנגדים מאשר בקיבוצים המתחדשים )28%וכרבע )
( מהחזקים כלכלית 31%( ממשיבי הקיבוצים החלשים כלכלית לעומת כשליש )25%(. רבע )24%לעומת 

ם. גברים רבים יותר מנשים תומכים בערבות הדדית בוצבקימוגבלת מה של ערבות הדדית שוללים את קיו
 רבים המבוגרים וגילאי הביניים  מאשר צעירים התומכים. וכך גם מוגבלת. 

 : ביטול ארוחת הערב בחדר האוכל בימי שישי ג.
(. בקיבוצים 27%כפול משיעור התומכים ) בימי שישי ביטול ארוחת הערב( את 58%שיעור השוללים )

בקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב  (.52%( מאשר בקיבוצים המתחדשים )77%יותר מתנגדים ) השיתופיים יש
( של משיבים השוללים את ביטול ארוחת הערב מאשר בקיבוצים שמצבם הכלכלי 64%יש שיעור גבוה יותר )

( 52%( וגילאי הביניים )60%( מאשר הצעירים )63%גרים )אחוז גדול יותר מהמבווכך גם (. 47%לא טוב )
 שוללים את ביטול הארוחה. 

 
  חלוקת רכוש הקיבוץ לחברים

וכשביעית סבורים   לרישום הדירות על שם החבריםשלושה רבעים מהמשיבים סבורים שיש חשיבות רבה  ד.   
( במודל 81%מהמשיבים ) ( לעומת כארבע חמישיות58%שאין לכך חשיבות. במודל השיתופי כמחצית )

תר תומכים על שם החברים. בקיבוצים שמצבם הכלכלי לא טוב יש יו המתחדש תומכים ברישום הדירות
(. רבות הנשים מהגברים התומכות 72%( ברישום הדירות מאשר בקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב )81%)

 צעירים.שר מאמבוגרים וגילאי הביניים יותר וכך גם על שם החברים ברישום הדירה 
שוללים מתן אפשרות לחברי הקיבוץ  ( מהמשיבים44%): קרוב למחצית השכרת דירות ע"י חברים ה.

מהמשיבים בקיבוצים חלשים כלכלית תומכים  51%( תומכים בכך. 39%להשכיר את דירתם ומעל לשליש )
(, מאשר 71%)בקיבוצים חזקים כלכלית. במודל השיתופי יש יותר מתנגדים לכך  32%בהשכרה לעומת 
 (.35%במודל המתחדש )

( מהמשיבים מתנגדים למתן 48%קרוב למחצית ):  קבלים חברי הקיבוץל מניות אותם ממכירה והורשה שו.  
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( תומכים במתן אפשרות 43%) ושיעור דומהשהם מקבלים מהקיבוץ  אפשרות לחברי הקיבוץ למכור מניות
 ירתאפשרות למכם במצב כלכלי טוב המתנגדים למתן  .  שיעור המשיבים מקיבוצירק לחברי קיבוץלמכירתן  

(. פחות משיבים 39%( גדול משיעורם בקרב משיבים מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב )52%) תמניו
( מתנגדים למתן אפשרות לחברי הקיבוץ למכור 58%(, מאשר מהשיתופיים )45%מהקיבוצים המתחדשים )

 מניות. 
ות יאת המנ האפשרות לחברי קיבוץ להוריש( רואים בחיוב את מתן 65%כשני שלישים מהמשיבים ) ז.

מהמבוגרים   68%( שוללים זאת.  19%( מנשים )26%יותר גברים ). ( מתנגדים לכך22%לילדיהם וכחמישית )
מהצעירים מתייחסים בחיוב לאפשרות להוריש את המניות לבנים/ות.  56%מגילאי הביניים לעומת  65%-ו

למתן אפשרות  ב( מתייחסים בחיו58%( מאשר מהמודל השיתופי )66%יותר משיבים מהמודל המתחדש )
 לחברי הקיבוץ להוריש את מניותיהם.

 
 שיתוף ושיוך החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ:

( שוללים.  27%של הקיבוץ וכרבע )בשיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכליים  ( מהמשיבים תומכים  50%מחצית )  ח. 
וכך גם הצעירים לעומת  לכליים של הקיבוץכבשיתופם של החברים החדשים בנכסים ה יותר גברים מנשים תומכים

( ממשיבי הקיבוצים החלשים כלכלית תומכים בשיתוף חברים חדשים 47%המבוגרים וגילאי הביניים. כמחצית )
יותר  ( מהמשיבים בקיבוצים חזקים כלכלית. כך גם רבים 53%בנכסים הכלכליים של הקיבוץ לעומת מעל מחצית ) 

 ( התומכים בכך.44%ל המתחדש מאשר מהקיבוצים השיתופיים )ד( מהקיבוצים במו53%המשיבים )
שיוך הנכסים ( מהמשיבים שוללים את  24%רבע ) :  ט. שיוך נכסים כלכליים של הקיבוץ לחברים חדשים בצורת מניות

מהנשים שוללים  את השיוך, רבים  21%מהגברים לעומת  26%( תומכים בכך. 54%ומעל למחצית )הכלכליים 
 יניים והצעירים תומכים בשיוך. ומת גילאי הבמהמבוגרים לע

הקיבוץ לחברים  ( השולל את שיוך הנכסים הכלכליים של 20%בקיבוצים החלשים כלכלית יש שיעור נמוך יותר )
( 32%( בקיבוצים הנמצאים במצב כלכלי טוב. יותר משיבים )27%בהשוואה לשוללים זאת )חדשים בצורת מניות 

 . מסוג זה ( מתנגדים לשיוך21%ם במודל המתחדש )אשר מהקיבוצידל השיתופי ממהקיבוצים במו
מכירת הנכסים היצרניים של  ( שוללים את 61%: כשני שלישים מהמשיבים )מכירת הנכסים היצרניים של הקיבוץ י.

  ( שוללים את המכירה של הנכסים 58%( מנשים ) 64%( תומכים בעמדה זו. יותר גברים )18%וכחמישית )  הקיבוץ
( בקיבוצים החזקים  62%( קטן בהשוואה לשיעורם ) 56%. בקיבוצים החלשים כלכלית שיעור השוללים ) יםהיצרני

מהקיבוצים   20%עומת ל ת הנכסים היצרניים של הקיבוץתומכים במכיר 11%כלכלית. בקיבוצים השיתופיים 
 המתחדשים. 

 דמוקרטיה ישירה לעומת עקיפה
( 73%עים )קרטיה ייצוגית )הנהלת הקיבוץ( וכשלושה רב( מהמשיבים תומכים במעבר לדמו14%כשישית )

( מהמשיבים מהקיבוצים השיתופיים מתנגדים להעברת כל סמכויות 81%שוללים. ארבע חמישיות )
 ( בקיבוצים המתחדשים.70%כשני שלישים )האסיפה להנהלת הקיבוץ בהשוואה ל

 
 "פתיחת גדרות הקיבוץ"

( מתנגדים. יותר 56%וכמחצית )  ת צמודה לקיבוצםנה קהילתיבהקמת שכו( מהמשיבים תומכים  34%שליש )
גברים מנשים מתנגדים להקמת השכונה וכך גם הצעירים לעומת גילאי הביניים והמבוגרים. בקיבוצים 

מאשר בקיבוצים הנמצאים קהילתית  ( בהקמת שכונה  43%א טוב יש יותר תומכים )הנמצאים במצב כלכלי ל
 (.31%במצב כלכלי טוב )

  .( תומכים בהקמת שכונה27%( מאשר מהמודל השיתופי )35%בים מהמודל המתחדש )משי יותר
 

בקיבוצם ( מהמשיבים סבורים שלא רצוי להקים בית כנסת 53%מעל למחצית ): הקמת בית כנסת בקיבוץ
 ( מציינים שרצוי מאוד להקים בית כנסת בקיבוצם.24%וכרבע )

 בקיבוץ.( שוללים הקמת בית כנסת 49%אי הביניים )( ומגיל52%( מצעירים )58%יותר מבוגרים )
 

 ון בקיבוץ, בהנהגתו ובעתידומהא
 

   האמון בהנהלת הקיבוץ ובחבריו:
של הקיבוץ וכמחצית ( 43%)  בהנהלה החברתית ובהנהלה הכלכליתמבטאים אמון רב  (  39%)שתי חמישיות  

 .במרבית חברי הקיבוץמבטאים אמון רב ( 47%)
רבים המבוגרים בהשוואה לקבוצות חברי הקיבוץ וכך גם  טאים אמון רב במרביתיותר גברים מנשים מב

 וכן במרבית חברי קיבוצם.הגיל האחרות המגלים אמון רב בהנהלה הכלכלית של קיבוצם 
 

ן בהנהגות הקיבוץ, הכלכלית והחברתית, והן הככל שהמצב הכלכלי נתפס כטוב יותר כך יש יותר אמון 
שלהם,  בהנהלה החברתיתמשיבים מהקיבוצים החלשים כלכלית יש פחות אמון במרבית חברי הקיבוץ. ל

, בהשוואה למשיבים מהקיבוצים הבינוניים והחזקים כלכלית. בהנהלה הכלכלית ובמרבית חברי הקיבוץ
 מגמה זו נמשכת כבר כמה שנים.

 
וכך גם שתי  המשיבים מהקיבוצים השיתופיים מעניקים אמון רב להנהגה הכלכלית (57%) מחציתמעל 

 ממשיביי הקיבוצים המתחדשים.( 38%)חמישיות 
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 :השקיפות הרצויה לגבי שכרם של נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים

אחוז גבוה יותר של משיבים בקיבוצים  (.83%הרוב המוחלט סבורים שצריכה להיות שקיפות במידה רבה )
שקיפות לגבי שכרם של נציגי י שתהיה ( סבור שרצו81%( מאשר בקיבוצים המתחדשים )90%השיתופיים )

 .הציבור
 

 האמון בעתיד הקיבוץ: 
( 51%לעומת    61%כך גם יותר גברים מנשים )המשיבים נותנים אמון רב בעתיד קיבוצם.  (  56%)מעל מחצית  

 גרים מקבוצות הגיל האחרות.וגם יותר מבו
צם לעומת מון רב בעתיד קיבומהמשיבים מבטאים א( 70%)שני שלישים מעל בקיבוצים החזקים כלכלית  

 בבינוניים.( 47%)בחלשים כלכלית וכמחצית ( 25%)כרבע 
 

 ההשלכות של יישום עקרונות הקיבוץ: 
( 82%) כארבע חמישיות 2018-וב 2016-כמו ב 2020-שבמעקרונות הקיבוץ מסתבר  6 בוחנים כאשר

 להמשך יועילו הייצור אמצעי על משותפת בעלותנרחבת ו הדדית ערבות של שיישום סבורים, מהמשיבים
 . הקיבוץ של קיומו

 
וכן " השוויון" לגביכך  סבורים( 52%) כמחציתו  שיוך נכסים לחבר לגבי כך סבורים( 65%) יםשליש שניכ

 לקיבוץ ועילי "צרכיו לפי אחד ולכל יכולתו לפי אחד מכל" העיקרון יישום. (56%) השכר הדיפרנציאלילגבי 
 שעלול  דברדווקא ערך השוויון הזה שהגדיר הקיבוץ בתחילת דרכו נתפס כ  .יביםמשמה(  28%)  רבעכ  בעיני  רק

 (.48%) כך סבורים כמחצית מהמשיבים – קיבוץשל הקיומו  להמשך להזיק כלמ יותר
 

שהערבות ההדדית, הבעלות המשותפת על רבים יותר מהמבוגרים לעומת קבוצות הגיל האחרות סבורים 
כך גם סבורים הצעירים לעומת יועילו להמשך קיומו של הקיבוץ.  לחברים  אמצעי הייצור ושיוך הנכסים

 .עיקרון השיוויוןהקבוצות האחרות לגבי 
יועילו להמשך  ושל השכר הדיפרנציאליתר הגברים מהנשים הסבורים שיישומם של ערכי השוויון רבים יו

 יותר נשים מגברים סבורות כך לגבי שיוך הנכסים. קיומו של הקיבוץ.
יבוצים החזקים כלכלית רבים יותר סבורים שיישום העקרונות ערבות הדדית, בעלות על אמצעי הייצור, קב

 ולכל אחד לפי צרכיו" ושכר דיפרנציאלי יועילו להמשך עתידו של הקיבוץ. "מכל אחד לפי יכולתו
 

עיקרון , של השוויוןשיישומם של ההשיתופיים מאשר מהמתחדשים סבורים  מהקיבוציםיותר משיבים 
יועילו להמשך קיומו של ובעלות משותפת על אמצעי הייצור  "צרכיו לפי אחד ולכל יכולתו לפי אחד מכל"

דיפרנציאלי הקיבוץ אך פחות משיבים במודל השיתופי מאשר במודל המתחדש סבורים שיישומם של שכר 
 לחבר/ה יועילו להמשך קיומו של הקיבוץ. ושיוך נכסים

 
 : וץהפערים הכלכליים בקיב

( 40%) חמישיות שתימהמשיבים סבורים שהפערים הכלכליים בין החברים גדולים ועוד  (48%כמחצית )
מהמשיבים מודאגים במידה רבה מרמת הפערים הכלכליים הקיימים  (26%רבע )סבורים שהם בינוניים. 

( 65%) ישיםשני שלמודאגים במידה בינונית.  בקיבוצים החלשים כלכלית ( 33%)בין החברים וכשליש 
בקיבוצים החזקים (  39%)  שלישכהמשיבים סבורים שיש פערים כלכליים גדולים בין החברים בהשוואה למ

. כלכלית  כלכלית. בקיבוצים החלשים כלכלית יש גם יותר מודאגים מתופעה זאת מאשר בקיבוצים החזקים
לעומת  35%השיתופיים ) בקיבוצים המתחדשים  יש יותר הסבורים שהפערים גדולים בהשוואה לקיבוצים

( לעומת המתחדשים 22%מעטים יותר מודאגים מרמת הפערים הכלכליים בקיבוצים השיתופיים ) (.20%
(27%.) 
 

 :המחויבות לקיבוץ ולחיים הקיבוציים
מהמשיבים היו ממליצים בכל לב לאדם צעיר שהם רוצים ( 68%): כשני שלישים המלצה על חיי קיבוץ
משיבים לא היו ממליצים בשום אופן.  פחות ש (10%)ץ; לעומתם, עשירית וקיבהבטובתו, לבחור בחיי 

( היו ממליצים. רבים יותר מקיבוצים 75%לעומת  50%מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב מאשר במצב טוב )
 (.62%לעומת  70%מתחדשים מאשר משיתופיים היו ממליצים )

 
  :צורת החיים הרצויה

מהמשיבים מעוניינים במידה רבה ( 16%): פחות מחמישית קהילתיהרצון שהקיבוץ יהפוך לישוב  .א
הצעירים וגילאי רבים יותר  אינם מעוניינים בכך.    (69%)  שקיבוצם יהפוך לישוב קהילתי וכשני שלישים

מעוניינים בכך. כמו כן, יותר משיבים מהקיבוצים החלשים כלכלית מאשר ההביניים מהמבוגרים 
( 74%אחוז גדול יותר מהגברים )בוץ יהפוך לישוב קהילתי. ה שהקימהחזקים מעוניינים במידה רב

 יהפוך לישוב קהילתי. ושקיבוצ יןמעוניאינו ( 65%מאשר מהנשים )
 

מעוניינים במידה רבה ( 44%) שתי חמישיות: הרצון שתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוץב.   
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. רבים יותר המשיבים (41%) יין בכךונמעשתושבים בהרחבה יקלטו כחברים ושיעור דומה אינו 
 49%)  בקיבוצים המתחדשים מהשיתופיים הרוצים שתושבים בהרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוצם

 (.45%לעומת 
 

 בני קיבוץ ותושבים –קליטה בקיבוץ 
 

 מאמצי הקיבוץ לקליטת צעיריו: 
את  טקלולמנת  לעם יי( מהמשיבים סבורים שהקיבוץ עושה את כל המאמצים האפשר52%מחצית )

מבוגרים סבורים שקיבוצם אינו עושה את כל המאמצים ומהגילאי הביניים מיותר צעירים בניו/בנותיו. 
  האפשריים לקליטת בני ובנות הקיבוץ.

(, 36%חלשים כלכלית )קיבוצים הבהשוואה ל (,59%) המשיבים בקיבוצים החזקים כלכלית רבים יותר
 לקליטת צעיריו. המאמצים  שקיבוצם עושה את כלמציינים ה
 

  מעמד הנקלטים:
 12%+  55%שרוב המשיבים מעוניינים שקיבוצם יקלוט רק לחברות )לחברות מלאה כללית ניתן לראות 

 (,6%( סבורים שיש לקלוט גם לחברות וגם לתושבות. מיעוט )24%)רבע לחברות בעצמאות כלכלית(, 
מהצעירים (  60%) רבים המבוגרים. (3%) תושבים בלבדמעוניינים בקליטה של או  ,מתנגדים לכל קליטה

 ( הסבורים שיש לקלוט לחברות מלאה. 52%( ומגילאי הביניים )54%)
( שסבור שרצוי לקלוט לקיבוץ אנשים חדשים 47%בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב ישנו האחוז הנמוך ביותר )

 בהתאמה( 57%-ו 56%) ציתעל למחוטוב מרק למטרות חברות מלאה. בקיבוצים במצב כלכלי בינוני 
 לחברות וגם לתושבותגם מעוניינים לקלוט מהמשיבים  28%החלשים כלכלית קיבוצים במציינים זאת. 

 בקיבוצים במצב כלכלי טוב.  24%-בינוני ו מעוניינים בזאת בקיבוצים במצב כלכליה 20%לעומת 
יטה הן לחברות מלאה והן לחברות בקיבוצים השיתופיים שיעור גבוה יותר מהמשיבים מעוניין בקל

בקיבוצים   51%לעומת    בלבד  ותקליטה לחברב  תומכים  57%  קיבוצים המתחדשיםבעצמאות כלכלית. כך, ב
 .השיתופיים

 
 הקיבוץ העתידיהשלכות סוגי הקליטה השונים על 

 : השפעת הקליטה לחברות בעצמאות כלכלית של בני/בנות קיבוץ על המשך קיומו של הקיבוץ
יותר משיבים ( סבורים שקליטה זו תועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. 45%מחצית המשיבים )מפחות 

בורים ( מאשר משיבים מקיבוצים במצב בינוני וחלש כלכלית ס50%מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב )
( 48%שיישום עיקרון זה יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. כך גם רבים המשיבים מהקיבוצים המתחדשים )

 ( הסבורים שזה יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ.37%ומת המשיבים מהקיבוצים השיתופים )לע
 

 : קליטה לחברות בעצמאות כלכלית של בני/בנות קיבוץ
אחוז בקליטה לחברות בעצמאות כלכלית של בני/בנות קיבוץ.  ( תומכים55%) מעל מחצית מהמשיבים

בקיבוצים   טוב.בינוני ושמצבם הכלכלי  אשר בקיבוצים  גבוה יותר בקיבוצים חלשים כלכלית מבכך  התמיכה  
( בקיבוצים 42%( תומכים בקליטה מסוג זה לעומת שתי חמישיות )59%) מעל למחציתהמתחדשים 
 השיתופיים.

 
 :  בסידיה לבני/בנות קיבוץ הנקלטים לחברות מלאהעמדות כלפי מתן סו

קיבוץ הנקלטים לחברות מלאה וקרוב  ( המשיבים תומכים במתן סובסידיה לבני ובנות51%כמחצית )
 (.38%( בקיבוצים מתחדשים בהשוואה לשיתופיים )56%יש יותר תומכים בכך ) .( מתנגדים30%לשליש )

 
  :לחברותקביעת דמי כניסה למתקבלים חדשים 

קביעת דמי כניסה למתקבלים חדשים לחברות ופחות מחמישית המשיבים תומכים ב( מ69%שני שלישים )
 . 62%-ובשיתופיים ל 71%-בקיבוצים מתחדשים התמיכה מגיעה ל. נגדים( מת14%)
 

לחברות מלאה של רק : מרבית המשיבים תומכים בקליטה לחברות מלאהרק קליטת בני/בנות קיבוץ 
( אחוז התמיכה בקליטה רק לחברות 80%בקיבוצים במצב כלכלי טוב ובינוני )(. 77%בני/בנות קיבוץ )

יותר גברים תומכים בקליטה זו מנשים וכך גם  (.66%קיבוצים חלשים כלכלית )מלאה גבוה יותר מאשר ב
ובשיתופיים  79%-יותר מבוגרים מאשר גילאי הביניים והצעירים. בקיבוצים מתחדשים התמיכה מגיעה ל

 . 70%-ל
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 עמדות כלפי התנועה ופעילויותיה
 

 צריכה לעסוק.  תנועהסבורים המשיבים שה  את העמדות כלפי תחומי הפעילות העיקריים בהםבחלק זה נציג  
 

 :הפיגועים וההפגזות כאשר קיבוצים רבים היו נתונים תחתתפקוד התנועה במהלך השנה האחרונה 
 19%סבורים שהיא תיפקדה באופן בינוני ועוד  43%מהמשיבים סבורים שהתנועה תיפקדה טוב,  38%

ים שהתפקוד היה טוב וכך גם יותר מבוגרים טענו שהתפקוד היה לא טוב. רבים הגברים מהנשים הסבור
ם ( לעומת המשיבי42%מאשר גילאי הביניים והצעירים. יותר משיבים מקיבוצים במצב כלכלי טוב )

קוד התנועה במהלך השנה האחרונה כאשר פסבורים שת( 30%מקיבוצים שמצבם הכלכלי לא טוב )
 היה טוב. קיבוצים רבים היו נתונים תחת פיגועים והפגזות

 
 : תעסוק בהם בסדר יורד הם שרצוי שהתנועהתחומי עיסוק חוץ קיבוציים 

טיפול מרוכז בזכויות החקלאים בקרקע ב( ציינו שעל התנועה לעסוק במידה רבה 91%כמעט כל המשיבים )
. (87%)המדינה מוסדות כלפיהקיבוצים  ייצוגבסבורים שעל התנועה לעסוק ( 89%)הרוב המוחלט . ובמים

 הנוער  בתנועות  70%-ו  הישראלית  בחברה  במעורבות  לעסוק  צריכה  שהתנועה  סבורים(  76%)  יםרבע  כשלושה
רבות יותר הנשים מהגברים המציינות שעל התנועה לעסוק  .ובהובלת ההנהגה החקלאית במדינה בישראל

ם צעירים וגילאי הביניים סבורימ. יותר מבוגרים במעורבות בחברה הישראלית ובתנועות הנוער בישראל
בטיפול מרוכז בזכויות ו ובהובלת ההנהגה החקלאית במדינה בישראל הנוער בתנועותשעל התנועה לעסוק 

 .החקלאים בקרקע ובמים
 

 : תעסוק בהם בסדר יורד הם שרצוי שהתנועהתחומי עיסוק פנים קיבוציים 
בהבטחת זכויות ביחס לתחומי הפעילות הפנים קיבוציים, רוב המשיבים סבורים שעל התנועה לעסוק הרבה  

(. כשלושה רבעים סבורים שהתנועה צריכה לעסוק %68)  בליווי קיבוצים במצוקה( ו%29)  הקיבוצים בקרקע
בצמיחה  התנועה לעסוק הרבהעל (. כשני שלישים סבורים ש%77) יםבטיפול בביטוח פנסיוני לחברהרבה 

בגיבוש ערכי ליבה  ,(%66) רותבשיוך הדי(, %46) בעבודה יםבטיפול בזכויות החבר ,(%68) הדמוגרפית
כמחצית המשיבים ציינו שעל התנועה  .(%16) הערבות הדדית בקיבוציםבהמשך ו (%56) לקיבוץ המתחדש

 (.48%) ביישוב מחלוקות בין חברים לקיבוצםלעסוק הרבה  
 

הקבוצה המבוגרת סבורה יותר שבנושאים הפנים קיבוציים נמצא  ההבדלים בין קבוצות הגיללסיכום 
. בנושא יישוב המחלוקות בין חברים(  )למעט  במידה רבהבהם  האחרות שעל התנועה לעסוק    הגיל קבוצותמ

הצעירים בכל הנושאים האלה סבורים שעל התנועה לעסוק בהם במידה פחותה מאשר קבוצות הגיל 
 האחרות.

לקיבוץ  בהערכי ליוגיבוש  שיוך נכסים, בעבודה יםטיפול בזכויות החברהנמצאו לגבי  הבדלים בין המינים
 בנושאים אלה.מנשים סבורים שעל התנועה לעסוק במידה רבה  . יותר גבריםהמתחדש

נמצא שיותר משיבים מקיבוצים אשר מצבם הכלכלי לא טוב סבורים שעל התנועה לעסוק ביישוב  מחלוקות 
 בין החברים לקיבוצם ובשיוך דירות.

השאלות העוסקות בתחומי  9מתוך בוצים בקרקע( הבטחת זכויות הקי )שיוך נכסים לחבר,שאלות  2-ב
הפעילות הפנים קיבוציים נמצא שיותר משיבים מקיבוצים אשר מצבם הכלכלי לא טוב מאשר מקיבוצים 

 .אשר מצבם הכלכלי טוב סבורים שעל התנועה לעסוק בתחומי פעילות אלה במידה רבה
יבוץ המתחדש גבוה יותר בוש ערכי ליבה לקבשיוך דירות ובגיהמשיבים הסבורים שעל התנועה לעסוק    אחוז

    בקיבוצים המתחדשים מאשר בשיתופיים.
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 מצאים פירוט המ
 

 המצב בקיבוץ הערכת 
שנים הוכן לאורך    היום  מצבם האישיוים את מצב קיבוצם בתחומים שונים  שיבהערכת המ  מוצגת  בפרק זה  

עוני, פיטורין,   ת חברתיות שונות בקיבוץ כגוןבהמשך נסקור  קיומן של תופעו.  על פי סקרים קודמים שערכנו
  ., ניצול לרעה של התפקיד בקיבוץמשפחהאלימות באבטלה, 

 
 מצב הקיבוץ בתחום הכלכלי  א.

 
 )באחוזים(. בתחום הכלכלי  הקיבוץמצב   :1לוח 

               

 ס"ה טוב בינוני לא טוב  מצב הקיבוץ:
 100 52 31 17 20תק"צ  מבחינה כלכלית . 1

 100 52 30 18 18תק"צ 
 100 56 29 15 16תק"צ 
 100 50 35 15 14תק"צ 
 100 55 33 12 11תק"צ 
 100 41 38 21 09תק"צ 
 100 45 33 22 07תק"צ 

 100 38 34 28  05 צתק"
 100 27 30 43 02 צתק"

     
 100 28 33 39 01תק"מ 
 100 30 29 41 *98תק"מ 
 100 19 38 43 *89תק"מ 

     
 100 25 40 35 01קב"א 
 100 34 29 37 00קב"א 
 100 29 37 34 98קב"א 
 100 16 35 49 89קב"א 

   פקודם של רובת תניחב. מ2 
 ם המשקיים התפקידי  נושאי      

   

 100 35 46 19 20תק"צ 
 100 44 34 22   18תק"צ 
 100 48 31 21 16תק"צ 
 100 46 33 21 14תק"צ 
 100 54 32 14 11תק"צ 
 100 49 34 17 09תק"צ 

 100 50 32 18 07 צתק"
 100 42 37 21 05 צתק"
 100 41 38 21 02 צתק"

     
 100 43 36 21 00תק"מ 
 100 38 40 22 *98תק"מ 
 100 38 45 17 92תק"מ 

     
 100 43 39 18 00קב"א 
 100 60 27 13 98קב"א 
 100 54 32 14 92קב"א 

   משיבים 1600-כ  2020- אלו בשאלות ענו על ה 
 
תפקוד רוב שסבורים ( 35%)כשליש ושמצבו הכלכלי של קיבוצם טוב מציינים  (52%) מחצית מהחבריםכ

 טוב. נושאי התפקידים המשקיים
 

 ת  פוין תקוהבדלים ב 
 

ונשמר יציב   מחצית המשיביםלמעל  על ידי    ,2018, בדומה לשנת  כטובנתפס    של הקיבוץ  הכלכליהשנה המצב  
כמעט השנה    מבחינה כלכלית, כך,  עלה אחוז הסבורים שמצב קיבוצם טוב  2011ועד    2002-מ  החל.  2011אז  מ

 ( סבורים שמצב קיבוצם טוב מבחינה כלכלית. 27%) 2002-ב( מאשר 52%משיבים ) פי שניים
והוא בשנתיים האחרונות ד ( יר36%ב )בקיבוצם טו תיפקוד נושאי התפקידים המשקייםש שיעור הסבורים

  .1992הנמוך ביותר מאז 
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 הבדלים בין המינים 
 

לגבי  הבדליםאך כן נמצאו  של הקיבוץ בשאלה על המצב הכלכליבין המינים מובהקים לא נמצאו הבדלים 
 ם כטובתפקוד( שמעריכים את 42%: רבים יותר הגברים )ם של נושאי התפקידים המשקייםתפקוד הערכת

 .(27%אה לנשים )שוובה
 

 הבדלים בין קבוצות גיל 
 
 +(. 66"מבוגרים" )ו (46-65(, "גילאי ביניים" )21-45)קבוצות גיל. "צעירים"  3בחנו הבדלים בין נ

תפקוד רוב  בתפיסתכן מצב הכלכלי של הקיבוץ והערכת הב הבדלים מובהקים בין הגילים צאונמ השנה
 נושאי התפקידים המשקיים.

 
 ה( סבורים שמצב קיבוצם טוב מבחינ46%צעירים )מאשר ( 53%גילאי הביניים )ו( 55%ים )יותר מבוגר

הסבורים ( %14) יש יותר גילאי הבינייםשבין  :נמצא התפקידים המשקייםתפקוד רוב נושאי  לגבי. כלכלית
 .(31%והמבוגרים )( 34%צעירים )מבין המאשר שמצב קיבוצם טוב 

 

 
 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה   -תחום הכלכלי  קיבוץ בהמצב 

 
"חלשים" )להלן קיבוצים  לא טובשדיווחו שקיבוצם במצב כלכלי  משיביםנשווה תשובותיהם של זה  חלקב

" בינוניים")להלן קיבוצים  בינוניווחו שקיבוצם במצב כלכלי ישד משיבים( לבין משיבים 294 - כלכלית
 886 – "חזקים" כלכלית)להלן קיבוצים  טוב שמצב קיבוצם ה שמציינים( ולבין אלמשיבים 516 - כלכלית
 יוצגו רק שאלות בהן ההבדל הקיים בין  שלש הקבוצות מובהק.(. משיבים

 
 כלכליים לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  תפקוד נושאי תפקידים  :2לוח 

 
    תיפקוד נושאי התפקידים הכלכליים  

 ↓מצב כלכלי טובלא  בינוני טוב ס"ה

 לא טוב 30 48 22 100

 בינוני   23 44 33 100

 טוב 13 46 41 100
 .  םישיב מ  1586 -כ שאלות האלוענו על ה    

 
טוב יותר בקיבוצים שהם חזקים כלכלית מאשר כנתפס  הכלכליים, יםנושאי התפקיד התפקוד של

סבורים  בחלשים 22%ית לעומת מהמשיבים בקיבוצים החזקים כלכל 41% .כלכלית בקיבוצים החלשים
מהמשיבים  כשלישבקיבוצים החלשים כלכלית  .טובהכלכליים  יםשל רוב נושאי התפקידם תפקודש

 מציינים  שתפקודם של רוב נושאי התפקידים הכלכליים לא טוב.
 

 תחום הכלכלי לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ  קיבוץ במצב ה
 

. מוצגות רק ההשוואות בהן יש מתחדשו התפרנסות: שיתופיל המודלים שה משניבחלק זה יושוו משיבים 
 הבדלים מובהקים בין המודלים.

 
 לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )אחוזים(. הכלכלי מצב ההערכת   :3 לוח

 
 המצב הכלכלי של הקיבוץ  

מודל 
 ס"ה טוב בינוני לא טוב ההתפרנסות

 100 84 10 6 שיתופי 
 100 42 37 21 מתחדש

 משיבים  1633ו ענ  

 
בהערכת המצב הכלכלי  רקשל ההתפרנסות  המשיבים מהמודלים השוניםקיימים הבדלים מובהקים בין 

( סבור שמצב 42%)  יםמתחדש( מאשר בקיבוצים ה84%בקיבוצים השיתופיים אחוז גדול יותר )  .של קיבוצם
 .מבחינה כלכלית טוב םקיבוצ
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 דברים בפי אומרם -לי השנים הבאות בתחום הכלכ 5-אתגרי הקיבוץ ב
 

ץ. הציטטות ממחישות את דעת קיבושל ההמצב הכלכלי  לאתגרילהלן מספר ציטוטים המתייחסים 
 המשיבים לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

 
 המבנה הכלכלי:

המצב  לשרוד משברים כלכליים. פיתוח מנועי צמיחה כלכליים, שיפור ,התחזקות כלכלית וחברתית. 1
מציאת דרכים להכנסה כלכלית שלא תלויה במזג הכלכלי של הישוב, לייצב את הקיבוץ מבחינה כלכלית, "

 האוויר וחסדי הממשלה".
 להוריד חובות לבנקים ולהעלות רווחה כלכלית ובריאותית לחברים.     

 צמצום גרעון אקטוארי 
כלכלי ע''י ר משותפים, הרחבת הבסיס השיפור פיתוח אמצעי הייצו להרחיב מקורות הכנסה חדשים,. 2

חדש ענפים חדשים ו/או פיתוח תעשיה, למצוא מקורות פרנסה שלא תלויים רק בחקלאות, מציאת מפעל 
או אופציה אחרת בחקלאות או בהייטק על מנת להעלות את רווחי הקיבוץ ובכך את תנאי החיים לחברי 

 הקיבוץ, פיתוח עסקי ושמירה על חוסן כלכלי.    
, התייעלות והורדת מיסים, החזרת חובות, יציאה מהמצוקה הכלכלית הקשה ביסוס הבטחון הכלכלי. 3

 ית, קידום  ענפים רווחיים וסגירה של ענפים לא רווחיים.     והחובות, להחזיק מעמד מבחינה כלכל
 .   לאתר מקצועות שיהיו נחוצים בעתיד הקרוב ולדאוג להכשרה מיידית של חברים לתפקידים אלה

 מציאת מקומות תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים.
     .השוואת תנאי עובדי פנים לתנאי ע. חוץ

 

 ובתחום השוויון החלטותהחברים בקבלת  שיתוף מצב הקיבוץ בתחום   ב.
 

 .שיתוף בקבלת החלטותהלוח הבא מציג את הערכת המשיבים לגבי המצב של קיבוצם בתחום ה
 

 )באחוזים(.  והשוויון החברים בקבלת החלטותוף שיתמצב הקיבוץ בתחום  :4לוח 

 

 ה"ס בוט ינוניב לא טוב  מצב הקיבוץ:
 ם  ריחבה יתוףש תניחב. מ1

 חלטות   בקבלת ה      
 100 43 34 23 20תק"צ 
 100 36 35 29 18תק"צ 
 100 39 34 27 16תק"צ 
 100 34 34 32 14תק"צ 
 100 38 37 25 11תק"צ 
 100 37 37 26    09תק"צ 

 100 36 36 28 07 צתק"
 100 36 36 28 05 צתק"
 100 35 34 31 02 צתק"

     
 100 35 36 29 00תק"מ 
 100 33 41 26 *91תק"מ 

     
 100 38 33 29 00קב"א 
 100 44 30 26 91קב"א 

 100 35 35 30 20תק"צ  שוויון בין החברים  המבחינת . 2
 100 14 43 43 11תק"צ 
 100 15 41 44    09תק"צ 
 100 14 41 45 07תק"צ 

 100 13 39 48 05 צתק"
 100 12 36 52 02 צתק"

     
 100 12 34 54 *00תק"מ 
 100 13 36 51 *98תק"מ 
 100 14 45 41 90תק"מ 

     
 100 15 40 45 00קב"א 
 100 22 43 35 98קב"א 

 100 20 39 41 90קב"א  
      

משיבים  1697ענו על שאלה זו   
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מבחינת שיתוף החברים בקבלת החלטות  טוב םקיבוצ שמצב יםסבור( 43%)המשיבים מ קרוב למחצית

השנה שיעור הסבורים שמצב קיבוצם טוב מבחינת שיתוף החברים  .שמצבו לא טוב( סבורים 23%רבע )וכ
 .גבוה מאשר היה בעשרים השנים הקודמות

 
רים שמצב קיבוצם טוב מבחינת השיוויון בין החברים בקיבוצם וכשליש מהמשיבים סבו( 35%כשליש )

 שמצבו לא טוב.  ( סבורים30%)
 

 הבדלים בין תקופות
 

השנה שיעור הסבורים שמצב קיבוצם טוב מבחינת השיוויון בין החברים גבוה מאשר היה בעשרים השנים 
 הקודמות.

