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   ביפעתחייםשינוי אורחות ל מודל
  

בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וכל הכתוב בגוף יחיד משמעו גם להלן כל הכתוב 

  .ט מקומות מהם עולה בהכרח משמעות שונהלמעֵ , ברבים

 

  מטרות .1
  

  

שמירה על מסגרת קיבוצית המבטיחה בעלות משותפת של הקיבוץ וחבריו על   .א

  .נכסי הקיבוץ

  

ענפי , יחידה משפחתית,  של הפרטהבטחת עצמאות כלכלית וצמיחה לאורך זמן  .ב

  .הקהילה והמערכות היצרניות

  

  . הכנסותיו והוצאותיו,חבר הקיבוץ יהיה בן חורין בתכנון אורחות חייו  .ג

  

כרות על ידי הבטחת קיום מכובד והוגן לאוכלוסיית הפנסיונרים ואוכלוסיות מּו  .ד

  .המוסד לביטוח לאומי

  

  . ותושבים חדשיםגידול וצמיחה דמוגרפית באמצעות בנים חוזרים  .ה

  

  .חברתית ופיזית, שמירה על סביבת חיים אטרקטיבית ואיכותית תרבותית  .ו
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   השיטה–שינוי אורחות חיים   .2
  

  אורחות החיים בקיבוץ ולהתייעלות לשינויתוכניתניהול תהליך כולל לגיבוש ויישום   

, ת שינוי אורחות חיים חיצונים בעלי סמכויותוכניתמנחי מערכות השירותים בידי 

  . שהוגדרו בהחלטה זו

,  שעקרונותיה וסמכויות הניהול מפורטים להלן, השינוי באורחות החייםתוכנית

 השינוי תופעל לשנת ניסיון תוכנית. תאושר באסיפת הקיבוץ ברוב הנדרש על פי החוק

  . ובסיומה יוחלט על שינויי התקנון הנדרשים

ומנחי )  הנהלה והנהלה פעילהועד(י ממלאי תפקידים בקיבוץ "התהליך ינוהל ביחד ע

  .  השינויתוכנית

  

  מושגי יסוד  

פיננסית , משפטית, ניהולית,  יצירת הפרדה ארגונית:הפרדת עסק מקהילה  .א

  .חברתית/עסקית לבין הפעילות הקהילתית/גזברית בין הפעילות היצרניתו

ם ונכסי הון ינכסים יצרני, בית המגורים( שיוך נכסי הקיבוץ :שיוך נכסים  .ב

נכסים ,  במנגנון איזון הלוקח בחשבון ותק, על פי ותק החבר–) ם ולקיבוץלחברי

  .'גודל הבית וכד, ים שנצברו מעבודת החבריפיננס

  .עסקי החייב לעמוד ברווח המצופה בתחום/ מרכז פעילות יצרני:מרכז רווח  .ג

 .רות קהילתי החייב לאזן את תקציבו ממקורותיוי מרכז ש:מרכז עלות  .ד

ריות החבר להתפרנסותו ברמה שתקיים אותו ואת  אח:חובת התפרנסות  .ה

 .משפחתו בגיל העבודה ובגיל הפנסיה

, ניסיון,  שכר העבודה הנהוג בתחום ספציפי והנגזר מידע:שכר כלכלי ריאלי  .ו

 .אחריות וכללי ביקוש והיצע בשוק העבודה במדינת ישראל
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, חגים, מחלה, הבראה, חופשה,  תנאי העסקה לעניין שעות עבודה:תנאי העסקה  .ז

כנהוג וכמקובל  –מילואים , חופשות מיוחדות, חופשת לידה, שעות נוספות

 .בהסכמי עבודה בתחום העיסוק הרלוונטי בסקטור הפרטי במדינת ישראל

עבודה בתוספת כל הוצאות המעביד בגין תנאים ה עלות שכר :עלות עבודה  .ח

 .סוציאליים והטבות אחרות לעובד

וואת מעמד החבר העובד בתאגידי  הש:העסקת חברים כשכירים בקיבוץ  .ט

 .לאומיההקיבוץ למעמד עובד חוץ לעניין זכויות וחובות בביטוח 

 המבטיחות מקורות , הפרשות עובד ומעביד מהשכר ברוטו:תנאים סוציאליים  .י

 .'קרן השתלמות וכד, אובדן כושר עבודה, לפנסיה

 ,נסיה קצבת הפנסיה של חבר קיבוץ בגיל הפ:תקציב קיום קיבוצי לפנסיונר  .יא

  .המורכבת מקצבת הביטוח הלאומי והפנסיה הקיבוצית

כאשר  , חברים בגיל העבודה בעלי מוגבלות להתפרנס:רותאוכלוסיות מוּכָ   .יב

 .או מוסד ממשלתי מוסמך/מגבלות זו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי ו

 השלמת קצבת המוסד לביטוח לאומי לרמת :רותתקציב קיום לאוכלוסיות מוּכָ   .יג

 .ינימום במשקשכר המ

לסיוע למשפחות מרובות , ממקורות הקיבוץ,  תקציבים מוגדרים:תקציבי סיוע  .יד

רות על ידי המוסד לביטוח ּכָ הוריות המּו- אלמנים ומשפחות חד/אלמנות, ילדים

 .לאומי

ם  ומועברת לאֵ 18ם בגין ילדים עד גיל  קצבה הניתנת לאֵ :קצבאות ילדים  .טו

 .ס קיבוציהמשפחה כחלק מההכנסה ואינה ממוסה במ

נחשבות כחלק , מלאות הניתנות על ידי המוסדי ג:קצבאות ביטוח לאומי  .טז

 .מהכנסת החבר וממוסות במס קיבוצי
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כניות הפנסיה של הקיבוץ הנדרשים לעמידה ו חוסר מקורות בת:רעון אקטואריג  .יז

 . השינויתוכנית תחילת –במועד נתון , במחויבות הקיבוץ לתשלומי פנסיה

כנסה הס קיבוצי פנימי המוטל על הכנסה על פי כללי מס ה מ:מיסוי פרוגרסיבי  .יח

והכנסת , המס מוטל על הכנסה מעבודה של חבר בגיל העבודה. של מדינת ישראל

ההכנסה ממוסה בשיעור . ח" ש3,800מלאי מעבודה מעל הכנסה כוללת של יג

מקורות המס משמשים . העולה ככל שרמת ההכנסה עולה, ייחודי לקיבוץ, שולי

המס . לקרנות סיוע הדדי וסבסוד שירותים חיוניים וערכיים לקיבוץבעיקר 

לחבר בגיל העבודה שונה מהמס לחבר פנסיונר הזכאי להנחה בשיעור המיסוי 

  .הפרוגרסיבי

 המיועד לאחזקת התשתיות , מס אחיד לחבר קיבוץ:פליימיסוי מוניצ  .יט

 .מוניציפליות של הקיבוץ-הקהילתיות

רות הניתן על ידי הקיבוץ שלא י מלא עבור ש תשלום כלכלי:הפרטת שירותים  .כ

 .במסגרת השירותים המוניציפליים

 שירותים קיבוציים המופעלים כמרכזי עלות מאוזנים וממומנים :שירותי רשות  .כא

 .מתשלומי משתמשים

 היוצר הזדמנות , מנגנון תעסוקה ייחודי לפנסיונרים:תעסוקת פנסיונרים  .כב

 לתעסוקה ייעודית לפנסיונרים ,לעבודה בשכר כלכלי בתפקיד כלכלי נדרש

 .בתמורה ולתעסוקה בהתנדבות

ידי -ט מנהל קהילה הנבחר עללמעֵ ,  בקיבוץ ממלאי תפקידים:מינוי במכרז  .כג

בניהול ובאחריות הנהלת ,  במכרז מקצועינבחרים, שנים) 4(האסיפה לארבע 

 .מנהלים יחתמו על הסכם עבודה אישי. התחום

 .אם לתקנון האגודה ובריכוז מנהל הקהילה בהת, ועד נבחר לקיבוץ:ועד הנהלה  .כד
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מנהלת את הפעילות הכלכלית ,  מינויה מאושר באסיפת הקיבוץ:הנהלה כלכלית  .כה

 .של הקיבוץ

 המנהל את , פורום ממלאי תפקידים בכירים:םפורום מתאֵ /הנהלה פעילה  .כו

 השינוי תוכניתהמערכת הקיבוצית ביומיום ומהווה ועדת היגוי ליישום 

 .באורחות החיים

תפקידה לקבוע קריטריונים ש, נהלהה ועדה ממונה על ידי ועד ה:ועדת הנחות  .כז

 . השינויתוכניתולהעניק הנחות במערכת החינוך בהתאם לכללים ב

על פי תקנון האגודות השיתופיות שתפקידה לבצע   ועדה נבחרת:רתוועדת ביק  .כח

 .בין היתר באמצעות מבקר פנים חיצוני, בקרה על פעילות מוסדות האגודה

 , קרן לעזרה הדדית למקרי חירום בריאותיים ואחרים:קרן לעזרה הדדית  .כט

 הממומנת מהמיסוי הפרוגרסיבי ומנוהלת בנפרד מהמערכת הכספית הקיבוצית

 .על פי תקנון הקרן שיאושר באסיפה בהצבעה נפרדת

 השינוי בתלושי הכנסה ודפי תקציב ניסיוניים תוכנית יישום :"יבש"מודל   .ל

 .לת מערכת התקציב הישנהבמקביל להמשך הפע

 המתחילה חודש לאחר אישור , חודשים6 תקופה בת :תקופת הסתגלות  .לא

בתקופה .  באסיפה וקביעת תקני כוח האדם במערכות העבודה בקיבוץתוכניתה

שא הקיבוץ בעלות התקציב במודל הישן ובמודל החדש של חבר שעבודתו יזו י

  .וי באורחות החייםהופסקה בעקבות התאמת מערך העבודה בקיבוץ לשינ
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  מבנה האחזקות  .3
  
 .)שירותי הקיבוץ(הפעילות העסקית תופרד לחלוטין מהפעילות הקהילתית   .א

- יושלם תהליך הקמת תאגיד אחזקות נפרד בבעלות הקיבוץ לפעילות הכלכלית

, התאגיד וכל הפעילות היצרנית בקיבוץ ינוהלו על ידי הנהלה כלכלית. יצרנית

אסיפת ). האסיפה והמזכירות(דת ממוסדות הקיבוץ נפר, ר ההנהלה"בראשות יו

קיבוץ תשמש כאסיפת נציגי בעלי מניות וסמכויותיה יוגדרו בתקנון תאגיד ה

  .האחזקות שיאושר באסיפת הקיבוץ

עד ו בניהול הנהלה פעילה ובכפיפות לו,הקהילה תנוהל כמערכת כלכלית נפרדת  .ב

  . נהלה ואסיפת הקיבוץהה

 לחברי הקיבוץ כפונקציה של ) והאחזקות היצרניותהדירות(שיוך נכסי הקיבוץ   .ג

ובהתחשב בנכסים פיננסים , ) שנה35מקסימום ותק יהיה (ותק החבר בקיבוץ 

 תותאם ,בעקבות הנהגת שכר דיפרנציאלי. שצבר חבר בעבודתו מחוץ לקיבוץ

והשיוך יתבצע אך ורק , 2000ותעודכן החלטה קודמת של הקיבוץ בנדון מדצמבר 

  .בהתאם לאמור בסעיף זהותק הוי "עפ

  .ערך הנכסים שישויכו לחבר יובא בחשבון לצורך חישוב דמי עזיבה 

  

  חברים  קיבוץ

  בתי חברים  גיד אחזקותתא

  ועד הנהלה/  מזכירות  הנהלה כלכלית

  קהילה  משק

  אסיפת חברים/  קיבוץ

 הפרדת משק מקהילה
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 התייעלות כלכלית .4

  
יתקיים אך ורק אם יבטיח את הרווחיות ) מרכז רווח(מרכז פעילות יצרני   .א

  .הנדרשת בתחומו לאורך זמן ויעמוד במחויבויות לקיבוץ

  .ן תקציבית ממקורותיו בלבדמרכז פעילות קהילתי יפעל כמרכז עלות מאוז  .ב

 תעבור , שאינה מרוויחה או אינה מאוזנת, יצרנית או קהילתית,מערכת כלכלית  .ג

שינוי , שינוי מבני, התאמת פעילות, צמצום כוח אדם: צעדי התייעלות נדרשים

  . הפעילות סגירת – ובמקרה הצורך ,'פרסונלי וכד

נהלה האם להחלטת הל בהתוהכ,  בשלב הראשוני:לעניין המערכת הקהילתית  

 תוכניתבתקופה שלאחר סיום פעילותם של מנחי .  השינויתוכניתפעילה ומנחי ה

  . ל בהתאם להחלטת ההנהלה הפעילהוהכ –השינוי 

  .ל בהתאם להחלטת ההנהלה הכלכליתוהכ –לעניין המערכת היצרנית   
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   השינויתוכנית עקרונות –  אורחות חיים .5
  

  התפרנסות והכנסה כלכלית   5.1

מציאת מקום עבודה ושמירה על מקום , חובת ההתפרנסות של חבר בגיל העבודה  .א

  . מוטלת בלבדית על החבר,עבודהה

  .על כל מרכיביו, יקבעיכל ענף בקיבוץ יעביר לקיבוץ את השכר הכלכלי ש  .ב

על כל (או יזמות /כל חבר קיבוץ מחויב להעביר את מלוא הכנסתו מעבודה ו  .ג

חבר נגד . ירות מקופת המשלם לקופת הקיבוץיש, מלה ומפנסיהי מג,)מרכיביה

עד להפסקת , שלא ינהג כך יופעלו הסנקציות המתחייבות בתקנון הקיבוץ

  .או אי שיוך בית המגורים ואחזקות הקיבוץ/חברותו והוצאתו מהקיבוץ ו

קצבאות ילדים אינן . קצבאות הביטוח הלאומי יועברו לחבר כחלק מהכנסתו  .ד

  ).מיסוי פרוגרסיבי(י ממוסות במיסוי קיבוצי פנימ

מקצבאות הביטוח , הכנסה כלכלית של החבר נגזרת מרמת ההתפרנסות מעבודה  .ה

 .  אחרתהמלימתשלומי פנסיה ומכל ג, הלאומי

  