 
   החלטות ולגבי השוויון בין חברים.קבלת תוף בלגבי השי ין המיניםב  הבדליםלא נמצאו 

 

   ין קבוצות הגילב  הבדלים
 

נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל בתפיסת מצב הקיבוץ מבחינת השווין בין החברים. יותר מגילאי 
 ( סבורים שמצב קיבוצם טוב  33%המבוגרים )מ( ו35%הצעירים )מ( מאשר 38%הביניים )

 

 ואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה השו  -  בקיבוץשיתוף המצב 
 

תחום ב ולא טוב יוצגו ההבדלים בין משיבים הסבורים שמצבו הכלכלי של קיבוצם טוב, בינוניבלוח הבא 
 . וכן בנושא השיוויון בין החבריםםשל קיבוצהשיתוף בקבלת החלטות 

 
 הכלכלי )באחוזים(.   ופי מצבלחברים  הבין  והשוויון  שיתוף בקבלת החלטות  ה  מבחינתמצב הקיבוץ      :5לוח  

     מצב קיבוץ       

 מצב הקיבוץ: ↓מצב כלכלי לא טוב בינוני טוב ס"ה

   ם ריבח יתוףש תניחב. מ1 לא טוב 42 41 17 100
  חלטותבקבלת ה

 בינוני   26 33 41 100

 טוב 15 33 52 100

    ם ריחב שוויון בין  תניחב. מ1 טובלא  54 28 18 100

 בינוני   31 38 31 100

 טוב 21 35 44 100
 . משיבים 1694 -כ שאלות האלוענו על ה    
 

שיבים מ לושהשפי נתפס טוב יותר בקיבוצים שהם חזקים כלכלית מאשר בקיבוצים החלשים. המצב 
צב משמדווחים ( 17%) משיבים מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב מאשר( 52%)מקיבוצים במצב כלכלי טוב 

, (42%)  יםשיבממחצית הקרוב ל  בקיבוצים החלשים כלכלית.  בקבלת החלטותמבחינת השיתוף    קיבוצם טוב
 . (%15)וכשביעית שהוא טוב  שיתוף החברים בקבלת החלטותמבחינת   לא טובשמצב קיבוצם  יםסבור

 
החזקים כלכלית   בקיבוצים במצב כלכלי שונה. בקיבוצים השוויון בין החבריםתמונה דומה מתקבלת לגבי 

( סבורים שמצב קיבוצם טוב. כמו כן, 21%אשר בקיבוצים החלשים )המשיבים מ( מ44%פי שניים )
סבורים שמצב קיבוצם לא טוב מבחינת השוויון (  54%בקיבוצים החלשים כלכלית מעל למחצית המשיבים )

 .( בקיבוצים החזקים כלכלית18%בהשוואה לכחמישית ) בין החברים
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 בקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ  תוף בקבלת החלטותי שמצב ה
 

המודלים של ההתפרנסות לגבי הערכתם את מצב  בשניהשוואה בין המשיבים נמצאו הבדלים מובהקים ב
 בקיבוצם. בקבלת החלטות השיתוף

 
 
 
 

 ם(. לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )אחוזיהשיתוף בקבלת החלטות  מבחינתמצב הקיבוץ   :6 לוח
   

 מבחינת השיתוף בקבלת החלטות מצב הקיבוץ            
מודל 

 ס"ה טוב בינוני לא טוב   ההתפרנסות

 100 49 33 18 שיתופי 
 100 41 35 24 מתחדש

 משיבים 1633-כ שאלות האלוענו על ה   
 

  .(41%) מתחדשהבמודל  מאשר מעריכים את המצב כטוב( 49%)יותר משיבים  במודל השיתופי
 
 

 ג. מצב הקיבוץ בתחומי החברה והביטחון הסוציאלי 
 

הקשורים למצבו החברתי של הקיבוץ ולטיפולו בביטחון בסקר נבחנה הערכת המשיבים לגבי נושאים שונים  
הסוציאלי של חבריו. נבחן המצב החברתי של הקיבוץ, תפקוד העוסקים בנושאי חברה, הפעילות 

, םוותיקיההיחס כלפי  ,פנסיוניהביטוח ה ,ת החברים בעבודההתרבותית, קליטת צעירים, הטיפול בזכויו
 .החינוך בקיבוץהצמיחה הדמוגרפית ומערכת 

 
שהיחס , המציג את הערכת המשיבים לגבי מצב קיבוצם בתחומי החברה והרווחה, נמצא, בסדר יורד,  7בלוח  

, מערכת החינוך בחינתנתפס כטוב על ידי שלושה רבעים מהמשיבים, מצב הקיבוץ מ כלפי וותיקי הקיבוץ
נתפס  הצמיחה הדמוגרפיתוכן  חברי הקיבוץהטיפול בביטוח הפנסיוני של , פעילות התרבות ושעות הפנאי

טיפול הקיבוץ בזכויות , החברתי, קליטת בנים/בנות לחברות כטוב על ידי כשני שלישים מהמשיבים. המצב
 נתפס כטוב על ידי כמחצית המשיבים.  אי התפקידים החברתייםשנו בתפקודם של רוו החברים בעבודה
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 )באחוזים(. הביטחון הסוציאליבתחום החברה ו ץקיבוההערכת מצב  :7 לוח

 ה"ס בוט ינוניב בוט אל  מצב הקיבוץ:
 100 51 32 17 20תק"צ  תית חברמבחינה  . 1

 100 46 34 20 18תק"צ 
 100 45 35 20 16תק"צ 
 100 42 36 22 14תק"צ 
 100 35 44 21 11תק"צ 
 100 33 45 22    09תק"צ 

 100 31 43 26  07 צתק"
 100 27 44 29 05 צתק"
 100 24 42 34 02 צתק"

ליטת הבנים/ות              ק תניחב. מ2
 לחברות    

 100 56 24 20 20תק"צ 
 100 47 24 29 18תק"צ 
 100 44 28 28 16תק"צ 
 100 36 30 34 14תק"צ 
 100 41 24 35 11תק"צ 
 100 32 23 45    09תק"צ 

 100 28 21 51 07 צתק"
 100 18 20 62 02 צתק"

    בם של רו ודפקת תניחב. מ3
 ם החברתייםהתפקידיבעלי      

 

 100 46 34 20 20תק"צ 
 100 38 37 25 18תק"צ 
 100 40 36 24 16תק"צ 
 100 34 40 26 14תק"צ 
 100 37 42 21 11תק"צ 
 100 34 43 23    09תק"צ 

 100 35 40 25 07 צתק"
 100 30 43 27 02 צתק"

 עילויות תרבות פ תניחב. מ4
 פנאי  ושעות ה     

 

 100 66 23 11 20תק"צ 
 100 59 26 15 18תק"צ 
 100 56 30 14 16תק"צ 
 100 50 34 16 14תק"צ 
 100 48 33 19 11תק"צ 
 100 42 33 25    09תק"צ 

 100 37 31 32 07 צתק"
 100 35 27 38 03 צתק"

. מבחינת הטיפול בביטוח   5
 הפנסיוני לחבר   

 100 69 20 11 20תק"צ 
 100 66 21 13 18תק"צ 
 100 68 20 12 16תק"צ 
 100 61 22 17 14תק"צ 
 100 65 23 12 11תק"צ 
 100 59 26 15    09תק"צ 

 100 54 25 21 07 צתק"
בזכויות . מבחינת הטיפול 6

    בעבודה החבר/ה
 100 52 29 19 20תק"צ 
 100 52 27 21 18תק"צ 
 100 53 27 20 16תק"צ 
 100 46 28 26 14תק"צ 
 100 46 31 23 11תק"צ 
 100 43 34 23    09תק"צ 

 100 43 30 27 07 צתק"
. מבחינת היחס כלפי וותיקי 7

 הקיבוץ  
 100 78 14 8 20תק"צ 
 100 75 15 10 18תק"צ 
 100 76 14 10 16תק"צ 
 100 69 19 12 14תק"צ 

 100 76 15 9 11תק"צ  
. מבחינת הצמיחה 8

 הדמוגרפית בקיבוץ 
 100 63 23 14 20תק"צ 
 100 54 23 23 18תק"צ 
 100 50 27 23 16תק"צ 

 100 67 23 10 20תק"צ  . מבחינת מערכת החינוך 9
 100 65 23 12 18תק"צ 
 100 69 22 9 16תק"צ 

 משיבים  1690- השאלות כענו על 
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 ת  פוין תקוהבדלים ב 

 
לאורך שנות הסקר עליה ה וממשיך את מגמתבשנתיים האחרונות  השתפר מעטהמצב בכל התחומים 

מבחינת הם:  2011בהשוואה לנתוני סקר הבולטים בשיעור המציינים שמצב קיבוצם טוב או טוב מאוד. 
מגמה דומה  (.שנים 9לפני  41%מציינים שהמצב טוב, לעומת  56%לחברות )השנה  קיבוץ בני/ותטת קלי

 (ע שניםתשלפני  35%מציינים שהמצב טוב, לעומת  51%)השנה מבחינה חברתית במצב רואים גם 
 (.שנים לפני תשע 48%מציינים שהמצב טוב, לעומת  66%)השנה  פנאישעות התרבות והעילויות פבו
 

 המינים ין ים ב דלהב
 

: פעילות התרבות ושעות הפנאימצב הקיבוץ מבחינת  את    המשיבים  בהערכתרק  ין המינים  הבדלים בנמצאו  
  ( סבור שמצב הקיבוץ טוב.63%הגברים )מ( מאשר 69%אחוז גדול יותר מהנשים )

 
 ין קבוצות גיל  הבדלים ב 

 
 +(. 66(, "מבוגרים" )46-65י ביניים" )(, "גילא21-45קבוצות גיל. "צעירים" ) 3בחנו הבדלים בין נ

מבחינת מבחינה חברתית, בתשובות לשאלות על מצב הקיבוץ  הבדלים מובהקים בין הגילים צאונמ השנה
ומבחינת לחברות, היחס כלפי וותיקי הקיבוץ,  קיבוץ תיפקוד נושאי תפקידים חברתיים, קליטת בני/ות

 מערכת החינוך.
 . מבחינה חברתית( סבורים שמצב קיבוצם טוב  %94גילאי הביניים )מ( ו%94)  צעיריםמ  (%55)  מבוגריםיותר  
תיפקוד מבחינת    סבורים שמצב קיבוצם טוב  (  %43)  ומצעירים(  %45)  גילאי הבינייםמ  (%50)  מבוגריםיותר  

 .בקיבוץ חברתייםהתפקידים הנושאי 
מבחינת קליטת ב  צב קיבוצם טו( סבורים שמ%64( ומצעירים )%53( מגילאי הביניים )%63יותר מבוגרים )

 לחברות.קיבוץ בני/ות 
מבחינת מערכת ( סבורים שמצב קיבוצם טוב  %59( ומצעירים )%66( מגילאי הביניים )73%יותר מבוגרים )

 החינוך.
מבחינת היחס כלפי ( סבורים שמצב קיבוצם טוב   74%( וגילאי הביניים מאשר מבוגרים )82%יותר צעירים )

 וותיקי הקיבוץ.
 
רואים את מצב קיבוצם  המבוגרים בהם היו הבדלים בין קבוצות הגילתחומים ה חמשתמתוך  ארבעהב

התחום היחידי בו הצעירים וגילאי הביניים רואים את המצב כטוב  כטוב יותר מקבוצות הגיל האחרות.
 יותר מהמבוגרים הוא היחס כלפי וותיקי הקיבוץ.
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 ה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה  שווא ה -  ביטחון הסוציאליתחום החברה וה
 

  .סוציאליהביטחון החברה ובנושא המקיבוצים במצב כלכלי שונה ין משיבים הלוח הבא מציג הבדלים ב
 

 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(  סוציאליהביטחון החברה וה מצב הקיבוץ בתחומי  :8לוח 

 
     מצב הקיבוץ        

 מצב הקיבוץ: ↓מצב כלכלי לא טוב וניבינ טוב ס"ה

 .מבחינת המצב החברתי 1 לא טוב 34 36 30 100

 בינוני 17 32 51 100

 טוב 11 31 58 100

            בם של רו ודפקת  תניחב. מ2 לא טוב 37 39 24 100
   ם החברתייםהתפקידינושאי 

 בינוני  21 38 41 100

 טוב 13 32 55 100

הבנים/ות ליטת ק תניחב. מ3 טוב אל 34 22 44 100
    לחברות

 בינוני  23 23 54 100

 טוב 15 25 60 100

    תרבות העילויות פ תניחב. מ4 לא טוב 18 27 55 100
  פנאיושעות ה

 בינוני   10 23 67 100

 טוב 9 22 69 100

טיפול בזכויות   תניחב. מ5 לא טוב 32 36 32 100
   בעבודה ה/החבר

 בינוני  22 33 45 100

 טוב  12 25 63 100

הטיפול בביטוח   תניחב. מ6 לא טוב 28 30 42 100
   ה/הפנסיוני לחבר

 בינוני  15 27 58 100

 טוב  4 12 84 100

היחס כלפי וותיקי  תניחב. מ7 לא טוב 17 23 60 100
   הקיבוץ

 בינוני  11 16 73 100

 טוב  4 9 87 100

הצמיחה הדמוגרפית  תניחב. מ8 טוב אל 22 27 51 100
   בקיבוץ

 בינוני  14 23 63 100

 טוב  12 21 67 100

   מערכת החינוך תניחב. מ9 א טובל 24 22 54 100

 בינוני  12 25 63 100

 טוב  5 22 73 100
 משיבים   1690  -כ  שאלות האלוענו על ה      

 
 החלשיםקים כלכלית מאשר בקיבוצים בוצים שהם חזטוב יותר בקיכנתפס המצב  כל התחומים שנבדקוב

המצב החברתי, תפקוד רוב נושאי ) תחומים עהארב. ב, הקיבוצים הבינוניים נמצאים באמצעכלכלית
פי שניים או ( יםבביטוח הפנסיוני לחברבעבודה והטיפול  יםהטיפול בזכויות החבר החברתיים, יםהתפקיד

מדווחים על מצב   ובמאשר משיבים מקיבוצים במצב כלכלי לא ט  יותר משיבים מקיבוצים במצב כלכלי טוב
  הפערים קטנים יותר אך עדיין ניכרים. מיםתחוה בשאר. טוב

  
המצב החברתי,  מבחינת לא טובים סבור שמצב קיבוצם שיבמהמ כשלישבקיבוצים החלשים כלכלית 

ל הקיבוץ בזכויות החבר/ה פוטי ,בנים/ות לחברותקליטת ה תיפקודם של רוב בעלי התפקיד החברתיים, 
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פחות מרבע בקיבוצים החלשים כלכלית  תחומים ארבעהב   הטיפול בביטוח הפנסיוני לחבר/ה.ו בעבודה.
  , היחס כלפי הוותיקיםמערכת החינוך ,הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ מציינים שמצב קיבוצם לא טוב:

 תרבותית ושעות פנאי.ה ופעילות
 

 ההתפרנסות של הקיבוץיאלי בקיבוץ לפי מודל תחום החברה והביטחון הסוצ
 

המודלים של ההתפרנסות לגבי הערכתם את המצב בקיבוצם בתחום החברה  ניהשוואה בין משיבים מש
 והביטחון הסוציאלי מוצגת בלוח הבא.

 
        )באחוזים(. לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץבתחומי החברה והביטחון הסוציאלי  מצב הקיבוץ  :9 לוח

 הקיבוץמצב              
 ס"ה טוב בינוני לא טוב מודלה מצב הקיבוץ:

 . מבחינה חברתית 1
 100 42 35 23 שיתופי 

 100 54 31 15 מתחדש

קליטת בנים/ות . מבחינת 2
 100 52 28 20 שיתופי  לחברות

 100 57 22 21 מתחדש

. מבחינת הטיפול בביטוח  3
 100 85 9 6 שיתופי   ה/הפנסיוני לחבר 

 100 64 23 13 מתחדש

. מבחינת היחס כלפי וותיקי 4
 100 86 9 5 שיתופי  הקיבוץ  

 100 76 15 9 מתחדש

 . מבחינת הצמיחה הדמוגרפית  5
 100 57 25 18 שיתופי 

 100 65 22 13 מתחדש

   מערכת החינוך. מבחינת 6
 100 71 23 6 שיתופי 

 100 66 23 11 מתחדש
 משיבים   1600- כ לושאלות הא ענו על ה   

 
תחומי החברה והביטחון הסוציאלי נמצאו הבדלים מובהקים בין המשיבים מהמודלים השונים. מה שישב
, כךיותר משיבים מהמודל השיתופי, מעריכים את המצב כטוב בהשוואה למודל המתחדש.   ה מהםלוששב

מבחינת טוב    קיבוצם  מצבסבורים ש  םמתחדשיהקיבוצים  המאשר מ  שיתופייםהקיבוצים  היותר משיבים מ
 %85) בביטוח הפנסיוני לחבר/המבחינת טיפול הקיבוץ  ,(%67לעומת  %68) היחס כלפי וותיקי הקיבוץ

 .(%66לעומת  %17) ומבחינת מערכת החינוך( %64לעומת 
 

מצב :  שיתופייותר משיבים מהמודל המתחדש, מעריכים את המצב כטוב בהשוואה למודל    נושאים  לושהבש
 52%) מבחינת קליטת בנים/בנות לחברות, במתחדש( %54בשיתופי לעומת  %42)ית מבחינה חברתהקיבוץ 

    במתחדש(. %65מת לעובשיתופי  %57) ומבחינת הצמיחה הדמוגרפית במתחדש( 57%בשיתופי לעומת 
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 מה מספק הקיבוץ?  –שירותי בריאות וחינוך . ד
 

 צגות בלוח הבא.פולים רפואיים ולחינוך. התשובות מושאלות לגבי ההקצבות של הקיבוץ לטי שתינשאלו 
 

 .)באחוזים( בריאות וחינוך שירותיל ההקצבה של הקיבוץהמשיבים לגבי  דעת: 10לוח 
 

הרבה יותר ממה  כ"הס
שהמדינה נותנת 

 לאזרחיה 

קצת יותר ממה 
שהמדינה נותנת 

 לאזרחיה 

רק מה  
שהמדינה נותנת 

 לאזרחיה 

 
 

 ההקצבה של הקיבוץ ל:

תרופות וטיפולים   20תק"צ  27 42 31 100
 61רפואיים  

 

 18תק"צ  30 41 29 100

 16תק"צ  25 42 33 100

 14תק"צ  24 41 35 100

 11תק"צ  24 43 33 100

    09תק"צ  22 46 32 100
 07תק"צ  20 44 36 100

שירותי חינוך הדרושים  20תק"צ  9 38 53 100
 18 "צתק 11 42 47 100 62לילדים  

 16תק"צ  10 38 52 100
 14תק"צ  10 42 48 100
 11תק"צ  15 40 45 100
    09תק"צ  15 41 44 100

07תק"צ  17 37 46 100  
   1609ענו  'באלה לש  משיבים 1655לשאלה א' ענו 

 
ן וכ תרופות ושירותים רפואייםהרבה יותר  ואיותר קצת סבורים שהקיבוץ מספק להם , רוב המשיבים

למחצית סבורים שהקיבוץ מספק לילדיהם  מעלמאשר המדינה מספקת.     שירותי חינוך הדרושים לילדיהם
 וטיפוליםקבלת תרופות  שליש סבורים כך לגבי  כמאשר המדינה נותנת לאזרחיה ו  נוךשירותי חיהרבה יותר  

 רפואיים.
 

 תפוין התקוהבדלים ב לא נמצאו 
 

 הבדלים בין המינים  
 

( סבור שהקיבוץ מספק %24) גברים( מאשר מה%13) נשים: אחוז גדול יותר מהרפואיים תרופות וטיפולים
 .טיפולים רפואייםבתרופות ורק מה שהמדינה נותנת ב

 .בין המינים לגבי שרותי החינוךאין הבדלים 
 

   הבדלים בין קבוצות גיל 
 

 .בין קבוצות הגיל אין הבדלים תרופות וטיפולים רפואייםבנושא 
 

( %54מגילאי הביניים ) ( מאשר%61אחוז גדול יותר מהצעירים )  :םחינוך הדרושים לילדי ותישירבנושא 
 לאזרחיה.( סבור שהקיבוץ מספק הרבה יותר ממה שהמדינה נותנת 50%ומהקבוצה המבוגרת )
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 החלטות התנועה/הרשם.  תואם אתתקציב שהקיבוץ נותן לגמלאיו ה נוספת בדקה האםשאלה 
 

 .*)באחוזים( החלטות התנועה/הרשם לפיהוא  לגמלאיםתקציב שהקיבוץ נותן ההאם : 11לוח 

 תקציב הגמלאים בקיבוץ 

מהמתבקש גבוה  סה"כ
 ע"י התקנות

מתבקש לדומה 
 ע"י התקנות

נמוך 
מהמתבקש ע"י 

 התקנות

 

 20תק"צ  11 49 40 100

 18תק"צ  10 54 36 100
 16תק"צ  11 51 38 100
 14תק"צ  10 46 44 100

010  11תק"צ  13 55 32 
 משיבים  1143ענו       
 * בשאלה זאת לקחנו רק את תשובותיהם של משיבי הקיבוצים המתחדשים   
 

ועוד כמחצית התנועה/רשם נקבע בהחלטות שהמשיבים סבור שתקציב הגמלאים גבוה ממ מעל לשליש
 יינים שהוא דומה. עשירית סבורים שהוא נמוך מאשר נקבע בהחלטות.מצ

 

 תפותקוה ין הבדלים ב צאו לא נמ 
 

 המינים הבדלים בין 
 

( סבור שהקיבוץ מספק לגמלאיו תקציב גבוה 36%( מאשר מהנשים )44%אחוז גדול יותר מהגברים )
 מהמתבקש עפ"י תקנות התנועה.

 

בין קבוצות גיל  הבדלים   
 

יבוץ נותן ( סבורים שהתקציב שהק37%והמבוגרים )( 40%)( מאשר גילאי הביניים 48%יותר צעירים )
 משנקבע בהחלטות התנועה.וה לגימלאים גב

 
האם יש להורידו, להשאירו  –ץ לגבי שיעור המס שהחברים משלמים לקיבו השנה נשאלה לראשונה שאלה

כפי שהוא או להעלותו על מנת שהקיבוץ יוכל להשתתף יותר בסיפוק צרכים נוספים של החברים כגון רווחה, 
 תרבות וחינוך. 

 )באחוזים(. פי שינוי שיעור המס לחבריםה כלהעמד: 12לוח 

 שיעור המס  

 סה"כ
להגדיל את המס ולהעלות 

את השתתפות הקיבוץ 
 בתחומים המפורטים

לא לשנות 
את שיעור 

 המס

להפחית את המס ולהוריד 
את השתתפות הקיבוץ 
 ברווחה, תרבות, חינוך

 

 20תק"צ  26 57 17 100

 מרואיינים 1524השיבו  
 

( סבורים 26%, רבע )סבורים שיש להשאיר את שיעור המס המשולם לקיבוץ ללא שינוי(  57%)  רוב המשיבים
להוריד את השתתפות הקיבוץ במימון הרווחה, החינוך והתרבות. פחות מחמישית ושיש להפחיתו 

בד בבד עם הגדלת השתתפות הקיבוץ  ( סבורים שיש להעלות את המס המשולם לקיבוץ17%מהמשיבים )
 נוספים של החברים כגון רווחה, תרבות וחינוך.  כיםצר מימוןב

 ינים הבדלים בין המ
 

( סבור שיש להגדיל את המס ולהעלות את השתתפות 13%( מאשר מהנשים )21%אחוז גדול יותר מהגברים )
 הקיבוץ.

 

 הבדלים בין קבוצות גיל  
 

שיש להפחית את  ( סבור20%מבוגרים )ה( ו26%צעירים )מה( מאשר 32%אחוז גדול יותר מגילאי הביניים )
 .צרכים נוספים של החברים כגון רווחה, תרבות וחינוך. מימוןב המס ולהוריד את השתתפות הקיבוץ
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 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה   - מהקיבוץ קבלת שירותים

 
 בלוח הבא.קיימים הבדלים בין קיבוצים במצב כלכלי שונה במתן שירותי בריאות וחינוך המוצגים 

 

 קבלת שירותים מהקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  :13לוח 
 

 לחבריו נותןהקיבוץ        
 

 ס"ה
הרבה יותר ממה 
 שהמדינה נותנת 

קצת יותר ממה 
 שהמדינה נותנת 

רק מה שהמדינה 
 נותנת

 
 ↓ מצב כלכלי

 

הקיבוץ   תהקצב . 1 לא טוב 48 40 12 100
תרופות וטיפולים ל

 בינוני 34 45 21 100   אייםרפו 

 טוב  17              41 42 100

הקיבוץ   תהקצב. 2 לא טוב 18 44 38 100
חינוך השירותי ל

 בינוני 11 43 46 100   םהדרושים לילדי

 טוב 5 32 63 100

 1607 הובשניי משיבים 1653- 1 אלה* השיבו בש
 

מציינים שהם מאשר מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב  ב שיבים מקיבוצים שנמצאים במצב כלכלי טומ יותר
 %12בחזקים כלכלית לעומת    %24)  הרבה יותר ממה שהמדינה מספקת  תרופות וטיפולים רפואיים  מקבלים

 %38חזקים כלכלית לעומת קיבוצים הבמציינים זאת  %63) חינוך לילדיםהשירותי  לגבי גם ךוכ בחלשים(
שהם מקבלים רק מה שהמדינה נותנת   מהמשיבים  חמישיתת מציינים ככלכליחלשים  הבקיבוצים  .  בחלשים(

 לגבי תרופות וטיפולים.סבורים כך  מחציתוכבשירותי חינוך לילדיהם 
 
 

 תקציב הגימלאים לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  :14 לוח
 

 
גבוה מהמתבקש  ס"ה

 ע"י התקנות
דומה למתבקש 

 ע"י התקנות

נמוך 
מהמתבקש ע"י 

 נותהתק
 

 ↓ מצב כלכלי

 לא טוב 18 56 26 100

 בינוני 12 61 27 100

 טוב 8 39 53 100
 מרואיינים 1142השיבו 

 
בקיבוצם גבוה  שתקציב הגימלאים( בקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב סבורים 53%מעל למחצית המשיבים )

( סבורים 26%) בקיבוצים החלשים כלכלית כרבע שנקבע בהחלטות התנועה/רשם,ה ממהמתבקש על ידי 
 כך. 

 
 עמדה כלפי שינוי שיעור המס לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  :15לוח 

 

 
 ס"ה

להגדיל את המס 
ולהעלות את 

השתתפות הקיבוץ 
 בתחומים המפורטים

לא לשנות את 
 שיעור המס

להפחית את המס ולהוריד 
את השתתפות הקיבוץ 
 ברווחה, תרבות, חינוך

 
 ↓ מצב כלכלי

 לא טוב 36 46 18 100

 בינוני 29 53 18 100

 טוב 21 63 16 100
 מרואיינים 1522השיבו 

סבורים שאין לשנות את שיעור המס  הכלכלי טוב או בינוני מעל למחצית המשיבים םבקיבוצים שמצב
בהתאמה(. בקיבוצים שמצבם הכלכלי לא  53%-ו 63%המשולם לקיבוץ למטרות רווחה, חינוך ותרבות )

( 36%כך. כמו כן, בקיבוצים שמצבם הכלכלי לא טוב יש יותר משיבים )( סבורים 46%ממחצית ) טוב פחות
 המעוניינים להפחית את המס המשולם לקיבוץ.( 21%)ב ו(  וט29%מאשר בקיבוצים במצב כלכלי בינוני )
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 קיבוץ לפי מודל ההתפרנסות קבלת שירותים מה 
 

ותם הם מקבלים א  החינוךושירותי הבריאות  פרנסות לגבי  המודלים של ההת  שניההשוואה בין המשיבים מ
 .בלוח הבא תמוצג מהקיבוץ

 

 בריאות לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(. הנוך ויחה: הערכת  המצב  בתחום שירותי 16לוח 
 

 
 ההקצבה של הקיבוץ ל:

מודל 
 ההתפרנסות

רק מה שהמדינה 
 נותנת 

קצת יותר ממה 
 שהמדינה נותנת 

ר ממה  יות הרבה
 שהמדינה נותנת 

 ס"ה

                                                    א. תרופות וטיפולים
    רפואיים

 100 65 29 6 שיתופי 
 100 19 47 34 מתחדש

שירותי חינוך  ב. 
   הדרושים לילדיך

 100 75 23 2 שיתופי 
 100 47 42 11 מתחדש

 משיבים   1566 אלה ב'ולש 1611 אלה א'* השיבו לש
 

מודל השיתופי יותר משיבים ב  כאשר  מודליםשני הנמצאו הבדלים מובהקים בין המשיבים מ  יםנושאבשני ה
. יחד עם זאת, מתחדשהמודל  ל  בהשוואה  שהקיבוץ נותן להם הרבה יותר ממה שהמדינה מקציבהמעריכים  

בה יותר ממה שהמדינה רוב המשיבים סבור שקיבוצם נותן להם קצת יותר או הר מתחדשגם במודל ה
שקיבוצם מספק להם ציינו  מודל המתחדשמה 19% ממשיבי המודל השיתופי לעומת 65%כך,  מספקת.

שירותי חינוך . מצב דומה נמצא במתן מאשר המדינה מספקתתרופות וטיפולים רפואיים הרבה יותר 
שקיבוצם מספק להם   ינוצי  מתחדשהבמודל     47%  ממשיבי המודל השיתופי לעומת  75%  -  הדרושים לילדים

 .ממה שהמדינה מספקת הרבה יותר
 

 : התקציב שהקיבוץ נותן לגימלאיו לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(. 17לוח 
 

 ההקצבה של הקיבוץ

מודל 
 ההתפרנסות

מהמתבקש ע"י  נמוך
 התקנות

דומה למתבקש ע"י 
 התקנות

מהמתבקש ע"י  גבוה
 התקנות

 ס"ה

 100 70 18 12 שיתופי
 100 34 55 11 מתחדש

מרואיינים  1120השיבו   

 
שתקציב הגימלאים בקיבוצם  סבורים (70%) בקיבוצים השיתופיים קרוב לשלושה רבעים מהמשיבים

 .( בקיבוצים המתחדשים34%הרבה יותר גבוה משנקבע בהחלטות התנועה/רשם בהשוואה לשליש )
 

 נסות של הקיבוץ.לא נמצאו הבדלים בשינוי שיעור המס לפי מודל ההתפר

 
דברים   -  דאגה לפנסיה ולמתקשים כלכלית הבאות בתחום ההשנים  5- אתגרי הקיבוץ ב

 בפי אומרם 
 

. הציטטות ממחישות את דעת הפנסיה והקשיים הכלכלייםלהלן מספר ציטוטים המתייחסים לאתגרי 
 המשיבים לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

)פנסיה נמוכה  לכן אני דואג לחברים האחרים)לי יש(  לא פנסית מינימום - קיםותית להוגנ דאגה לפנסיה
לתת פנסיות מכובדות ולשמור על ערכי הערבות , משכר מינימום משכורות עתק למנהלים בינוניים

דאגה להגדלה הפנסיה לפנסיונרים שיוכלו , השלמת פנסיות לשנים שלא שולמו עבור החברים, ההדדית
דאגה , מקורות פרנסה למבוגרים, ביטחון פנסיוני, רדאגה וכבוד למבוג, כבוד ורמת חיים טובהלהזדקן ב

לפנסיה יותר גדולה לגמלאי  , לדאוגדאגה למבוגרים לזיקנה מכובדת   לוותיקים חברתית וכלכלית
 .םהפנסיונרישמירת רמת החיים של  הקיבוץ.

   .יםיסוי של החברהורדת נטל המ, מתקשים כלכלית/חברתית תמיכה בחברים
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 השונים   םבתחומי האישי מצב הערכת ה . ה
 

  .בלוח הבא יםמוצג וכן ביטחונם לגבי העתיד מצבם הכלכלי, החברתי והבריאותי של המשיבים
 

 .: המצב האישי בתחומים שונים )באחוזים(18לוח 
 

   גרוע בינוני טוב כ"הס

 מצבך הכלכלי . א 20תק"צ  4 21 75 100
 18תק"צ  5 22 73 100 

 16תק"צ  5 24 71 100
 14תק"צ  6 26 68 100
 11תק"צ  4 29 67 100
 09תק"צ  6 33 61 100
 07תק"צ  8 32 60 100
 05תק"צ  10 37 53 100
 03תק"צ  16 42 42 100
     
מצבך החברתי האישי   ב.  20תק"צ  5 22 73 100

 18תק"צ  4 21 75 100    
 16תק"צ  5 21 74 100
 14תק"צ  7 23 70 100
 11תק"צ  5 22 73 100
 09תק"צ  5 22 73 100
 07תק"צ  4 27 69 100
 05תק"צ  5 24 71 100
 03תק"צ  4 29 67 100
     
ן האישי לגבי  ו טחביה. ג 20תק"צ  8 23 69 100

    עתידך
 

 18תק"צ  10 23 67 100
 16תק"צ  10 27 63 100
 14תק"צ  10 33 57 100
 11תק"צ  9 32 59 100
 09תק"צ  12 38 50 100
 07תק"צ  14 36 50 100
 05תק"צ  21 38 41 100
 03תק"צ  22 40 38 100
     
ד. מצבך הכלכלי בהשוואה  20תק"צ  8 25 67 100

הכלכלי של חברי  םלמצב
 בגילך קיבוץ אחרים  

 

 18תק"צ  8 25 67 100
 16תק"צ  8 26 66 100
 14תק"צ  8 29 63 100
 11תק"צ  10 32 58 100
 09תק"צ  10 34 56 100
 07תק"צ  10 36 54 100
 ה. תנאי הדיור שלך    20תק"צ  6 16 78 100
 18תק"צ  6 14 80 100
 16תק"צ  8 16 76 100

 1680-השיבו כ   
 

כשני וב וכך גם תנאי הדיור שלהם. כשלושה רבעים מהמשיבים מציינים שמצבם הכלכלי והחברתי ט
בוץ הביטחון האישי שלהם ומצבם הכלכלי בהשוואה למצבם הכלכלי של חברי קי מציינים שמצבשלישים 

  .אחרים בגילם טוב
 

 ת  פוין תקוהבדלים ב 
 

בשני חל לאורך השנים  הגדול ביותר שינויה. השניםנראה שיפור לאורך המצב האישי הערכת בבחינת 
ציינו שמצבם הכלכלי  42% 2003כך, בשנת . כלי האישי ובביטחון האישי כלפי העתידהכל במצבתחומים 

ציינו שמצבם מבחינת הביטחון האישי בעתידם טוב  38% 2003בשנת . כמו כן, 75%טוב והשנה ציינו זאת 
 שמצבם הכלכלי בהשוואה לחברי קיבוץ באחוז הסבורים, 2007מאז  ,קיימת גם עליה השנה. %96לעומת 
  .(2007-ב 54%ציינו זאת השנה לעומת  %76טוב ) אחרים
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 ין המינים  הבדלים ב 
 

( %27) נשים( מ%97) גברים. נמצא שיותר נשיםמשל ה יותר טוב הגבריםשל  םמצב האישי כלכליהבתחום 
( מנשים %27: יותר גברים )בתחום הביטחון האישי לגבי העתידכך גם נמצא    טוב.  כלכליה  םשמצב  יםמציינ

בהשוואה האישי הכלכלי  םמצבהערכת לגבי גם  כןביטחונם האישי לגבי העתיד טוב ו( מציינים ש%65)
שמצבם הכלכלי טוב ( מציינים %36( מנשים )%17: יותר גברים )למצבם של חברי הקיבוץ האחרים בגילם

 .של שאר החבריםיותר מזה 
 

 ין קבוצות גיל  הבדלים ב 
 

מצב הביטחון האישי לגבי ל ,אי הדיורתנלהאישי,  למצב הכלכלי באשר ין קבוצות הגילבהבדלים נמצאו 
  .םהכלכלי בהשוואה לחברי קיבוץ אחרים בגיל םמצבלגבי כן ו העתיד

 
סבורים ( %69ומהצעירים ) (73%)גילאי הביניים מ( %81) : יותר מבוגריםהמצב הכלכלי האישי מבחינת

 .שמצבם האישי  טוב
 םשמצב יםסבור( %66)מצעירים ( %79גילאי הביניים )ו( %38וגרים )במיותר  :תנאי הדיורמבחינת המצב 

 .האישי טוב
( %56צעירים )המו(  66%מגילאי הביניים )(  %37יותר מבוגרים )  :מצב הביטחון האישי לגבי העתידמבחינת  

 .סבורים שמצבם האישי טוב
( %37יותר מבוגרים ) :לגיאותו מצב הכלכלי בהשוואה למצב הכלכלי של חברי קיבוץ אחרים בהמבחינת 

 .יותר סבורים שמצבם האישי טוב (64%( וצעירים )63%גילאי הביניים ) מאשר
 

 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה   -המצב האישי 
 

תחומים: הכלכלי,   ארבעהב  מצבו הכלכלי של קיבוצם  המשיבים לפישל    ם האישימצבאת    הלוח הבא משווה
  .אחרים ומצבם הכלכלי בהשוואה לחברי קיבוץ ישי בעתידהביטחון הא ,החברתי

 

 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(. בתחומים שונים הערכת המצב האישי  :19ח לו

     המצב האישי        

  ↓ מצב כלכלי גרוע ככה-ככה טוב ס"ה

    האישי מצב הכלכליה . 1 לא טוב 11 30 59 100

 בינוני  2 30 68 100

 טוב 2 14 84 100

    האישיהחברתי המצב  . 2 לא טוב 7 30 63 100

 בינוני  5 23 72 100

 טוב 4 19 77 100

 .תנאי הדיור שלך 3 לא טוב 12 24 64 100

 בינוני   7 20 73 100 

 טוב 4 12 84 100

 הביטחון האישי לגבי עתידך . 4 לא טוב 22 32 46 100

 בינוני   8 31 61 100

 טוב 3 16 81 100

המצב הכלכלי האישי   . 5 לא טוב 14 35 51 100 
בהשוואה למצב הכלכלי של  

 בינוני   10 28 62 100 חברי קיבוץ אחרים  

 טוב 4 21 75 100
  משיבים 1680-כ שאלות האלוענו על ה   
 

בחמשת  יםוהחלש , הבינונייםקבוצות המשיבים, מהקיבוצים החזקים כלכלית תשושלפערים בין קיימים 
ממשיבי הקיבוצים  46% כך, .בביטחון האישי לגבי העתידהתחומים שנבדקו. הפער הגדול ביותר נמצא 

 59% מהחזקים מציינים שמצבם מבחינת הביטחון האישי לגבי העתיד טוב; 81%-החלשים בהשוואה ל
טוב;   האישי  הכלכלי םמצבש  מהחזקים כלכלית מציינים %48לעומת   ממשיבי הקיבוצים החלשים כלכלית

שמצבם הכלכלי בהשוואה לשאר חברי הקיבוץ מהחזקים מציינים  %57מהקיבוצים החלשים לעומת  %51
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של המשיבים. בקיבוצים החזקים כלכלית יותר  בתנאי הדיורקיימים גם הבדלים  כמו כן טוב. כמו כן
 . יםטוב שתנאי הדיור שלהם( מציינים 64%( מאשר בקיבוצים החלשים כלכלית )84%משיבים )

 
 במ"ר  ה של המשיביםדירהגודל 

 
גם השנה שאלנו על שטח הדירה בה גרים המשיבים מאחר וניתן להסתכל על פערים בגודל הדירה כמדד 

מ"ר כאשר  109-נאמד ב 2020-בגודל הדירה הממוצעת נמצא שנוסף לפערים כלכליים בין חברי הקיבוץ. 
 50%-מ"ר  ו 101 ים ששטח דירתם עולה עליבים מציינמהמש 50%. מ"ר 240 לביןמ"ר  24בין הטווח נע 

  שהוא מתחת לגודל זה. 
 