  עבודה  5.2

עבודה , רותי לכל תפקיד בקיבוץ בענפים היצרניים ובענפי הש:שכר כלכלי  .ו

השכר הנהוג כיום בחן מחדש יי, עבודה בתורנויות, עבודה חלקית, במשרה מלאה

 בהתאם לנהוג ולמקובל בתחום העיסוק בשוק ,קבע סופית שכר כלכלי ריאלייוי

לא יתקיים כל דיון בשכר . ניסיון בתפקידההעבודה ונגזר מאופי התפקיד ו

  .  השינויתוכניתהכלכלי לפני תום שנה מיישום בפועל של 

שעות , הדמי הברא, ימי מחלה, ימי חופשה,  שעות העבודה:תנאי העסקה  .ז

כנהוג במגזר הפרטי יהיו ' חופשות מיוחדות וכד, מילואים, חופשת לידה, נוספות

כנהוג , מכסת ימי ההבראה וימי החופשה תיגזר. בתחום העיסוק הספציפי

  .ותק החבר בעבודתו בקיבוץומ, בהסכמי העבודה בשוק הפרטי
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 הימי חופשבגין יתרות ,  תעמוד לזכותו של כל חבר, השינויתוכניתעם הפעלת   

תק החבר ו בהתאם לו,מכסת ימי חופשה של עד שנת עבודה אחת, מהעבר

 ימי 48ניתן לצבור עד ).  ימים24 מקסימום , ימים12מינימום (בעבודתו בקיבוץ 

  .  לא כולל יתרת הזכות בגין העבר,חופשה

לעת יתקיימו התנאים להעסקת חברים בתאגידי הקיבוץ : העסקה כשכירים  .ח

יהפכו כל , שלמת מהלך הפיכת ענפי הקיבוץ לתאגידים נפרדים ועם ה,כשכירים

כולל צבירת , חברי הקיבוץ העובדים בתאגידי הקיבוץ לשכירים לכל דבר ועניין

  .לאומיהזכויות אישיות בביטוח 

 כל מקום עבודה בקיבוץ ומחוצה לו יפריש בגין עבודת החבר :תנאים סוציאליים  .ט

, אובדן כושר עבודה, פנסיה: סוציאלייםלקופות הייעודיות את מלוא התנאים ה

  .כנהוג בתחום העיסוק, ב"וכיו )כנגזר מהיתכנות כלכלית(שתלמות קרן ה

 השינוי יחולו כללי הביטוח הלאומי תוכנית במועד יישום :כללי הביטוח הלאומי  .י

 ,רותהנהוגים במדינת ישראל גם על חברי הקיבוץ הפנסיונרים ואוכלוסיות מוּכָ 

שאין היא משמעות ה. מלאה כהגדרת המוסד לביטוח לאומיהעובדים במשרה 

  .עובד מעבר למותר בחוקהמלאות ביטוח לאומי לחבר יתשלום ג

 לא תתאפשר העסקת קרובי משפחה בדרגה ראשונה :העסקת קרובי משפחה  .יא

  .באותו מקום עבודה בכפיפות ניהולית ישירה

ם למעשה חלק המהווי, עבודה במהלך שנת הלימודיםה ימי :נוער-עבודת בני  .יב

נוער בחופשות חג -עבודת בני. יבוצעו ללא תמורה כספית,  הלימודיםתוכניתמ

 בהתאם לתעריפים הנהוגים ,ומועד במקומות נדרשים כלכלית יהיו בתמורה

  .לנוער עובד ולומד
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  פנסיה ופנסיונרים   5.3

 יובטח תקציב קיום קיבוצי אחיד לחבר בגיל הפנסיה :תקציב קיום לפנסיונר  .יג

בגיל )  שנות עבודה35(ותק המזכות לפנסיה ור בקיבוץ את מלוא שנות השצב

יהיה בסך , לאומיהביטוח ה כולל קצבת ,תקציב הקיום הפנסיוני). 65(פרישה 

ח לחודש " ש3,300-3,600ובסך , ח לחודש לפנסיונר בזוג" ש3,000-3,300

ית בעת קבע סופיי(נה ההכנסה הבלעדית ישהכנסתם מהקיבוץ ה, לפנסיונר בודד

לחבר שלא צבר את מלוא שנות ).  השינויתוכנית הכלכלית של תוכניתגיבוש ה

סך : תחושב הזכאות לפי הנוסחה)  שנה35(תק המזכות לפנסיה מלאה והו

 כפול מספר 35 ילחבר לחודש חלק) לא כולל מרכיב הביטוח הלאומי(הפנסיה 

, נות ותק ש20חבר שצבר הפנסיה החודשית ל: לדוגמא(שנות הוותק שצבר 

תהיה , דשוח לח" ש1,700ובהנחה שמרכיב הפנסיה מתוך תקציב הקיום יהיה 

  ).ח" ש971=1700/35*20בסך 

אך , 60בדות בקיבוץ ומחוצה לו ויצאו בהחלטת המעביד לפנסיה בגיל וחברות הע

יהיו זכאיות , )רכי שיוךותק לצוי הסדר הו"עפ( שנות ותק בקיבוץ 30צברו לפחות 

עשה כל מאמץ לאפשר יי. ת ממקורות הקיבוץ וממקורות חוץלפנסיה קיבוצי

  .65המשך עבודה לחברות עד גיל 

 תקציבי הקיום לפנסיונרים יעמדו בראש סדר :פנסיונריםהמחויבות לתקציב   .יד

תקציבי הקיום . העדיפויות של הקיבוץ לפני כל מחויבות ושירות אחר

ם או יות מנכסים הוניאו מהכנס/לפנסיונרים יהיו מהכנסות מענפים יצרניים ו

  . או מתשלומי פנסיה לחברים/פיזיים של הקיבוץ ו

עד מועד ,  פנסיות בגין עבודת חוץ של חברים בעבר:פנסיות חיצוניות מהעבר  .טו

כנסו לקופת הקיבוץ וישמשו מקור לתשלום תקציב קיום יי, תוכניתהפעלת ה

  .אחיד לפנסיונרים
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לעניין תקציב , קיבוץ לפנסיונריםהקטנת מחויבות ה: שינוי מחויבות לפנסיונרים  .טז

  .  מחברי הקיבוץ75%יתקבל ברוב של , קיום פנסיוני כמפורט בסעיף זה

או / תקציב הקיום לפנסיונרים בעלי הכנסות מעבודה ו:פנסיונרים בעלי הכנסה  .יז

   .'הכנסות אחרות יותאם לרמת ההכנסה על פי המפורט בנספח א

 ,סיבי והמוניציפלי המפורט להלן במסגרת המיסוי הפרוגר:הנחות לפנסיונרים  .יח

  . יוגדרו ההנחות וההטבות לפנסיונרים החיים אך ורק מתקציב קיבוצי

 מתכונת להשלמת גרעון  תיקבע בהתאם ליכולת הקיבוץ:גרעון אקטוארי  .יט

עד מועד תחילת יישום (אקטוארי בגין מחויבויות עבר להפרשות פנסיוניות 

וץ ומרמת תקציב הקיום הפנסיוני ותק החבר בקיבוכנגזר מ,)  השינויתוכנית

  . לעיל' כאמור בסעיף יג

 הקיבוץ יספק לחברים שאינם מבוטחים בביטוח סיעודי שירותי :שירותי סיעוד  .כ

בקיבוץ ומחוצה ,  חברים השוהים בבית סיעודי)1: סיעוד על פי הכללים הבאים

ם תקציב קיו( מהכנסתם הכוללת המשולמת באופן קבוע 90%יעבירו לקיבוץ , לו

לכיסוי עלות ) 'תמלוגי משרד הביטחון וכד, מלהיג, רנטה, פנסיה, קיבוצי

 חברים המקבלים שירותי סיעוד מהקיבוץ בבתיהם )2. אחזקתם בבית סיעודי

יעבירו את קצבאות הסיעוד הייעודיות לקיבוץ ובנוסף ישלמו עבור , בקיבוץ

חשב יקבעו על ידי ההנהלה הפעילה בהתיהשירותים בהתאם לתעריפים ש

  . בהכנסה הכוללת המשולמת באופן קבוע כאמור לעיל

: כלומר(פנסיונרים העובדים במקום עבודה בתפקיד נדרש : תעסוקת פנסיונרים  .כא

) ש המשרה על ידי עובד אחר בשכר כלכלי מלאיאם יפסיקו את עבודתם תאוי

פנסיונרים העובדים . יקבלו שכר כלכלי מלא ולא יקבלו תקציב קיום לפנסיונר

יקבלו , מות תעסוקה שהוגדרו מראש כתעסוקה ייחודית לפנסיונרים בלבדבמקו

. תקציב קיום קיבוצילבנוסף ) ח" ש500 סך של עד(גמול תעסוקה לפנסיונר 

 .יוגדרו בקהילה מקומות תעסוקה בהתנדבות לפנסיונרים
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  רשתות ביטחון    5.4

אבטלה ת לדמי עד למועד העסקת החברים כשכירים ועיגון זכויו: דמי אבטלה  .כב

 לחברים בגיל יובטח תקציב קיום, ותגמולים אחרים דרך הביטוח הלאומי

תקציב אבטלה יהיה בשני . לתקופת מעבר מוגדרת, העבודה במצבי פיטורין

 4החודשים הראשונים בשיעור הכנסה מעבודה בתקופה הקודמת ובמשך 

נימום שכר מי(כרים חודשים נוספים ירד לרמת רשת הביטחון לחברים מּו

 .'פירוט בנספח ב). במדינת ישראל

  

לא כולל קצובת (השלמה מעבר לקצבת הביטוח הלאומי : הבטחת תקציב קיום  .כג

בהתחשב , לרמת שכר המינימום במדינת ישראל) נסיעה ושירותים מיוחדים

 75%כך שסך כל ההכנסה המשפחתית לא תעלה על , ברמת ההכנסה של בן הזוג

הבטחת תקציב קיום תוענק אך ורק . ם השכר הממוצע במדינת ישראלימפעמי

לחברים בגיל העבודה שאינם מתפרנסים וחוסר יכולתם להתפרנס הוכר על ידי 

בנוסף לתקציב הקיום יוגדר . המוסד לביטוח לאומי או מוסד ממשלתי מוסמך

רות במיסוי וּכָ במסגרת המיסוי הפרוגרסיבי שיעור ההנחות שינתן לאוכלוסיות מ

 .'רוט בנספח ביפ. מוניצפלי ובשירותים אחרים

 יובטחו תקציבי סיוע מוגדרים להשלמת :משפחות מרובות ילדים וחד הוריות  .כד

, תקציב ולתשלומי חינוך לילדים למשפחות מרובות ילדים ולמשפחות חד הוריות

יגזר רמת הסיוע ת. אלמנות ויתומים, רות על ידי המוסד לביטוח לאומיהמוּכָ 

 .'רוט בנספח ביפ. מרמת ההכנסה המשפחתית

 1         חודש 2       חודש 3         חודש 4         חודש 5         חודש 6חודש  
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  מיסוי קיבוצי     5.5

ח " ש3,800מלאי מעבודה מעל י הכנסת החבר מעבודה והכנסת ג:מס פרוגרסיבי  .כה

י "עפ, המיסוי הפרוגרסיבי, תמוסה פרוגרסיבית במיסוי קיבוצי פנימי, לחודש

). נסה עולהשיעור המס עולה ככל שרמת ההכ(מודל מס הכנסה במדינת ישראל 

  . 'רוט בנספח גיפ

גבה ביטוח יכנסה יהבנוסף למס לעיל במתכונת מס ה: ביטוח לאומי ומס בריאות  .כו

לאומי ומס בריאות מחבר העובד בקיבוץ במתכונת הפרוגרסיבית הנהוגה 

  .מקורות אלו הינם חלק מהמס הפרוגרסיבי. במדינת ישראל

ישמור על . ומי ומס בריאותלאהביטוח ה,  מס קיבוצי פנימי:המיסוי הפרוגרסיבי  .כז

  .רמת פערים סבירה בתקציבי החברים

 מקורות המיסוי הפרוגרסיבי מיועדים להבטיח את :שימושי המס הפרוגרסיבי  .כח

  : ם הבאיםיהמחויבויות והשימושים הכללי

  . קרנות סיוע הדדי למצבי חירום בריאותיים ואחרים )1

  . רותתמיכה לאוכלוסיות מוּכָ  )2

בתקופת המעבר עד להעסקה , דמי לידה, מילואים, תשלומי אבטלה )3

  . כשכירים לכל דבר

  .פיצויי עזיבה )4

  .רעון אקטואריהשלמת ג )5

  : סבסוד השירותים והתשלומים הבאים בהתאם להחלטת אסיפה )6

מזכירה , אחות(הפעלת כוח אדם במערכת בריאות מעבר לתקני קופת חולים  �

  ).רפואית ונהג בית

  .ריכוז גיל רך �

  .ריכוז חינוך �

 . השינויתוכניתנחות המוגדרות בסבסוד ה �
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 .'כמפורט בנספח ה, הסבה מקצועית בתקופת מעברוהכשרה  �

 .סבסוד שירותים אישיים בחינוך ובבריאות �

  .בניםההשתתפות בשכר לימוד אוניברסיטאי לזכאי הסדר  �

 השימושים המתוכננים בתקציב המיסוי :אישור תקציב המס הפרוגרסיבי** 

באישור תקציב שנתי . ברוב רגיל, נפרדת באסיפההפרוגרסיבי יתקבלו כהחלטה 

: קבעוישוטף יבוצע עדכון מחדש של המיסוי הפרוגרסיבי וסדר העדיפויות וי

  . מקורות ושימושים, שיעורי המיסוי

   . שנה ושיעור המס על החבר יופחת כל שנהמדיבחן יהתקציב הפרוגרסיבי י

  .מת תקפה ההחלטה הקוד,כל עוד לא התקבלה החלטה חדשה באסיפה

שייעודו  ,מוניציפלי-מיסוי קהילתי החבר יפריש מתקציבו :מס מוניציפלי  .כט

המיסוי . 'רוט בנספח דיפ. אחזקת התשתית החברתית והפיזית של הקיבוץ

ח לחודש לכל חבר מתפרנס " ש350ולא יעלה על סך של , המוניציפלי יהיה אחיד

החיים מקצבת פנסיונרים . ולכל חבר בחופשה המחזיק את דירתו ברשותו

 ישלמו מיסוי ,רות על ידי המוסד לביטוח לאומימוּכָ הואוכלוסיות , הקיבוץ בלבד

התקציב המוניציפלי השנתי יאושר . 30% עדמוניציפלי מופחת בהנחה של 

 שנה ושיעור המס על החבר מדיבחן יהתקציב המוניציפלי י. באסיפה ברוב רגיל

  .יופחת כל שנה

 .רות יוטל מיסוי מוניציפלייהשעל הענפים היצרניים וענפי   .ל

  