גודל הדירה הממוצעת  2014-מ"ר. ב 92מ"ר והממוצע היה  230מ"ר ועד  20-נע שטח הדירה מ 2011בשנת 
חל   לאכך שנראה שבמשך השנים האחרונות  .  מ"ר  110-נאמד ב  2018-ב, ומ"ר  101היה    2016-ב,  מ"ר  99היה  

 בקיבוצים.ל בגודל הדירות ודיג
 

לא נמצא הבדל בין המינים בציון גודל הדירה  אך נמצאו הבדלים בין קבוצות הגיל. גילאי הביניים מעריכים 
 19%-מהצעירים ו 33%לעומת  מ"ר 121מציינים שדירתם עולה על  37% - את דירתם כגדולה יותר

  .מהמבוגרים
 

החזקים  בקיבוציםאשר ממ"ר(  105ותר )צעת קטנה יהממו הדירהובינוניים בקיבוצים חלשים כלכלית 
 ההבדל מובהק. - מ"ר( 112) כלכלית

 
מ"ר(. ההבדל  109מ"ר( מאשר במתחדשים ) 106הדירה הממוצעת קטנה יותר בקיבוצים השיתופיים )

 מובהק.
 

 דברים בפי אומרם - הדיורהשנים הבאות בתחום  5-אתגרי הקיבוץ ב 
 

. הציטטות ממחישות את דעת המשיבים לנושא הדיור בקיבוץייחסים לאתגרי  להלן מספר ציטוטים המת
 ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

 
             ...שיוך דירות וזכות ההורשה, שיוך דירות, רישום דירות וזכויות יורשים: בקיבוץ המתחדש

יפרו הסכמים הבטחה שגם היורשים לא השלמת שיוך דירות תוך , קרקעותשיוך , שיוך נכסים לחברים
שיוך דירות בעיקר בשביל לאפשר לחברים צעירים , שיוך שיתבצע בשיוויון אמיתי, שנחתמו מול חברים

    לבנות את ביתם.

    .לקבל החלטה לחלופת האגודה מול רמ"י  על מנת שנוכל להמשיך לבנות לקליטת בנים

הסדרת זכויות החברים )דיור  יוני בנכסים.צביון השוושמירה על ה  בפירות הנכסים לחברים,טיפול 
 .  המשותף בין החברים ושלחלק את הרכ ופירות נכסים( .

 ,     פי ותק ולחלק על להפריט את הנכסיםבקיבוץ המתחדש 

     דיור, בניה, תחזוקה, תשתיות

בע ומציאת פתרונות בנייה מואצת של דירות ק משבר דיור,התמודדות עם , שכונה לבנים ממשיכיםלבנות 
, שיפור תנאי מגורים למשפחות צעירות בדחיפות  למשפחות מרובות ילדים ולנקלטים חדשים כלל, דיור

 .     בניית הרחבה נוספת ולתת אפשרות לקנות למי שאינו בן ממשיך

    ב ותיק ,וישביופיתוח תשתיות  חידוש תשתיות

 .    על יד הבתים זמינות סידור חניות,  עוחניה במסגרת התב" הסדרת תנועה

          שהם עד כה רכוש הקיבוץ. תחזוקת בתי החבריםושיפור 

     לצרכי צעירים רווקים בני קיבוץ,  בניית יחידות קטנות

     השקעה בתשתיות ומבנים ציבוריים.
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 דאגות וחששות . ו
 

 יעה, ביטחון  ופרנסה.הבא עוסק בנושאים אקטואליים היכולים להדאיג את חברי הקיבוץ, פש הקטע
 

 .הבאים )באחוזים( הנושאיםמדאיגים המידה בה  :20לוח 
 

  :במידה מועטה  בינונית רבה כ"הס

 . המצב הביטחוני  א 20תק"צ  62 20 18 100
 18תק"צ  63 21 16 100
 16תק"צ  58 24 18 100
 14תק"צ  53 23 24 100
 11תק"צ  53 20 27 100
09 תק"צ 49 22 29 100  
 . המצב הכלכלי שלך  ב 20תק"צ  38 32 30 100
 18תק"צ  41 32 27 100
 16תק"צ  38 32 30 100
 14תק"צ  34 31 35 100
 11תק"צ  39 29 32 100
09תק"צ  28 30 42 100  
07תק"צ  20 32 48 100  
 . החשש מאבדן מקור ההכנסה שלך  ג 20תק"צ  51 25 24 100

 18"צ קת 50 25 25 100 
 16תק"צ  49 24 27 100
 14תק"צ  47 21 32 100
 11תק"צ  47 21 32 100
09תק"צ  38 23 39 100  
07תק"צ  31 25 44 100  
. שאצטרך לוותר על דברים חשובים  ד 20תק"צ  64 20 16 100

 18תק"צ  60 21 19 100 תמורת תרופות  
 16תק"צ  61 20 20 100
 14 תק"צ 53 19 28 100
 11תק"צ  50 19 31 100
. שלא אוכל לממן צרכים של הילדים  ה 20תק"צ  47 22 31 100

 שלי   
 

 18תק"צ  46 22 32 100
 16תק"צ  46 21 33 100

 14תק"צ  41 20 39 100 
 משיבים 1650-על שאלות אלו ענו כ* 
 

חשש ה ביותר הוא מהאגים הגבואחוז המוד :נושאים השוניםלשליש מהמשיבים מודאגים מה עשיריתבין 
המצב הנושא המדורג שני הוא  מהמשיבים. %13הוא מדאיג  –ם השל ילדי םצרכיהאת לממן  יכולת אי של

והמצב הביטחוני  ,%42 מדאיג החשש מאבדן מקור הפרנסה ,מהמשיבים %30מדאיג ה הכלכלי האישי
 .משיביםמה %61 מדאיג ותשיצטרכו לוותר על דברים חשובים תמורת תרופהחשש , ו18% מדאיג

 
 ת  פוין תקוהבדלים ב 

רבע כהשנה,  המצב הכלכלי האישי והחשש מאבדן מקור הפרנסה הדאיג קרוב למחצית מהמשיבים ו  2007-ב
אי יכולת לממן את צרכי מ,  המצב הביטחונימ  אחוז המודאגים  בדומה למגמה זאת גם  .מכךמודאגים    בלבד

  .ירד לאורך השנים שובים תמורת תרופותוכן שיצטרכו לוותר על דברים ח ילדיהם
 
 

 ין המינים  הבדלים ב 
 

: לדאוג לצרכים של ילדיהןלא תוכלנה  בו  המצב שולגבי   מצבן הכלכליהנשים מודאגות יותר מהגברים לגבי  
( מודאגות במידה רבה לגבי מצבן הכלכלי וגם רבות יותר מהן 27%לעומת  34%מגברים ) יותר נשים כך 

 . צרכי ילדיהן לממן את הלנשלא תוכ( מודאגות במידה רבה %92 לעומת %33) לעומת הגברים
 

 דברים חשובים עבור רכישת תרופותמהצורך לוותר על  במידה מועטה שמודאגיםנשים המהגברים רבים 
 .(נשיםהמ 48%גברים  לעומת  53%) מאובדן מקור ההכנסהו(, 61%לעומת   67%)
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 הבדלים בין הגילים 
 
  .בין קבוצות הגילבדלים מובהקים נמצאו הנושאים ה כלב

 . כל הנושאים שהועלוכמעט בפחות מודאגת משאר הקבוצות הקבוצה המבוגרת 
 

מודאגים מאד ה( 17%גילאי הביניים ומהמבוגרים )אשר מ( מ22%רבים יותר מהצעירים ): הביטחוןבנושא 
 .מהמצב הביטחוני בקיבוצם

 
( %22) המבוגריםו (31%) גילאי הבינייםאשר מ( %44צעירים )המ יותר רביםנמצא ש: בנושאים הכלכליים

מאבדן המודאג מאד  (29%) והצעירים גילאי הביניים כמו כן, שיעור .מהמצב הכלכלי שלהםמודאגים מאד 
משיבי הקבוצה המבוגרת גם פחות מודאגים מכך שלא  (.%71) מבוגריםה גבוה יותר משיעורמקור הכנסתו 

( 32%( ומהצעירים )34%. כך נמצא  שיותר משיבים מגילאי הביניים )םהשל ילדי יוכלו לממן את הצרכים
 מודאגים מאד מכך שלא יוכלו לממן את צרכי הילדים.( 26%בהשוואה למבוגרים )

 
( 13%) לעומת הצעירים( 15%) מבוגריםמהו( 17%נמצא שרבים יותר מגילאי הביניים )יחד עם זאת 

 .ור רכישת תרופותדברים חשובים עב שיצטרכו לוותר עלמודאגים מאד ה
 

 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה   -דאגות וחששות  
 
  .מצבו הכלכלי של קיבוצם של המשיבים לפי הדאגות והחששות את לוח הבא מציגה
 

 מדאיגים הנושאים הבאים לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים( המידה בה :21ח לו
 המידת הדאג      

  
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
משיבים 0165-ענו כ  

 
לבין משיבים מקיבוצים   משיבים מקיבוצים חלשים כלכליתבין    כלכלייםנושאים הבחששות בנמצאו פערים  

מהקיבוצים  47%קיבוצים החזקים כלכלית לעומת משיבים במה 22%. כך, שנמצאים במצב כלכלי טוב
מהקיבוצים החזקים כלכלית  20%החלשים מציינים שהם מודאגים במידה רבה מהמצב הכלכלי שלהם; 

 %21 ;מקור הכנסתםחוששים במידה רבה מאבדן החלשים מציינים שהם בוצים מהקי %34-בהשוואה ל
לוותר על דברים מהקיבוצים החלשים חוששים שיצטרכו  %20 כלכלית לעומתמהקיבוצים החזקים 

דואגים מהקיבוצים החלשים  %14 כלכלית לעומתמהקיבוצים החזקים  %42וכן  חשובים תמורת תרופות
  .של ילדיהם שלא יוכלו לממן את הצרכים

 
  

  ↓ מצב כלכלי מועטה  בינונית רבה ס"ה

 דאגה מהמצב הכלכלי שלך  . 1 לא טוב 25 28 47 100
 

 בינוני   30 36 34 100

 טוב 47 31 22 100

חשש מאבדן מקור ההכנסה  . 2 לא טוב 41 25 34 100
 שלך  

 בינוני   44 29 27 100

 טוב 58 22 20 100

ל דברים רך לוותר עדאגה מהצו   . 3 לא טוב 60 20 20 100
 חשובים עבור תרופות  

 בינוני   58 22 20 100

 טוב 69 19 12 100

דאגה מאי יכולת לממן את  . 4 לא טוב 38 21 41 100
 צרכי הילדים שלי 

 בינוני   40 22 38 100 

 טוב 54 22 24 100
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 ההתפרנסותדאגות וחששות  לפי מודל 
 

  .מודל ההתפרנסות של קיבוצם של המשיבים לפי הדאגות והחששותהלוח הבא משווה את 
 
 של הקיבוץ )באחוזים(. מודל ההתפרנסותהמידה בה מדאיגים הנושאים הבאים לפי  :22ח לו

       
 מידת הדאגה        

מודל  
 רבה תוניבינ מועטה ההתפרנסות

 ס"ה

 100 26 29 45 שיתופי  מצבך הכלכלי. 1
 100 31 33 36 מתחדש

 100 18 23 59 שיתופי  . החשש מאבדן מקור ההכנסה2
 100 27 25 48 מתחדש

. שתצטרך לוותר על דברים 3
 חשובים תמורת תרופות

 100 11 15 74 שיתופי 
 100 17 22 61 מתחדש

. הדאגה שלא ניתן יהיה לממן 4
 כים של הילדיםצר

 100 28 19 53 שיתופי 
 100 32 23 45 מתחדש

 משיבים 1610-* השיבו כ
 

בין משיבים משני המודלים של ההתפרנסות:  בחששות בנושאים הכלכלייםמובהקים נמצאו הבדלים 
יתור על דברים חשובים תמורת והחשש שיהיה צורך בו ,אבדן מקור הפרנסהממהמצב הכלכלי,  בדאגה

בקיבוצים בהם נהוג המודל המתחדש אחוז  .ה ממצב בו לא יוכלו לממן את צרכי ילדיהםדאגוה תרופות
 המודאגיםהמשיבים  אחוז  הכלכלי לעומת    ו( מודאג במידה רבה ובינונית ממצב64%גבוה יותר מהמשיבים )

ג מודאה אחוז המשיבים מתחדשבקיבוצים בהם נהוג המודל הבנוסף, (. 55%קיבוצים במודל השיתופי )ב
 קיבוצים במודל השיתופיב ם( בהשוואה לאחוז52%גבוה יותר )ובינונית מאבדן מקור הפרנסה ידה רבה במ

יש אחוז גבוה יותר המודאג במידה רבה ובינונית שיצטרך לוותר על  מתחדשיםכן, בקיבוצים ה . כמו(41%)
לגבי  כך גם נמצא .בשיתופיים( 26%ומת לע מתחדשיםבקיבוצים ה 39%דברים חשובים תמורת תרופות )

בקיבוצים המתחדשים יש אחוז גבוה יותר המודאג במידה רבה   –  שלא יוכלו לממן את צרכי ילדיהם  הדאגה
 בשיתופיים(. 47%בקיבוצים המתחדשים לעומת  55%ובינונית )

 
   חוסן חברתי. ז
  

וסכסוכים בין הביטויים של חוסן חברתי בקיבוץ שנבדקו בסקר זה הם: קיומם או אי קיומם של מתחים 
לעת זקנה. הלוח הבא בריאותית וכן חברים; מידת הביטחון שהקיבוץ ידאג לפרט בעת מצוקה כלכלית או 

 מציג נושאים אלה.
 

ובעת ( 63%) בעת מחלה או בעיה רפואיתידאג להם שקיבוצם ( 23)לוח  מעל למחצית מהמשיבים סבורים 
שהקיבוץ ידאג להם . קצת פחות ממחצית מעריכים  ( ופחות מכחמישית מציינים שלא כך יהיה59%)  זקנתם

שקיימים מתח (. כשליש מהמשיבים מציינים 24%( ורבע מעריך שזה לא נכון )43%) בעת מצוקה כלכלית
 (.27%שזה לא נכון ) ( וכרבע מעריכים34%)וסכסוכים בין חברי הקיבוץ 
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 .ים(: עד כמה נכונים או לא נכונים הטיעונים הבאים )באחוז23לוח 
 

קצת נכון וקצת  נכון כ"הס
 לא נכון

   לא נכון 

יש מתח או סכסוכים בין . א 20תק"צ  27 39 34 100
 18תק"צ  26 35 39 100 חברים בקיבוץ  

 16תק"צ  26 36 38 100
 14תק"צ  25 40 35 100
 11תק"צ  23 36 41 100
 09תק"צ  25 38 37 100
 07תק"צ  23 38 39 100
ב. קיבוצי ידאג לי בעת מצוקה  20תק"צ  24 33 43 100

 18תק"צ  28 31 41 100 כלכלית   
 16תק"צ  28 30 42 100
 14תק"צ  29 29 42 100
 11תק"צ  26 32 42 100
09תק"צ  25 35 40 100  
07תק"צ  31 35 34 100  
 ג. קיבוצי ידאג לי בעת זקנתי   20תק"צ  17 24 59 100
 18תק"צ  21 26 53 100
 16תק"צ  22 25 53 100
 14תק"צ  22 27 51 100
 11תק"צ  18 28 54 100
09תק"צ  21 28 51 100  
07תק"צ  26 29 45 100  

 100  ד. קיבוצי ידאג לי בעת  20תק"צ  15 22 63 
 מחלה/בעיות בריאותיות

 נחקרים  1670השיבו   

 

 ין המינים  הבדלים ב 
 

מהגברים   %74: כך  שקיבוצם ידאג להם בעת מצוקה כלכלית ולעת זיקנהאמינים  רבים הגברים מהנשים המ
 57%מהגברים לעומת  62%-ומהנשים מאמינים שקיבוצם ידאג להם בעת מצוקה כלכלית  40%לעומת 

שקיבוצם המאמינים  (61%) מהנשים( 65%) רבים הגברים מהנשים מאמינים שכך יהיה גם לעת זיקנתם.
 בריאותיות. ו/או בעיותבעת מחלה  ידאג להם

 
 גיל  קבוצות הבדלים בין 

 
  .בעת זקנתם( סבורים שקיבוצם ידאג להם %50) צעיריםהמ( ו%55מגילאי הביניים ) (%96) מבוגריםיותר 

( סבורים שקיבוצם ידאג להם בעת 33%צעירים )ה( ומ39%( מגילאי הביניים )53%יותר מבוגרים ) כמו כן,
  מצוקה כלכלית.

בעת מחלה ( סבורים שקיבוצם ידאג להם 55%צעירים )ה( ומ60%גילאי הביניים )( מ70%ים )יותר מבוגר
 או/בעיות בריאותיות.

בין מתח או סכסוכים ( סבורים שקיימים 22%( ומהמבוגרים )36%( מגילאי הביניים )53%יותר צעירים )
 החברים בקיבוץ.
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 שונה   מצב כלכליהשוואה בין משיבים מקיבוצים ב -  חוסן חברתי
 

 התחומים שנבדקו. ארבעתמקיבוצים במצב כלכלי שונה נמצאו הבדלים  בבהשוואה בין משיבים 
 

 עד כמה נכונים הטיעונים הבאים לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(. :24ח לו
 נכונות הטיעונים                 

קצת נכון  נכון  ס"ה
 ↓ מצב כלכלי נכון לא  וקצת לא 

 

יש מתח וסכסוכים בין חברים              . 1 לא טוב 24 28 48 100
 בקיבוצי 

 בינוני   25 43 32 100

 טוב 29 40 31 100

 קיבוצי ידאג לי בעת מצוקה כלכלית   . 2 לא טוב 49 30 21 100

 בינוני  28 40 32 100

 טוב 14 29 57 100

 קיבוצי ידאג לי בעת זקנתי  . 3 לא טוב 37 27 36 100

 בינוני  20 31 49 100

 טוב 8 19 73 100

קיבוצי ידאת לי בעת מחלה/בעיות  . 4 לא טוב 36 25 39 100 
 בריאותיות 

 בינוני   17 29 54 100

 טוב 8 17 75 100
 משיבים 1660-כ * השיבו

 
 םיותר ביטויים של חוסן חברתי בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי טוב מאשר בין שאר המשיבי ונמצא

מהקיבוצים החלשים מציינים   48%לעומת הקיבוצים החזקים כלכלית  חברי  מ 31%.  כך,  שאלות שנשאלוב
הקיבוצים החזקים כלכלית המשיבים ממ %75כן  כמו .שקיימים מתח וסכסוכים בין חברים בקיבוצם

בוצים .  חברי הקישבעת מצוקה כלכלית קיבוצם ידאג להםסבורים  מהקיבוצים החלשים    %21-בהשוואה ל
שקיבוצם ידאג להם ם אף סבורים באחוזים גדולים יותר מעמיתיהם בקיבוצים החלשים כלכלית החזקי

וכך גם רבים . מהקיבוצים החלשים מציינים זאת( %36-מהקיבוצים החזקים כלכלית ו %73) בעת זקנתם
 אג להם בעתשקיבוצם יד( סבורים 39%( מאשר בחלשים כלכלית )75%יותר בקיבוצים החזקים כלכלית )

 מחלה או בעיות בריאותיות.
 

 חוסן חברתי לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ  
 

קיומם של מתח וסכסוכים בין חברים המודלים של ההתפרנסות לגבי  ניההשוואה בין המשיבים מש
בעיות או  ובעת מחלה תםקנבעת ז ,בעת מצוקה כלכליתשקיבוצם ידאג להם ביטחונם ם וכן לגבי בקיבוצ

 בלוח הבא. תמוצג תיותבריאו
 

 : עד כמה נכונים הטיעונים הבאים  לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(. 25לוח 
 

מודל  
 ההתפרנסות

קצת נכון  לא נכון 
 וקצת לא נכון

 ס"ה נכון 

  יש מתח וסכסוכים בין חברים א. 
 בקיבוצי

 100 45 37 18 שיתופי 
 100 30 40 30 מתחדש

י בעת מצוקה קיבוצי ידאג ל. ב
 לכלית  כ

 100 63 24 13 שיתופי 
 100 37 35 28 מתחדש

 100 80 14 6 שיתופי  קיבוצי ידאג לי בעת זקנתי. ג
 100 53 27 20 מתחדש

ד. קיבוצי ידאג לי בעת 
 מחלה/בעיות בריאותיות  

 100 84 11 5 שיתופי 
 100 57 25 18 מתחדש

 משיבים  1610* השיבו 
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שיש מתח או סכסוכים בין חברי בתחושתם  ים מהמודלים השוניםבהקים בין המשיבנמצאו הבדלים מו
ובעת מחלה או בעיות  בעת זקנתם ,בביטחונם שקיבוצם ידאג להם בעת מצוקה כלכלית קיבוצם,

( בהשוואה לקיבוצים המתחדשים %54בקיבוצים השיתופיים שיעור גבוה יותר של משיבים ) .בריאותיות
, יותר משיבים מקיבוצים שיתופיים לעומת זאת .או סכסוכים בין חברי קיבוצםח מת( סבור שיש %03)

ממשיבי המודל  %36) ידאג להם בעת מצוקה כלכליתשקיבוצם ים מציינים מתחדשמאשר מקיבוצים 
ממשיבי המודל  %80) ידאג להם בעת זקנתםקיבוצם ש ,(מתחדשממשיבי המודל ה %73השיתופי לעומת 

שקיבוצם ידאג להם בעת מחלה או בעיות   וכן  (מציינים זאת  מתחדשממשיבי המודל ה  %53תופי לעומת  השי
  .(מציינים זאת ממשיבי המודל המתחדש %57ממשיבי המודל השיתופי לעומת  %84) בריאותיות

 
 דברים בפי אומרם -  החוסן החברתיהשנים הבאות בתחום  5-אתגרי הקיבוץ ב 

 
. הציטטות ממחישות את דעת החוסן החברתי של הקיבוץלהלן מספר ציטוטים המתייחסים לאתגרי 

 המשיבים לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.
 

 אתגרים חברתיים:

התרחבות כולם,  ויצירת אחדות ותחושת שייכות לכולם ובין ,התחזקות חברתית, קהילה חזקה בנית
  ,ה המשך הצמיחה חברתית, כלכלית וכו'ליצור קהילה בריאה ומכוונת קיימות כאלטרנטיב, חברתית

     לשמור על קהילה אינטימית למרות הגידול הדמוגרפי. , לחיות חיי קהילה עם אנשים שמחים ומרוצים

לשרוד , הפרט במרכז -שינוי ניהולי חברתי,  התאמה לאורחות החיים החדשים, שינוי אורחות חיים
להפסיק להתערב , קטנת התלות בוועדות ותקנוניםה לגשר על הקרעים החברתיים,, משברים חברתיים

  .של החבר םבענייניו  הכלכליים והנכסי

חיזוק מערכת הרווחה  ,להעלות רווחה כלכלית ובריאותית לחברים, בריאותיוחיזוק ביטחון סוציאלי 
 ,       שיפור מתמיד בתחום הרווחה ית,לדאוג שחבריי הקיבוץ יהיו ברווחה סיעוד ,הפנימית

התייחסות לכל השכבות בקהילה , לסייע לאוכלוסיה ותיקה בין צעירים לוותיקים, תרשת חברתי פיתוח
הבטחת היעדר תלות של חברים צעירים , באופן שווה ולא להעדיף שכבות אוכלוסיה כאלה על פני אחרות

ים דור הוותיק ולחזק את הדור הצעיר, הסכמות לחילשמר ולטפח את ה -רב דוריות, במוסדות הקיבוץ
 ,             הסכמות בין חברי הקיבוץ והגברת השיתוף, משותפים בקיבוץ רב דורי

להבין ולהפנים את נושא ההרחבות וליצור מודל של יחסי גומלין בין שני , שילוב תושבי ההרחבה והקיבוץ
 התמודדות עם בעיות פנים חברתיות בין תושבי ההרחבה לחברי הקיבוץ, ,הגופים בקהילה

       העברת השינויים הדרושים בתקנון הקיבוץ, ן קיבוץ,נותקעדכון 

   לבער את השחיתות והקומבינות, םתושביהאיכות לשמור על 

    ללא רכב הסעה לאנשיםהקמת מערך 

תחושת  -ניה מחדש של החברה ביישובב גורליות,  מעורבות גדולה יותר של תושבים בהחלטות מהותיות
ליצור מחדש את הדבק , לתת לכל מי שגר בקיבוץ תחושת שייכות.  יבוץים בקישייכות ומחויבות של הח

 .   דורות 4שמחבר בינינו: הקושי הקיומי והאידיאולוגיה כבר פחות קיימים אחרי 

ניעת התפרקותו )קיבוץ מתחדש אינו קיבוץ אלא שמירה על קיבוץ שיתופי ומ, הקיבוץ השיתופילשמור על 
,  לשמר ערכים של קיבוץ שנדרסים ע"י המילה "מתחדש", כספים...( יישוב קהילתי עם מנגנוני הלבנת

 .       לשמור על הקיבוצים השיתופיים, בקיבוץ שלי להישאר שיתופי,  השיתוף והקיבוץ ידעכו

 .  לנהל קיבוץ שיתופי בתודעה קפיטליסטית - משיתופי למחדשהמעבר  - פירוק השותפות והגדלת הישוב

    אישיים.פתרון קונפליקטים בין יצירת שיח בין חברים ו

    אתגרים תרבותיים:

   הקניית מורשת המקום לדור העתיד,  ,תרבות היחדשפר ל, התבססות תרבותית

 .  קיום אירועי תרבות וחגים משותפים

 .              תרבות חילוניתלשמור על הייחוד הקיבוצי ב
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 אתגרים חינוכיים:

        התאמת החינוך החברתי למציאות הקיימת., שמירה על החינוך הערכי ,מערכות החינוךולחזק את  לשמור
מציאת משימתיות  מיצוב החינוך והתרבות הקיבוצית הייחודית, ,חינוך והשכלה לכולם

ע"י הקיבוצים יחד עם המלווים התנועתיים  -חינוכית/קהילתית/חינוכית לכל קיבוץ, ברמה המקומית 
הגדרת  ,התיישבותי שישמש דוגמא למערכת החינוך הכללית-קיבוציחינוך הובלת , ואגף חינוך ומשימות

 .החינוך החברתי בקיבוץ מתחדש

  .לערכי תנועת העבודהחינוך 

שמירה על מערכת החינוך  ,להיות מובילים בערכי חינוך החשוב ביותר ולקדמה החינוךלשמר את מערכת 
 .מעותית ואיכותית מהגיל הרך ועד סיום יבהנוכחית, הצלחת קיום מסגרת חינוכית )לא פורמלית( מש

 ,מוכר למדינה ומקבל אישורים להמשיך את פועלנו זרם חינוכי בגיל הרך

שיתוף יותר חברים בפעילות  י"ב(, -קיע בחינוך החברתי )כיתות א' , להשלהוסיף חוגי העשרה לילדים
ל ערכי החינוך הבלתי , שמירה עחיי תרבות    המשך סבסוד חינוך למשפחות צעירות, הקיבוץ ובמעורבותם

    פורמלי לצד מערכת החינוך האזורית המשותפת. 
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  תופעות חברתיות חריגות. ח
 

עוני, פיטורין אלימות במשפחה,  ת העוסקות בתופעות חברתיות חריגות:  שאלוהתשובות ל  מוצגותבחלק זה  
 . קיבוצך לטובתם האישיתוניצול לרעה של התפקיד ע"י בכירים ב אבטלה גלויה ,מעבודה בקיבוץ

 
  .בין חברי הקיבוץ )באחוזים(חריגות : קיומן של תופעות חברתיות 26לוח 

 .  משיבים 1600-כבו סה"כ השי

ותר יש י סה"כ 
 ודדים ממקרים ב

  יש מקרים
 בודדים 

   לא קיים  

   א. אלימות במשפחה 20תק"צ  42 54 4 100
 18תק"צ  46 50 4 100
 16תק"צ  43 54 3 100
 14תק"צ  45 54 1 100
 11תק"צ  45 52 3 100
 09תק"צ  48 49 3 100
 07תק"צ  45 51 4 100
 05תק"צ  45 51 4 100
 02 תק"צ 39 58 3   100
   01 צתק"   36   59  5   100
     
  . עוני ב 20תק"צ  57 36 7 100
 18תק"צ  55 37 8 100
 16תק"צ  57 35 8 100
 14תק"צ  61 32 7 100
 11 "צתק 61 31 8 100
 09תק"צ  61 31 8 100
 07תק"צ  60 29 11 100
 05תק"צ  61 27 12 100
 02 תק"צ 66 23 11   100
 01 תק"צ   68   23 9   100
     
 ץו קיבבין מעבודה וריט. פג 20תק"צ  11 65 24 100

   
 

 18תק"צ  13 64 23 100
 16תק"צ  11 62 27 100
 14תק"צ  11 65 24 100
 11תק"צ  9 64 27 100
 09תק"צ  8 58 34 100
 07תק"צ  8 61 31 100
 05תק"צ  9 56 35 100
 02 תק"צ 13 56 31 100
     
 לויה  . אבטלה גד 20תק"צ  14 62 24 100
 18תק"צ  14 62 24 100
 16תק"צ  12 62 26 100
 14תק"צ  12 65 23 100
 11תק"צ  13 61 26 100
 09תק"צ  9 61 30 100
 07תק"צ  11 58 31 100
 05 תק"צ 9 58 33 100
  02 תק"צ 7 45 48   100
 01 תק"צ  7   43   50   100
     
ניצול לרעה של התפקיד . ה 20תק"צ  32 41 27 100

על ידי בכירים בקיבוצך 
 לטובתם האישית   

 18תק"צ  28 43 29 100

 16תק"צ  27 44 29 100

 14תק"צ  30 46 24 100

 11תק"צ  29 45 26 100

 09תק"צ  29 45 26 100
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מחצית סבורים שיש כם,  וציבקבבודדים כאלה  מקרים  יותר משיש    ניםציימ  %4  :האלימות במשפחה •
 מציינים שהתופעה לא קיימת בקיבוצם.  מחציתקרוב למקרים בודדים של אלימות במשפחה ו

שקיימים רק  שלישציינים שלא קיימת תופעת עוני בקיבוצם ועוד כמ יביםצית המשמעל למח: עוני •
 משיביםמה כרבע. ולאבטלה גלויהבקיבוץ  טורין מהעבודהלפימקרים בודדים. המצב שונה באשר 

שיש  כשני שליש ו (24%)  ואבטלה גלויה סבורים שיש יותר ממקרים בודדים של פיטורין מעבודה
 . (בהתאמה 62%-ו 65%) מקרים בודדים

מהמשיבים סבורים  שלישכ: לטובתם האישית ץניצול לרעה של התפקיד על ידי בכירים בקיבו •
של ניצול לרעה של בלבד מחצית מציינים שקיימים מקרים בודדים ל קרובשהתופעה לא קיימת ו

 סבורים שיש יותר ממקרים בודדים.( 27%)רבע מעל להתפקיד, 

 
פעת תותדירות יותר מאשר  ניצול לרעה של התפקידהו האבטלה ,ת הפיטוריןיתן לראות, שתופעונלסיכום, 

 אלימות במשפחה שהן נדירות יותר.  ההעוני ו
 

 הבדלים בין התקופות 
  

 2002בשלושה תחומים, עוני, הפיטורין מעבודה והאבטלה הגלויה, קיים הבדל ברור בין התקופות.  בשנת 
. כמו כן,  57% -ם ני בקיבוצם. השנה סבורים כך פחות משיבימהמשיבים סברו שלא קיימים מקרי עו 68%

השנה.  %24מעבודה בקיבוצם לעומת  של פיטוריןים יותר ממקרים בודדים ציינו  שקיימ %31 2200-ב
ה מגמה של דיווחו שקיימים יותר ממקרים בודדים של אבטלה מהעבודה ומאז חל 50% 2001-ובדומה, ב
 השנה. 24%ירידה עד 

 
 בין המינים  ליםהבדאין 

 
 הבדלים בין הגילים 

  
נמצאו הבדלים מובהקים  בין הגילים באחוז הסבורים שיש בקיבוצם אלימות במשפחה, אבטלה גלויה, 

 עוני, פיטורי חברים, וניצול לרעה של נושאי תפקידים בכירים בקיבוצם לטובתם האישית.
 

יניים (  מאשר מגילאי הב44%ומהמבוגרים )(  45%נמצא שאחוז גבוה מהצעירים )  האלימות במשפחהבנושא  
 ( ציין שהאלימות במשפחה איננה קיימת. 39%)
 

( 13%( מאשר מגילאי הביניים )19%נמצא שאחוז גדול יותר מהמבוגרים ) האבטלה הגלויהבנושא 
  ( ציינו שלא קיימים מקרים של אבטלה.9%ומהצעירים )

 
( 49%מהצעירים ) ( מאשר56%( ומגילאי הביניים )63%)נמצא שאחוז גדול יותר מהמבוגרים  העוניבנושא 

 ציין שלא קיימים מקרים של עוני. 
 

( יותר מגילאי 38%סבורים המבוגרים ) ניצול לרעה של נושאי תפקידים בכירים לטובתם האישיתלגבי 
 מקרים של ניצול לרעה. ( שלא קיימים 26%( ומהצעירים )29%הביניים )
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  השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה  - ותות חריגחברתיתופעות 

 
 ,בחלק זה תוצג השוואה בין קבוצות המשיבים בהערכת קיומן של תופעות חברתיות חריגות, כלומר: עוני

 .וניצול לרעה של התפקיד על ידי בכירים לטובתם האישית פיטורין מעבודה
 

 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.: קיומן של תופעות חברתיות חריגות בקיבוצים 27לוח 
  תועפהתו  תכיפות  קיומן  של      

ותר יש י סה"כ 
ממקרים 

 ודדים ב

יש 
 מקרים

 בודדים 

לא 
 קיים 

 
מצב 

 ↓כלכלי

 

 אבטלה גלויה. 1 לא טוב 17 54 29 100

 בינוני  12 69 19  100

 טוב 15 60 25  100

 עוני  . 2 לא טוב 41 45 14 100

 בינוני  47 45 8  100

 טוב 69 27 4  100

פיטורי חברים . 3 לא טוב 11 55 34 100
 מעבודתם בקיבוץ  

 בינוני  11 61 28  100

 טוב 11 71 18  100

ניצול לרעה של התפקיד . 4 טובלא  23 34 43 100
ע"י בכירים בקיבוצך 
 בינוני  28 43 29  100 לטובתם האישית       

 טוב 37 42 21  100
 . משיבים  1620-כ שאלות האלוענו על ה  
 
עוני, פיטורין מעבודה, וניצול לרעה של התפקיד נמצאו הבדלים בין אבטלה גלויה, נושאים הקשורים לב

 משיבים מקיבוצים במצב כלכלי טוב לבין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב. 

 שיש יותר ממקרים בודדיםיינים ( מהקיבוצים החלשים כלכלית מצ29%כשליש המשיבים ) •
 ( בקיבוצים החזקים.25%בקיבוצם בהשוואה לרבע ) אבטלה גלויהשל 

 עונימקרים של  שאין( מהמשיבים מהקיבוצים החלשים כלכלית מציינים 41%מעל לשליש ) •
 ( ממשיבי הקיבוצים החזקים כלכלית. 69%בקיבוצם בהשוואה לכשני שלישים )

 בודדיםשיש יותר ממקרים ם החלשים כלכלית מציינים וציקיבב( 34%המשיבים )מכשליש  •
 ( בקיבוצים החזקים.18%בקיבוצם בהשוואה לכחמישית ) פיטורין מעבודהשל 

שיש יותר ( מהמשיבים בהקיבוצים החלשים כלכלית מציינים  43%קרוב למחצית המשיבים ) •
ואה לכרבע בקיבוצם בהשו ניצול לרעה של התפקיד על ידי בכיריםשל  ממקרים בודדים

 ( בקיבוצים החזקים.21%)
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 בקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ   ות חריגותחברתיתופעות 

 

מוצגת  תופעות חברתיות חריגות בקיבוץהמודלים של ההתפרנסות לגבי  ניההשוואה בין המשיבים מש
  בלוח הבא.