  הפרטת שירותים   5.6

י המשתמשים "כל השירותים הפרטניים לחבר ולמשפחתו ימומנו במלואם ע  .לא

  .בפועל

, גז, מים, חשמל, ארנונה(כל השירותים הפנימיים והחיצוניים ותשלומי החובה   .לב

ומי עלות מאוזנים מתשל/יופרטו ויתנהלו כמרכזי רווח) ב"טלוויזיה וכיו, טלפון
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ממיסוי מוניציפלי ומתשלומי , ממיסוי פרוגרסיבי, וענפים חברים – משתמשים

מתכונת הפעלתם , רוט של רשימת השירותיםיפ. העברה ממשלתיים ואזוריים

 .'ומימונם בנספח ד

  

  תקציב והכנסה פנויה   5.7

, מס מוניציפלי, לאחר ניכוי מס פרוגרסיבי,  יתרת תקציב החבר:הכנסה פנויה  .לג

  . תועבר כהכנסה פנויה לחשבון בנק של החבר, בור שירותים בקיבוץתשלום בע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,  מהכנסות חבר הנמצא ביתרות חובה בתקציב הקיבוץ ינוכו:יתרות חובה  .לד

  .חובות החבר לקיבוץ, בהסדר עם גזברות הקיבוץ

שר כנדרש בתנאי שאו, מפרסום חוברת זו ועד מועד יישום השינוי: יתרות זכות  .לה

יוכל חבר ביתרת זכות בתקציבו למשוך מדי חודש את תקציבו החודשי , באסיפה

החבר יהיה זכאי לקדם את .  מיתרת הזכות בתקציב5% –  ובנוסף,השוטף

  שכר ברוטו

  מס פרוגרסיבי

  ביטוח לאומי ומס בריאות

  הפרשות עובד לתנאים סוציאליים

  מס מוניציפלי

  תשלומי רשות לקיבוץ

  )לחבר זכאי(תוספת תקציב בגין יתרות זכות 

  העברה לחשבון הבנק של החבר



  

  ישראל עוז: ערך
  ©כל הזכויות שמורות 

  

  
)17(  

אום ילצרכים מיוחדים בת, ) לחודש5%(משיכת החלק היחסי של יתרת הזכות 

נקטו יה יבמקרים של חריגה מנוהל ז. ובהסכמה מראש עם מנהל הקהילה

  .הצעדים המתחייבים להפסקת החריגה

 מיתרת הזכות לתקציבו 1/24 חודש בכל השינוי יקבל החבר תוכניתממועד יישום   

היתרות יוחזרו במהלך השנתיים הראשונות ( שיועבר ישירות לבנק ,השוטף

המחויבות להעברת יתרות . יתרות הזכות אינן ממוסות).  השינויתוכניתליישום 

במקרים של צרכים . ים הזכאים עומדת לפני כל מחויבות אחרתהזכות לחבר

 בתיאום עם מנהל ,ניתן) או צורך מיוחד אחר, מחלה, חתונת בן(מיוחדים 

  . לבצע קידום של התשלומים החודשיים,הקהילה

 כל כרטיסי האשראי של הקיבוץ שבידי :כרטיסי אשראי ותשלומים חיצוניים  .לו

הנעשים כיום , עבור שירותים חיצוניים לחברכל פעולות החיוב . החברים יבוטלו

 .ישולמו על ידי החבר ישירות מאמצעי התשלום שברשותו, על ידי הקיבוץ

  

  מחויבות הענפים   5.8

, הענפים היצרניים והנכסים ההוניים יעמדו במחויבות לתשלום שכר כלכלי מלא  .לז

, ריםבמחויבות למימון קצבאות קיום לפנסיונ, במחויבות הקיבוץ להחזר חוב

 תוכניתב, בהפרשה הנדרשת לפחת, סים מוניציפלייםיבמחויבות לתשלום מ

רווחים יחולקו רק לאחר עמידה בכל . השקעות וביצירת הון עצמי כנדרש בענף

 .המחויבויות המפורטות בסעיף זה

  

  משאבי אנוש   5.9

להעדפת חברים בקבלת , יקבע מנגנון סיוע לחברים במציאת מקומות עבודה  .לח

קבעו כללים להפסקת עבודתו של חבר בקיבוץ יודה בקיבוץ וימקומות עב

 .'רוט בנספח היפ. ובמפעליו
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  רווחים ושיוך נכסים   5.10

 לאחר מילוי כל ההתחייבויות ):תקציבים עודפים(חלוקת רווחים מנכסי הקיבוץ   .לט

  .עשה אך ורק על פי קריטריון ותק ית, החיצוניות והפנימיות של הקיבוץ

קופות גמל וכל נכס , קרנות השתלמות,  פנסיות:עבודת חוץנכסים פיננסים מ  .מ

פיננסי אחר הנמצא בבעלות חבר כתוצאה מעבודתו מחוץ לקיבוץ עד למועד 

יוגדר כנכס הוני של החבר וייזקף לחובתו במנגנון האיזון ,  השינויתוכניתיישום 

  ).דירות ואחזקות(שיקבע בתהליך שיוך הנכסים לחברים 

 תוכנית שתביא לאישור האסיפה ,תוקם ועדה מיוחדת: שיוך בתי החברים  .מא

מפורטת לשיוך בתי החברים ולמציאת פתרון הולם למשפחות צעירות 

 . המתגוררות ביפעת בדיור זמני

  

  נושאים אחרים   5.11

כולל ייצוג , בכל הנושאים הנוגעים לעניינים אישיים של החבר: ייעוץ משפטי  .מב

. שפטיים על פי שיקול דעתו ועל חשבונוירכוש החבר שירותים מ, חות תנועה"בדו

יעניק הקיבוץ שירותים , בכל העניינים הנוגעים לתפקידיו של החבר בקיבוץ

בכל העניינים הנוגעים למחלוקות בין הקיבוץ והחבר יתנהל . משפטיים לחבר

רור יאם לא הגיעו הצדדים להסכמה יתנהל תהליך ב ו,תהליך גישור ופישור

  .בהתאם לתקנון הקיבוץ

מחויבים באחריות מלאה ,  גרושים החיים בקיבוץ ואו מחוצה לו:גרושים  .מג

מהכנסתם הכוללת בקיבוץ ומחוצה לו בהתאם , לאחזקת ילדיהם החיים בקיבוץ

  .נם באחריות בני הזוגיההסדרים בכל הקשור לאחזקת ילדים ה. להסכם ביניהם

ישית יחיו מהכנסתם הא,  החיים בקיבוץ יהיו במעמד תושבים:הורי חברים  .מד

מהביטוח הלאומי וממקורות אחרים וישלמו עבור שכר דירה ושירותים את 

  . עלותם הכלכלית
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מתום חצי שנה מסיום , שאינם חברים המעונינים להתגורר בקיבוץבנים  :בנים  .מה

בנים . יהיו במעמד תושבים ויזכו בעדיפות בהשכרת דירה, רות הצבאייהש

בנים המעונינים . שכירים יועסקו כ,שאינם חברים העובדים בענפי המשק

על פי נוהל שיעובד , להתקבל לחברות יתקבלו באופן המעניק עדיפות לבנים

  . קליטה ויאושר באסיפההעדת ובו

.  לא יתאפשר מצב של משפחות בחברות חלקית:משפחות בחברות חלקית  .מו

, מקרים קיימים לתקופת מעבר מוגדרת יחויבו בתשלום בגין מיסוי מוניציפלי

רסיבי בעבור שירותים הממומנים ממקורות המיסוי הפרוגרסיבי מיסוי פרוג

  .'שכר דירה וכד, ועומדים לרשות הכלל

.  השינוי יופסק ההסדר הקיים ללימודי בניםתוכנית ממועד יישום :לימודי בנים  .מז

המגיעה לבנים שעבדו שנה (יתרת הכספים בגין מחויבות העבר להסדר בנים 

מעבר להשתתפות , ) זכאותם על פי ההסדרבקיבוץ ולא מימשו עדיין את מלוא

תוקפא ' הקיבוץ במימון ההסדר ממקורות המס הפרוגרסיבי כאמור בסעיף כח

לא תתבצע חלוקת רווחים . ותחולק להורי הבנים הזכאים בעת חלוקת רווחים

. טרם מילוי המחויבות להחזר הכספים בגין הכספים המוקפאים בהסדר הבנים

  . עומדת אחרי המחויבות להחזר יתרות הזכותהמחויבות להחזר בסעיף זה
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 מערך הניהול והסמכויות .6

  
ההנהלה תעסוק בגיבוש . נהלה הכלכליתהינוהל על ידי ה: תאגיד האחזקות  .א

,  השקעותתוכניתבאישור , באישור שותפויות ומיזוגים, מדיניות אסטרטגית

 / המשקמרכז. חצי שנתיים ושנתיים, חות רבעוניים" שנתית ודותוכניתבאישור 

 התפקידים ממלאי. נכסי/המנהל העסקי יהיה אחראי למערך הפעילות היצרני

. הניהוליים במערכת הכלכלית יבחרו על ידי ההנהלה הכלכלית בתהליך מכרז

עשה ית, מרמת מרכז ענף ומעלה,  תפקיד ניהוליממלאהפסקת עבודתו של 

  .בהתאם להחלטת ההנהלה הכלכלית

המורכב מארבעה חברים ) מזכירות הקיבוץ(הלה תנוהל על ידי ועד הנ: הקהילה  .ב

 4נבחר באסיפה לתקופה של (מנהל הקהילה , שנבחרו באסיפה, נציגי ציבור

מנהל הקהילה משמש . מרכז משק וגזבר: י התפקידים הבאיםממלאו, )שנים

ועד ההנהלה אחראי לניהול השוטף של הקיבוץ בהתאם לתקנון . ועדור ה"כיו

י התפקידים בקהילה שירכיבו ממלאאת , תהליכי מכרזב, עד ימנהוהו. הקיבוץ

י תפקידים בקהילה מרמת מרכזי ממלאהפסקת עבודה ל. את ההנהלה הפעילה

מנהל הקהילה יהיה . נהלההעשה בהתאם להחלטת ועד היענפים ומעלה ת

  . אחראי תפעולית ותקציבית לכל הפעילות בקהילה

,  אורחות החייםתוכניתתהיה המוסד שיאשר כל שינוי משמעותי ב: האסיפה  .ג

כולל שימושים , חות שנתיים ותקציב הקהילה השנתי"דו. ברמת המדיניות בלבד

  .יובאו לאישור האסיפה, ומקורות במיסוי מוניציפאלי ומיסוי פרוגרסיבי

,  תורכב ממנהל הקהילה:)הקיבוץ( של הקהילה אוםיפורום ת/ההנהלה הפעילה  .ד

, נציג ציבורגזבר ו, מנהל משאבי אנוש, מרכז המשק, כלכליתהנהלה הר ה"יו

מנהל הקהילה ירכז .  השינוי באורחות החייםתוכניתתשמש כועדת היגוי ליישום 

   .את עבודת ההנהלה הפעילה
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 תוכנית השינוי ולמנחי תוכניתועדת ההיגוי ליישום ו ל:סמכויות ועדת ההיגוי  .ה

התפעוליים ,  הארגונייםסמכות בלעדית לנקוט בכל הצעדים, השינוי

וקיום כלכלי עם , והפרסונליים להבטיח קיום כלכלי מאוזן של שירותי הקיבוץ

המבטיח עמידה בכל המחויבויות המתוארות , רווח מקובל בענפים היצרניים

חידושים טכנולוגיים ושיפור מבנה ההון של ,  השקעות: ובנוסף, לעיל5בפרק 

  .הפירמות העסקיות

 השינוי באורחות החיים זכות וטו על כל תוכנית למנחי :ינויסמכויות מנחי הש  .ו

 השינוי תוכניתהחלטה במערכת היצרנית ובמערכת הקהילתית שתפגע בעקרונות 

פוסק סופי ומוסכם , ישראל עוז, כמו כן ישמש מנחה התהליך. באורחות החיים

חה מנ. תוכניתפרשנות והשלמת ניסוחים הקשורים ליישום ה, הכרעה, רוריבכל ב

יהיה פוסק סופי בקביעת השכר הכלכלי של החברים , ישראל עוז, תהליך השינוי

קבע יבתום שנה ליישום השינוי י. טרם תחילת התהליך והתקנים בענפי הקהילה

קבע במגזר יועדת שכר שתו בלכלי ברמת הגורמים האחראים והענףהשכר הכ

 יסיימו מנחי , השינויתוכנית חדשי הפעלה של 2-3בתום . היצרני והקהילתי

  . השינוי את תפקידם וילוו כיועצים בהתאם לצורךתוכנית

על פי ,  תופעל ועדת הנחות בחינוך לקביעת מנגנון הנחות:ועדת הנחות בחינוך  .ז

ממקורות המיסוי הפרוגרסיבי למשפחות מרובות ילדים ומשפחות , מבחן הכנסה

  .חד הוריות

. י חירום בריאותיים ואחרים תופעל קרן לעזרה הדדית למקר:קרן לעזרה הדדית  .ח

  .תקנון הקרן ודרך ניהולה ינוסחו משפטית ויובאו לאישור האסיפה

 חברים 3תמנה , בחר על ידי האסיפהי תוקם ועדת ביקורת שת:ועדת ביקורת  .ט

  . פנים חיצוני מבקר –ובנוסף 

 .וסלבסקיגישראל עוז ודיאנה בו:  השינויתוכניתמנחי   .י
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 לוח זמנים לביצוע .7