 
.באחוזים(בקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות )חריגות : קיום תופעות חברתיות 82לוח   

 
תו עפהתו   תכיפות  קיומן  של        

יש יותר  סה"כ
ממקרים 

 בודדים

יש מקרים 
 בודדים

  לא קיים 
 

 המודל:

 

 . אבטלה גלויה  1 שיתופי  6 49 45 100
 מתחדש 17 66 17 100
 . עוני  2 שיתופי  82 14 4 100
 מתחדש 49 43 8 100

יד  ניצול לרעה של התפק. 3 שיתופי  27 45 28 100
וצך ע"י בכירים בקיב

 מתחדש 34 40 26 100   האישיתלטובתם 
משיבים  1560-ענו כ     
 

מקיבוצים שיתופיים  משיביםנמצאו הבדלים בין  וניצול לרעה של התפקיד עוניה ,גלויההאבטלה ה בנושא
 :מתחדשה מקיבוצי המודל  משיביםלעומת 
 %54)  בקיבוץ  אבטלה גלויהרים בודדים של  קממ  יותר  ישמציין ש  יותרשיעור גבוה    שיתופיהבמודל   •

 (.במתחדש 17%-ו שיתופיב
במתחדש   %8)  עוני בקיבוץיש יותר ממקרים בודדים של  יותר מציין ש  גבוהשיעור    המתחדשבמודל   •

( מציין 49%) המתחדש( מאשר בקיבוץ 82%שיעור גבוה יותר ) השיתופיבקיבוץ בשיתופי(.  %4-ו
 שלא קיים עוני בקיבוץ.

 ניצול לרעה של התפקיד על ידי בכירים בקיבוץ  שלא קייםשיעור גבוה יותר מציין    המתחדש  במודל •
 .בשיתופי( 27%-במתחדש ו 34%)
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 שביעות רצון מהחיים בקיבוץ  .ט
 

 ם בתחומי חיים שונים.שיבירצון של המה תתיבחן מידת שביעו הבפרק ז
 

 (. םונים )באחוזיים שחיתחומי מיעות רצונם בי שפהמשיבים להתפלגות : 29לוח 

   לא מרוצה בינוני צהרומ סה"כ

 דתך   ובעמ. 1  20תק"צ  4 14 82 100
 18תק"צ  5 12 83 100
 16תק"צ  5 12 83 100
 14תק"צ  7 13 80 100
 11תק"צ  8 12 80 100
 09תק"צ  8 14 78 100
 07תק"צ  8 15 77 100
 05תק"צ  8 18 74 100
 02 צ"קת 7 12 81 100
 00תק"מ  7 15 78 100
 *98תק"מ  11 10 79 100
 89תק"מ  5 9 86 100
 00קב"א  5 11 84 100
 98קב"א  4 9 87 100
 89קב"א  5 6 89 100
20תק"צ  4 16 80 100 יים שלך  . מרמת הח2   
18תק"צ  5 16 79 100  
16תק"צ  6 18 76 100  
14תק"צ  8 21 71 100  
11תק"צ  8 23 69 100  
09תק"צ  7 26 67 100  
07תק"צ  9 26 65 100  
05תק"צ  11 30 59 100  
02 צתק" 18 26 56 100  
00תק"מ  21 29 50 100  
*98תק"מ  19 27 54 100  
89תק"מ  12 22 66 100  
00קב"א  25 27 48 100  
98קב"א  11 26 63 100  
89קב"א  16 21 63 100  
20 "צתק 6 18 76 100 יבוץ באופן כללי   קמחייך ב . 3    
18תק"צ  7 19 74 100  
16תק"צ  7 19 74 100  
14תק"צ  10 21 69 100  
11תק"צ  8 20 72 100  
09תק"צ  7 24 69 100  
07תק"צ  11 22 67 100  
05 צתק" 10 29 61 100  
02 צתק" 15 27 58 100  
00תק"מ  16 28 56 100  
*98 "מתק 17 26 57 100  
89תק"מ  11 25 64 100  
00קב"א  17 25 58 100  
98קב"א  5 24 71 100  
89קב"א  11 19 70 100  
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 (. )באחוזיםשונים חיים  ימוחתפלגות המשיבים לפי שביעות רצונם בהת - )המשך( :29לוח 

הצו רמ  סה"כ ני ו ניב  הצו רמלא      
20תק"צ  15 34 51 100  ים אישי ן ביה מהיחסים. 4 

בקיבוצך         18תק"צ  18 35 47 100   
16תק"צ  19 33 48 100  
14תק"צ  21 38 41 100  
11תק"צ  19 40 41 100  
09תק"צ  18 43 39 100  
07תק"צ  20 41 39 100  
05תק"צ  26 41 33 100  
02 צתק" 26 40 34 100  
00תק"מ  29 37 34 100  
*98תק"מ  27 35 38 100  
100 14 92תק"מ  23 36   
00קב"א  25 40 35 100  
98קב"א  15 39 46 100  
92קב"א  19 31 50 100  
20תק"צ  12 23 65 100  יבוצך בביטחון הסוציאלי  ק לו פיט. מ5 

18תק"צ  14 25 61 100   
16תק"צ  13 25 61 100  
14תק"צ  17 23 60 100  
11תק"צ  14 25 61 100  
90תק"צ  16 26 58 100  
07תק"צ  23 24 53 100  
05תק"צ  26 30 44 100  
02 תק"צ 30 27 43 100  
00תק"מ  31 26 43 100  
98תק"מ  30 23 47 100  
*94תק"מ  24 21 55 100  
00קב"א  29 22 49 100  
98קב"א  24 22 54 100  
94 קב"א 33 22 45 100  
 וץ . משירותי הבריאות בקיב6 20תק"צ  15 20 65 100
 18תק"צ  17 23 60 100
 16תק"צ  16 20 64 100
 14תק"צ  12 22 66 100
 11תק"צ  10 21 69 100
 09תק"צ  8 20 72 100
 07תק"צ  13 21 66 100
 05תק"צ  12 24 64 100
 03 צתק" 13 20 67 100
 תרבותית בקיבוצך הפעילות ה. מ7 20תק"צ  11 24 65 100
 18צ תק" 15 26 59 100
 16תק"צ  14 28 58 100
 14תק"צ  15 30 55 100
 שרותי החינוך בקיבוצך מ. 8 20תק"צ  10 23 67 100
 18תק"צ  11 24 65 100
 16תק"צ  9 24 67 100
מרכזיים התפקיד המטיפול בעלי . 9 20תק"צ  22 34 44 100

   פניותיךב
 מרואיינים  1690-השיבו כ  

 
מעל למחצית המשיבים מציינים ( פניות אליהםבלטיפול בעלי התפקיד פרט )נה, בכל הנושאים שנבדקו הש

חיים בקיבוץ המ,  האישית  מרמת החיים,  העבודהמ  בסדר יורד, הם: שביעות רצון    ,שביעות רצון. התחומים
משירותי ,  וך בקיבוץנמשירותי החי  יינים שהם שבעי רצון(;מצ  משיביםהמויותר  שלושה רבעים  )  באופן כללי

ומהיחסים הבין  ץמהפעילות התרבותית בקיבו ,סוציאליה וןבביטח ץקיבוהמטיפול , יבוץבריאות בקה
 )מעל מחצית המשיבים מציינים שביעות רצון בתחומים אלה(.  אישיים בקיבוץ

 
 . שבעי רצון( 44%) מטיפול בעלי התפקיד בפניותיהם רבה רצוןהמשיבים מציינים שביעות  פחות ממחצית
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 התקופות  ןיהבדלים ב 

 
תחומים רואים   החמישבהאחרונות.    שניםלא ניכר שינוי מובהק במידת שביעות הרצון מהתחומים השונים ב

 באחוז המציינים שביעות רצון. התחומים הם:  2002מאז עלייה 
 .%80ציינו שהם שבעי רצון והשנה  56%  2002-: ברמת החיים -

 .%67ם שבעי רצון והשנה  ציינו שה 58% 2002-: בהחיים בקיבוץ באופן כללי -

 .%56ציינו שהם שבעי רצון והשנה   43% 2002-: בסוציאליה וןטיפול הקיבוץ בביטח -

 .%51ציינו שהם שבעי רצון והשנה   34%  2002-: בץהיחסים הבין אישיים בקיבו -
 

 הבדלים בין המינים 
 

משירותי ו באופן כלליבוץ בקי הםמחיימרמת החיים האישית, נמצאו הבדלים בין המינים בשביעות הרצון 
יותר גברים ( שבעי רצון מרמת החיים האישית שלהם,  77%( מנשים )83%כך נמצא שיותר גברים )  .הבריאות

גברים מה 68%) משירותי הבריאותמחייהם בקיבוץ באופן כללי, וכך גם ( שבעי רצון 73%( מנשים )79%)
 (.נשיםמה 62%לעומת 

 
 ין קבוצות גיל הבדלים ב 

 
  :מיםתחוה  בכלדלים מובהקים בין שלושת קבוצות הגיל בשביעות הרצון בהנמצאו 

קבוצה ( בהשוואה ל82%גילאי הביניים )מו( %68אחוז גדול יותר מהקבוצה המבוגרת ) - העבודהמ .א
 ( מעיד על שביעות רצון גבוהה.77%הצעירה )

צות האחרות ( מאשר מהקבו%68אחוז גדול יותר מהקבוצה המבוגרת ) - מרמת החיים האישית .ב
 ( מעיד על שביעות רצון גבוהה.77%)

( מאשר 48%אחוז גדול יותר מהקבוצה המבוגרת ) - אליהם פניותבמטיפול בעלי תפקיד מרכזיים  .ג
 ( מעיד על שביעות רצון גבוהה.40%הקבוצה הצעירה )מ( ו43%גילאי הביניים )מ

( מאשר מהקבוצות 82%אחוז גדול יותר מהקבוצה המבוגרת ) - מהחיים בקיבוץ באופן כללי .ד
 ד על שביעות רצון גבוהה.  ( מעי73%האחרות )

(, מאשר מהקבוצה 58%אחוז גדול יותר מהקבוצה המבוגרת ) - בקיבוץ מהיחסים הבין אישיים .ה
 רצון גבוהה.( מעיד על שביעות 45%( ומקבוצת גילאי הביניים )52%הצעירה )

(, מאשר מקבוצת %96)מהקבוצה המבוגרת  אחוז גדול יותר - מטיפול הקיבוץ בביטחון הסוציאלי .ו
 ( מעיד על שביעות רצון גבוהה.59%( ומהקבוצה הצעירה )65%גילאי הביניים )

(, מאשר מקבוצת גילאי הביניים 72%אחוז גדול יותר מהקבוצה המבוגרת ) - משירותי הבריאות .ז
 ( מעיד על שביעות רצון גבוהה.58%בוצה הצעירה )( ומהק63%)

( %76מהקבוצה המבוגרת )ו(, %86אחוז גדול יותר מהקבוצה הצעירה ) - תיתמהפעילות התרבו .ח
 ( מעיד על שביעות רצון גבוהה.63%מקבוצת גילאי הביניים )מאשר 

מאשר מקבוצת גילאי הביניים (, %47אחוז גדול יותר מהקבוצה המבוגרת ) - משירותי החינוך .ט
 והה.( מעיד על שביעות רצון גב61%( ומהקבוצה הצעירה )65%)

 
  מאשר שתי קבוצות הגיל האחרות. שנבחנותחומים ת היבמרביותר שבעת רצון  כללית, הקבוצה המבוגרת
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 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה   - בקיבוץ שביעות רצון
 

, משיביםוואה בין שה ךות בתחומי חיים שונים, משיביםרצון של הה תמידת שביעו נבחנתא בבלוח ה
 . במצב כלכלי שונהים מקיבוצ

 
 )באחוזים(. : שביעות רצון  בקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ30 לוח

לא  בינוני צהרומ סה"כ
 מרוצה

  ↓ לכליכמצב 

    מעבודתך. 1 לא טוב 9 18 73 100

 בינוני  3 17 80 100

 טוב 4 11 85 100

   יים שלך. מרמת הח2 לא טוב 9 22 69 100

 ני נו בי 4 23 73 100

 טוב 2 10 88 100

.מטיפול בעלי תפקידים מרכזיים  3 לא טוב 37 40 23 100
  לפניותיך

 בינוני  24 38 38 100

 טוב 16 31 53 100

   יבוץ באופן כלליקמחייך ב . 4 לא טוב 13 28 59 100

 בינוני  5 22 73 100

 טוב 3 13 84 100

   בקיבוצך שייםיאן ביה מהיחסים . 5 לא טוב 23 38 39 100

 בינוני  13 34 53 100

 טוב 13 32 55 100

  סוציאלי ון בביטחיבוצך ק לו פיט. מ6 לא טוב 29 33 38 100

 בינוני  14 31 55 100 

 טוב 4 16 80 100

משירותי הבריאות שהקיבוץ . 7 לא טוב 29 22 49 100
 מספק  

 בינוני  15 23 62 100

 טוב 9 18 73 100

 מפעילות תרבותית בקיבוץ  . 8 לא טוב 17 26 57 100

 בינוני  10 22 68 100

 טוב 9 23 68 100

 משרותי חינוך  . 9 לא טוב 21 22 57 100

 בינוני  10 24 66 100

 טוב 6 23 71 100
  משיבים 1680-כ שאלות האלוענו על ה  

 
הקיבוצים החלשים כלכלית לבין בכל התחומים שנבדקו נמצאו הבדלים מובהקים בין המשיבים מ

רצון השביעות  :יותר שבעי רצוןכאשר האחרונים  ,כלכלית זקיםוהחים המשיבים מהקיבוצים הבינוני
מהחיים (. שביעות רצון  שבעי רצון  בקיבוצים החזקים  %58-בקיבוצים החלשים בהשוואה ל  %37)  העבודהמ

שבעי רצון בקיבוצים  %48-צון בהשוואה לעי רשב %59)בקיבוצים החלשים כלכלית יש    בקיבוץ באופן כללי
שבעי  %88-שבעי רצון בהשוואה ל %96)בקיבוצים החלשים יש  מרמת החיים האישיתהחזקים כלכלית(, 

 %37-שבעי רצון בהשוואה ל %94יש  )בקיבוצים החלשים משירותי הבריאותרצון בקיבוצים החזקים(, 
שבעי רצון   %83)בקיבוצים החלשים יש    בביטחון סוציאלי  ץיבוקה לופיטמ  שבעי רצון בקיבוצים החזקים(,  

 %57)בקיבוצים החלשים יש  בקיבוץ משירותי החינוך שבעי רצון בקיבוצים החזקים(,   %80-בהשוואה ל
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)בקיבוצים  מהיחסים הבין אישיים בקיבוץשבעי רצון בקיבוצים החזקים(,  %17-שבעי רצון בהשוואה ל
 מהפעילות התרבותית בקיבוץשבעי רצון בקיבוצים החזקים(,    %55-השוואה לשבעי רצון ב  %39החלשים יש  

טיפול בעלי מ, שבעי רצון בקיבוצים החזקים( %86-שבעי רצון בהשוואה ל %57)בקיבוצים החלשים יש 
שבעי רצון בקיבוצים  %53-שבעי רצון בהשוואה ל %23)בקיבוצים החלשים יש  מרכזיים בפניותךתפקיד 

  .החזקים(
 

 לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ   ות רצון מתחומי חיים שוניםיעשב

 

 בקיבוץ שביעות רצונם מתחומי חיים שוניםהמודלים של ההתפרנסות לגבי  ניההשוואה בין המשיבים מש
 מוצגת בלוח הבא.

 
 שביעות רצון מתחומי חיים שונים לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(.   :31לוח 

 
 סה"כ מרוצה בינוני לא מרוצה  
 100 39 41 20 שיתופי    מהיחסים הבין אישיים . 1

 100 56 31 13 מתחדש
מטיפול הקיבוץ בביטחון . 2

 סוציאלי  
 100 80 15 5 שיתופי 

 100 61 26 13 מתחדש
 100 77 15 8 שיתופי  משירותי הבריאות. 3

 100 62 22 16 מתחדש
 100 73 20 7 שיתופי   משרותי החינוך. 4

 100 66 24 10 מתחדש
 .  משיבים 1540  -כ שאלות האלוענו על ה 

 
 . שנבחנוהתחומים  תתשעמתוך  ארבעהב ןאחוז גבוה יותר שמציין שביעות רצונמצא בקיבוצים השיתופיים 

( ונמוך יותר במודל %77שהקיבוץ מספק גבוה יותר במודל השיתופי )  משירותי הבריאותשיעור שבעי הרצון  כך,  
 .מתחדשב %61 י לעומתשיתופבמודל ה שבעי רצון %80 מטיפול הקיבוץ בביטחון סוציאלי(. %62חדש )המת

 במתחדש,  %66שבעי רצון במודל השיתופי לעומת  %37 משירותי החינוך בקיבוץ
( מאשר בקיבוץ השיתופי %56, יש יותר מרוצים בקיבוץ המתחדש )היחסים הבין אישיים בקיבוץתחום אחד,  ב
(39%.) 

 

  כלפי העבודהמדות ע

 
 ההתפרנסותמקום העבודה ורמת 

 
 , בקיבוץ או מחוץ לקיבוץ.  משיביםה א עוסק במקום התעסוקה שלהלוח הב

 
 ): מיקום העבודה הנוכחית של המשיבים )באחוזים32וח ל

 לקית בקיבוץ וחלקית מחוצה לו.* בקטגורית "עבודת חוץ בשכר" נכללו גם אלה העובדים ח עובדים. משיבים 1145ענו  
 

 .לפחות חלקית מחוץ לקיבוץ יםעובד וכל השארעובדים היום בקיבוצם  יםשיבהמ פחות ממחצית
 

 ין התקופות הבדלים ב 
הלך ופחת שיעור חברי הקיבוץ העובדים בקיבוצם וגדל שיעור   2009מאז  בשנתיים האחרונות המצב יציב אך  

 25%  2009-. כמו כן, ב39%בקיבוץ והשנה רק  מהמשיבים עבדו    66%  2009-העובדים מחוצה לו בשכר. כך, ב
 מחוץ לקיבוץ. 53%עבדו מחוץ לקיבוץ בשכר והשנה עובדים 

 

2020 2018 2016 2014  2011 2009  2007 2005 2004 2003 2002  

 וץבבקי. 1 57 57 60 62 63 66 60 60 46 37 39

8 9 10 5 10 9 9 10 8 8 9 
חוץ לקיבוץ . מ2

ת תיבמסגרת תנוע
 או אזורית

 ץ בשכר*ו ח תדעבו . 3 34 35 32 28 28 25 30 35 44 54 53

 סה"כ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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  לפי מיןהבדלים לא נמצאו 
 

 ין קבוצות גיל הבדלים ב 
 

 67%( עובדים היום בתוך הקיבוץ. 28%וצעירים ) (36%) ( מאשר גילאי הביניים59%)מבוגרים  יותר
 בעבודת חוץ בשכר.מהמבוגרים מועסקים  32%-הביניים ומגילאי  55% ,םמהצעירי

 
 התפקידים בעבודה של המשיבים. ת רמתמוצגלוח הבא ב
 

 .התפקיד הניהולי בעבודה )באחוזים(: 33 לוח
 

בדרג תפקיד  תפקיד בכיר סה"כ
 ביניים

 247ללא תפקיד 
 ניהולי

  התפקיד 
   הניהולי

100 45 16 39 2020 

100 44 20 36 2018 

100 46 16 38 2016 

100 37 20 43 2014 

100 36 16 48 2011 

100 42 20 38 2009 
 משיבים 1466ענו  

 
ומעל לשליש   המשיבים מציינים שהם ממלאים תפקיד ניהולי בכיר או בכיר מאוד בעבודתםמ  קרוב למחצית

 .ינם ממלאים תפקיד ניהוליא
 

 הבדלים לפי מין 
 

( %14. רבות הנשים )תפקידי ניהול בכירים בעבודתם( ממלאים %41מנשים )( %84גברים רבים יותר )
 ( שאינן ממלאות תפקיד ניהולי. 36%מהגברים )

 
 ין קבוצות גיל הבדלים ב 

 
ממלאים תפקידים ניהוליים בכירים (  32%)  והמבוגרים(  49%צעירים )לעומת ה(  54%)  רבים מגילאי הביניים

 בעבודתם הנוכחית. 
 

 אליה שייכים המשיבים.)תמחור(  בקבוצת השכרעוסק הלוח הבא 
 
 . (שיבים  )באחוזיםהמנמצאים  הב וח לאומי(תקציב/פנסיה )כולל ביט/וריית השכרגטק: 34 וחל

 משיבים   1630ענו 

(. כשליש  ₪ 4000( מהמשיבים משתכרים פחות משכר מינימום )עד 7%פחות מעשירות ) 
  9000-ל 7001נע בין  20%ברוטו לחודש, שכרם של ₪  7000ועד ₪  4001-( משתכרים מ 35%)

 לחודש.₪  9001( משתכרים מעל 38%וכשליש )₪ 

 20 18 16 14 11   09 07 05 02 השכר ברוטו לחודש:

 7 10 11 17 23 31 28 26 30 ₪ ברוטו לחודש 4000ד ע. א

 13 16 17 22 26 22 17 20 21 ₪ לחודש  5500 -ל 4001ין בב. 

 22 21 22 21 18 16 18 15 14 ₪ לחודש  7000 -ל 5501ין בג. 

 20 18 17 15 11 11 13 14 16 ₪ לחודש  9000 -ל 7001ין בד. 

 14 13 14 10 8 9 12 12 10 ₪ לחודש  12000-ל 9001ין ב ה. 

 24 22 19 15 13 11 12 13 9 ₪ ברוטו לחודש 12000ל . מען 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ     
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ומר שההכנסה )שכר, תקציב, פנסיה וביטוח לאומי( של יותר ממחצית החברים הינה מעל אפשר לכללית 

 (.58%) ₪ לחודש 7000
 

 הבדלים לפי מין 
  

( 46%. כמו כן, יותר גברים )₪ 5500-( נכללות בקבוצת השכר הנמוכה מ16%( מגברים )23%יותר נשים )
 ומעלה. ₪ 9001-הגבוהה מ( נמצאים בקבוצת השכר 29%מנשים )

 
 ין קבוצות גיל הבדלים ב 

 
כללים בקבוצת השכר נ (22%מבוגרים )ל בהשוואה (47%) צעיריםומה (51%)מגילאי הביניים  יותררבים 
 . ומעלה ₪ 9001-מ ההגבוה

 
 # הלוח הבא מציג את קבוצת השכר אליה משייכים עצמם המשיבים.

 
  .ם )באחוזים(: קבוצת השכר אליה משתייכים המשיבים על פי הערכת35וח ל

      

  קבוצת השכר נמוכה בינונית גבוהה סה"כ

 20תק"צ   19 46 35 100

 18תק"צ   22 41 37 100

 16תק"צ   20 43 37 100

 14תק"צ   25 40 35 100

 11תק"צ   29 43 28 100

  09תק"צ   30 42 28 100

   07תק"צ   26 43 31 100

 משיבים  1587ענו על שאלה זו 

 
מהמשיבים ממקמים עצמם בקבוצת השכר שליש למעל  ,האחרונות שניםה ששבבדומה למצב , השנה

 בקבוצת השכר הנמוכה.עצמם ממקמים  חמישיתכוהגבוהה 
 

 הבדלים לפי מין 
 

 והגבוהה מאד.  לקבוצת השכר הגבוהה( המשייכים עצמם %72( מהנשים )%24רבים הגברים )
 

 הבדלים לפי גיל  
 

( מעריכים עצמם כשייכים לקבוצת השכר 41%ומגילאי הביניים )( 34%) עירים( מצ30%פחות מבוגרים )
 הגבוהה.

 
 .המצב הכלכלי של החברים# הלוח הבא עוסק בהיבט נוסף של 

 
  .): "האם העבודה מפרנסת אותך בכבוד" )באחוזים36וח ל 

 

2020 2018 2016 2014  2011 2009  2007 2005 2004 2002 246 

 מידה מועטה. ב1  14 14 15 13 11 14 12 10 10 10

 מידה מסוימת . ב2  29 29 26 28 26 31 32 29 27 28

 מידה רבה . ב3  57 57 59 59 63 55 56 61 63 62

 סה"כ         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 . משיבים  1573 ת שאלה הזאענו על ה    

 
מציינים  עשיריתרבה,  מפרנסת אותם בכבוד במידה מהמשיבים סבורים שעבודתם קרוב לשני שלישים
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 שעבודתם מפרנסת אותם בכבוד במידה מועטה. 
 

 לפי מין הבדלים  
 

 .שעבודתם מפרנסת אותם בכבוד( המציינים %65נשים )ה( מ%86רבים הגברים )
 

 הבדלים בין קבוצות גיל  
 

סבורים שעבודתם ה( 55%ם )( בהשוואה לצעירי63%( ומגילאי הביניים )65%רבים יותר מהמבוגרים )
 מפרנסת אותם בכבוד.

 
 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה   -עמדות כלפי עבודה 

 
 מחורה.ילבין נושאים שונים הקשורים לעבודה ולתשל הקיבוץ הקשר בין המצב הכלכלי  קייבד זהבחלק 

 
 של קיבוצם.של המשיבים לפי מצבו הכלכלי  מקום עבודתם# הלוח הבא מציג את 

  
  לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )אחוזים(. מקום העבודה בקיבוץ או מחוצה לו:  37לוח 

 
 של קיבוץכלכלי  מצב          

 טוב  בינוני  טוב לא מקום העבודה 

 45 31 34 וץ בבקי. 1 
 8 8 10 ות ואזוריות תיבמסגרות תנוע קיבוץל ץחו . מ2 
 47 61 56 ץ בשכר ו ח תדעבו . 3 

 100 100 100   ה"כס

 משיבים 1142השיבו     
 

כמו כן, כלכלית, בקיבוצים החזקים  45%עובדים בקיבוצם לעומת  34% בקיבוצים החלשים כלכלית
 בקיבוצים החזקים כלכלית. 47%עובדים בעבודת חוץ בשכר לעומת  56% בקיבוצים החלשים כלכלית

 
 המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  : "קטגורית השכר בה נמצאים המשיבים לפי38וח ל
 

 של קיבוץכלכלי  מצב    

 טוב  בינוני  טוב לא התמחור

 19 17 26 שח  5500עד 
 44 43 36 שח  9000-ל  5501בין 

 37 40 38 ומעלהשח  9001-מ

 100 100 100   ה"כס
 . משיבים 1626 תשאלה הזאענו על ה 

 
אין הבדל   .כלכלית  בקיבוצים החזקים  19%לעומת  ₪    5500עד    משתכרים  26%בקיבוצים החלשים כלכלית 

  ₪. 9001בין הקיבוצים החלשים כלכלית לחזקים כלכלית בשיעור המשתכרים מכל 
 
 : קבוצת השכר אליה משתייכים המשיבים לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(. 39וח ל
 

 של קיבוץכלכלי  מצב             

 טוב  ניבינו   טוב לא קבוצת השכר 

 13 23 30 . נמוכה1

 46 44 48 בינונית. 2

 41 33 22 . גבוהה3

 100 100 100   ה"כס
 משיבים 1586ענו על שאלה זו    
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ים שייכ( מ13%) כלכלית ( מהקיבוצים החלשים כלכלית מאשר מהקיבוצים החזקים30%יותר משיבים )
שיבי הקיבוצים החלשים ממ  22%)  אםהתב  המצב הוארמת השכר הגבוהה  ב  .קבוצת השכר הנמוכהלעצמם  

 מהחזקים משייכים עצמם לקבוצת השכר הגבוהה(. 41%לעומת 
 
 : "האם העבודה מפרנסת אותך בכבוד" לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(. 40וח ל
 

 של קיבוץכלכלי  מצב             

 טוב  בינוני  טוב לא פרנסה בכבוד

 6 11 22 במידה מועטה

 21 33 35 מסוימתבמידה 

 73 56 43 במידה רבה

 100 100 100   ה"כס
 .  משיבים1569ת שאלה הזא ענו על ה  
 

( קרוב למחצית( מאשר מקיבוצים חלשים )כשלושה רבעיםיותר משיבים מקיבוצים חזקים כלכלית )
 .במידה רבה מציינים שעבודתם מפרנסת אותם בכבוד

 
עובדים מחוץ לקיבוץ, שהם   מציינים שהםיותר משיבים  ב,  לא טו  של הקיבוץ  לסיכום, כאשר המצב הכלכלי

  .שעבודתם מפרנסת אותם בכבוד גם סבורים משיבים פחותוקבוצת השכר הנמוכה נמצאים ב
 

 עמדות כלפי העבודה לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ  
 

ההשוואות בהן יש  מוצגות רק. מתחדשהתפרנסות: שיתופי והמודלים של ה נישבחלק זה יושוו משיבים מ
 .את רמת ההשתכרות בשני המודליםהלוח הראשון בוחן  הבדלים מובהקים בין המודלים.

 
 לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )אחוזים(.  השתכרות )תקצוב(רמת ה  :41 לוח

 
 מודל  ההתפרנסות             

 מתחדש שיתופי   רמת התמחור

 17 30   ₪ 5500עד 

5501 - 9000 ₪   47 41 

 42 23   ₪ 9000מעל 

 100 100   ה"כס
 משיבים  1579השיבו     
 

 השתכרות )תקצוב(( המציינים שרמת ה30%מהלוח ניתן לראות שיש יותר משיבים בקיבוצים השיתופיים )
ניתן לראות שקרוב למחצית המשיבים  .(17%)ים מתחדשבמאשר  ₪( 5500נמוכה יחסית )עד שלהם 

  צים המתחדשים לעומת כחמישית בשיתופיים.בקיבו₪  9000משתכרים מעל 
 
 : מיקום העבודה לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(. 42 וחל
 

 מודל ההתפרנסות       

 מתחדש שיתופי   קום העבודהימ

 33 56 וץ בבקי. 1 

 9 5 ות ואזוריות תיתנועה לו במסגרות צחו . מ2 

 58 39 ץ בשכר ו ח תדעבו . 3 

 100 100   ה"כס
 משיבים 1125 השיבו        

 
 למודב( בהשוואה למשיבים 56%יותר משיבים מהקיבוצים השיתופיים עובדים בתוך חצר הקיבוץ )

( 39%שיתופי )במודל ה( מאשר 58%) מתחדשכמו כן, יותר משיבים מהקיבוצים במודל ה .(33%) מתחדשה
 במסגרת שאינה קשורה לקיבוץ. עובדים מחוץ לקיבוץ 

 
פחות חברים העובדים בתוך ו  לחודש₪    9001המשתכרים מעל    יותר  יש  המתחדשיםשבקיבוצים    םניתן לסכ

מהשירותים עדיין מסופק לחברים ללא עלות או בסבסוד, . בקיבוצים השיתופיים, בהם חלק גדול הקיבוץ
  יש יותר המשייכים עצמם לרמת השכר הנמוכה ויותר העובדים בתוך הקיבוץ.
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 ה בקיבוץ השפעה אישית על הנעש
 

ההשפעה  ,בפרק זה תיבחנה ארבע שאלות על ההשפעה האישית בקיבוץ: מרכזיות המשיבים בקיבוץ
האישית על ההחלטות הנוגעות לנושאים כלכליים וחברתיים ושביעות רצון מהאפשרות להשפיע על הנעשה 

 בקיבוץ.
 

 הלוח הבא מציג את הערכת המשיבים לגבי מרכזיותם בקיבוץ:
 

 )באחוזים(.  כת המשיבים לגבי מרכזיותם בקיבוץהער:  43לוח 
      

 203 לא מרכזי  בינוני  מרכזי  סה"כ

  20  צ"תק 24 36 40 100

   18  צ"תק 24 34 42 100

   16  צ"תק 23 36 41 100

 משיבים 1653ענו על שאלה זו  

משתייכים  םשהרבע בקיבוץ והם משתייכים לקבוצה המרכזית שתי חמישיות מהמשיבים מעריכים ש
 .תמרכזי האינש לקבוצה

 הבדלים לפי מיןלא נמצאו 
 

 הבדלים לפי גיל  לא נמצאו 
 

הלוח הבא מציג את הערכת המשיבים לגבי השפעתם האישית על החלטות הנוגעות לנושאים כלכליים 
 וחברתיים בקיבוץ.

ם ונושאים : הערכת המשיבים לגבי השפעתם האישית על החלטות הנוגעות לנושאים כלכליי44לוח 
 חברתיים בקיבוץ )באחוזים(

 סה"כ גבוהה בינונית נמוכה השפעה על: 

 100 15 24 61 2020-נושאים כלכליים 

 100 16 24 60 2018-נושאים כלכליים 

 100 14 26 60   2016-נושאים כלכליים 

 100 28 29 43    2020 -נושאים חברתיים 

 100 27 31 42    2018 -נושאים חברתיים 

 100 28 30 42    2016 - חברתיים נושאים

 משיבים 1666ענו על שאלות אלו  

( מהמשיבים מעריכים שהשפעתם האישית על החלטות הנוגעות לנושאים כלכליים גבוהה 15%ית )עיבשכ
מעריכים את השפעתם האישית על החלטות חברתיות כרבע  (.  61%ושלוש חמישיות מעריכים אותה כנמוכה )

 (.43%מישיות כנמוכה )( ושתי ח28%כגבוהה )

 הבדלים לפי מין 

 לגבי השפעה חברתית לא נמצאו הבדלים לפי מין

( מהנשים %21רבים יותר הגברים ). בהשפעה אישית נתפסת על נושאים כלכליים בקיבוץנמצאו הבדלים 
 ( המציינים שהשפעתם האישית על החלטות הנוגעות לנושאים כלכליים גבוהה.9%)
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 גיל  הקבוצות  ביןהבדלים לא נמצאו 
 

השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב   – והשפעה אישית על הנעשה במרכזיות בקיבוץ ו
 כלכלי שונה 

 
משיבים מקיבוצים לבין הלוחות הבאים משווים בין התשובות של משיבים מקיבוצים חלשים כלכלית 

 בנושאים הקשורים להערכת השפעתם בקיבוץ.כלכלית בינוניים וחזקים 
 

 מרכזיות המשיבים בקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.ערכת : ה45לוח 

 

   ↓מצב כלכלי   מרכזילא  בינוני מרכזי סה"כ

 לא טוב 32 36 32 100

 בינוני  26 38 36 100

 טוב 19 35 46 100
 משיבים 1650ענו     
 

בקיבוץ   תמרכזי  אינהכים  משתיישהקבוצה אליה הם  ים  ציינמ  כלכלית  מהמשיבים בקיבוצים החלשים  32%
ם משייכימהמשיבים  32% כלכלית מהמשיבים בקיבוצים החזקים. בקיבוצים החלשים 19%-בהשוואה ל

 בקיבוצים החזקים כלכלית. 46%-בהשוואה ל מרכזית בקיבוץהלקבוצה עצמם 
 

בוץ בקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקי: השפעה אישית על החלטות הנוגעות לנושאים כלכליים 46לוח 
 )באחוזים(.

 

 ↓מצב כלכלי   נמוכה תבינוני גבוהה סה"כ

 לא טוב 74 19 7 100

 בינוני  66 23 11 100

 טוב 54 27 19 100
 משיבים 1663ענו    
 

נושאים לסבורים שהשפעתם האישית על החלטות הנוגעות כלכלית מהמשיבים בקיבוצים החלשים  74%
מהמשיבים בקיבוצים החלשים  7%בקיבוצים החזקים. מהמשיבים  54%-כלכליים נמוכה בהשוואה ל

 בקיבוצים החזקים כלכלית. 19%-מעריכים את השפעתם בנושאים כלכליים כגבוהה בהשוואה לכלכלית 
 

הנוגעות לנושאים חברתיים בקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ השפעה אישית על החלטות  : 47לוח 
 )באחוזים(.

 

 ↓מצב כלכלי   נמוכה תבינוני גבוהה סה"כ

 לא טוב 55 25 20 100

 בינוני  47 28 25 100

 טוב 36 30 34 100
 משיבים 1660 ענו   
 

נושאים לסבורים שהשפעתם האישית על החלטות הנוגעות כלכלית מהמשיבים בקיבוצים החלשים  55%
קיבוצים מהמשיבים ב 20% כמו כן,מהמשיבים בקיבוצים החזקים.  36%-חברתיים נמוכה בהשוואה ל

בקיבוצים החזקים   34%-מעריכים את השפעתם בנושאים החברתיים כגבוהה בהשוואה לכלכלית  החלשים  
 כלכלית.

 
השפעה אישית על הנעשה באין הבדלים מובהקים בין המשיבים מהקיבוצים השיתופיים למתחדשים 

 .בקיבוץ
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יעות רצון מהאפשרות להשפיע על הנעשה בקיבוץבש  
 

 ת שביעות רצון המשיבים מהאפשרות להשפיע על הנעשה בקיבוץ.הלוח הבא מציג א

 
 (. םמהאפשרות להשפיע על הנעשה בקיבוץ )באחוזייעות רצונם בי שפהמשיבים להתפלגות : 48לוח 

  לא מרוצה בינוני צהרומ סה"כ

 20תק"צ  27 33 40 100
 18תק"צ  29 34 37 100
 16תק"צ  26 35 39 100
 14תק"צ  32 37 31 100
 11תק"צ  28 41 31 100
 09תק"צ  31 40 29 100
 07תק"צ  32 37 31 100
 05תק"צ  34 36 30 100
 02 צתק" 36 37 27 100

 00תק"מ  30 38 32 100
 *98תק"מ  32 38 30 100
 89תק"מ  31 32 37 100
 00קב"א  35 38 27 100
 98קב"א  24 34 42 100
 89קב"א  30 32 38 100

 משיבים 1692זו  ענו על שאלה
 

( אינם שבעי 27%להשפיע על הנעשה בקיבוץ וכרבע ) ם( מהמשיבים שבעי רצון מאפשרות40%) מעל לשליש
 רצון.

 
 ין התקופות הבדלים ב 

 
-ניכרת עליה  באחוז המשיבים שהם שבעי רצון מהאפשרות שלהם להשפיע על הנעשה בקיבוץ מ 2002מאז 
 . 40%-ל 27%

 
 ןהבדלים לפי מילא נמצאו 

 
 ין קבוצות גיל הבדלים ב 

 
 : על הנעשה בקיבוץ  שלושת קבוצות הגיל בשביעות הרצון מהאפשרות להשפיענמצאו הבדלים מובהקים בין  

( מציין שביעות 35%מהקבוצה המבוגרת )ו(  40%)  מאשר מהצעירים(  47%)  מגילאי הבינייםאחוז גדול יותר  
 . מהאפשרות להשפיע על הנעשה בקיבוץ רצון גבוהה

 
 בקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.: שביעות רצון  מאפשרותך להשפיע על הנעשה 49וח ל
 

  ↓מצב כלכלי   לא מרוצה בינוני צהרומ סה"כ

 לא טוב 46 31 23 100

 בינוני  28 36 36 100

 טוב 19 33 48 100
משיבים 1689ענו          

 
בקיבוץ ם שבעי רצון מהאפשרות להשפיע על הנעשה אינכלכלית מהמשיבים בקיבוצים החלשים  46%

 48%-מהמשיבים שבעי רצון בהשוואה ל 23%בקיבוצים החלשים  ;בקיבוצים החזקים 19%-בהשוואה ל
 בחזקים כלכלית.

 
אין הבדלים בין המשיבים מקיבוצים השיתופיים למתחדשים בשביעות הרצון מהאפשרות להשפיע על 

 הנעשה בקיבוץ.
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 ויים בקיבוץ עמדות כלפי שינ
 

 
השינויים בקיבוצים והשלכותיהם נידונים במסגרות שונות הן בקיבוץ והן מחוץ לו. המשכנו לעקוב גם בסקר 

 זה אחרי עמדות החברים כלפי סוגים שונים של שינויים הקיימים והמוצעים בקיבוצים. 
 

 תהפרטודות כלפי נושאים. הנושא הראשון בו עסקנו הוא עמ-ה תתארבעתשובות המשיבים מחולקות ל
מקבלים חברי   ןעמדות כלליות כלפי מכירה והורשה של מניות אותוכן    חלוקת רכוש הקיבוץ,  מסוגים שונים

בקיבוץ; הנושא השלישי עוסק  הדמוקרטיה שינויים בתחוםעמדות כלפי  הואהנושא השני . הקיבוץ
 בקיבוץ. בית כנסת בהקמתעוסק  נושא הרביעיוה ל"פריצת" גדרות הקיבוץבשינויים הקשורים 

 
 .  עמדות כלפי הפרטות וחלוקת רכוש הקיבוץ  1
 

והבריאות, קיומה של ערבות הדדית מוגבלת וביטול ארוחת  חינוךההפרטה בשירותי  ו עמדות כלפינבחנ
 כלפי חלוקת רכוש הקיבוץ לחברים. המשיבים עמדות  נבחנו הערב בימי שישי. כמו כן 

 
 עמדות כלפי הפרטות   .א

 
   באחוזים(.ות )שלילה או תמיכה בהפרט: 50לוח 

 
 ס"ה תומכים מהססים  שוללים   

הפרטה טוטלית הכוללת חינוך 
 ובריאות  

 100 46 10 44 20תק"צ 
 100 50 10 40 18תק"צ 
 100 42 11 47 16תק"צ 
 100 38 9 53 14תק"צ 
 100 32 9 59 11תק"צ 
 100 36 8 56 09תק"צ 
 100 31 9 60 07תק"צ 
 100 32 10 58 05תק"צ 
 100 30 13 57 *03תק"צ 

     
 100 31 13 56 *02תק"מ 
 100 22 11 67 *00תק"מ 
 100 19 10 71 98תק"מ 
 100 20 11 69 *95תק"מ 

     
 100 21 9 70 02קב"א 
 100 13 9 78 00קב"א 
 100 16 11 73 98קב"א 
 100 13 9 78 95קב"א 

     
 100 49 23 28 20 תק"צ    ות הדדית מוגבלתערב

 100 56 12 32 14תק"צ 
 100 52 12 36 11תק"צ 
 100 53 13 34 09תק"צ 
 100 70 11 19  07תק"צ 
 100 67 12 21  05תק"צ 

    100 
 100 27 15 58 20 תק"צ  ביטול ארוחת ערב ביום שישי

 100 35 8 57 11תק"צ 
 100 37 10 53 09תק"צ 
 100 34 9 57 *07תק"צ 
 100 36 10 54 *05תק"צ 

 
אחוז התומכים דומה ל  להפרטה טוטלית הכוללת חינוך ובריאותבתחום ההפרטות נמצא שאחוז המתנגדים  

 בהתאמה(.  46%לעומת  44%בה )
 ת.( שוללים זא28%מוגבלת בקיבוצם וכרבע ) ערבות הדדית( תומכים בקיומה של 49%כמחצית המשיבים )

 (.27%כפול משיעור התומכים ) ביטול ארוחת הערב בחדר האוכל בימי שישי( את 58%שיעור השוללים )
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 הבדלים בין התקופות  
 

-ומאידך קטן אחוז השוללים מ 46%-ל 30%-מ 2020ועד  2003אחוז התומכים בהפרטה טוטלית עלה מאז 
 .שולליםוז הועלה אח תומכיםאחוז הבמעט אחרונות ירד ה. בשנתיים 44%-ל 57%

תמכו בקיומה  2014-לאורך השנים חלה ירידה בשיעור התומכים בקיומה של ערבות הדדית מוגבלת. כך, ב
 השנה. 49%-מהמשיבים בהשוואה ל 56%

נות. מהנתונים השאלה לגבי קיום ארוחת ערב בחדר האוכל בימי שישי בערב לא נשאלה בשנים האחרו
 בהתאמה(. 27%-ו 35%) 2011-מאשר ברואים שהשנה יש פחות תומכים בביטולה 

 
 הבדלים בין המינים 

 
( תומכים 46%( מאשר מהנשים )51%נמצאו הבדלים בנושא הערבות ההדדית. אחוז גדול יותר מהגברים )

 .בערבות הדדית מוגבלת
 וביטול ארוחת ערב ביום שישי. הטוטאלית ההפרטה לא נמצאו הבדלים בין המינים בעמדות כלפי

 
 קבוצות הגיל  הבדלים בין 

 
  שלושת הנושאים שנבדקו בחלק זה: נמצאו הבדלים לפי קבוצות גיל לגבי

 %64גילאי הביניים תומכים בהפרטה טוטאלית לעומת  מ  48%   –  הפרטה טוטאלית הכוללת חינוך ובריאות
 מהצעירים. 40%-ו מהמבוגרים

מהצעירים תומכים בערבות  %43-מגילאי הביניים ו 48%מהמבוגרים לעומת  52%: וגבלתערבות הדדית מ
 הדדית מוגבלת.

( וגילאי הביניים 60%( מאשר הצעירים )63%אחוז גדול יותר מהמבוגרים )בטול ארוחה ביום שישי בערב: 
  ( שוללים את ביטול הארוחה.52%)
 

 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה    - שונותהפרטה 
 

 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(. :  עמדות כלפי הפרטה טוטלית  51לוח 
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים מצב כלכלי 
 100 53 10 37 לא טוב

 100 47 12 41 בינוני
 100 42 10 48 טוב

 מרואיינים. 1671ענו 
 

בקיבוצים הנמצאים במצב כלכלי לא טוב הכוללת חינוך ובריאות  ( בהפרטה טוטלית  53%תומכים )יש יותר  
( בקיבוצים החלשים 37%(. ובהתאמה, יש פחות שוללים )42%יבוצים הנמצאים במצב כלכלי טוב )מאשר בק

 (. 48%כלכלית מאשר בחזקים )
 

 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.   ערבות הדדית מוגבלת:  עמדות כלפי 52 לוח
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים מצב כלכלי 
 100 52 23 25 לא טוב

 100 54 22 24 בינוני
 100 45 24 31 טוב

 מרואיינים. 1623ענו 
 

( מהחזקים כלכלית שוללים את קיומה 31%( ממשיבי הקיבוצים החלשים כלכלית לעומת כשליש )25%רבע )
 .ערבות ההדדית מוגבלת בקיבוצם.של 

 

 זים(. לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחו  ביטול ארוחות הערב בימי שישי:  עמדות כלפי 53 לוח
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים מצב כלכלי 
 100 36 17 47 לא טוב

 100 29 17 54 בינוני
 100 23 13 64 טוב

 מרואיינים. 1574ענו 
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( של משיבים השוללים את ביטול ארוחת הערב 64%שמצבם הכלכלי טוב יש שיעור גבוה יותר )בקיבוצים 
 (.47%טוב )בימי שישי מאשר בקיבוצים שמצבם הכלכלי לא 

 
 עמדות כלפי הפרטה טוטלית בקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ

 
 בחלק זה יושוו משיבים משני מודלים של התפרנסות: שיתופי  ומתחדש. 

 
שלילה או תמיכה בהפרטה טוטאלית הכוללת חינוך ובריאות לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ   :54 לוח

 )באחוזים(. 
 

 סה"כ מכיםתו מהססים שוללים 
 100 25 9 66 שיתופי

 100 52 11 37 מתחדש
 מרואיינים.  1615ענו על השאלות   
 

הכוללת חינוך  שני שלישים מהמשיבים להפרטה טוטליתכשל  התנגדותבקיבוצים השיתופיים קיימת 
 .תומכיםמעל למחצית לכך ומתנגדים כשליש . בקיבוצים המתחדשים ובריאות

 
 לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(.  בערבות הדדית מוגבלתכה שלילה או תמי  :55לוח 

 
 סה"כ תומכים מהססים שוללים 

 100 33 25 42 שיתופי
 100 53 23 24 מתחדש

 מרואיינים.  1572ענו על השאלות   
 

 בקיבוצים השיתופיים יש יותר מתנגדים מאשר בקיבוצים המתחדשים להגבלת הערבות ההדדית. כך, כרבע
( מהקיבוצים השיתופיים שוללים את 42%( ממשיבי הקיבוצים המתחדשים לעומת קרוב למחצית )24%)

 הגבלת הערבות ההדדית.
  

לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ  בביטול ארוחות הערב בימי שישישלילה או תמיכה   :56 לוח 
 )באחוזים(. 

 
 סה"כ תומכים מהססים שוללים 

 100 12 11 77 שיתופי
 100 32 16 52 חדשמת

 מרואיינים.  1525ענו על השאלות   
 

לביטול ארוחת הערב בימי שישי.  בקיבוצים השיתופיים יש יותר מתנגדים מאשר בקיבוצים המתחדשים
( בקיבוצים המתחדשים 52%( ממשיבי הקיבוצים השיתופיים בהשוואה לכמחצית )77%כשלושה רבעים )

 מתנגדים לכך.
 

 וץ לחברים  ב. חלוקת רכוש הקיב
 
 . השאלה הראשונה בחנה את החשיבות שמייחסים המשיבים לרישום הדירות על שם חברי הקיבוץ.1
 

   באחוזים(.רישום הדירות ע"ש החברים ) חשיבות: 57 לוח
 

 
חשיבות  לא חשוב

 סה"כ חשוב מאד בינונית

 100 75 10 15  רישום דירות ע"ש חברים

 ייניםמרוא 1670-ענו על שאלות אלו כ   
 

שלושה רבעים מהמשיבים סבורים שיש חשיבות רבה לרישום הדירות על שם החברים וכשביעית סבורים 
 חשיבות.שאין לכך 
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 הבדלים לפי מין 
 

 ( תומכים ברישום דירות ע"ש החברים.72%( מאשר מהגברים )78%אחוז גדול יותר מהנשים )
 

 הבדלים לפי קבוצות גיל 
 

חשיבות הניתנת על ידם לנושא רישום הדירות על שם חברי הקיבוץ: אחוז גדול נמצאו הבדלים בין הגילים ב
 ( תומכים ברישום הדירות. 72%( והצעירים )75%( לעומת המבוגרים )78%יותר מגילאי הביניים )

 
 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.   רישום דירות ע"ש החברים:  עמדות כלפי 58לוח 

 
 סה"כ תומכים מהססים שוללים מצב כלכלי 

 100 81 7 12 לא טוב
 100 76 10 14 בינוני

 100 72 11 17 טוב
 מרואיינים. 1671ענו 

 
( ברישום הדירות על שם החברים מאשר 81%בקיבוצים שמצבם הכלכלי לא טוב יש יותר תומכים )

 (.72%בקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב )שם תומכים 
 

 )באחוזים(.  לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ םרישום דירות ע"ש החברי:  59לוח 
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים 
 100 58 14 28 שיתופי

 100 81 8 11 מתחדש
 משיבים  1617ענו 

 
תומכים ברישום הדירות על שם החברים לעומת ( מהמשיבים 81%במודל המתחדש כארבע חמישיות )

(, מאשר 28%תופי יש יותר מתנגדים לכך, כרבע )( במודל השיתופי. בהתאמה, במודל השי58%כמחצית )
 ( מתנגדים למתן אפשרות כזאת.11%במודל המתחדש שם כעשירית )

 
 במתן אפשרות לחברי הקיבוץ להשכיר את דירתםשלילה או תמיכה  .2
 

   באחוזים(.במתן אפשרות לחברים להשכיר את דירתם )לה או תמיכה : שלי60 לוח

 כסה" תומכים מהססים שוללים 

 100 39 17 44 השכרת דירות ע"י חברים  
 מרואיינים 1670-ענו על שאלות אלו כ   

 
( מהמשיבים שוללים מתן אפשרות לחברי הקיבוץ להשכיר את דירתם ומעל לשליש 44%קרוב למחצית )

 ( תומכים בכך.39%)
 

 לא נמצאו הבדלים לפי מין ולפי גיל בנושא זה. 
 

 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.   ות ע"י חבריםהשכרת דיר:  עמדות כלפי 61לוח 
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים מצב כלכלי 
 100 51 15 34 לא טוב

 100 46 17 37 בינוני
 100 32 18 50 טוב

 מרואיינים. 1671ענו 
 

(, התומכים במתן אפשרות 51%כאשר המצב הכלכלי של הקיבוץ לא טוב יש יותר משיבים, כמחצית )
לחבריו להשכיר דירתם מאשר כשהמצב הכלכלי של הקיבוץ טוב שם התמיכה היא של כשליש מהמשיבים 

(32%.) 
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 )באחוזים(.  לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ השכרת דירות ע"י חברים:  62לוח 
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים 
 100 17 12 71 שיתופי

 100 46 19 35 מתחדש
 משיבים  1596ענו 

 
( מהמשיבים תומכים במתן אפשרות לחברים להשכיר את דירתם לעומת 46%דל המתחדש כמחצית )במו

(, 71%( במודל השיתופי. בהתאמה, במודל השיתופי יש יותר מתנגדים לכך, כשלושה רבעים )17%כחמישית )
 ( מתנגדים למתן אפשרות כזאת.35%מאשר במודל המתחדש שם כשליש )

 
 רה והורשה של מניות אותם מקבלים חברי הקיבוץ  . עמדות כלליות כלפי מכיג
 

 )באחוזים(.  הםמניותיאת למכור  והקיבוץ יוכל י:  עמדות לגבי האפשרות שחבר63לוח 

 סה"כ
גם  חיובית,

לשאינם חברי 
 קיבוץ

חיובית, אך 
רק לחברים 

 בקיבוץ
 למכור מניות שלילית

 

 20תק"צ   48 43 9 100
 18תק"צ   41 46 13 100
 *11תק"צ   42 44 14 100
   09תק"צ   38 45 17 100
   07תק"צ   35 42 23 100

 מרואיינים 1632* אלה השנים בהן נשאלה שאלה זו. השנה ענו על השאלה זו 

 
מתן אפשרות לחברי הקיבוץ למכור מניות שהם מקבלים ( מהמשיבים מתנגדים ל48%קרוב למחצית )

מכירתן רק לחברי קיבוץ.  ההתנגדות למכירת מניות פשרות למתן א( תומכים ב43%) פחותומעט  מהקיבוץ
 השנים.  עולה עםהקיבוץ, אם יחולקו, 

 
 ולפי גיל  לא נמצאו הבדלים לפי מין

 

 עמדות לגבי מתן אפשרות לחבר קיבוץ להוריש מניות לבניו/בנותיו )באחוזים(. :64לוח 
 

שלילית ולא לא  חיובית  סה"כ
 חיובית 

להוריש מניות  שלילית 
 בניו/בנותיו ל

 20תק"צ  22 14 65 100
 18תק"צ  18 15 67 100
 07תק"צ  10 12 78 100
 05תק"צ  11 13 76 100

 משיבים   1656ענו 

 
( רואים בחיוב את מתן האפשרות לחברי קיבוץ להוריש את המניות 65%כשני שלישים מהמשיבים )

 .ה לאורך השניםשיעור המתנגדים עול( מתנגדים לכך. 22%וכחמישית )לילדיהם 
 

 הבדלים לפי מין 
 

( שוללים זאת 19%( מנשים )26%נמצאו הבדלים בין המינים לגבי הורשת המניות לבנים/ות: יותר גברים )
 (.62%לעומת  66%וכן יותר נשים מגברים מתייחסות לכך בחיוב )

 

 הבדלים בין קבוצות הגיל
 

יחסים בחיוב לאפשרות להוריש את ירים מתמהצעי 56%מגילאי הביניים לעומת  65%-מהמבוגרים ו 68%
 המניות לבנים/ות.
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השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי   -ומכירת מניות  העמדות כלליות כלפי הורש
 שונה

 
משיבים מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב לבין משיבים מקיבוצים תשובותיהם של בין  הלוח הבא משווה

 מניותיהם בנכסי הקיבוץ.  מתן אפשרות לחברי הקיבוץ למכור אתמדות כלפי  במצב כלכלי בינוני וטוב לגבי ע
 

לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ  יוכלו למכור מניותיהם: עמדות לגבי האפשרות שחברי קיבוץ 65לוח 
  )באחוזים(. 

 מצב כלכלי          

 טוב בינוני  לא טוב העמדה כלפי מכירת מניות 

 52 46 39 שלילית

 40 47 46 ך רק לחברים בקיבוץחיובית, א

 8 7 15 חיובית, גם לשאינם חברי קיבוץ

 100 100 100 סה"כ     
 מרואיינים 1630ענו 

 
אפשרות לחברי הקיבוץ למכור מניות שהם מתן שיעור המשיבים מקיבוצים במצב כלכלי טוב המתנגדים ל

 (. 39%במצב כלכלי לא טוב ) ( גדול משיעורם בקרב משיבים מקיבוצים52%) מקבלים בנכסי הקיבוץ
 

 לא נמצאו הבדלים לפי המצב הכלכלי לגבי הורשת מניות.
 

 עמדות כלליות כלפי הורשת ומכירת מניות לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ
 

מתן אפשרות  מקיבוצים המקיימים מודלים שונים של התפרנסות כלפי המשיביםההבדלים בין עמדות 
 מוצגים בשני הלוחות הבאים.שהם מקבלים בנכסי הקיבוץ הוריש מניות לחברי הקיבוץ למכור ו/או ל

 
הקיבוץ   לפי מודל ההתפרנסות של  -: עמדות לגבי האפשרות שחברי קיבוץ יוכלו למכור מניותיהם  66לוח  

 )באחוזים(. 
 

 שלילית למכור מניות 
חיובית, אך רק 
 לחברים בקיבוץ

חיובית, גם לאלה 
 שאינם חברי קיבוץ

 סה"כ

 100 7 35 58 תופישי
 100 9 46 45 מתחדש

 מרואיינים  1579* ענו על שאלה זו 
 

למתן אפשרות לחברי ( מתנגדים 58%(, מאשר מהשיתופיים )45%פחות משיבים מהקיבוצים המתחדשים )
( רואים זאת בחיוב 46%. כמחצית במודל המתחדש )שהם מקבלים בנכסי הקיבוץ מניות הקיבוץ למכור

(, בתנאי שהמכירה תעשה לחברי הקיבוץ בלבד. מיעוט בשני המודלים תומך 35%שיתופי )וכשליש במודל ה
 .מכירת המניות גם לכאלה שאינם חברי קיבוץמתן אפשרות לב
 

לפי מודל  - לילדיהם את מניותיהם שחברי הקיבוץ יוכלו להוריש: עמדות לגבי האפשרות 76לוח 
 ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(. 

 

לא שלילית ולא  שלילית יות מנ להוריש
 חיובית 

 חיובית
 סה"כ

 100 58 15 27 שיתופי
 100 66 13 21 מתחדש

 מרואיינים  1600* ענו על שאלה זו 

 
( מתייחסים בחיוב למתן אפשרות 58%( מאשר מהמודל השיתופי )66%יותר משיבים מהמודל המתחדש )

 לחברי הקיבוץ להוריש את מניותיהם לילדיהם.
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 דברים בפי אומרם   -השנים הבאות    5-הקיבוץ המתחדש באתגרי 
 

. הציטטות ממחישות את דעת המשיבים הקיבוץ המתחדשלהלן מספר ציטוטים המתייחסים לאתגרי 
 לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

 
. לא בוצע 1 אשר:כלשיוך הדירות ולהורשה,  יסדיםילבטל את הזכאות הפיקטיבית שהוקנתה לדור המ"

. על אף שהקיבוץ 2קניני, ועל כן אף דירה בקיבוץ לא רשומה על שם החבר, )וגם אין סיכוי שיבוצע( שיוך 
יסדים לא היו חלק מהקיבוץ המתחדש, והוחלט שהם ירשום אצל רשם האגודות כקיבוץ מתחדש, דור המ

הפנסיה של הקיבוץ(, ועל כן יסיימו את חייהם במתכונת של הקיבוץ הישן, )הם גם לא היו חלק מהסדר 
. חברים רבים השקיעו מאות אלפי שקלים 3ים אפילו להתחיל בתהליך השיוך.  הם לא היו זכא

בדירותיהם, ובשכונה החדשה הם השקיעו את כל ערך הדירה )לא כולל פיתוח ותשתיות(, ואילו חברי 
    ."אין להם זכויות בדירותיהםהדור הראשון מעולם לא השקיעו שקל בדירותיהם, ועל כן גם מהיבט זה 

)חברים שמשכירים דירות על דעת עצמם, חברים שעובדים ב"שחור", במזומן,  בכל הפרצות לעשות סדר
הפחתת המסים והורדת הנטל הכלכלי מקבוצת גיל הביניים, השוואה  :ללא קבלות ותשלום מס הכנסה(

מציאת חלופה לשכר דיפרנציאלי שאינה  בין תנאי השכר בין מקבלי משכורת מהקהילה לבין כל השאר,
לערוך שינויים אירגונים המתאימים לקיבוץ , וקירוב בין קבוצות בעלות מעמד כלכלי שונה תהרסני
      .שמתחד

איחוד  טיפול בריבוי סטטוסים,, אינטגרציה בין כל המעמדות השונים בקיבוץאיחוד סטאטוסים:  
החלטה  כחברי קיבוץ,הכללת חברי ההרחבה  - ולם אגודהכולם חברים או כ -הקהילה תחת כותרת אחת 

 ?     האם לאחד סטטוסים לכיוון ישוב קהילתי או קיבוץ

 
 

 דברים בפי אמרם 
 

)אין מקום להתייחס  השינויים ותהליך קבלתםהציטטות ממחישות את תפיסתם של החברים כלפי 
  לכמות ההערות, יש להתייחס אך ורק למהותן(:

 
     הקובוץ השיתופי

"שיטת הקיבוץ השיתופי מיושנת ולא רלוונטית. היא מייצרת בינוניות על גבול הפרזיטיות. יש לעבור בהקדם 
ידוד להתפרנסות האפשרי לפרטה מלאה ומעבר לישוב קהילתי בו כל אחד אחראי לעצמו. בשיטה הנוכחית אין ע

 . "אלא להיפך

          הקיבוץ מתחדש

תרו אצל חברים מלאים מיום השינוי בלבד, לקהילה לא נותרו מקורות הכנסה לאחר ההפרטה נכסי הקיבוץ נו
מלבד מיסים. כעת איזה מקור הכנסה יכול לממן את צרכי הקהילה כמו תשתיות, בינוי, חינוך משלים?  והאם 

השיטה היום של המיסוי לא מעודדת אנשים להתקדם. עדיין מי שמרוויח  ה של קיבוץ?זה בכלל עונה להגדר
יסים כך שיהיה כלכלי לאוכלוסיה מט משלם מעט ומי שמרוויח הרבה משלם המון. חשוב לקבוע תקרת גג למע

 .    להתקדם

ת הקיבוצים ויעביר הוא דרך ללא מוצא. חשוב שקיבוצים יבינו שמהלך מסוג זה יחסל א  הקנייני  שיוך הנכסים
( לגורמים חיצוניים כמו יורשים את אמצעי הקיום |)שנועדו להבטחת הצרכים הסוציאליים של החלשים

שהאינטרסים שלהם לא תמיד תואמים את האינטרסים של מי שחי בקיבוץ. מעבר לכך שיוך נכסים קנייני אינו 
 .קיבוציםמאפשר קליטה ומהווה איום משמעותי להמשך התנועה הקיבוצית וה

חנו כבר כמה שנים יכולים . בלי אלו אנממוטטים את תשתיות הערכים בקיבוצים"הליכי ההפרטה השונים, 
עוד לא   .להיקרא תנועת המושבים. ילדי קיבוץ כיום, אינם מכירים כבר את דרכינו, ועלינו להתבייש בזאת

    .התחלף דור מאז תחילת ההפרטות, וכבר נשכחה הזהות והייחודיות שלנו

ים שאינם עניינים. מס שיטה אשר מונעת לעיתים משיקול - שיטת ההצבעה בקלפיהמיעוט בקיבוץ נפגע בשל 
אלה המשקיעים בהתפרנסותם זמן ומאמץ. השיטה אינה מעודדת בהאיזון הגבוה אינו מעודד התפרנסות ופוגע  

 חיפוש אחר מקורות פרנסה נוספים או חלופיים. 
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הייתי מתנה כל עוד נשמרות הזכויות בקרקע, כל השאר לאפשר לכל   -"בנוגע לזכות למכור ו/או להוריש מניות  
ביבה ניהולית דומה  לחברות ד למכור את מניותיו ביחידות הכלכליות לכל המרבה במחיר, ולייצר סאח

   ."ציבוריות תוך אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד לבעלי המניות

: לצערי אמירה הזאת די נכונהת.  דדית והוגנוהכמסמל ערבות    רצוי לאמץ מיסוי דיפרנציאלי"בקיבוץ המתחדש  
ץ מתחדש , יש מקבלי היום כאילו קיבו  הורס כל חלקה טובה . מגדל פרזיטיםהפרוגרסיבי  ה  מסהש להקטין  י  "

שכר גבוה שלא יעזבו את כסאם אלה רק בארון , בנוסף לשכרם הם ממשיכים לינוק ככל יכולתם מן הגורן ומן 
     היקב , ומה שמעניין את בעלי התפקידים הוא התנאים והשכר."

ם על בסיס רדר מאוד מאז חלוקת הדירות ויצר פערים גדולים בין החברים לתושביהמצב החברתי בקיבוץ התד
כמו במדינה  הכוח של  של התנשאות ועליונות. ערכי הקיבוץ החברתיים נעלמו כלא היו החל מאותו היום.

מנהלי הקיבוץ לפעמים עולה לראש. ואין שקיפות מלאה. לא נותנים את הדין על טעויות. מנהלים טועים 
ף כשיש גירעונות והפסדים ובסוף ציבור משלם. אין מנגנון לחייב טעויות של מנהלים. מדובר בהרבה כסוה

ההנהגה למעלה בין  משלמים את זה החברים שלא נגעו בזה כלל. זה כואב ומעליב. לפעמים יש הרגשה של נתק  
  .החברים במדרכותו

 ישוב קהילתי

    וחייבת שינוי ליישוב קהילתי. 2020-ץ לא יכולה להתקיים בלקיבוץ כפי שהוא כיום אין קיום, שיטת הקיבו

ומתן אפשרות שהם ישלטו בנו באמצעות וועד   הקמת השכונותאחת הטעויות הגדולות של השנים האחרונות =  
מקומי. זה היה אקט של בכיה לדורות כי שום דבר טוב לא יצא מזה. נציג התנועה הקיבוצית צריכים לבטל, 

קדם ולהתאים לעולם חדש להת  תהחברה הקיבוצית חייב.    ת הוועד המוניצפלי בחברי הקיבוץבחוק, את שליט
של קהילתיות ולא שיתוף ושוויון. הקיבוצים במיוחד בפריפריה חייבים לגדול משמעותית. אין מקום ליישובים 

    משפחות לפחות. 400של פחות מ

. אני חושב יישוב קהילתיאת ההבדל בין קיבוץ לבין    שנים( יש לי קושי להגדיר  3מצטרף חדש יחסית לתנועה )כ
זה לא ההבדל. יש  -אבל הוא חמקמק, ערבות הדדית יש היום בכל יישוב קהילתי וגם עירוני קטן שיש הבדל 

משהו אחר שאולי התנועה תוכל לדייק אותו. לדעתתי זה חשוב כי זה מה שמבדל אותנו מאחרים וכיום יש 
 בלבול סביב זה.
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 וף ושיוך החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ:ד. שית
 

שיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ זה: האחת עסקה בשאלות בנושא    שתיהשנה נשאלו  
 .והשנייה בשיוך הנכסים הכלכליים לחברים חדשים בצורת מניות

 
  )באחוזים(. ברים החדשיםחלושיוך הנכסים הכלכליים של הקיבוץ  : עמדות כלפי  שיתוף68לוח 

 

 סה"כ תומך מהסס שולל  
שיתוף חברים חדשים בנכסים 

  של הקיבוץ כלכלייםה
 100 50 23 27 20תק"צ 
 100 50 21 29 18תק"צ 
 100 32 25 43 14תק"צ 

של  שיוך נכסים כלכליים
לחברים חדשים בצורת  הקיבוץ
 מניות  

 100 54 22 24 20  תק"צ
 100 39 24 37 18  תק"צ
 100 25 21 54 11  תק"צ

 מרואיינים.   1650-כענו 

 
בשאלה הראשונה לא פורט כיצד ישותפו החברים החדשים בנכסים לעומת זאת בשנייה היה פרוט שהנכסים 

 הכלכליים ישויכו בצורת מניות.
 ( מהמשיבים מתייחסים בחיוב לשיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ50%מחצית )

  .32%תמכו בכך רק  2014-( שוללים עמדה זו. ב27%) וכרבע
 

( המשיבים תומכים בשיוך הנכסים הכלכליים של הקיבוץ לחברים החדשים בצורת 54%מעל למחצית )
 25%רק בכך תמכו  2011 -יש עליה בתומכים לאורך השנים, כך ב( שוללים זאת.  24%מניות  וכחמישית )

 מהמשיבים.
 

 הבדלים לפי מין 
 של הקיבוץ.  תומכים בשיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכליים( %44( מנשים )57%יותר גברים )

 .הנכסים הכלכליים בצורת מניות לחברים חדשים שיוךאת  שוללים מהנשים  %21מהגברים לעומת  %26
 

 הבדלים לפי קבוצות הגיל
 

ולגבי שיתופם של  הכלכליים של הקיבוץ שיתוף החברים החדשים בנכסיםלגבי נמצאו הבדלים לפי קבוצות גיל 
 החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ בצורת מניות.

 50%מהצעירים תומכים בכך לעומת  67% – של הקיבוץ שיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכלייםלגבי 
 %61 – שיוך נכסים כלכליים לחברים חדשים בצורת מניותמהמבוגרים. לגבי  %54-מגילאי הביניים ו

 . צעיריםמה 44%-מגילאי הביניים ו 55%ומכים בכך לעומת מהמבוגרים ת
 

הקיבוץ לפי המצב הכלכלי  ברים החדשים בנכסים הכלכליים של  עמדות כלפי שיתוף הח
 של הקיבוץ

 
נמצאו הבדלים מובהקים בין קיבוצים במצב כלכלי שונה ביחס לשיתוף החברים החדשים בנכסים 

 ביחס לשיוך נכסים כלכליים לחברים חדשים בצורת מניות  וכןהכלכליים של הקיבוץ 
 

:  עמדות כלפי שיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ לפי המצב הכלכלי של 69לוח 
 הקיבוץ )באחוזים(. 

 עמדה כלפי שיתוף בנכסים כלכליים

 סה"כ תומך מהסס שולל מצב כלכלי של הקיבוץ

 100 47 21 32 לא טוב

 100 47 22 31 וניבינ

 100 53 24 23 טוב

 מרואיינים. 1651ענו 
 

( השוללים את האפשרות לשיתוף חברים חדשים בנכסים 32%בקיבוצים החלשים כלכלית יש יותר )
( בקיבוצים הנמצאים במצב כלכלי טוב. בהתאם לכך,  23%הכלכליים של הקיבוץ בהשוואה לשוללים זאת )
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כסים הכלכליים של ( תומכים בשיתוף החברים החדשים בנ47%משיבים )  בקיבוצים החלשים כלכלית פחות
 (.53%הקיבוץ בהשוואה למשיבי הקיבוצים החזקים כלכלית )

 
לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ  שיוך נכסים כלכליים לחברים חדשים בצורת מניות:  עמדות כלפי 70לוח 

 )באחוזים(. 
 

 ניותשיוך נכסים כלכליים לחברים חדשים בצורת מ

 סה"כ תומך מהסס שולל מצב כלכלי של הקיבוץ 

 100 55 25 20 לא טוב

 100 57 23 20 בינוני

 100 54 19 27 טוב

 מרואיינים. 1650ענו 

 
שיוך הנכסים הכלכליים של הקיבוץ  ( השולל את20%) שיעור נמוך יותרבקיבוצים החלשים כלכלית יש 

 ( בקיבוצים הנמצאים במצב כלכלי טוב. 27%ם זאת )בהשוואה לשוללי בצורת מניות לחברים החדשים
 

לפי מודל    של הקיבוץכלכליים ה נכסים שיתוף החברים החדשים בעמדות כלפי  
 ההתפרנסות של הקיבוץ

 
התפרנסות: שיתופי ומתחדש לגבי עמדתם כלפי שיוך נכסים בלוח הבא יושוו משיבים משני המודלים של 

 כלכליים לחברים חדשים בצורת מניות.
 

 לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ שיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ:  71לוח 
 )באחוזים(. 

 
 סה"כ תומכים מהססים שוללים 

 100 44 24 32 שיתופי
 100 53 22 25 מתחדש

 מרואיינים. 1600ענו 
 

תומכים בשיתוף ( 44%ים )שיתופימאשר מהקיבוצים ה מתחדש( מהקיבוצים במודל ה53%יותר משיבים )
  החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ.

 
לחברים חדשים בצורת מניות לפי מודל ההתפרנסות של  של הקיבוץ :  שיוך נכסים כלכליים72לוח 

 )באחוזים(.  הקיבוץ
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים 
 100 46 22 32 שיתופי

 100 58 21 21 מתחדש
 משיבים 1600ענו 

 
בשיוך נכסים  ךבוצים המתחדשים אחוז גבוה יותר של משיבים בהשוואה לקיבוצים השיתופיים תומבקי

  תומכים בשיוך נכסים  58%לחברים חדשים בצורת מניות. כך, בקיבוצים המתחדשים  של הקיבוץ  כלכליים  
י מאשר ( מהקיבוצים במודל השיתופ32%כמו כן, יותר משיבים )  .46%כלכליים ובקיבוצים השיתופיים 

 ( מתנגדים לשיוך. 21%המתחדש )במודל מהקיבוצים 
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 ירת הנכסים היצרניים של הקיבוץה. עמדות כלפי מכ
 

  )באחוזים(. יים של הקיבוץיצרננכסים הה מכירת: עמדות כלפי 73לוח 
 

 סה"כ תומך מהסס שולל  
מכירת הנכסים היצרניים של 

 הקיבוץ
 100 18 21 61 20תק"צ 
 100 19 20 61 18תק"צ 
 100 17 20 63 14תק"צ 

 מרואיינים.   1650-כענו 

 
( 18%( שוללים את מכירת הנכסים היצרניים של הקיבוץ וכחמישית )61%שלישים מהמשיבים )לשני  קרוב

 .2014עמדות המשיבים לא השתנו בנושא זה מאז תומכים בעמדה זו. 
 

 הבדלים לפי מין 
 

  של הקיבוץ. מכירת הנכסים היצרניםם את ( שוללי%85( מנשים )64%יותר גברים )
 

 קבוצות הגיל הבדלים לפי  אין 
 

 יצרניים של הקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ הנכסים העמדות כלפי מכירת 
 

לפי המצב הכלכלי   למכירת נכסים יצרנייםנמצאו הבדלים מובהקים בין קיבוצים במצב כלכלי שונה ביחס 
 של הקיבוץ. 

 
 כלפי מכירת הנכסים היצרניים של הקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  :  עמדות74לוח 

 
 עמדה כלפי מכירת הנכסים הכלכליים

 סה"כ תומך מהסס שולל מצב כלכלי של הקיבוץ 

 100 23 21 56 לא טוב

 100 18 24 58 בינוני

 100 18 20 62 טוב

 מרואיינים. 1650ענו 
 

( את מכירת הנכסים היצרניים של הקיבוץ קטן 56%יעור השוללים )החלשים כלכלית שבקיבוצים 
 ( בקיבוצים החזקים כלכלית.62%בהשוואה לשיעורם )

 
 עמדות כלפי מכירת הנכסים היצרנים של הקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ 

 
מכירת  פי ומתחדש, לגביבלוח הבא יושוו עמדותיהם של משיבים משני המודלים של התפרנסות, שיתו

 הנכסים היצרנים של הקיבוץ.
 