  
  :תוכניתמתוכנן ורצוי ליישום הלוח זמנים 

 תוך חודש – כולל דיון בערעורים, השכר כלכלי הנהוג כיוםשל בחינה ועדכון  •

  .יבוצע על ידי ישראל עוז.  השינוי באסיפהתוכניתממועד אישור ההחלטה על 

לתקציב המיסוי , כולל דיון והחלטה בהסתייגויות חברים, אישור האסיפה •

  . חודשים ממועד אישור ההחלטה2וך  ת– הפרוגרסיבי והמוניציפלי

 חודשים ממועד 2 תוך – קביעה סופית בדבר רמת תקציב הקיום לפנסיונרים •

  .אישור ההחלטה

 חודשים ממועד 2 תוך – קביעת סופית בדבר גובה התשלום בעבור שירותים •

  .אישור ההחלטה

 4-5 חודשים לאישור ההחלטה ועד תום 2 מתום – "יבש"יישום המודל על  •

  .יםחודש

 חודשים ממועד אישור 4-5 בתום – יישום המודל הלכה למעשה לשנת ניסיון •

  .ההחלטה
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 מתכונת קבלת החלטה באסיפה ושינויי תקנון .8

  
.  השינוי באורחות החיים תאושר באסיפה ברוב הנדרש על פי החוקתוכנית •

  . תופעל לשנת ניסיוןתוכניתה

תתקבל החלטה , השינוי תוכניתבסיום שנת הניסיון יבוצעו התאמות סופיות ב •

  . ויבוצעו שינויי תקנון נדרשיםתוכניתעל המשך יישום ה

 השינוי באורחות חיים גוברת על החלטות תוכניתהחלטת האסיפה בדבר  •

האסיפה שהתקבלו בעבר ואשר סותרות החלטות שהתקבלו במסגרת החלטה זו 

  . השינוי באורחות חייםתוכניתעל 

אין הכוונה לתרגום מספרי (כנית שינוי זו ניתן לשנות החלטות עקרוניות מתו •

רק ברוב שלא יקטן מהרוב שנדרש לקבלת ) אופרטיבי המופיע בנספחים להלן

או בנספחים מהו הרוב /ן במפורש במסגרת החלטה זו ויאלא אם צוי, החלטה זו

  . הנדרש לביצוע שינויים בהחלטה
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  נספחים

  תשלום תקציב לפנסיונרים: 'נספח א

 5.3יהיה כאמור בסעיף , בנוסף לקצבת הביטוח הלאומי, לפנסיונרתקציב פנסיוני  .1

התקציב הפנסיוני הקיבוצי יוצמד למדד ויעודכן אחת לשנה בשיעור . לעיל' יג

  .עליית המדד

הכנסות שיש לחבר מפנסיות תקציביות או פנסיות אחרות בגין עבודתו בעבר מחוץ  .2

בוץ וישמשו מקור לתשלומי כנסו לקופת הקייי, לקיבוץ או בגין עבודת בן זוגו

 .התקציב האחיד לפנסיונרים

לא (ח יקוזזו מהתקציב הקיבוצי לפנסיונר " ש1,000-להכנסות מעבודה מעבר  .3

-ח הכנסה מעבודה מעבר ל"ש 1כל מ ,כלומר, 1:2ביחס ) מקצבת הביטוח הלאומי

 . ח מהתקציב הקיבוצי לפנסיונר" ש0.5ח יקוזז " ש1,000

יקוזז תקציבו הפנסיוני מהקיבוץ , ח" ש2,000ה בסך מקבל שכר עבוד: לדוגמא

  ).500=1000:2(, ח" ש500בסך 

ימוסה במס , העובד במשרה מלאה, חבר מעל גיל הפנסיה שלא פרש לפנסיה

  .הפרוגרסיבי הנהוג בקיבוץ

ח פטורה ממיסוי " ש500הכנסת פנסיונר מעבודת פנסיונר בקיבוץ עד סך של 

  .פרוגרסיבי

ה שפרש לפנסיה ועובד באופן חלקי ימוסה במיסוי פרוגרסיבי חבר מעל גיל הפנסי

  .ח לחבר בודד" ש4,100 על הכנסה מעלח לחבר בזוג ו" ש3,800על הכנסה מעל 

 ופנסיונרים ,פנסיונרים יהיו זכאים להנחות בארנונה כמקובל במועצה האזורית .4

שיעור החיים מתקציב הקיבוץ בלבד יהיו זכאים גם להנחה במיסוי המוניציפלי ב

  .30%של עד 

על פנסיונר עובד יחולו הכללים החלים בביטוח לאומי לעניין קבלת קצבת זקנה  .5

  .לפנסיונר עובד
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מלת משרד הביטחון תחושב אך ורק במקרה של מתן שירותי ימגוהכנסה מרנטה  .6

או בבקשה /ו, או בבקשה לשימוש בקרן לעזרה הדדית/ו, סיעוד על ידי הקיבוץ

  .הילמתן הנחה ותמיכה כלש
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  רותּכָ לאוכלוסיות מּו, למצבי אבטלה( ביטחוןרשת : 'נספח ב

  
מיועד לאפשר  לפרט" תכרות המינימליסף ההׂש" :ריםטחון לחברים מוּכָ ירשת ב.   1

, רמת חיים הוגנת למי שהכנסתו מטעמים אובייקטיבים אינה מגעת לסף שנקבע

ים ממלכתיים הטעמים אושרו במבחנים אובייקטיב. ולא מתוך בחירה חופשית

  .או מוסד ממלכתי אחר מוסמך, רים על ידי המוסד לביטוח לאומיהמוּכָ 

  .סף ההשתכרות המינימלי ליחיד בגיל העבודה יהיה שכר מינימום במדינת ישראל

תכרות המינימלית פרט שאינו מגיע לרמת הׂש: רי הביטוח הלאומימוּכָ      .א

אי להשלמת הכנסה עד יהיה זכ, כאמור לעיל, שנקבעה וחוסר יכולתו אושרה

מנכסי , ההשלמה תעשה ממקורות יצרניים". תכרות המינימליסף ההׂש"ל

בקביעת רמת . ממיסוי פרוגרסיבי ומתשלומי ביטוח לאומי פנימי, האגודה

יילקחו , "תכרות המינימליסף ההׂש"שממנה נגזר , ההכנסה הכלכלית

כנסה מנכסים ה, הכנסת בן הזוג, קצבאות, הכנסה מעבודה, כאמור, בחשבון

  .'אישיים וכד

,  ילדים ומעלה3קבע מנגנון סיוע למשפחות עם יי :משפחות מרובות ילדים     .ב

והכנסתם , ר על ידי המוסד לביטוח לאומי כאמור לעילּכָ שמי מבני הזוג מּו

  ":תכרות המינימליסף ההׂש"המשפחתית הכוללת נמוכה מפעמיים 

  . ילדים3למשפחה עם " תכרות המינימליסף ההׂש" מ25%תוספת בשיעור  �

  . ילדים4למשפחה עם " תכרות המינימליסף ההׂש" מ40%תוספת בשיעור  �

 ילדים 5למשפחה עם " תכרות המינימליסף ההׂש" מ50%תוספת בשיעור  �

  .ומעלה
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אין (קבע מנגנון לסיוע למשפחות חד הוריות עם ילדים יי :משפחות חד הוריות    .ג