 )באחוזים(.  :  מכירת הנכסים היצרנים של הקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ75לוח 
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים 
 100 11 17 72 שיתופי

 100 20 22 58 מתחדש
 מרואיינים. 1600ענו 

 
( מתנגדים למכירת 58%יבוצים המתחדשים )מהקיבוצים במודל השיתופי מאשר מהק(  72%יותר משיבים )

הנכסים היצרנים של הקיבוץ. כמו כן, בקיבוצים המתחדשים אחוז גבוה יותר של משיבים בהשוואה 
 20%לקיבוצים השיתופיים תומך במכירת הנכסים היצרנים של הקיבוץ. כך, בקיבוצים המתחדשים 

   .11%ם השיתופיים תומכים בכך ובקיבוצי
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 פי שינויים בתחום הדמוקרטיה בקיבוץ . עמדות כל2
 

 דמוקרטיה ישירה לעומת עקיפה
 

נשאלה שאלה אחת שעסקה בהחלפת הדמוקרטיה הישירה  בנוהלי הדמוקרטיה בקיבוץבנושא השינויים 
 (. נבחרים בדמוקרטיה עקיפה )על ידי נציגים

 
 * )באחוזים(. הקיבוץלהנהלת סמכויות אסיפת/שיחת הקיבוץ  כל: שלילה או תמיכה בהעברת 76לוח 

 
 כ"סה תומכים מהססים  שוללים  

 100 14 13 73 20תק"צ 
 100 17 12 71 18תק"צ 
 100 15 12 73 16תק"צ 
 100 13 9 78 14תק"צ 
 100 14 13 73 11תק"צ 
 100 23 16 61 09תק"צ 

 מרואיינים.   1664 - 2020-הנוסח היה העברה למועצה מייצגת. ענו ב 2009-* ב

 
)הנהלת הקיבוץ(, כשלושה רבעים  לדמוקרטיה ייצוגיתמהמשיבים תומכים במעבר  (%41שירית )מעל ע

 (  שוללים. 73%)
 

 הבדלים בין תקופות
 

לא חל שינוי משמעותי בעמדות החברים  כאשר כשלושה רבעים שוללים ביטולה  ,2011מאז  ,לאורך השנים
 של הדמוקרטיה הישירה. 

 
 פי קבוצות גיל ולפי המצב הכלכלי של הקיבוץ.לפי מין, ל לא נמצאו הבדלים

 
לפי מודל  להנהלת הקיבוץסמכויות אסיפת/שיחת הקיבוץ  כל:  שלילה או תמיכה בהעברת 77לוח 

 )באחוזים(.  ההתפרנסות של הקיבוץ
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים 
 100 6 13 81 שיתופי

 100 17 13 70 מתחדש
 מרואיינים. 1607ענו 

 
( מתנגדים להעברת 70%מקיבוצים במודל המתחדש )( מאשר  81%בים מקיבוצים במודל השיתופי )יותר משי

. שיעור התומכים גבוה יותר בקיבוצים המתחדשים להנהלת הקיבוץסמכויות אסיפת/שיחת הקיבוץ  כל
 (.6%לעומת  17%בהשוואה לשיתופיים )
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 . עמדות כלפי "פתיחת גדרות הקיבוץ"  3
 

  .לתושבים שאינם חברי קיבוץ "פתיחת גדרות הקיבוץ"מדות כלפי החלק הבא עוסק בע
 

 : עמדות כלפי הקמת שכונה קהילתית צמודה לקיבוץ )אחוזים(.  78לוח 
  

 ס"ה תומכים מהססים  שוללים  
 100 34 10 56 20תק"צ 
 100 37 12 51 18תק"צ 
 100 36 13 51 16תק"צ 
 100 42 12 46 14תק"צ 
 100 48 16 36 11תק"צ 
 100 65 14 21 09תק"צ 
 100 70 12 18 07תק"צ 
 100 66 12 22 02תק"צ 

     

 100 62 14 24 01תק"מ 
 100 51 16 33 98תק"מ 
 100 45 16 39 *95תק"מ 

     

 100 57 17 26 01קב"א 
 100 47 15 38 98קב"א 
 100 34 20 46 95קב"א 

 מרואיינים  1651ענו 
 

 ( שוללים. 56%מחצית )כקהילתית סמוך לקיבוץ ותומכים בבניית שכונה  (34%שליש מהמשיבים )כ
 

 הבדלים בין התקופות 
 

תמכו  2007-ליד קיבוצם. ב בהקמת שכונה קהילתיתמסתמנת מגמה של ירידה באחוז התומכים  2007מאז 
זה השנה. ייתכן ומצב  56%-ל 2007-ב 18%-השנה ובהתאם לכך אחוז השוללים עלה מ 34%לעומת  70%

נובע מהניסיון המצטבר של הקיבוצים ורצונם לקלוט בני ובנות קיבוץ ואנשים אחרים כחברים בעלי חובות 
 וזכויות דומים. 

 
 

 הבדלים לפי מין 
 

( מנשים %75לקיבוץ: יותר גברים )  הקמת שכונה קהילתית צמודהנמצאו הבדלים בין המינים בעמדות כלפי  
מהנשים  36%צמודה לקיבוץ ויותר נשים מגברים תומכות בכך )מתנגדים להקמת שכונה קהילתית ( 54%)

 מהגברים(.  31%תומכות לעומת 
 

 הבדלים בין קבוצות הגיל
 

לעומת  מהצעירים %62 – צמודה לקיבוץ לגבי הקמת שכונה קהילתיתגיל הקבוצות  ביןנמצאו הבדלים 
 . שוללים את הקמתה מבוגריםמה 53%-ו מגילאי הביניים 56%

 
 פי הקמת שכונה קהילתית צמודה לקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץעמדות כל

 
 .להקמת שכונה קהילתית צמודה לקיבוץנמצאו הבדלים מובהקים בין קיבוצים במצב כלכלי שונה ביחס 

 
 :  עמדות כלפי הקמת שכונה קהילתית צמודה לקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(. 79לוח 

 
 סה"כ תומך מהסס לשול מצב כלכלי 

 100 43 11 46 לא טוב
 100 33 11 56 בינוני

 100 31 10 59 טוב
 מרואיינים.  1649ענו  

 
הנמצאים במצב כלכלי לא טוב מאשר ( בהקמת שכונה קהילתית בקיבוצים 43%יש יותר תומכים )

ם החלשים ( בקיבוצי46%( ובהתאמה, יש פחות שוללים )31%בקיבוצים הנמצאים במצב כלכלי טוב )
 (. 59%כלכלית מאשר בחזקים )
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 עמדות כלפי הקמת שכונה קהילתית צמודה לקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ 

 

 מקיבוצים שיתופיים לעומת מתחדשים.בחלק זה מוצגת השוואה בין משיבים 
 

  :  עמדות כלפי הקמת שכונה קהילתית צמודה לקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות )אחוזים(.80לוח 
 

 סה"כ תומכים מהססים שוללים 
 100 27 11 62 שיתופי 

 100 35 10 55 מתחדש
 מרואיינים.  1595ענו 

 
( תומכים בהקמת שכונה קהילתית 27%השיתופי )( מאשר מהמודל 35%יותר משיבים מהמודל המתחדש )

 צמודה לקיבוצם.
 
 . עמדות כלפי הקמת בית כנסת בקיבוץ 4
 

. נושא זה היה נתון לויכוח במספר בהקמת בית כנסת בקיבוץוסקת השנה נשאלה לראשונה שאלה הע
 קיבוצים בהם הוקמו שכונות קהילתיות.

 
 קיבוץ )אחוזים(.  ב בית כנסת: עמדות כלפי הקמת 81לוח 

  

 ס"ה רצוי מאד מהססים  לא רצוי 
 100 24 23 53  20תק"צ 

 משיבים  1683ענו 

 
( מציינים שרצוי 24%צוי להקים בית כנסת בקיבוצם וכרבע )( מהמשיבים סבורים שלא ר53%מעל למחצית )

 מאוד להקים בית כנסת בקיבוצם.
 

( שוללים 49%( ומגילאי הביניים )52%( מצעירים )58%נמצאו: יותר מבוגרים ) הבדלים לפי קבוצות גיל
 הקמת בית כנסת בקיבוץ.

 
ל ההתפרנסות בנושא הקמת בית כנסת לא נמצאו הבדלים לפי מין, לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ ולפי מוד

 בקיבוץ.
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 האמון בקיבוץ, בהנהגתו ובעתידו 
 

בפרק זה של הדו"ח, נדון במספר נושאים הנוגעים לקיבוץ ולעתידו ונבחן כיצד הם מצטיירים בעיני 
המשיבים. הנושאים הם: האמון בהנהגה המקומית של הקיבוץ, האמון בחברי הקיבוץ, האמון בעתיד 

יבוץ, המחויבות לקיבוץ, קליטת בנים/ות ץ, תרומת ערכים והסדרים שונים להמשך קיומו של הקהקיבו
 .נתחיל באמון בבעלי תפקידים בקיבוץ ובחבריםלקיבוץ ועמדות כלפי התנועה. 

 
 )באחוזים(.  ובמרבית חברי הקיבוץ מרכזיים בקיבוץ : מידת האמון בבעלי תפקידים82לוח 

   
 סה"כ רב בינוני  מעט  
 . מידת האמון בהנהלה החברתית1

 בקיבוצך     
      

 100 39 36 25 20תק"צ 
 100 39 27 34 18תק"צ 
 100 41 27 32 16תק"צ 
 100 33 29 38 14תק"צ 
 100 33 34 33 11תק"צ 
 100 31 36 33 09תק"צ 
 100 37 31 32 07תק"צ 
 100 33 33 34 05תק"צ 
 100 35 32 33 04תק"צ 
 100 34 32 34 02תק"צ 

     
 100 34 35 31 01תק"מ 
 100 33 34 33 00תק"מ 
 100 34 32 34 *98תק"מ 
 100 33 36 31 92תק"מ 

     
 100 39 30 31 01קב"א 
 100 33 32 35 00קב"א 
 100 47 34 19 98קב"א 
 100 37 36 27 92קב"א 

 .  מידת האמון בהנהלה הכלכלית 2
 בקיבוצך       

  
  

 100 43 32 25 20תק"צ 
 100 42 25 33 18תק"צ 
 100 45 26 29 16תק"צ 
 100 41 30 29 14תק"צ 
 100 48 28 24 11תק"צ 
 100 46 29 25 09תק"צ 
 100 48 25 27 07תק"צ 
 100 43 26 31 05תק"צ 
 100 43 28 29 04תק"צ 
 100 41 30 29 02תק"צ 

     
 100 44 28 28 01 תק"מ
 100 46 29 25 00תק"מ 
 100 46 27 27 *98תק"מ 
 100 47 32 21 92תק"מ 

     
 100 50 27 23 01קב"א 
 100 49 27 24 00קב"א 
 100 58 27 15 98קב"א 
 100 52 27 21 92קב"א 

. מידת האמון במרבית חברי 3
 הקיבוץ   

 100 47 40 13 20תק"צ 
 100 45 37 18 18תק"צ 
 100 48 36 16 16תק"צ 
 100 43 43 14 14תק"צ 
 100 43 42 15 11תק"צ 
 100 40 44 16 09תק"צ 
 100 41 42 17 07תק"צ 
 100 38 43 19 05תק"צ 
 100 42 44 14 04תק"צ 
 100 40 42 18 03תק"צ 

 מרואיינים 1670  –ענו על השאלות האלו כ 
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(, בהנהלה הכלכלית של 39%בהנהלה החברתית של הקיבוץ )בטאים אמון רב פחות ממחצית המשיבים מ

 (. 47%( ובמרבית חברי הקיבוץ )43%הקיבוץ )
 

 הבדלים בין התקופות  
 

 .2002לא נמצאו הבדלים משמעותיים באמון המשיבים בהנהלות הקיבוץ ובחבריו מאז 
 

 הבדלים לפי מין 
 

( %34( מאשר מהנשים )%52ברים )גדול יותר מהג אחוז :בשאלה על האמון במרבית חברי הקיבוץ
 בשאלות האחרות אין הבדלים לפי מין. מעניקים אמון רב במרבית חברי הקיבוץ.

 
 הבדלים לפי קבוצות גיל 

 
( מאשר מגילאי הביניים %64אחוז גדול יותר מהוותיקים )ל:  האמון בהנהלה הכלכליתלגבי    ו הבדליםנמצא

האמון לגבי    ממצא דומה קייםאמון רב בהנהלה הכלכלית של קיבוצם.    יש  (39%( ומהקבוצה הצעירה )43%)
( %44מגילאי הביניים )ו  (%74)  יםהצעירמ( מאשר  %51: אחוז גדול יותר מהוותיקים )במרבית חברי הקיבוץ

 אמון רב במרבית חברי קיבוצם.  ביעמ
 
 דים מרכזיים.בעמדה כלפי שקיפות לגבי שכרם של נבחרי ציבור בתפקילוח הבא עוסק ה #
 

 )באחוזים(. מידת השקיפות הרצויה לגבי שכרם של נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים : 83 לוח
  

 סה"כ רצוי בינוני לא רצוי 

 100 83 9 8 20תק"צ 
 100 85 8 7 11תק"צ 
 100 80 11 9   09 תק"צ
 100 81 9 10 07תק"צ 

 מרואיינים 1635לשאלה זו השיבו 
 

 ( סבורים שצריכה להיות שקיפות לגביר שכרם של נבחרי ציבור בקיבוצם. 83%רוב המשיבים )
 

 ולא לפי קבוצות גיל  נמצאו הבדלים לפי מיןלא 
 
 . במידת האמון שיש למשיבים לגבי עתיד קיבוצםלוח הבא עוסק ה #
 

 : מידת האמון בעתיד הקיבוץ )באחוזים(. 84לוח 
 

 סה"כ רב בינוני  מעט 
 100 56 31 13 20תק"צ 
 100 53 28 19 18תק"צ 
 100 56 28 16 16תק"צ 
 100 48 35 17 14תק"צ 
 100 55 29 16 11תק"צ 
 100 45 36 19 09תק"צ 
 100 45 31 24 07תק"צ 
 100 40 35 25 04תק"צ 
 100 42 31 27 02תק"צ 

     

 100 50 25 25 *01תק"מ 
 100 45 29 26 00תק"מ 
 100 50 23 27 *98תק"מ 

 100 64 24 12 89מ תק"
     

 100 41 32 27 01קב"א 
 100 48 27 25 00קב"א 
 100 59 24 17 98קב"א 
 100 70 19 11 89קב"א 

 מרואיינים.    1661ענו על השאלות האלו 
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 אמון מועט. ( 13%)ת עשיריכונותנים אמון רב בעתיד קיבוצם ( 56%)מעל מחצית המשיבים 
 

 הבדלים בין תקופות  
 

האמינו במידה רבה  42% 2002: בשנת של עליה באחוז המאמינים בעתיד הקיבוץ 2002מאז מגמה  קיימת
 . 56%-בעתיד הקיבוץ והשנה אחוז המאמינים בכך הגיע ל

 
 הבדלים לפי מין  

 
 .הקיבוץבעתיד אמון רב ביעים ( מ51%( מאשר מהנשים )61%אחוז גדול יותר מהגברים )

 
 הבדלים לפי קבוצות גיל 

 
 קיבוצם.  בעתידאמון רב  יש( 54%מגילאי הביניים )ו יםהצעירמ( מאשר 58%גדול יותר מהוותיקים ) אחוזל
 

 משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה השוואה בין   -האמון בקיבוץ ובהנהגתו  
 

בלוחות הבאים מוצגים ההבדלים בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי לא טוב לבין משיבים מקיבוצים 
 י בינוני ובמצב כלכלי טוב לגבי האמון בהנהגה המקומית של הקיבוץ והאמון בחברי הקיבוץ.  במצב כלכל

 
ת חברי הקיבוץ לפי מצבו הכלכלי של הקיבוץ : האמון בבעלי תפקידים מרכזיים ובמרבי85לוח 

 )באחוזים(. 
 מידת האמון          

מצב  מעט בינוני רב סה"כ
 ↓   כלכלי

 

 . מידת האמון בהנהלה  1 לא טוב 45 34 21 100
 קיבוצך  של החברתית     

 בינוני  26 40 34 100

 טוב 19 33 48 100

 .  מידת האמון בהנהלה   2 לא טוב 58 29 13 100
 קיבוצך של הכלכלית       

 בינוני 29 41 30 100

 טוב 12 28 60 100

 .   מידת האמון במרבית חברי  3 לא טוב 23 43 34 100
 קיבוצך       

 בינוני 13 44 43 100

 טוב 9 36 55 100
 מרואיינים     1670-ענו על השאלות כ 

 
ן בהנהגות הקיבוץ, הכלכלית והחברתית, והן הככל שהמצב הכלכלי נתפס כטוב יותר כך יש יותר אמון 

 רתיתבהנהלה החב, למשיבים מהקיבוצים החלשים כלכלית יש פחות אמון בהתאםבמרבית חברי הקיבוץ. 
חזקים , בהשוואה למשיבים מהקיבוצים הבינוניים והבהנהלה הכלכלית ובמרבית חברי הקיבוץשלהם, 

 כלכלית. מגמה זו נמשכת כבר כמה שנים.
 בהנהגה החברתיתרב  הכלכלי לא טוב יש אמון   םשמצבמקיבוצים  המשיבים ( מ21%)  שרק לחמישיתנמצא  

וב. תמונה קיצונית יותר ניתן לראות לגבי האמון בבעלי ( בקיבוצים שמצבם הכלכלי ט48%לעומת כמחצית )
רב מציינים אמון מהמשיבים מהקיבוצים החלשים כלכלית  (%31) בקיבוץ שם כעשירית התפקיד הכלכלי

  .קיבוצים החזקים כלכלית( ב60%לעומת קרוב לשני שלישים ) יתכלכלבהנהלה ה
 במרבית חברי הקיבוץ  רב  ציינים שיש להם אמוןמהמשיבים בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב מ(  34%)כשליש  
 בקיבוצים במצב כלכלי טוב.  (55%יותר ממחצית )לעומת 

 
לא נמצאו הבדלים לגבי שקיפות בשכרם של נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים לפי המצב הכלכלי של 

 הקיבוץ.
 
 של הקיבוץ.לפי המצב הכלכלי  במידת האמון שיש למשיבים בעתיד קיבוצםהלוח הבא עוסק  #
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 )באחוזים(. האמון בעתיד הקיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ  :86לוח 
  

  מידת האמון                                                  

 ↓ מצב כלכלי מעט בינוני  רב סה"כ

 לא טוב 34 41 25 100

 בינוני  14 38 48 100

 טוב 6 24 70 100
 ניםמרואיי 1658ענו על השאלה 

 
שלושה אמון רב בעתיד קיבוצם בהשוואה לכ( מהמשיבים נותנים 25%בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב רבע )

 ( בקיבוצים במצב כלכלי בינוני.48%( בקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב וכמעט מחצית )70%) רבעים
 

של תפרנסות במידת האמון שיש למשיבים בהנהלה הכלכלית של קיבוצם לפי מודל הההלוח הבא עוסק  #
 הקיבוץ.

 
 הכלכלית של קיבוצם לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(.: מידת האמון בהנהלה 87לוח 

 
אמון  אמון רב סה"כ

 מסויים
מעט 
 אמון

  

 האמון בהנהלה הכלכלית שיתופי 16 27 57 100

 מתחדש 28 34 38 100 
 משיבים          1626השיבו  

 
בהנהלה ( יש אמון רב %83המתחדשים )קיבוצים השיתופיים מאשר מהקיבוצים ( מה%75ליותר משיבים )

. כמו כן, בקיבוצים המתחדשים אחוז גבוה יותר של משיבים בהשוואה לקיבוצים השיתופיים הכלכלית
 נותן אמון מועט בהנהלה הכלכלית.

רים ובעתיד לא נמצאו הבדלים בין שיטות ההתפרנסות לגבי האמון בהנהלה חברתית, במרבית החב
 הקיבוץ.

 
לפי מודל ההתפרנסות של  השקיפות הרצויה לגבי שכרם של נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים: 88לוח 

 הקיבוץ )באחוזים(.
 

   לא רצוי בינוני רצוי סה"כ

השקיפות הרצויה לגבי שכרם של  שיתופי 5 5 90 100
 נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים

 מתחדש 9 10 81 100 

 משיבים          1589ו השיב 

 
( סבור 81%( מאשר בקיבוצים המתחדשים )90%אחוז גבוה יותר של משיבים בקיבוצים השיתופיים )

 .שקיפות לגבי שכרם של נציגי הציבורשרצוי שתהיה 
 
 

 דברים בפי אומרם  -השנים הבאות בתחום הכלכלי  5-אתגרי הקיבוץ ב 
 

. הציטטות ממחישות את דעת ניהולי-ה האירגוניהמבנלהלן מספר ציטוטים המתייחסים לאתגרי 
 המשיבים לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

 
    ניהולי -המבנה האירגוני

 
   דירקטורים חיצוניים. ועדת ביקורת חיצונית.א. שילוב 

קיפות ורענון ש  לל שקיפות של החלטות ומשכורות בכירים,מינהל תקין ומשתף, כו, הנהלות שקופותב. 
מציאת בעלי תפקידים בעלי רמה אמינות גבוהה, עמידה בהחלטות , לגבי תפקידים לא נחוצים, ההנהלה
        .         בחירת נציגים שרואים קודם את טובת הקיבוץ לפני טובתם הכלכלית - שקיפות .השיחה
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ם דואגים לכיסם בראש מציאת מנהלים מוכשרים שאינ, הפעילה נושאת התפקידיםהרחבת השכבה ג. 
בניית עתודה ניהולית מבני ובנות   הפרדת כל המקורבים לצלחת ובני השבטים ממקורות הקיבוץ.  ובראשונה,

 . לשלב צעירים בניהול הקיבוץ ומהחברים, מנהיגות חזקה שלא תחשוש לאכוף החלטות ונהלים.
, רך להביא כל דבר טכני לאסיפהבלי צו  ותההחלטות העיקרי ותמקבל תהיינה ןנהלות שהלחזק את ההד. 

שתהייה הנהלה פנימית של חברי הקיבוץ  סדר באנשים שתופסים מקומות מרכזיים ניהוליים ולא עוזבים.
 . ולא מבחוץ

     . העלאת רמת האמון בין החברים להנהלות, ליצור אמון ואמינות בין ההנהלות לציבור -
 .החברים התמקצעות בניהול הקהילה באופן שלא יאיים על -
 .גמישות ועידוד להנהלה עצמית של חברים/תושבים -
 שיתוף חברים בקבלת החלטות.  -
    פעילות  בשיטה של פעם.  -ביסוס ועדות  -

   . 
הגבלת   חיצוני.  התאמת הניהול להפרטה בצורת ניהול  מקצועי חיצוני תוך ביקורת מקסימלית של מבקרה.  

 .    פחות ריכוזיות ניהולית, ענפים סמכויות לבעלי תפקידים, כולל ריכוז
שיפסיק להיות מנוהל על ידי אליטות שדואגות אך ורק למקורבים שלהם  - צמצום המבנה הארגוניו. 

מצוא איך . לנושאי משרה בכירם והחלפתם בפחות מושחתיםפיטורי  – יפול בשחיתותט לפרנסה ועוד.
ובילים את כל השינויים בקיבוצים לטובתם להישאר קיבוצים תחת איום בעלי המשכורות הגבוהות שמ

   האישית.
 

 דברים בפי אומרם
 

. הציטטות ממחישות את דעת המשיבים בעלי התפקיד בקיבוץלהלן מספר ציטוטים המתייחסים 
 לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

 
 תפקידים בקיבוץבעלי 

כמו עסק ולא לנצל לרעה את מעמדם ובעיקר לא לצרכים  להתנהלור הקיבוץ וההנהלה צריכים להתחלף "יו
 .פרטים

חוסר ההכשרה שלהם. לדעתי עם   היאאני חושב שיש נקודת חולשה עיקרית במינוי חברים לתפקידים ניהולים  
על הקיבוץ לשלוח את החבר לקורסים והתשלמויות בנושא בכדי לתת   ,חבר נבחר לנהל משהו כל ענף שלא יהיה

 .   ל תפקיד להצליח במשימותוכלים לאותו בע

    נה בקיבוצים. או לפחות בדיקות חיצוניות של תפקוד וכשירות המנהלים הבכירים בקיבוץ.ובעד ועדה ממ
 הם פועלים בשיקול דעת נכון ולא אינטרסים אישיים ובעיקר אגו.  אםלבחון את בעלי התפקידים הניהוליים 

משיג מטרות טווח קצר ומאבד אותם בטווח הארוך ומקרב את  ועד ממונה שדורך על חברים עם מוטיבציה...
  קץ הקיבוץ. 

ת המפעלים עסוקים בטובתם האישית יותר . נדמה שהאנשים שמנהלים אהקיבוץ מתנהל גרוע מבחינה כלכלית
בקיבוץ שלי מחזיקים בעלי תפקידים שמשלמים להם משכורת על כלום רק כדי שלא . מאשר בטובת הקיבוץ

ים וגם בגלל שהם מחוברים לצלחת. בכל מקום אחר היו מפטרים אותם כשהם לא עושים את יהיו מובטל
תפקיד שנים על גבי שנים. הקיבוץ שלי כרגע הוא מראה הם כבר ב ,התפקיד כמו שצריך ואף מכניסים לכיסם

 של מדינת ישראל לצערי ויותר מזה אין לי מה להוסיף. 

 געות להחלטות כלכליות. חסרה שקיפות בקבלת החלטות מהותיות הנו

ש מועמדות לחברים בעצמאות כלכלית )מנכ"ל ומינויים ישירים שלו הגיבקיבוצי לתפקידים הבכירים לא ניתן ל
       א הצבעה(.לל

 -למרות שהקיבוץ מופרט הרבה שנים וישנו שיוך דירות  - הנהלת הקיבוץ של היום עושה דבר מאוד לא תקין
חוקים שמקשים על החברים והתושבים בחיי הקיבוץ וכופה עליהם חוקים אשר  ל מיניכההנהלה עדיין כופה 

ת שבאות מההנהלה )כל אחד עושה מה שהוא התופעות השליליו ...לא אמורים להיות רלוונטים לאחר הפרטה
בשום מקום בעולם אין מצב בו אדם מקבל משכורת מהקיבוץ )ממיסים של החברים(  .ותרוצה( עדיין קור

 ... ותי ומרשה לעצמו להתעמר בלקוחותיו )אותם חברים שמממנים את משכורותו( ולדרוש ברעתםבתפקיד שר
עשות זאת במשך שנים ארוכות, לצבור עשרות תלונות ובטוח שאין בשום מקום בעולם את האפשרות ל

ת של אצלנו בקיבוץ יש כמה דוגמאות חיות לכך , ומה שמתסכל הוא האדישו.  ולהמשיך בשלו כאילו אין בקרה
   האנשים שאמורים למנוע את זה ולבדוק שהקיבוץ מתנהל כהלכה.
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לבין החברים בעצמאות כלכלית  ולמשפחתםבעלי תפקידים שדואגים לעצמם בין  יוןחוסר שיוו
גידול אדיר בבעלי תפקידים בתוך הקיבוץ יש בשנים האחרונות .    אינם זוכים לתמורהושמפרנסים אותם 

  על חשבון משלמי המיסים.
! המקום נפלא הבעיה היא  שיש בעלי תפקידים חמדניים שדואגים לקליקה שלהם החיים בקיבוץ טובים

 ה.אם אתה לא בקליקה אתה בבעי
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 ערכים והסדרים העשויים להועיל או להזיק להמשך קיומו של הקיבוץ
 

דר היום עמדות המשיבים כלפי ערכים ונושאים העומדים על סאת # הסקר כלל מספר שאלות שבחנו 
 .להועיל או להזיק להמשך קיומו של הקיבוץהקיבוצי, העשויים 

 
 ההערכה לגבי תוצאות יישומם של נושאים עקרוניים להמשך קיומו של הקיבוץ )באחוזים(.  :89לוח 

 
לא יזיק   יזיק     

 ולא יועיל  
 סה"כ יועיל  

 . שוויון   1
 

 100 52 32 16 20תק"צ 
 100 46 29 25 18תק"צ 
 100 50 30 20 16תק"צ 
 100 49 29 22 14תק"צ 
 100 44 31 25 11תק"צ 
 100 41 29 30 09תק"צ 
 100 46 23 31 05תק"צ 
 100 43 30 27 02תק"צ 

 100 82 10 8 20תק"צ  . ערבות הדדית נרחבת2
 100 80 10 10 18תק"צ 
 100 79 12 9 16תק"צ 
 100 75 14 11 14תק"צ 
 100 76 14 10 11תק"צ 

 . בעלות משותפת על אמצעי ייצור3
 
 

 100 82 12 6 20תק"צ 
 100 80 13 7 18תק"צ 
 100 79 14 7 16תק"צ 
 100 80 16 4 14תק"צ 
 100 79 16 5 11תק"צ 
 100 76 17 7 09תק"צ 
 100 77 15 8 05תק"צ 
 100 77 15 8 02תק"צ 

 . מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד 4
 לפי צרכיו      

 100 28 24 48 20תק"צ 
 100 25 22 53 18תק"צ 
 100 25 23 52 16תק"צ 
 100 27 22 51 14תק"צ 
 100 27 20 53 11תק"צ 
 100 24 18 58 09תק"צ 
 100 25 16 59 05תק"צ 
 100 27 17 56 02תק"צ 

 100 56 20 24 20תק"צ  . שכר דיפרנציאלי  5
 100 58 18 24 18תק"צ 

 100 55 19 26 16תק"צ 
 100 49 16 35 14תק"צ 
 100 60 13 27 11תק"צ 
 100 61 13 26 09תק"צ 
 100 55 8 37 05תק"צ 
 100 54 8 38 02תק"צ 

 "  ים. "שיוך נכסים לחבר 6
 

 100 65 14 21 20תק"צ 
 100 68 13 19 18תק"צ 
 100 62 15 23 16תק"צ 
 100 68 10 22 14תק"צ 
 100 70 11 19 11תק"צ 
 100 72 11 17 09תק"צ 
 100 74 10 16 05תק"צ 
 100 66 12 22 02תק"צ 

 מרואיינים.  1640-ענו על שאלות אלו כ
 

בניתוח נתונים לאורך שנים רואים נושאים העוסקים במערכת הערכים של הקיבוץ.  6בלוח לעיל מופיעים 
שלושה רבעים מעל לכמו בשנים הקודמות,  2020-כך, ב כמעט ולא חל שינוי בעמדות המשיבים.ש
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יועילו להמשך  שיישום של ערבות הדדית נרחבת ובעלות משותפת על אמצעי הייצורמהמשיבים, סבורים 
" "השוויוןוכמחצית סבורים כך לגבי   שיוך נכסים לחברקיומו של הקיבוץ. כשני שלישים סבורים כך לגבי 

יועיל לקיבוץ רק   לכל אחד לפי צרכיו""מכל אחד לפי יכולתו ויישום העיקרון    .השכר הדיפרנציאלילגבי  וגם  
בעיני כרבע מהמשיבים. דווקא ערך השוויון "מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד לפי צרכיו" שהגדיר הקיבוץ 
בתחילת דרכו נתפס כדבר שעלול יותר מכל להזיק להמשך קיומו של הקיבוץ )כך סבורים כמחצית 

  המשיבים(.
 

 הבדלים לפי מין 
 

 שכר דיפרנציאלי ושיוך נכסים לחברים.נמצאו הבדלים לפי מין בשאלות הבאות: השוויון באופן כללי, 
 

( סבור שערך זה יועיל להמשך קיומו של %48( מאשר מהנשים )%57: אחוז גדול יותר מהגברים )השוויון
 הקיבוץ.

 
להמשך יזיק ר שערך זה ( סבו%21שר מהנשים )( מא%26אחוז גדול יותר מהגברים )שכר דיפרנציאלי: 
 קיומו של הקיבוץ.

 
סבור שערך זה יועיל ( 62%מאשר מהגברים )( %68) נשיםאחוז גדול יותר מהשיוך נכסים לחברים: 

 להמשך קיומו של הקיבוץ.
 

 הבדלים בין קבוצות הגיל
 

בעלות משותפת על אמצעי נמצאו הבדלים בין קבוצות הגיל בנושאים הבאים: שוויון, ערבות הדדית, 
 .ושיוך נכסים לחבריםהייצור 

סבורים שערך זה   (%84)מגילאי הביניים  ( ו54%)המבוגרים  ( מאשר מ%59רבים יותר מהצעירים )  –  השוויון
 יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. 

יל להמשך סבורים שערך זה יוע  (78%)  צעירים וגילאי הביניים  ( מאשר88%מבוגרים )יותר    –ערבות הדדית  
 קיומו של הקיבוץ. 

 (%57) מאשר צעירים (%08)גילאי הביניים ( ו%88) יותר מבוגרים – בעלות משותפת על אמצעי הייצור
 סבורים שהיא תועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. 

ועיל י  שזהמהצעירים סבורים    %60מגילאי הביניים לעומת    %66-מהמבוגרים ו 68%  -  שיוך נכסים לחברים
 יומו של הקיבוץ. להמשך ק
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 תוצאות יישומם של נושאים עקרוניים לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ  
 

# הלוח הבא עוסק בעמדות המשיבים כלפי יישומם של נושאים עקרוניים  להמשך קיומו של הקיבוץ  לפי 
 של הקיבוץ. המצב הכלכלי 

 
המצב הכלכלי של הקיבוץ  לפי: ההשפעה על המשך קיומו של הקיבוץ של נושאים עקרוניים 90לוח 

 )באחוזים(.
 

 השפעה על המשך קיומו של הקיבוץ                       

לא יזיק  יועיל סה"כ
 ולא יועיל

 יזיק
 ↓  מצב כלכלי

 

 ערבות הדדית נרחבת  . 1 לא טוב 15 12 73 100

 בינוני  10 10 80 100

 טוב 5 10 85 100

פת על אמצעי          .  בעלות משות2 לא טוב 13 16 71 100
 הייצור  

 בינוני 4 14 82 100

 טוב 4 10 86 100

.  מכל אחד לפי יכולתו ולכל 3 לא טוב 52 23 25 100
   לפי צרכיו אחד

 בינוני 54 24 22 100

 טוב 44 24 32 100

   ים. שיוך נכסים לחבר4 טובלא  14 15 71 100

 בינוני 19 13 68 100

 ובט 25 14 61 100

   שכר דיפרנציאלי. 5 לא טוב 20 25 55 100

 בינוני 17 21 62 100

 טוב 29 18 53 100
 מרואיינים 1620-ענו כ 

 
משיבים בקיבוצים במצב כלכלי מאשר ( 73%משיבים בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב ) שיעור נמוך יותר של

  .של הקיבוץלהמשך קיומו  תועיל  שערבות הדדית נרחבתסבורים ( 85%טוב )
 

 שבעלות משותפת על אמצעי הייצורשיעור המשיבים הסבור    שבקיבוצים במצב כלכלי לא טובגם    ניתן לראות
ולקיבוצים  (86%)בקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב שיעורם בהשוואה ל (71%) נמוך יותרתועיל לקיבוצם 

 (.82%במצב כלכלי בינוני )
 

"מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד שהעיקרון י לא טוב סבורים  מהמשיבים בקיבוצים במצב כלכל  (25%רבע )
 (. %32ב כלכלי טוב )מהמשיבים בקיבוצים במצ  לשלישלהמשך קיומו של הקיבוץ בהשוואה    יועיל  לפי צרכיו"

 
 ( סבור 61%( מאשר מקיבוצים חזקים כלכלית )71%אחוז גבוה יותר של משיבים מקיבוצים חלשים כלכלית )

 יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ.  בר/השיוך הנכסים לחש
 

( בקיבוצים החזקים 29%( מהמשיבים בקיבוצים החלשים כלכלית בהשוואה לכשליש )20%חמישית )
( מהמשיבים 55%)כלכלית סבורים ששכר דיפרנציאלי יזיק להמשך קיומו של הקיבוץ. כמו כן, מעל למחצית  

יבוץ להמשך קיומו של הק יועילהדיפרנציאלי  השכרשעיקרון בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב סבורים 
בינוני ומחצית מהמשיבים בקיבוצים מהמשיבים בקיבוצים במצב כלכלי  (62%לכשני שלישים )בהשוואה 

 (. 52%)במצב כלכלי טוב
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 תוצאות יישומם של נושאים עקרוניים לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ 
 

קיומו של הקיבוץ  לפי שומם של נושאים עקרוניים  להמשך # הלוח הבא עוסק בעמדות המשיבים כלפי יי
 מודל ההתפרנסות  של הקיבוץ.

 
: ההערכה לגבי תוצאות יישומם של נושאים עקרוניים  להמשך קיומו של הקיבוץ לפי מודל 91לוח 

 ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(.
 

 יועיל סה"כ
לא יזיק 

ולא 
 יועיל

 יזיק
  

 שוויון    .1 שיתופי 14 26 60 100

 מתחדש 16 34 50 100 

  בעלות משותפת על אמצעי הייצור. 2 שיתופי 5 9 86 100

 מתחדש 6 13 81 100 

 לכל    ו. מכל אחד לפי יכולתו 3 שיתופי 36 22 42 100
 אחד לפי צרכיו  

 מתחדש 52 25 23 100

 . שכר דיפרנציאלי4 שיתופי  51 16 33 100

 מתחדש 15 21 64 100

 ה/שיוך נכסים לחבר. 5 שיתופי  40 14 46 100

 מתחדש 15 14 71 100
 מרואיינים 1600 -ענו על שאלות אלו כ

 
נושאים עקרוניים בהם היה הבדל בין המשיבים מהקיבוצים השיתופיים לבין אלה חמישה בלוח מוצגים 

, כלולים ופייםערכים שיתמהקיבוצים המתחדשים. ניתן לחלק אותם לשתי קבוצות: באחת, המבטאת 
השנייה הקבוצה  .לכל אחד לפי צרכיו"ו"מכל אחד לפי יכולתו ו בעלות משותפת על אמצעי הייצור השוויון,
 . ושיוך נכסים לחברים שכר דיפרנציאלי: םליברליכים יותר ערמבטאת 

 
של בקבוצת העקרונות הראשונה יותר משיבים מהמודל השיתופי בהשוואה למתחדש סבורים שיישומם 

שלש , במודל השיתופי, השוויוןיועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. בהתייחסות אל קרונות שיתופיים ע
( במודל 50%שיישומו יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ לעומת מחצית )( סבורים 60%מהמשיבים ) חמישיות

 המתחדש.
דלים של ההתנהלות בשני המו -אינם גדולים  בעלות משותפת על אמצעי הייצורבהתייחסות אל ההבדלים 

סבורים שיישומה יועיל  86%, במודל השיתופי סבורים שקיומה יועיל לקיבוץ. כךמעל לארבע חמישיות 
 הבדלים אלה מובהקים סטטיסטית. במודל המתחדש. 81%ו של הקיבוץ לעומת להמשך קיומ

( במודל %24)מהמשיבים  קרוב למחצית מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד לפי צרכיו",לגבי העיקרון "
 ( במודל המתחדש. 23%) רבעיועיל להמשך קיומו של הקיבוץ וכ ערך זה השיתופי סבורים שיישום

 
פחות משיבים במודל  יםהשכר הדיפרנציאלי ושיוך הנכסים לחברבקבוצת העקרונות השנייה הכוללת את 

 השיתופי בהשוואה למתחדש סבורים שיישומם יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. 
( במודל השיתופי %33( במודל המתחדש לעומת שליש )%46: כשני שלישים )ס לשכר הדיפרנציאליביח

 קרון זה יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ.  סבורים שיישום ע
 לעומתהמשיבים מהקיבוצים המתחדשים מ (71%כשלושה רבעים ) :שיוך נכסי הקיבוץ לחבריםנושא ב

 .  סבורים שתהליך זה יועיל להמשך קיומו של הקיבוץים שיבי הקיבוצים השיתופיממ (46%כמחצית )
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 פערים כלכליים 
 

 עמדות החברים כלפי קיומם של פערים כלכליים בין החברים בקיבוצם.#  בלוח הבא מוצגות 
 

 : הערכת גודל הפערים הכלכליים בין החברים בקיבוץ )באחוזים(. 92לוח 
 

פערים  סה"כ
פערים  בינוניים גדולים

  קטנים

 20תק"צ   12 40 48 100

 18תק"צ   13 45 42 100

 16תק"צ   16 48 36 100

 14תק"צ   14 37 49 100

 11תק"צ   12 39 49 100

 09תק"צ   12 39 49 100

 07תק"צ   11 38 51 100

 05תק"צ   12 35 53  100
 מרואיינים.   1652ענו על השאלה    
 

 . קטניםסבורים שהם  וכעשיריתבין החברים גדולים  לייםשהפערים הכלכמהמשיבים סבורים  כמחצית
 פערים כלכליים גדולים בין החברים דומה למצב לפני עשר שנים.שיעור הסבורים שיש  2020-ב
 

 הבדלים לפי מין לא נמצאו 
 

 הבדלים בין קבוצות הגיל לא נמצאו 
 

 יים בין החברים בקיבוצם. #  בלוח הבא מוצגות עמדות החברים כלפי הדאגה מקיומם של פערים כלכל
 

 . הכלכליים הקיימים בין החברים )באחוזים(:  מידת הדאגה לגבי גודל הפערים 93לוח 
 

  במידה מועטה בינונית במידה רבה סה"כ
 20תק"צ   41 33 26 100
 18תק"צ   41 30 29 100
 16תק"צ   41 28 31 100
 14תק"צ   36 26 38 100
 11תק"צ   37 30 33 100
 09תק"צ   39 29 32 100
 07תק"צ   36 26 38 100

 מרואיינים.  1634ענו על השאלה     
 

מודאגים   וכשלישהקיימים בין החברים    מרמת הפערים הכלכלייםמהמשיבים מודאגים במידה רבה    כרבע
 . 2007מאז  ירדה במידה בינונית. מידת הדאגה

 
 לא נמצאו הבדלים לפי מין 

 

 הגילהבדלים בין קבוצות 

גודל הפערים הכלכליים מ  מודאגים מאוד  מהצעירים    20%מגילאי הביניים לעומת    26%-מהמבוגרים ו  38%
 .הקיימים בין החברים
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 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה  -פערים כלכליים  
 

 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ. בפערים הכלכליים בין החברים# הלוח הבא עוסק 
 

 הפערים הכלכליים, לפי  המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  :94לוח 

 המצב כלכלי    

 ם גודל הפערי לא טוב בינוני  טוב

 הפערים קטנים 4 6 18

 הפערים בינוניים 31 41 43

 הפערים גדולים 65 53 39

 סה"כ 100 100 100
 מרואיינים 1650ענו        

 
כלי לא טוב מעריכים שהפערים הכלכליים בין החברים גדולים הקיבוצים במצב כלכשני שלישים ממשיבי 

 (. 39%) כלכלית הקיבוצים החזקיםמשיבי ( וכשליש מ53%( לעומת מחצית בקיבוצים במצב בינוני )65%)
 

 : מידת הדאגה מרמת הפערים הכלכליים הקיימים בין החברים 95לוח 
 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  

 המצב הכלכלי               

  לא טוב בינוני  טוב

 במידה מועטה  33 33 48

 במידה בינונית 32 37 32

 במידה רבה   35 30 20

 סה"כ      100 100 100
 מרואיינים 1633ענו       

 
הקיימים   מודאגים מאד מרמת הפערים הכלכליים(  %35מהמשיבים בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב )  כשליש

( בקיבוצים החזקים 20%) חמישית( בקיבוצים במצב בינוני ו30%יבוצם לעומת כשליש )בין החברים בק
 כלכלית. 

 
 פערים כלכליים לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ

 
 לפי מודל ההתפרנסות הקיים. בפערים הכלכליים# הלוח הבא עוסק 

    
 לפי  מודל ההתפרנסות  של הקיבוץ )באחוזים(. הפערים הכלכליים: 96לוח 

 מודל ההתפרנסות     

 הפערים הכלכליים  שיתופי מתחדש

 הפערים קטנים 28 6

 הפערים בינוניים 34 43

 הפערים גדולים 38 51

 סה"כ 100 100
 מרואיינים 1612ענו      

 
עשירית מ פחות ( מהמשיבים בקיבוצים השיתופיים סבורים שהפערים בקיבוצם קטנים לעומת28%) רבעכ
 בקיבוצים המתחדשים. שחושבים כך( 6%)

( במודל השיתופי סבורים שהפערים הכלכליים בין החברים בקיבוצם גדולים לעומת 38%) מעל לשליש
 ( במודל המתחדש. 51%כמחצית )
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 : מידת הדאגה מרמת הפערים הכלכליים הקיימים בין החברים 97לוח 
 של הקיבוץ )באחוזים(.  מודל ההתפרנסותלפי  

  התפרנסותמודל ה              

 מידת הדאגה שיתופי מתחדש

 במידה מועטה  49 38

 במידה בינונית 29 35

 במידה רבה   22 27

 סה"כ      100 100
 מרואיינים 1600ענו       

 
הכלכליים בין  הפעריםמ מודאגים במידה מועטה( מהמשיבים בקיבוצים השיתופיים 49%) מחציתכ

 קיבוצים המתחדשים.( ב38%) כשליש בקיבוצם לעומת החברים
 
 

 המחויבות לקיבוץ ולחיים הקיבוציים 
 
 . ולחיים הקיבוצייםבמחויבות לקיבוץ הלוחות הבאים עוסקים   #
 

 : עמדות כלפי המלצה לאדם צעיר לבחור בחיי קיבוץ )באחוזים(. 98לוח 
 

 ק  ב " א                   תק"צ " מת  ק       

 מרואיינים.  1670ענו על השאלה     
 

; לבחור בחיי הקיבוץבכל לב לאדם צעיר שהם רוצים בטובתו,    ממליצים( היו  %86כשני שלישים מהמשיבים )
 ( מהססים. 22%היתר, כרבע )לא היו ממליצים בשום אופן. ש( 10%לעומתם, עשירית )

ועד  2002ה ירידה בשיעור הממליצים בכל לב לאדם צעיר לבחור בחיי קיבוץ אך מאז חל 2002-ל 1992בין 
 (. 68%-ל 26%-יש מגמת עליה מתמדת )מ 2020

 
 וגם לא בין קבוצות הגיל  לא נמצאו הבדלים לפי מין

 
 מקיבוצים במצב כלכלי שונה השוואה בין משיבים  -המלצה לבחור בחיי קיבוץ 

 
 לבחור בחיי קיבוץ לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.: המלצה לאדם צעיר 99לוח 

 
 המצב כלכלי             

  לא טוב בינוני  טוב
 לא הייתי ממליץ/ה בשום אופן  23 11 6
 מהסס/ת 27 23 19
 הייתי ממליץ/ה  בכל לב  50 66 75
 סה"כ      100 100 100

 מרואיינים 1660ענו על שאלה זו     
 

לאדם צעיר שהם רוצים  היו ממליציםמהמשיבים בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב  מחציתשמהלוח עולה  
מהקיבוצים הבינוניים ושלושה רבעים מהקיבוצים כשני שלישים בטובתו, לבחור בחיי הקיבוץ לעומת 

 בחזקים היו ממליצים בכל לב(. 75%-בבינוניים ו 66%בקיבוצים החלשים,  50%)כלכלית החזקים 

01 98 92  20 18 16 14 11 09 07 04 02  01 *98 *92  

  . ממליץ/ה 1 42 36 26  26 35 40 45 51 60 65 64 68  43 45 30
 בכל לב 

 . מהסס/ת2 30 32 33  33 33 32 31 28 25 23 24 22  36 33 31

  . לא הייתי 3 28 32 41  41 32 28 24 21 15 12 12 10  21 22 39
 ממליץ/ה  

 סה"כ      100 100 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100
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 של הקיבוץ )באחוזים(. מודל ההתפרנסותמלצה לאדם צעיר לבחור בחיי קיבוץ לפי : ה100לוח 

 
 מודל ההתפרנסות                                              

             
   
 
 
 
 
 

 מרואיינים 1624ענו על שאלה זו   
 

לאדם צעיר לבחור בחיי יותר משיבים  בקיבוצים המתחדשים מאשר בקיבוצים השיתופיים היו  ממליצים 
 בהתאמה(. 62%לעומת  70%קיבוץ )

 
שאלות הקשורות לצורת החיים הרצויה. השאלה הראשונה   2-בלוחות הבאים מוצגים ממצאים העוסקים ב

מידת הרצון שתושבי השניה בוחנת את ו שקיבוצם יהפוך לישוב קהילתירצונם של  המשיבים בוחנת 
 ההרחבה יקלטו כחברים מלאים.

 
 וח הבא מוצגים הנתונים לגבי השאלה הבוחנת רצונם של  המשיבים שקיבוצם יהפוך לישוב קהילתי.# בל

    :  מידת הרצון שקיבוצם יהפוך לישוב קהילתי )באחוזים(.101לוח 
      

  במידה מועטה בינונית במידה רבה סה"כ
  20תק"צ    69 15 16 100
 18   תק"צ 64 17 19 100
 16  תק"צ  70 14 16 100
 14  תק"צ  70 13 17 100
 11   תק"צ 65 17 18 100
 09   תק"צ 57 17 26 100
   07  תק"צ  52 17 31 100
 05תק"צ    49 17 34 100
 04"צ   תק 41 18 41 100
 03תק"צ    39 17 44 100
 02תק"צ    39 14 47 100

 מרואיינים.  1646ענו על השאלה    
 
( %96וכשני שלישים ) יהפוך לישוב קהילתי( מעוניינים במידה רבה שקיבוצם %61מהמשיבים )ישית שכ

 47%-הילתי, מרואים ירידה באחוז המעוניינים שקיבוצם יהפוך לישוב ק 2002-מאינם מעוניינים בכך. 
 . 2020בשנת  16%-ל 2002בשנת 

 

 הבדלים לפי מין 
 

במידה מועטה שקיבוצם יהפוך לישוב  ין( מעוני65%( מאשר מהנשים )74%אחוז גדול יותר מהגברים )
 בכך במידה רבה. ותרוצ (13%( מגברים )18%קהילתי. יותר נשים )

 
 בדלים בין קבוצות הגיל  ה
 

( היו רוצים שקיבוצם יהפוך 10%מבוגרים )מה( מאשר 18%ומהצעירים )יותר משיבים מגילאי הביניים 
 לישוב קהילתי. 

 

 :  מידת הרצון שתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוצם  )באחוזים(. 102לוח 
      

  במידה מועטה בינונית במידה רבה סה"כ
   20תק"צ   41 15 44 100

   18תק"צ   42 17 41 100

   16תק"צ   46 17 37 100
 משיבים  1432ענו על שאלה זו 

 

  שיתופי  מתחדש
 לא הייתי ממליץ/ה בשום אופן  10 10
 מהסס/ת 28 20
 הייתי ממליץ/ה  בכל לב  62 70

 סה"כ      100 100



78 

 

מעוניינים במידה רבה שתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים ( 44%שתי חמישיות מהמשיבים )כ
 ( אינם מעוניינים בכך.41%בקיבוצם  ושעור דומה )

 
 ובין קבוצות הגיל לא נמצאו הבדלים לפי מין 

 

ן משיבים מקיבוצים במצב כלכלי  השוואה בי -הרצון שהקיבוץ יהפוך לישוב קהילתי  
 שונה  

 
 # הלוח הבא עוסק בהשוואה בין משיבים מקיבוצים חזקים כלכלית לבין משיבים מקיבוצים חלשים

חיים בקיבוץ. השאלה הראשונה בוחנת את הרצון שהקיבוץ יהפוך לישוב הבשאלות הקשורות לצורת 
 לחברות בקיבוץ.  ולטהשאלה השנייה בוחנת את הרצון שתושבי ההרחבה יקקהילתי ו

 
: מידת הרצון שהקיבוץ יהפוך לישוב קהילתי והרצון שתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים 103לוח 

 בקיבוץ  לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(. 
 

במידה  סה"כ
במידה  בינונית רבה

 מועטה
 

 השאלות מצב כלכלי

 לא טוב 54 17 29 100
. הרצון שקיבוצך יהפוך א

  ב קהילתילישו
 בינוני  69 16 15 100
 טוב 75 13 12 100
הרצון שתושבי ההרחבה . ב לא טוב 38 20 42 100

יקלטו כחברים מלאים 
   בקיבוץ

 בינוני  37 13 50 100
 טוב 44 14 41 100

 מרואיינים 1640 -ענו על שאלות אלו כ 
 

למשיבים שמצבו הכלכלי של קיבוצם לא ( בהשוואה 75%) יותר משיבים בקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב
   .מעוניינים בשינוי צורת החיים הקיבוצית לכוון ישוב קהילתיאינם  (54%טוב )

שתושבי רוצים אינם כלכלית  םחלשימה 38%מהמשיבים לעומת  44% כמו כן, בקיבוצים החזקים כלכלית
 ההרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוץ.

 
הילתי ושתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוץ  הרצון שקיבוצך יהפוך לישוב ק

 לפי מודל ההתפרנסות  
 

בלוח הבא מוצגת העמדה כלפי הרצון שתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוץ לפי מודל 
 ההתפרנסות. 

 
 )באחוזים(.    : הרצון שתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות104לוח 

 

 המודל ועטה במידה מ בינוניתבמידה  רבהבמידה  סה"כ

 שיתופי  60 15 25 100

 מתחדש 36 15 49 100

 מרואיינים 1393-ענו על שאלות אלו כ
 

המעוניינים  (25%בקיבוצים השיתופיים )מאשר ( 49%רבים יותר המשיבים בקיבוצים המתחדשים )
  במידה רבה שתושבי ההרחבה יקלטו כחברים מלאים בקיבוץ.
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 דברים בפי אומרם  -הקיבוציים השנים הבאות בתחום הערכים  5-אתגרי הקיבוץ ב 
 

. הציטטות ממחישות את דעת המשיבים לערכים הקיבוצייםלהלן מספר ציטוטים המתייחסים לאתגרי 
 לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

 
, קיימיםלשמור על העקרונות שעדיין , גובשת()סוציאליזם, ליברליזם, חברה מ שמירה על ערכי הקיבוץ

מדינת רווחה,  ,כלכלה חזקה, חינוך איכותי, אכפתיות, שיח מכובד: שמירת ערכי השיתוף החשובים
שירותי בריאות ,  השתתפות דמוקרטית ,בעלות משותפת על נכסי הקיבוץ, קואופרציה, הקיבוץ השיתופי

    לי.התאמת חיי השיתוף בעולם אינדיבידוא לכולם,

גיבוש מחודש ועדכני  הסכמה על חזון משותף, שמירה על שיתופיות מוגבלת,  מעודכן לקהילה, חזוןגיבוש 
לשמר את , חזון וערכים לשת""פ כלל קיבוצי גיבוש תכנית ערכית וחזון,   ';21-של 'חזון הקיבוץ במאה ה

         הגדרת מטרות לחיינו,  גיבוש חזון לקיבוץ והחלטה לאן אנו הולכים,   ערכי ומסורת הקיבוץ,

, לא להעמיק פערים כלכלים בין החברים שוויון חברתי, פערים כלכליים סבירים, , יון בין החבריםשוו
 .    בין החבריםהכלכליים צמצום הפערים 

להגדיר תחומי ערבות ,  לשמר את הערבות ההדדית הרחבה עיצוב ויצוב זהות,, ערבות הדדיתחיזוק 
שוויוני ערבות הדדית ובעלות משותפת על אמצעי היצור קיום , ך מרחב חופש ומחייה לפרטהדדית ומאיד

שמירה על ערכי    שמירה על ערבות הדדית ודאגה לכולם..., תוך שמירה על מרכזיותו של החבר
    ,       לשמור על מסגרות של שיתוף וערבות הדדית  השיתוף/ערבות,

, יבוץ ומה היעדים המשותפיםן את הקיחשיבה משותפת מה מאפי  ,לימינו אנו העקרונותלהתאים את 
 .  ביטול של יחס מועדף למשפחות מסוימות בקיבוץ, בקרב החברים ההכרה הקיבוציתטיפוח 

העברת  :להפוך מהר ככול האפשר לקיבוץ מתחדש ,מעבר לקיבוץ מתחדש   המעבר לקיבוץ מתחדש:
הפרטה רחבה   כאלטרנטיבה חברתית יציבה;קיבוץ המתחדש ייצוב ה,  להפריט את המזון, תהליך השינוי

העברת כל השרותים שאפשר לפרטיים,  השלמת השינוי באורחות חיים, להפוך לקיבוץ מתחדש,,  יותר
, המשך העברת האחריות על תחומי החיים השונים מהקיבוץ לחברים מעורבות מינימלית בחיי התושבים,

תחדש תוך כיבוד וקיום המעקרונות הקיבוץ   להפנים את, יםהפרטה מירבית תוך דאגה ועזרה לחלש
לעבור מקיבוץ שיתופי לקיבוץ , מתחדשים שמירה על ערכי הקיבוץ כקיבוצים, קפדני של זכויות עבר

 ,   מתחדש תוך שמירה על לכידות חברתית רבה

קרוב או הכי  ולהפוך לישוב קהילתי, לחתור להפיכת הקיבוץ ליישוב קהילתי !הפוך ליישוב קהילתיל
 .       שאפשר

ייצוב ההפרטה בהתפרנסות והורדת ,  הורדת מיסים והקלה כלכלית על החברים ערכי הקיבוץ המתחדש:
הפרטה עם השארת העזרה ההדדית, לאפשר , שמירת ערכי ליבה  )חינוך, בריאות, תרבות(, מסי קהילה

לגשר על , השותפות של האגש"חת להמשך חיזוק תשתית כלכלי, לדור שלנו לתמוך בילדים , זיקנה בכבוד
, עזרה לחברים ותיקים מעוטי יכולת בתחזוקה ושיפוץ בתיהם הישנים פערים שנוצרו בעקבות השינוי,

שמירה על ערבות הדדית וזכויות כמו  ,לשמור על מיסוי פרוגרסיבי שיאפשר המשך הבטחון הסוציאלי
 . פנסיה, ביטוח רפואי וסיעודי

, לשפר אפשרויות קליטת הבנים בקיבוץ המתחדש, החברתיים בקיבוץ המתחדשרים לשפר ולחזק את  קש
לשמור על ערבות הדדית רבה ככל האפשר גם , גיבוש אורחות החיים וערכי הליבה בקיבוץ המתחדש

  .במופרטים
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 בני ובנות קיבוץ ותושבים –קליטה בקיבוץ 
 

קלוט את בני ובנות הקיבוץ ותושבים ל האם קיבוצם עושה מאמצים ה הערכת המשיביםבחלק זה נבדק
 לקיבוצם. 

 
  הערכת המשיבים לגבי המאמצים שעושה קיבוצם על מנת לקלוט את בניו/בנותיוהלוח הבא בודק את 

 
  : התשובות למשפט "קיבוצי עושה את כל המאמצים לקליטת בני ובנות הקיבוץ" )באחוזים(. 105לוח 

  ק  ב " א          ת ק " צ ת  ק " מ   

01 99  20 18 16 14 11 09 07 05 04 02  *01 *99  

 לא נכון  38 49  49 50 49 47 40 32 30 26 26 21  31 43

 ככה ככה  27 25  24 25 25 22 28 29 28 28 27 27  26 23

 נכון  35 26  27 25 26 31 32 39 42 46 47 52  43 34

 סה"כ   100 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100

   מרואיינים.  1667על שאלה זאת השיבו 
 

עושה את כל המאמצים האפשריים על מנת לקלוט   צם( מהמשיבים השנה סבורים שקיבו%52למחצית )  מעל
 (  סבורים שקיבוצם אינו עושה את כל המאמצים האפשריים לצורך כך.   %12) חמישית. כאת בניו/בנותיו

 
הסבורים שקיבוצם עושה את כל המאמצים    בשיעורוי בעמדות המשיבים: חלה עליה  חל שינ  2002מאז שנת  

( וירידה בקרב הסבורים שקיבוצם אינו 52%  2020-סברו כך וב  27%  -2002-על מנת לקלוט את בניו/בנותיו )ב
 (. %12 2020-סברו כך וב 49% 2002-את כל המאמצים )בעושה 

 

 לא נמצאו הבדלים לפי מין
 

  קבוצות הגיל הבדלים בין
שקיבוצם אינו עושה את כל ( סבורים %18מהמבוגרים )ו( %02גילאי הביניים )מ (27%) יותר צעירים

 המאמצים האפשריים לקליטת בני ובנות הקיבוץ.
 

כל המאמצים לקליטת בני ובנות הקיבוץ" לפי המצב את : עמדות כלפי המשפט: "קיבוצי עושה 106לוח 
 ם(. הכלכלי של הקיבוץ )באחוזי

 מצב כלכלי  

  לא טוב  בינוני  טוב

 לא נכון  33 24 14

 ככה ככה  31 25 27

 נכון  36 51 59

 סה"כ   100 100 100

 יםנמרואיי 1665השיבו 
 

עושה את כל המאמצים הנדרשים על  צםמבין המשיבים סבורים שקיבו %95החזקים כלכלית בקיבוצים 
בקיבוצים שמצבם  51%-שמצבם הכלכלי לא טוב ו קיבוציםב %36, לעומת מנת לקלוט את בניו ובנותיו

( 14%)ית סבורים שקיבוצם אינו עושה את כל המאמצים  שביעהכלכלי בינוני. בקיבוצים החזקים כלכלית כ
 בבינוניים כלכלית. כרבע באלה שמצבם הכלכלי לא טוב ו שלישלעומת 

 
  לא נמצאו הבדלים לפי מודל ההתפרנסות.
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בעלי זכויות וחובות שונים   אנשים מחוץ לקיבוץ  תטיקללגבי  של חברי הקיבוץ    עמדותיהםזה    בסקר  ו# נבדק
 . כלפי הקיבוץ

 
 : סוגי הקליטה הרצויה של אנשים חדשים בקיבוץ )באחוזים(. 107לוח 

                                       שנה    

20 18 16 14 11 09 07 05 03  

 לקלוט  לאא.  15 9 7 6 6 7 7 5 6
 ב. רק )למטרות( חברות מלאה)*( 21 18 20 22 31 42 44 47 55
 ג. כתושבים בלבד 19 18 16 14 10 8 4 4 3
 ד. גם לחברות וגם לתושבות 45 55 57 58 53 43 31 29 24
 ה. כן, רק לחברות בעצמאות כלכלית )**( -  -  -  -  -  -  14 15 12
 סה"כ      100 100 100 100 100 100 100 100 100

   מרואיינים. 1659על שאלה זאת השיבו 
 נוספה המילה "מלאה"   2016 -* ב

 . 2016-** קטגוריה שנוספה ב
 

 ( סבורים שיש לקלוט לקיבוצם אנשים חדשים רק לחברות מלאה. 55%כללית מעל למחצית המשיבים )
, כעשירית (24%ות )גם לחברות וגם לתושבמהמשיבים מציינים שהקליטה הרצויה לקיבוצם היא  רבעכ
קליטה, או מיעוט, פחות מעשירית, מתנגדים לכל  ולחברות בעצמאות כלכלית  ( סבורים שרצוי לקלוט  12%)

 בהתאמה(.  3%-ו 6%מעוניינים בקליטה של תושבים בלבד )
                                   (.            55%) לכמחצית( מהמשיבים 21%חברות מלאה מחמישית )קליטה רק לישנה עליה בתומכים ב 2003-מ

 .24%-ל 58%-מ ישנה ירידה באחוז המעוניינים לקלוט גם לחברות וגם לתושבות 2009מאז 
 

 הבדלים לפי מין 

. לעומת זאת רבות שהקליטה הרצויה היא לחברות מלאה(  סבורים %50( יותר מהנשים )0%6הגברים )
 וט גם לחברות וגם לתושבות.( הסבורות שיש לקל21%( מהגברים )27%הנשים )

 
  הבדלים בין קבוצות הגיל

שהקליטה הרצויה היא לחברות (  סבורים %54ומהצעירים )( %52( יותר מגילאי הביניים )%60המבוגרים )
סבורים שיש לקלוט ה( %02( מהמבוגרים )30%( וגילאי הביניים )%25. לעומת זאת רבים הצעירים )מלאה

 גם לחברות וגם לתושבות.

 
 השוואה בין משיבים מקיבוצים במצב כלכלי שונה  -סוגי הקליטה הרצויה  

 
 לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ.  הרצויה# הלוח  הבא עוסק  בעמדות כלפי הקליטה 

 
 : סוגי הקליטה הרצויה לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.108לוח 

 מצב כלכלי            
  מצב לא טוב בינוני  טוב

 לקלוט א. לא 9 5 6
 ב. רק לחברות  מלאה 47 56 57
 לחברות בעצמאות כלכליתג. רק  14 14 10
 ד. כתושבים בלבד 2 5 3
 ה. גם לחברות וגם לתושבות 28 20 24
 סה"כ      100 100 100

 מרואיינים 1657על שאלה זו השיבו 
 

שרצוי לקלוט לקיבוץ אנשים חדשים ( שסבור  47%בקיבוצים במצב כלכלי לא טוב ישנו האחוז הנמוך ביותר )
 בהתאמה( 57%-ו 56%) וטוב מעל למחציתרק למטרות חברות מלאה. בקיבוצים במצב כלכלי בינוני 

 לחברות וגם לתושבותגם מעוניינים לקלוט מהמשיבים  28%החלשים כלכלית קיבוצים במציינים זאת. 
 בקיבוצים במצב כלכלי טוב.  24%-בינוני ו המעוניינים בזאת בקיבוצים במצב כלכלי 20%לעומת 
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 סוגי הקליטה הרצויה לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ 
 

 # הלוח הבא עוסק  ברצון לקלוט אנשים חדשים בקיבוץ לפי מודל ההתפרנסות של קיבוצם.
 

:  סוגי הקליטה הרצויה לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(.109 לוח  
כן, גם  סה"כ

לחברות וגם 
 בותלתוש

כן, כתושבים 
 בלבד

רק  כן,
לחברות 

בעצמאות 
 כלכלית

רק 
לחברות 

 מלאה

לא 
 לקלוט 

 

 שיתופי  10 51 8 3 28 100

 מתחדש 5 57 12 4 22 100

 מרואיינים 1614על שאלה זו השיבו        
 

 לחברות מלאה והן לחברותכללית בקיבוצים השיתופיים שיעור גבוה יותר מהמשיבים מעוניין בקליטה הן 
בקיבוצים   51%לעומת    בלבד  ותקליטה לחברב  תומכים  57%  קיבוצים המתחדשיםבעצמאות כלכלית. כך, ב

 8%מעוניינים לקלוט רק לחברות בעצמאות כלכלית לעומת  12%בקיבוצים המתחדשים  ;השיתופיים
 ( מביעים רצון לקלוט גם22%המתחדשים )פחות משיבים מהקיבוצים כמו כן, בקיבוצים השיתופיים. 

 (. 28%לחברות וגם לתושבות בהשוואה לקיבוצים השיתופיים )
 

 בהשלכות סוגי הקליטה השונים על הקיבוץ העתידי.השאלות הבאות עוסקות 
 

: השפעת קליטת בני/בנות קיבוץ בעצמאות כלכלית לחברות על המשך קיומו של הקיבוץ 110לוח 
 )באחוזים(. 

 

לא תזיק   תועיל סה"כ
ולא 
 תועיל

  תזיק

 20תק"צ   36 19 45 100

 18תק"צ   31 17 52 100

 16תק"צ   31 17 52 100

 14תק"צ   28 15 57 100

 11תק"צ   21 13 66 100

 09תק"צ   17 12 71 100

 מרואיינים.   1614ענו 
 

תועיל  קיבוץ לחברות בעצמאות כלכליתשקליטת בני ובנות מהמשיבים סבורים  (%45מחצית )פחות מ
בשיעור הסבורים חלה ירידה  2020עד  2009-. מ( שהיא תזיק36%וכשליש )של הקיבוץ להמשך קיומו 

 .45%-ל  71%-מ שקליטת בני ובנות קיבוץ בעצמאות כלכלית תועיל להמשך קיומו של הקיבוץ
 

 לא נמצאו הבדלים לפי מין ולפי קבוצות הגיל  
 

 ת קיבוץ )באחוזים(. של בני/בנו : עמדות כלפי קליטה לחברות בעצמאות כלכלית111לוח 
 

  שוללים מהססים תומכים סה"כ

 20תק"צ   34 11 55 100

 18תק"צ   28 11 61 100

 16תק"צ   29 12 59 100

 14תק"צ   26 11 63 100

 11תק"צ   17 9 74 100
 מרואיינים.   1660ענו 

 
וכשליש  ת כלכליתלחברות בעצמאו בני ובנות קיבוץ  בקליטהמהמשיבים תומכים ( 55%) מעל למחצית
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 (. 55%לעומת  74%) 2020-בלשיעורם בהשוואה יותר  היה גבוה 2011-ב( מתנגדים. שיעור התומכים 34%)
 

 הגיללפי קבוצות לא לא נמצאו הבדלים לפי מין ו
 

 : עמדות כלפי מתן סובסידיה לבני ובנות קיבוץ הנקלטים לחברות מלאה )באחוזים(. 112לוח 
 

  ולליםש מהססים תומכים סה"כ

 20תק"צ   30 19 51 100

 18תק"צ   30 19 51 100

 16תק"צ   26 21 53 100

 14תק"צ   27 20 53 100
 מרואיינים.   1643ענו 

 
וקרוב מלאה  הנקלטים לחברותקיבוץ במתן סובסידיה לבני ובנות תומכים ( 51%)כמחצית מהמשיבים 

 .2014. העמדות לא השתנו מאז (30%) מתנגדים לשליש
 

 לפי קבוצות הגיל ולא נמצאו הבדלים לפי מין 
 

 לחברות מלאה )באחוזים(. רק : עמדות כלפי קליטת בנים/ות 113לוח 
 

  שוללים מהססים תומכים סה"כ

 20תק"צ   10 13 77 100

 18תק"צ   6 6 88 100

 16תק"צ   6 7 87 100
 מרואיינים.   1659ענו 

 
( 23%) כרבעו לחברות מלאהרק בקליטת בני ובנות קיבוץ  המשיבים תומכיםמ (77%כשלושה רבעים )

השנה קיימת ירידה בשיעור התומכים בקליטה רק לחברות מלאה בהשוואה לשנת  שוללים או מהססים.
 (.2018-ב 88%תומכים השנה לעומת  77%) 2018

 
 נמצאו הבדלים לפי מין  

 . לחברות מלאהרק  של בנים/ותקליטה בתומכים (  %74( יותר מהנשים )0%8הגברים )

 הבדלים לפי קבוצות הגיל

לחברות  רק בקליטת בנים/ות(  תומכים %73( ומהצעירים )%74הביניים )( יותר מגילאי %88המבוגרים )
 . מלאה

 
 )באחוזים(. קביעת דמי כניסה למתקבלים חדשים לחברות : עמדות כלפי 114לוח 

 

  שוללים מהססים תומכים סה"כ

 20 תק"צ  14 17 69 100

 18תק"צ   16 16 68 100

 מרואיינים.   1643ענו 
 

קביעת דמי כניסה למתקבלים חדשים לחברות ופחות המשיבים תומכים ב( מ69%)כשני שלישים 
  (.14%מחמישית מתנגדים )

 
 לא הבדלים לפי קבוצות הגילולא נמצאו הבדלים לפי מין 
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השוואה בין משיבים  - נים על הקיבוץ העתידיסוגי הקליטה השוהעתידיות של שלכות ההעמדות כלפי 
 .כלכלי שונהמקיבוצים במצב 

 
: השפעת קליטת בני/בנות קיבוץ בעצמאות כלכלית לחברות על עתיד הקיבוץ לפי מצבו הכלכלי 115לוח 

 של הקיבוץ )באחוזים(. 
 

לא יזיק  יועיל סה"כ
 יזיק ולא יועיל

 
מצב כלכלי 
↓ 

 לא טוב 26 24 50 100

 בינוני 37 17 46 100

 טוב 38 19 43 100
 משיבים 1612ענו 
 

קליטת בני ובנות קיבוץ לחברות בבחינת ההבדלים בין קיבוצים במצב כלכלי שונה בשאלה האם 
יותר  :נמצאתזיק או תועיל להמשך קיומו של הקיבוץ לפי מצבו הכלכלי של הקיבוץ בעצמאות כלכלית 

טוב ( ו46%) בינונימשיבים מקיבוצים במצב כלכלי  מאשר( 50%)לא טוב משיבים מקיבוצים במצב כלכלי 
 .סבורים שקליטה זאת תועיל להמשך קיומו של הקיבוץ (43%)

 
של בני/בנות קיבוץ לפי מצבו הכלכלי של  עמדות כלפי קליטה לחברות בעצמאות כלכלית  :116לוח 

 הקיבוץ )באחוזים(. 
 

 שוללים מהססים תומכים סה"כ
 
מצב כלכלי 
↓ 

 לא טוב 23 14 63 100

 בינוני 33 10 57 100

 טוב 38 11 51 100
 משיבים 1658ענו 

 
גבוה יותר בקיבוצים חזקים כלכלית   של בני/בנות קיבוץ  קליטה לחברות בעצמאות כלכליתאחוז השוללים  

 . 23% - טובלא שמצבם הכלכלי ובקיבוצים  33% -מאשר בקיבוצים בינוניים כלכלית  (38%)
 

עמדות כלפי קליטת בני/בנות קיבוץ רק לחברות מלאה לפי מצבו הכלכלי של הקיבוץ   :117לוח 
 )באחוזים(. 

 

 ↓מצב כלכלי  שוללים מהססים תומכים סה"כ

 לא טוב 14 20 66 100

 בינוני  10 10 80 100

 טוב 9 12 79 100
 משיבים 1657ענו 
 

 בקליטה רק לחברות מלאההתמיכה  בהתאמה( אחוז 80%-ו 79%בקיבוצים חזקים ובינוניים כלכלית )
 (.66%גבוה יותר מאשר בקיבוצים חלשים כלכלית )
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 עמדות כלפי סוגיות הקליטה לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ
 

לפי מודל  קיבוץקליטת  בני ובנות בנושא בלוחות  הבאים מוצגות עמדות המשיבים כלפי סוגיות 
 ההתפרנסות בקיבוץ.

 
ליטת בני/בנות קיבוץ לחברות בעצמאות כלכלית על עתיד הקיבוץ לפי מודל : השפעת ק118לוח 

 ההתפרנסות של הקיבוץ )באחוזים(.
 

 סה"כ
לא יזיק   יועיל 

 יזיק ולא יועיל 
 

 שיתופי  43 20 37 100
 מתחדש 33 19 48 100

 משיבים 1582ענו 
 

 למשיבים מקיבוצי המודל  בהשוואהמן הלוח עולה הבדל מובהק בין משיבים מקיבוצי המודל השיתופי 
מחצית מהמודל המתחדש כ( בהשוואה ל37%מהמשיבים מקיבוצי המודל השיתופי ) כשליש :המתחדש

 .  בעצמאות כלכלית בני ובנות קיבוץ לחברות ם שלבקליטת( תומכים %48)
 

של  בעצמאות כלכלית של בני/בנות קיבוץ לפי מודל ההתפרנסות מדות כלפי קליטה לחברותע  :119לוח 
 הקיבוץ )באחוזים(.

 
 
 
 
 

 משיבים  1606ענו 
 

( מהמשיבים 42%מחצית )מ פחותקיים הבדל מובהק בין משיבי המודל השיתופי מחד והמתחדש מאידך: 
בני  ם שלבקליטת( תומכים %59)מהמודל המתחדש  ליותר ממחציתמקיבוצי המודל השיתופי בהשוואה 

 .  בעצמאות כלכלית ובנות הקיבוץ לחברות
 

ובנות קיבוץ הנקלטים לחברות מלאה לפי מודל ההתפרנסות : עמדות לגבי מתן סובסידיה לבני 120לוח 
 של הקיבוץ )באחוזים(.

   
     
 
 
 

 משיבים  1587ענו 
 

מקיבוצי קיים הבדל מובהק בין משיבי המודל השיתופי מחד והמתחדש מאידך: למעלה משליש מהמשיבים  
בני ובנות   ם שלבקליטת( תומכים  %65( בהשוואה ליותר ממחצית מהמודל המתחדש )%83המודל השיתופי )

 לחברות מלאה.   החברים בעצמאות כלכלית הקיבוץ
 

גבי קליטת בני/בנות קיבוץ רק לחברות מלאה לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ : עמדות ל121לוח 
 )באחוזים(.

   
     
 
 
 

 משיבים  1604ענו 
 

קיבוץ  בקליטת בני/בנות( תומכים 70%( מהמודל המתחדש מאשר מהמודל השיתופי )79%יותר משיבים )
 רק לחברות מלאה.

 
 

  

  שוללים  מהססים  תומכים סה"כ
 שיתופי  44 14 42 100
 מתחדש 31 10 59 100

  שוללים  מהססים  תומכים סה"כ
 שיתופי  40 22 38 100
 מתחדש 26 18 56 100

  שוללים  מהססים  תומכים סה"כ
 שיתופי  15 15 70 100
 מתחדש 9 12 79 100
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לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ קביעת דמי כניסה למתקבלים חדשים לחברות : עמדות לגבי 122לוח 
  )באחוזים(.

   
     
 
 
 

 משיבים  1591ענו 
 

בקביעת דמי כניסה ( התומך 62%( מאשר במודל השיתופי )71%במודל המתחדש יש שיעור גבוה יותר )
 למתקבלים חדשים לחברות.

 
 דברים בפי אומרם 

 
 דברים בפי אומרם -השנים הבאות  5-אתגרי הקיבוץ ב

 
הציטטות ממחישות . השנים הבאות 5-הצמיחה הדמוגרפית בלהלן מספר ציטוטים המתייחסים לאתגרי 

 תייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.את דעת המשיבים לנושא ואין לה
 

   סוגים שונים של קליטת בנים/ות  –צמיחה דמוגרפית 

שינוי  להמשיך ברצף דמוגרפי ,, קליטה וצמיחה קליטת חברים חדשים,, צמיחה דמוגרפית, קליטת בנים
 , מערכת כלכליתדמוגרפי קיצוני יחד עם שינוי 

 , מתאימים לעבודות ולעסקים שיש לקיבוץ ולקלוט אנשים להתרחב מבחינת מספר החברים

. קליטה של חברים מהרחבה לחברות מלאה, מלאה בעצמאות כלכלית והרחבה לחברותצירוף חברים 
קבלת שוכרים לחברות , "קליטה לחברות מלאה של כל החברים בעצמאות כלכלית וחברי ההרחבה

 " . מאות כלכלית וקניית בית בקיבוץועצ

קליטת בנים  ושמירת הצביון הקיבוצי הן בחיי הקהילה והן בבינוי הפיזי. מלאהקליטת חברים בחברות 
   רחבת הקבוץ ע"י קליטה של משפחות צעירות  ובנים.. הלחברות מלאה תוך מציאת פתרונות דיור זולים

    קבלה לחברות ע"פ אמות מידה מקצועיות.

שגם המצטרפים החדשים )בני משק ובני לוודא   שך צמיחה דמוגרפית במסלול הרחבה ומסלול חברות, המ
זוגם( מטמיעים את ערכי הקיבוץ )שיוויון, תרומה וכו(. שלא יהפוך לישוב קהילתי רק בגלל שאינם 

      מכירים או מתחברים

ולא כיבד ואף ביטל  2006להסדר שיכבד את החוזה עליו חתם הקיבוץ בשנת ו להגיע איתנ   בני קיבוץ:
ים בלי מעמד ובלי שום עזרה למרות שגדלנו, תרמנו ותורמים לקיבוץ רבות בכל הרף עין. כיום אנו חיכ

שימור , הנושאים החברתיים או החינוכיים. עצוב ומעליב מה שעשו לנו ואני מקווה שזה ישתנה במהרה
 .  ת קרקע לבן ממשיך ללא תשלום מינהל באופן זהה לתנועת מושביםוהבטחת משבצ

  
  

  שוללים  מהססים  תומכים סה"כ
 שיתופי  18 20 62 100
 מתחדש 13 16 71 100
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 לויותיהעמדות כלפי התנועה ופעי
 

צריכה  התנועההעמדות כלפי תחומי הפעילות העיקריים בהם סבורים המשיבים שבסקר זה בחנו את 
 לעסוק. 

 
בראשית שנות התשעים שיעור המבטאים אמון מועט  כלפי הנהגת התנועה היה יחסית נמוך, פחות משליש.  

שלישים מהמשיבים בשנת  לאורך שנות התשעים בלטה מגמת עליה עקבית של קבוצה זו עד קרוב לשני
-ל 2002-ב 62%-ה מבאחוז המציינים שיש להם אמון מועט בהנהגת התנוע מאז קיימת מגמת ירידה. 2002
. במקביל קיימת עלייה אטית בשיעור המציינים שיש להם אמון בינוני ורב במנהיגות התנועה 2020-ב 44%

 .2020-ב 56%-ל 2002-ב 38%-מ
 

במהלך השנה האחרונה כאשר קיבוצים רבים היו נתונים תחת פיגועים  הכיצד תפקדה התנוע: 123לוח 
    )באחוזים(.והפגזות 

  

  לא טוב בינוני  טוב ס"ה

 20תק"צ  19 43 38 100
 מרואיינים 1498השיבו 

 
קיבוצים רבים היו רוב המשיבים סבורים שהתנועה תפקדה טוב או בינוני במהלך השנה האחרונה כאשר 

( סבורים שהתנועה תפקדה טוב ועוד כשתי חמישיות 38%כך, מעל לשליש ) ועים והפגזות.נתונים תחת פיג
במהלך  ( סבורים שתפקודה היה בינוני. כחמישית מהמשיבים סבורים שהתנועה לא תפקדה טוב43%)

 השנה האחרונה כאשר קיבוצים רבים היו נתונים תחת פיגועים והפגזות.
 
 
 

 הבדלים לפי מין 

סבורים שהתנועה תפקדה לא טוב במהלך השנה האחרונה בעת (  17%ותר מהנשים )( י21%הגברים )
 הזו.( סבורים שהתנועה תפקדה טוב בעת 36%( מנשים )39%הפיגועים/הפגזות. מאידך יותר גברים )

 הבדלים לפי קבוצות הגיל

טוב במהלך  סבורים שהתנועה תפקדה(  30%( ומהצעירים )38%( יותר מגילאי הביניים )42%המבוגרים )
  השנה האחרונה בעת הפיגועים/הפגזות.

 
 קיבוצים במצב כלכלי שונה באמון כלפי הנהגת התנועה 

 
 אמון כלפי הנהגת התנועה לפי מצבו הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.   :124לוח 

 

אמון  אמון רב סה"כ
 מסוים

מעט 
 אמון

 
מצב 

 כלכלי 
 לא טוב 59 36 5 100
 בינוני 45 41 14 100
 טוב 39 39 22 100

 משיבים 1610ענו 
 

יותר משיבים מקיבוצים לנמצא ש ץקיבוהלפי מצבו הכלכלי של  האמון כלפי הנהגת התנועהבבחינת מידת 
( ולא טוב 14%אמון רב בתנועה לעומת משיבים מקיבוצים במצב כלכלי בינוני ) יש( 22%במצב כלכלי טוב )

( מהמשיבים מקיבוצים במצב כלכלי 59%לכלי לא טוב )(. רבים יותר המשיבים מקיבוצים במצב כ5%)
 המעניקים אמון מועט להנהגת התנועה. (39%( וטוב )45%בינוני )
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 לפי מצבו הכלכלי של הקיבוץ )באחוזים(.  עמדה כלפי תפקוד התנועה בעת פיגועים/הפגזות  :125לוח 
 

 תיפקוד התנועה  

  לא טוב בינוני  טוב סה"כ
 מצב כלכלי 

 לא טוב 27 43 30 100

 בינוני 17 47 36 100

 טוב 17 41 42 100
 משיבים 1496ענו 

 
( 30%( מאשר מקיבוצים שמצבם הכלכלי לא טוב )42%יותר משיבים מקיבוצים שמצבם הכלכלי טוב )

 סבורים שתפקוד התנועה במהלך השנה האחרונה כאשר קיבוצים רבים היו נתונים תחת פיגועים והפגזות
 היה טוב.

 
 א נמצאו הבדלים לפי שיטת ההתפרנסות.ל
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 התנועה בנושאים כלליים עמדות כלפי פעילות 
 

ה חמישה# נבחנה המידה בה התנועה הקיבוצית צריכה לעסוק בשלושה עשר תחומי פעילות נבחרים, 
 ה בנושאים פנים קיבוציים. התשובות מוצגות בשני הלוחות הבאים. שמונבנושאים כלליים ו

 
 ארצית כלל תבתחומי פעילו תעסוק התנועההמידה בה רצוי ש ת המשיבים כלפי: עמדו621לוח 

 )באחוזים(. 
 המידה הרצויה של העיסוק בנושא         

 התנועה צריכה לעסוק בתחום:    העטומ תבינוני רבה סה"כ
 ית. מעורבות בחברה הישראל1 20תק"צ  6 18 76 100

 18תק"צ  6 17 77 100 
 16 תק"צ 6 15 79 100
 14תק"צ  5 17 78 100
 11תק"צ  7 18 75 100
  09תק"צ  8 19 73 100
 07תק"צ  7 19 74 100
 05תק"צ  8 18 74 100
 04תק"צ  10 20 70 100
     
 . ייצוג כלפי מוסדות המדינה 2 20תק"צ  3 8 89 100
   18תק"צ  3 10 87 100
 4  16תק"צ  4 9 87 100
 14תק"צ  3 9 88 100
 11תק"צ  6 10 84 100
 09תק"צ  5 11 84 100
 07תק"צ  5 10 85 100
 05תק"צ  4 9 87 100
 04תק"צ  6 12 82 100
     
 . תנועות נוער בישראל   3 20תק"צ  10 20 70 100
 18תק"צ  8 22 70 100
 16תק"צ  9 18 73 100
 14תק"צ  7 16 77 100
 11תק"צ  8 18 74 100
 09תק"צ  9 18 73 100
  07תק"צ 9 18 73 100
 05תק"צ  10 21 69 100
 04תק"צ  14 19 67 100
 02תק"צ  12 19 69 100
     
. הובלת ההנהגה החקלאית 4 20תק"צ  3 10 87 100

  18תק"צ  3 10 87 100 במדינה 
   16תק"צ  4 11 85 100
       
. טיפול מרוכז בזכויות החקלאים 5 20תק"צ  2 7 91 100

      בקרקע ובמים 
 מרואיינים.  1620 -על שאלות אלה  השיבו כ   
 

מבין התחומים הכלליים שהוזכרו, התחומים שלגביהם כמעט כל המשיבים סבורים שעל התנועה לעסוק 
הקיבוצים כלפי מוסדות ייצוג    (,91%)  טיפול מרוכז בזכויות החקלאים בקרקע ובמים  רבה הם:במידה  בהם  

ובתנועות ( %67(, מעורבות בחברה הישראלית )%78) הובלת ההנהגה החקלאית במדינה(, %98) המדינה
 (. %07) הנוער בישראל

 
 הבדלים בין התקופות 

 
 2004בכל התחומים בולטת עליה באחוז המשיבים הסבורים שעל התנועה לעסוק בהם במידה רבה מאז שנת  
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וכן יש  89% – 2020-וב 82% – 2004-, מציינים זאת לגבי ייצוג כלפי מוסדות המדינה ב: כך2020ועד לשנת 
 .76% – 2020-וב 70% - 2004-מעורבות בחברה הישראלית בעלייה באחוז התומכים ב

 
 הבדלים לפי מין 

 
: רבות ובעיסוק בתנועות הנוער בישראל המעורבות בחברה הישראליתנמצאו הבדלים בין המינים בשאלת 

במעורבות בחברה  במידה רבה ( המציינות שעל התנועה לעסוק%17( מהגברים )%28יותר הנשים )
( מהגברים 73%: רבות יותר הנשים )בתנועות הנוער. מגמה דומה עולה מהנתונים לגבי העיסוק הישראלית

במדינה  הובלת ההנהגה החקלאיתגם לגבי  לעסוק בתנועות הנוער בישראל. על התנועהש ( המציינות%96)
 .( המציינות שעל התנועה לעסוק בהובלת ההנהגה החקלאית84%( מהגברים )89%רבות יותר הנשים )

 לגבי זכויות החקלאים בקרקע ובמים לא נמצאו הבדלים לפי מין.
 

 הבדלים בין קבוצות הגיל  
 

י בעיסוק התנועה בתחומהנושאים הקשורים בשלושה מתוך חמשת גיל הנמצאו הבדלים בין קבוצות 
 . ייםארצ כלל פעילות

 
מהצעירים מציינים   60%-הביניים ומגילאי    68%מהמבוגרים לעומת    79%:  פעילות בתנועות הנוער בישראל

 שעל התנועה לעסוק במידה רבה בתנועות הנוער.
מהצעירים  %77-מגילאי הביניים ו %78מהמבוגרים לעומת  91%: הובלת ההנהגה החקלאית במדינה

 ה לעסוק במידה רבה בנושא זה.מציינים שעל התנוע
 %81-מגילאי הביניים ו %91מהמבוגרים לעומת  95%: טיפול מרוכז בזכויות החקלאים בקרקע ומים

 מהצעירים מציינים שעל התנועה לעסוק במידה רבה בנושא זה.
 

הנושאים הקשורים בעיסוק התנועה בשניים מתוך חמשת  לפי המצב הכלכלי בקיבוציםנמצאו הבדלים 
  .עיסוק בתנועות הנוער והובלת ההנהגה החקלאית במדינה" ייםארצ כלל" ומי פעילותבתח

 
לפי מצבו הכלכלי של הקיבוץ עמדות כלפי עיסוק התנועה בתחומי פעילות כלליים בישראל   :127לוח 

 )באחוזים(. 
 צויה של העיסוק בנושא המידה הר                                                                        

 התנועה צריכה לעסוק בתחום:   ↓מצב כלכלי  העטומ תבינוני רבה סה"כ

 עיסוק בתנועות הנוער .1 לא טוב  14 23 63 100

 בינוני  9 19 72 100

 טוב 8 19 73 100

הובלת ההנהגה החקלאית  .2 לא טוב  5 10 85 100
  במדינה.

 

 

 בינוני  3 13 84 100

 טוב 3 8 89 100
משיבים  1617ענו   

 
: מבין המשיבים מהקיבוצים שמצבם הכלכלי לא טוב שיעור נמוך יותר הנוערעיסוק התנועה בתנועות 

 ( תומך בעיסוק התנועה בתנועות הנוער.73%( מאשר מבין המשיבים מקיבוצים במצב כלכלי טוב )63%)
 

ם במצב כלכלי טוב מאשר מקיבוצים ( מקיבוצי89%: יותר משיבים )הובלת ההנהגה החקלאית במדינה
בהתאמה( סבורים שרצוי שהתנועה תעסוק בהובלת ההנהגה החקלאית  84%-ו 85%ב )במצב כלכלי לא טו

 במדינה.
 

לא נמצאו הבדלים בעמדות כלפי פעילות התנועה בנושאים כלליים בישראל  בקיבוצים לפי מודל 
 ההתפרנסות בהם.
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אים פנים קיבוצייםמדות כלפי פעילות התנועה בנושע  
 

תחומי פעילות פנים קיבוציים. 9-יבים כלפי עיסוק התנועה ב# הלוח הבא מציג את עמדות המש  
 

 )באחוזים(.  פנים קיבוציים: עמדות המשיבים כלפי עיסוק התנועה בתחומי פעילות 812 לוח
 

        המידה הרצויה של העיסוק בנושא
 לעסוק בתחום:  התנועה צריכה   מעט בינוני  הרבה סה"כ
 .  ליווי קיבוצים במצוקה 1 20תק"צ  3 11 86 100
   18תק"צ  4 11 85 100
   16תק"צ  3 11 86 100
 14תק"צ  3 13 84 100
 11תק"צ  8 23 69 100
 09תק"צ  8 21 71 100
   05תק"צ  7 20 73 100
 02תק"צ  9 20 71 100
   צמיחה דמוגרפית.  2 20תק"צ  9 23 68 100
  18תק"צ  7 22 71 100
  16תק"צ  8 19 73 100
  14תק"צ  8 25 67 100
  11תק"צ  11 26 63 100
 09תק"צ  11 24 65 100
 05תק"צ  11 26 63 100
 03תק"צ  19 27 54 100
 .  טיפול בביטוח פנסיוני לחבר/ה 3 20תק"צ  9 14 77 100

 
228 

  18תק"צ  7 17 76 100
         16תק"צ  7 15 78 100
  14תק"צ  8 13 79 100
  11תק"צ  7 13 80 100
 09תק"צ  9 12 79 100
 05תק"צ  9 13 78 100
 03תק"צ  10 14 76 100
 .  טיפול בזכויות החבר/ה בעבודה 4 20תק"צ  14 22 64 100

 18תק"צ  14 22 64 100       
 16תק"צ  11 21 68 100
 14תק"צ  13 20 67 100
 11תק"צ  11 18 71 100
 09תק"צ  10 18 72 100
 05תק"צ  10 17 73 100
 03תק"צ  11 16 73 100
 . המשך הערבות הדדית 5 20תק"צ  15 24 61 100

 18תק"צ  13 23 64 100 בקיבוצים        
 16תק"צ  12 24 64 100
 14תק"צ  12 28 60 100
 11תק"צ  14 30 56 100
 09תק"צ  18 25 57 100
 05תק"צ  20 30 50 100
 .  שיוך דירות  6 20תק"צ  16 18 66 100
  18תק"צ  17 19 64 100
  16תק"צ  17 21 62 100
  14תק"צ  21 19 60 100
    11תק"צ  23 21 56 100
 09תק"צ  19 20 61 100
 05תק"צ  17 22 61 100
20תק"צ  15 20 65 100 בוש ערכי ליבה לקיבוץ . גי7 

18תק"צ  15 21 64 100 המתחדש    
16תק"צ  15 22 63 100   
14תק"צ  18 26 56 100   
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 (. המשך - )באחוזים פנים קיבוציים: עמדות המשיבים כלפי עיסוק התנועה בתחומי פעילות 281 לוח
 

        המידה הרצויה של העיסוק בנושא
 ה צריכה לעסוק בתחום:  התנוע  מעט בינוני  הרבה סה"כ
 . הבטחת זכויות הקיבוצים בקרקע8 20תק"צ  2 6 92 100

   18תק"צ  2 6 92 100     
     16תק"צ  3 5 95  100  
 14תק"צ  4 3 93 100  

. יישוב מחלוקות בין חברים 9 20תק"צ  20 32 48 100
 18תק"צ  17 31 52 100  לקיבוצם 

   16תק"צ  17 34 49 100
  14תק"צ  18 33 49 100

 מרואיינים.  1600 -ענו על שאלות אלו כ  
 
 

בהבטחת זכויות ביחס לתחומי הפעילות הפנים קיבוציים, רוב המשיבים סבורים שעל התנועה לעסוק הרבה  
סוק (. כשלושה רבעים סבורים שהתנועה צריכה לע%68)  בליווי קיבוצים במצוקה( ו%29)  הקיבוצים בקרקע

בצמיחה  וק הרבההתנועה לעסעל (. כשני שלישים סבורים ש%77) יםבטיפול בביטוח פנסיוני לחברהרבה 
בגיבוש ערכי ליבה לקיבוץ (  %66)  בשיוך הדירות(,  %46)  בעבודה  יםבטיפול בזכויות החבר  ,(%68)  הדמוגרפית

נו שעל התנועה לעסוק כמחצית המשיבים ציי .(%16) בהמשך הערבות הדדית בקיבוציםו (%56) המתחדש
 (.48%) ביישוב מחלוקות בין חברים לקיבוצםהרבה  

 
 המינים  הבדלים בין 

 
לטיפול בזכויות החברים בעבודה, שיוך דירות בנושאים הפנים קיבוציים נמצאו הבדלים בין המינים באשר  

 וגיבוש ערכי ליבה לקיבוץ המתחדש.
 

( מהגברים %67: רבות יותר הנשים )החברים בעבודה טיפול בזכויותנמצאו הבדלים בין המינים בשאלת 
מגמה דומה עולה מהנתונים לגבי העיסוק  .בנושא זה במידה רבה לעסוק( המציינות שעל התנועה %61)

גיבוש ערכי גם לגבי  .בכךשיש לעסוק  ( המציינות%36( מהגברים )%69: רבות יותר הנשים )בשיוך הדירות
 ( המציינות שיש לעסוק בכך.62%( מהגברים )67%הנשים )רבות יותר  ליבה לקיבוץ המתחדש

 
 האחרים לא נמצאו הבדלים לפי מין.לגבי הנושאים 

 
 

 הבדלים בין קבוצות הגיל
 

בנושאים הפנים קיבוציים נמצאו הבדלים בין קבוצות הגיל באשר להבטחת זכויות הקיבוצים בקרקע, 
, טיפול יםפנסיוני לחברהטיפול בביטוח , הדדיתיישוב מחלוקות בין החברים לקיבוצם, המשך הערבות ה

  .בעבודהבזכויות החבר 
 

( %19( ומגילאי הביניים )%59: אחוז גדול יותר מהמבוגרים )הבטחת זכויות הקיבוצים בקרקעבנושא 
 (.89%סבורים שעל התנועה לעסוק בכך במידה רבה בהשוואה לצעירים )

( סבורים שעל התנועה לעסוק בכך במידה רבה %67)יותר מבוגרים   המשך הערבות ההדדית:בנושא  
 (..55%( ולצעירים )58%אי הביניים )בהשוואה לגיל

( סבורים שעל התנועה %15) רבים יותר מגילאי הביניים: יישוב מחלוקות בין החברים לקיבוצםבנושא 
 (.42%( ולצעירים )48%) למבוגריםלעסוק בכך במידה רבה בהשוואה 

סבורים שעל התנועה  (%67( וגילאי הביניים )%38: יותר מבוגרים )יםפנסיוני לחבר טיפול בביטוחבנושא 
 (.68%לעסוק בכך במידה רבה בהשוואה לצעירים )

( סבורים שעל התנועה %65( וגילאי הביניים )%67:  יותר מבוגרים )טיפול בזכויות החבר/ה בעבודהבנושא 
 (.54%לעסוק בכך במידה רבה בהשוואה לצעירים )

 
 

הקבוצה המבוגרת סבורה יותר שלסיכום ההבדלים בין קבוצות הגיל בנושאים הפנים קיבוציים נמצא 
. )למעט בנושא יישוב המחלוקות בין חברים(  במידה רבהבהם  האחרות שעל התנועה לעסוק    הגיל מקבוצות

ל יהצעירים בכל הנושאים האלה סבורים שעל התנועה לעסוק בהם במידה פחותה מאשר קבוצות הג
 האחרות.
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 השוואה בין קיבוצים במצב כלכלי שונה  –עיסוק התנועה בתחומי פעילות פנים קיבוציים  

 
תחומי פעילות פנים קיבוציים לפי המצב    2-# הלוח הבא משווה בין עמדות המשיבים כלפי עיסוק התנועה ב

 הכלכלי של הקיבוץ.
 

לפי המצב הכלכלי של הקיבוץ  קיבוציים פניםעמדות כלפי עיסוק התנועה בתחומי פעילות  :291לוח 
 )באחוזים(. 

 המידה הרצויה של העיסוק בנושא        

 התנועה צריכה לעסוק בתחום:   ↓מצב כלכלי  מעט בינוני הרבה סה"כ

  שיוך דירות. 1 לא טוב  14 18 68 100
 בינוני  15 15 70 100
 טוב 18 19 63 100
ויות הקיבוצים הבטחת זכ. 2 לא טוב  5 7 88 100

 בינוני  1 9 90 100   בקרקע
 טוב 2 6 92 100

 מרואיינים.  1614 -ענו על שאלות אלו כ  
 
השאלות העוסקות בתחומי הפעילות הפנים קיבוציים נמצא שיותר משיבים מקיבוצים   9שאלות מתוך    2-ב

ל התנועה לעסוק בתחומי אשר מצבם הכלכלי לא טוב מאשר מקיבוצים אשר מצבם הכלכלי טוב סבורים שע
 פעילות אלה במידה רבה:

 
סבורים שעל התנועה לעסוק   שים  החלמ  %86-כלכלית ו  הבינונייםממשיבי הקיבוצים    %70:  שיוך דירות •

 מהקיבוצים החזקים כלכלית. 63%בכך במידה רבה לעומת 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

מהבינוניים   %90ם במצב כלכלי לא טוב לעומת  ממשיבי הקיבוצי  %88:  הבטחת זכויות הקיבוצים בקרקע •
 תנועה לעסוק במידה רבה בנושא זה.מהחזקים כלכלית סבורים שעל ה 92%-ו

 
 עיסוק התנועה בפעילות פנים קיבוצית לפי מודל ההתפרנסות של הקיבוץ

 
מובהקים בין נושאים בהם נמצאו הבדלים    2-# הלוח הבא מציג את עמדות המשיבים כלפי עיסוק התנועה ב

ערכי ליבה לקיבוץ  שיוך דירות וגיבוש תשובות המשיבים מקיבוצים שיתופיים בהשוואה למתחדשים:
 .המתחדש

 
: עמדות המשיבים כלפי עיסוק התנועה בתחומי פעילות פנים קיבוציים לפי מודל ההתפרנסות 130לוח 

 .של הקיבוץ )באחוזים(
 המידה הרצויה של העיסוק בנושא        

  מודל התפרנסות מעט בינוני רב כסה"

 שיוך דירות   שיתופי 29 19 52 100
 תחדשמ 12 17 71 100

גיבוש ערכי ליבה לקיבוץ  שיתופי 19 22 59 100
 מתחדש 14 20 66 100 המתחדש  

 מרואיינים.  1590ענו על שאלות אלו   
 

בשיוך דירות ובגיבוש ערכי ליבה לקיבוץ מהלוח עולה שאחוז המשיבים הסבורים שעל התנועה לעסוק 
 המתחדש גבוה יותר בקיבוצים המתחדשים מאשר בשיתופיים.

במידה   מהשיתופיים סבורים שהתנועה צריכה לטפל  52%-ממשיבי הקיבוצים המתחדשים בהשוואה ל  71%
מהשיתופיים סבורים  59%-ממשיבי הקיבוצים המתחדשים בהשוואה ל 66%בשיוך דירות בקיבוצים.  רבה

 בגיבוש ערכי ליבה לקיבוץ המתחדש.במידה רבה שהתנועה צריכה לטפל 
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 דברים בפי אומרם -נים הבאות הש 5-אתגרי התנועה ב
 

. הציטטות ממחישות הבאות השנים 5-התנועה הקיבוצית בלהלן מספר ציטוטים המתייחסים לאתגרי 
 את דעת המשיבים לנושא ואין להתייחס לכמות ההערות אלא למהותן בלבד.

 
עה באמצעות בקיבוץ הפרטי ובתנועה בכלל,  השפ חיזוק המערכת החינוכית ובעיקר לחזק את אגף הנוער

וחיזוק הקשר של התנועה הקיבוצית עימן; למנוע חקיקה שמצמצמת את   -תנועות הנוער ותנועות הבוגרים  
מעמד הקבוצים או יכולתם להתפתח, עזרה למוסדות החינוך של הקיבוצים מול משרד החינוך להשאיר 

 ברתי.גות מקומית צעירה חיזוק החינוך החולחזק צביון חינוך קיבוצי. פיתוח מנהי
להקצות משאבים כדי שחברים יוכלו לתרום מזמנם כוחם ומרצם אבל לא מכספם לחברה הסובבת בעיקר 

 בתחום חינוך ותנועת נוער.         
לעשייה )בתוך הקו הכחול ומחוץ לו( ו/או בנים חוזרים 'בעצמאות כלכלית'  רתימת תושבי ההרחבות

וזו  -ת התנועה רק חברים מלאים יכולים היו להצביע כדוגמא, בבחירות למזכ"לו - נועתיתוהת האזורית
 אמון בתנועה הקיבוצית ובמערכותיה בקרב אלה שרוצים קיבוץ.   -שגיאה שמגבירה אי

 להתחזק כלכלית ולא למכור נכסים כלכליים, להתחזק פוליטית, לקבל בעלות על האדמה.    
וסדות המדינה בנושאים תכנונים ובנושאי זכויות בנייה מול רמי, עזרה מול מעזרה לקיבוצים בהסדרת 

 חקלאות, 
 

 אתגרים בחברה ישראלית:
לחזור להוביל חברתית ולהיאבק בגזירות חקלאיות, לשמור על זכויות החקלאים והתנועה הקיבוצית והרבה 

 .הסברה ויחסי ציבור
ית מוגברת בחברה להוביל מאבק בעד העלאת הפריפריות על סדר היום החברתי כלכלי בטחוני, נוכחות חיוב

 הישראלית: תיקון הקרע עם תנועות הבוגרים ותנועות הנוער. 
       .חיזוק מעמדו החברתי והכלכלי במדינה, לדאוג לחינוך מתאים לכל ילד

והכנסת חברי כנסת קיבוצניקים למפלגות השמאל, הגברת הכוח הפוליטי  השפעה חברתית בישראל:
וץ כוחו ושילובו  במדינה, לחזור להיות מרכזיים בציבוריות מעורבות חברתית במדינה, הטמעת הקיב

ובתרומה למדינה, להביא את התנועה הקיבוצית לקדמת הבמה ,ליצר הסברה לא מתנצלת על הקבוץ ועל 
 תרומתו למדינה.

פיגועי החקלאות שיוצרים חורים תקציביים   -  הצלת החקלאותמקרקעי ישראל,    טיפול בקרקעות מול מנהל 
קיבוצים שנסמכים על חקלאות כמקור הכנסה עיקרי בנוסף למדיניות המחפירה של המדינה עצומים ל

לחקלאות שעשוי למוטט אותה לחלוטין, לעלות את המודעות של חשיבות החקלאות בארץ ותשלום הוגן 
ל הנכסים והקרקעות ושימור החקלאות, התמודדות מול גופי התכנון השונים )רמ"י לחקלאים.  שמירה ע

 ר( מול הגישה העויינת את ההתיישבות החקלאית.     בעיק
בארץ, לדאוג  תדמית הקיבוציםלמחות על היחס העוין כלפי הקיבוץ מצד מוסדות המדינה, לשפר את 

למודעות לכלל ציבור בארץ והעולם,  לדאוג לביטחון   ולהביא  לביטחון ורווחה בקיבוצים שתחת אש מול עזה
 עזה ולהביא למודעות לכלל ציבור בארץ והעולם.    ורווחה בקיבוצים שתחת אש מול 

. בניית חברה למופת, להפוך לגורם מוביל בחברה הישראלית, מעורבות השפעה על מערכת הפוליטית
במדינה ולדאוג לייצוג בכנסת, לייצר שת'פ לגוש  חברתית מחוץ לגדר הקבוץ , לעלות את ערכו של הקיבוץ

 שמאל מוביל במדינה.
מושבים, יישובים קהילתיים, ערי פיתוח ועוד למען פיתוח הפריפריות הגיאוגרפיות עם  השתלבות,

      .והחברתיות
ק מול לבנות גוש פוליטי ]חקלאים, קיבוצניקים, מושבניקים, ועוד[ לצבור כוח פוליטי.]כמו החרדים[, להאב

 רטיה במדינה.  הנסיונות לקחת את הקרקעות, לחזק החצי השפוי של העם, להיאבק על ערכי הדמוק
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 2020נתונים דמוגרפיים של המדגם 

 
 

 התפלגות המשיבים לפי מקום עבודתם הקבוע )באחוזים(.   :131לוח 
 

 מרואיינים 1619השיבו 
 

 רמליים )באחוזים(. התפלגות המשיבים לפי מספר השנים שלמדו  לימודים פו  :132 חלו 

 20 18 16 14 11 09 07 05 04 02 שנות למוד
 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 . השכלה יסודית1
 11 12 12 21 27 24 23 20 24 29 . השכלה תיכונית2
 28 29 28 32 32 35 35 35 33 35 אקדמית תיכונית, לא. על 3
 33 33 33 30 25 27 28 32 31 26 ראשון . אקדמית, תואר4
 28 26 27 16 14 12 12 10 10 8 אקדמית, תואר מתקדם . 5

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ     
 מרואיינים 1651השיבו 

 : התפלגות המשיבים לפי מקור הצטרפותם לקיבוץ )באחוזים(.  133לוח 

 02 04 05 07 09 11 14 16 18 20 
. ממייסדי הקיבוץ או באו עם 1

 12 12 4 16 18 15 19 13 20 21 רעין השלמה או ג
 

 49 49 64 51 45 45 43 45 44 43 . נולדו בקיבוץ הזה או אחר2
. התחנכו בקבוץ , באו עם 3

 5 5 7 10 11 11 11 10 11 13 הורים

אולפן,  . אחר )בודד, בני זוג, 4
 34 34 25 23 26 29 27 32 25 23 מתנדבים( 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ  
 מרואיינים  1645השיבו 

 
 :  התפלגות המשיבים לפי מינם )באחוזים(.  134לוח 

 02 03 04 05 07 09 11 14 16 18 20 
 52 52 52 53 49 48 49 48 47 47 46 זכר. 1
 48 48 48 47 51 52 51 52 53 53 54 . נקבה2

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ     
 מרואיינים  1639השיבו 

 2020 2018 2016 2014 2011 2009 מקום עבודה
 6 6 7 8 9 8 . חקלאות 1
 13 14 15 14 17 18 . תעשייה  )מזון טקסטיל, מתכת, כימיה וכד'(2
ק, אלקטרוניקה, שרותי . מחשבים, הייט3

 תקשורת
6 4 5 7 9 6 

 5 5 4 4 6 6 .חשמל, מים, מוסך, בנייה ועבודות ציבוריות 4
 2 3 3 4 4 5 . שרותי אוכל, תיירות והארחה5
)ביטוח, הנהלת . שירותים עסקיים ופיננסים  6

 חשבונות וכד'(
8 6 8 9 9 8 

. שירותי ציבור וקהילה )חינוך, בריאות, 7
 הל( רווחה, מינ

29 26 22 34 30 29 

 2 2 2 5 5 3 . שירותי תרבות, אמנות, ספורט8
 27 22 19 30 23 17 . לא עובד )סטודנט, גמלאי,מובטל(9

 2      .שרותי תקשורת10
 100 100 100 100 100 100 סה"כ     
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 : התפלגות המשיבים לפי גילם )באחוזים(. 135לוח  

 20 18 16 14 11 09 07 05 04 03 02 קבוצות גיל
1 .21 – 30 16 16 11 8 4 3 3 2 2 1 1 
2 .31- 40   14 19 20 18 14 12 6 9 14 12 10 
3 .41 - 50 16 16 17 15 15 14 9 11 18 19 17 
4 .51 - 60 26 24 27 29 29 24 24 21 17 20 19 
 53 48 49 57 58 47 38 30 25 25 28 ויותר 61. 5

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ     
 מרואיינים.   1590השיבו 

 
 : התפלגות המשיבים לפי הוותק בקיבוץ )באחוזים(. 136לוח 

 20 18 16 14 11 09 07 05 04 03 02 קבוצות וותק
 16 18 18 7 4 5 7 9 10 17 20 שנים  10. עד 1
2 .11 – 20 20 19 20 18 14 14 7 6 9 11 10 
3 .21 – 30 16 17 22 17 19 17 14 15 12 10 9 
 65 61 61 72 75 64 60 56 48 47 44 ויותר 31. 4

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ     
 מרואיינים 1865השיבו 

 
 : התפלגות המשיבים לפי המצב המשפחתי )באחוזים(.  137 לוח

 20 18 16 14 11 09 07 05 04 03 02 מצב  משפחתי
 5 5 6 5 6 6 6 9 12 15 13 . רווק/ה1
 78 80 78 75 74 76 80 77 74 72 73 . נשוי/אה 2
 9 8 8 10 10 9 7 9 9 8 8 . גרוש/ה3
 7 6 6 9 9 7 6 4 4 4 5 . אלמן/ה4
 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 י. חד הור5

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ     
 מרואיינים   2144 השיבו  
 

 )באחוזים(.   18: התפלגות המשיבים לפי מספר הילדים עד גיל   138לוח 

 20 18 16 14 11 09 מספר ילדים 
1 35 36 29 28 24 22 
2 32 40 23 34 31 36 
3 27 18 32 28 35 31 

 11 10 10 16 6 6 ומעלה 4
 100 100 100 100 100 100 סה"כ     

 מרואיינים 541השיבו   
 

 המשיבים לפי הרכב ברשותם )באחוזים(. : התפלגות 149לוח 

 20 18 16 14 11 רכב
 29 27 33 44 48 אין לי או מסידור רכב

 55 57 50 40 47 כן, רכב פרטי
 16 16 17 16 5 די כן, רכב מהעבודה לשימושי הבלע

 100 100 100 100 100 סה"כ     
 מרואיינים  1650השיבו      
 

 )באחוזים(.  הכשרה הנדרשת בעבודתם: התפלגות המשיבים לפי 140לוח 

 20 הכשרה
 9 .עבודה בלתי מקצועית1
 9 חודשים  4-5.עבודה שנדרשת לה הכשרה 2
 9 .עבודה הנדרשת הכשרה חצי שנה עד שנה 3
 10 משנה עד שנתיים  .הכשרה4
 14 שנים  3.הכשרה של שנתיים עד 5
 49 שנים  3.הכשרה גבוהה מעל 6

 100 סה"כ     
 מרואיינים 1360השיבו      
 