  :במתכונת מדורגת לפי מספר הילדים) או אלמנות/הכוונה למשפחות גרושות ו

סף " מפעמיים 66%- יושלם תקציבה ל ילדים2משפחה חד הורית עם 

  ".תכרות המינימליההׂש

תכרות סף ההׂש" יושלם תקציבה לפעמיים  ילדים3משפחות חד הורית עם 

  ".המינימלי

נחות תקבע הנחות בחינוך למשפחות מרובות ילדים הועדת ה :הנחות בחינוך    .ד

  .ת חד הוריות על פי קריטריון של מבחן הכנסהומשפחו

  :טחון למצבי אבטלהירשת ב  . 2

בתקופת המעבר למודל , מיועדת לסייע לחבר במצבי מעבר מוגדרים כאבטלה

ההתפרנסות החדש ועד למועד המעבר להעסקת החברים כשכירים לכל דבר 

  .במסגרות ארגוניות נפרדות מהאגודה

המתחילה חודש ימים לאחר אישור , ודשים ח6בת  ראשונה תקופת הסתגלות

או שעבודתו /תעמוד לרשות כל חבר שאינו עובד ו,  השינוי באסיפהתוכנית

בתקופה . הופסקה בעקבות התאמת מערך העבודה בקיבוץ לשינוי באורחות החיים

במודל התקציבי הישן ובמודל התקציבי , שא הקיבוץ בעלות התקציב לחבריזו י

  .לחבר להתארגן במקום עבודה חדשעל מנת לאפשר , החדש

חבר שעבד במקום עבודה ופוטר מעבודתו זכאי : חבר מפוטר בטרם הפך לשכיר

 2, רתּכבתקופת האבטלה הראשונית המּו. לדמי אבטלה בגובה משכורתו האחרונה

 תוכניתיקבל החבר את שכרו האחרון וממנו ייגזר תקציבו כמפורט ב, חודשים

רת לא ימצא החבר עבודה יהיה זכאי ּכּוראשונה המאם בתום התקופה ה. השינוי

 6בתום ". תכרות המינימליסף ההׂש"בה יקבל את ,  חודשים4בת , לתקופה נוספת

  . לא יהיה זכאי החבר לתקציב בכלל, חודשים
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כמפורט , מנגנוני פיצוי בגין משפחות מרובות ילדים ומשפחות חד הוריות יופעלו

  .ביטחוןד וזכאי לרשת כשהמפרנס הראשי אינו עוב, לעיל

טחון אם הוצע לו מקום עבודה יחבר שפוטר מעבודתו לא יקבל תקציב רשת ב

  .רב ליטול על עצמו את התפקידיוהחבר ס, קבוע או זמני, בקיבוץ

 המנגנון המתואר לעיל יהיה תקף בכל :חבר מפוטר בסטאטוס שכיר בקיבוץ

ן הקיבוץ ומקום מקום עבודה בקיבוץ שלא ביצע את ההפרדה הארגונית בי

מסיבה כלשהי לא ניתן יהיה ליישם את העסקת החברים ש או במקרה ,ההעסקה

  .כשכירים לכל דבר בתאגידי הקיבוץ

 ,במועד הפיכת הגופים הקיבוציים המעסיקים חברים לתאגידים נפרדים מהקיבוץ

יונהג הנוהג הבא , המעסיקים חברי קיבוץ בסטאטוס של שכירים לכל דבר ועניין

  :ת מעבר מוגבלת לחצי שנהלתקופ

כשרה החברים יפוטרו מעבודתם בתאגידי הקיבוץ רק לאחר שתובטח תקופת 

הענף ישלם משכורת ועלויות . מתאימה לצורך קבלת זכויות מהביטוח הלאומי

מעביד הנדרשות לצבירת זכויות גם אם הופסקה עבודת החבר והוא נמצא 

  .בתהליך הסתגלות וחיפוש עבודה

  

  יתומים ונכים מתאונות, ון לאלמנותטחירשת ב. 3

 יגדיר הקיבוץ מנגנון הפרשה ייחודי בתקופת המעבר עד הקמת מערך ביטוח אישי

 ןמילהכנסה כלכלית בגין קרנות ותגמולים שנוצרו בעבר בנסיבות מיוחדות שיש ע

הוא העיקרון המנחה במקרה זה . תאונה ופציעה, כאב וסבל ייחודי במקרה מוות

בדומה , או תשלומי ריבית בגין הקרנות יועברו למשק/יים ושתגמולים מוסד

  .כמקור ליצירת הכנסה כלכלית חודשית לחבר הזכאי, להכנסה כלכלית
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בנסיבות האירוע לא נוצרו קרנות ייחודיות העשויות לשמש כמקור שבמקרה 

 בעבור  תקציב נוסףיעמיד הקיבוץ,  ובן הזוג חי בגפו,הכנסה כלכלית לבן הזוג

בניכוי ,  מהשכר הממוצע בקיבוץ60%ילדים עד גיל גיוס חובה בגובה אחזקת ה

בן זוג ברמת : התקציב הנוסף יעמוד במבחן הכנסה של בן הזוג. ריםקצבת השאֵ 

ם השכר הממוצע במדינת ישראל לא יהא זכאי לתקציב יהכנסה הגבוהה מפעמי

עד הגיוס בר למגבלת מותיבחן יכולת הקיבוץ לעמוד במחויבות זו גם מעֵ . נוסף

  . רות החובה ולימודים לתואר ראשוןי בתקופת ש:דהיינו, נת לעיליהמצוי

מקומות העבודה בבעלות הקיבוץ יפרישו מקור  , השינויתוכניתממועד יישום 

ביטוחי להכנסה כלכלית למקרים ייחודיים שבהם עלול מפרנס המשפחה -כספי

יבות של מוות ואם אם בנס, בעבודתו בתאגידי הקיבוץ לאבד את כושר הפרנסה

מלה לבן המשפחה י יבטיחו גותקרנות הסיוע הייעודי. בנסיבות של תאונה ופציעה

  . החי בקיבוץ
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  מיסוי קיבוצי פרוגרסיבי: ' נספח ג

להקטין את רמת פערי התקציב בין ,  בין היתר, מיועדהמס הקיבוצי הפנימי .1

 עולה שיעור כך,  ככל שרמת ההכנסה עולה: ונגבה באופן פרוגרסיבי,החברים

 כמקובל , מרכיבי הכנסה החייבת במסכלהמיסוי חל על . ת המס מהפרטיגבי

זקיפת הכנסה , טלפון, ל"אש, אחזקת רכב, הוצאות נסיעה, שעות נוספות: במדינה

  .'בגין רכב צמוד וכד

. בנויה על מודל מדרגות המס המקובל במדינה שיטת חישוב המס הפרוגרסיבי .2

בשלב , במגמה להקטינם ככל האפשר, קבעו סופיתיישיעורי המיסוי הקיבוצי 

 משיעורי המס השולי המפורטים לא יעלוו ,הכנת התקציב למיסוי הפרוגרסיבי

  :להלן

    10% -ח " ש1,920משכורת עד  ) א

  20% -ח " ש3,890משכורת עד  ) ב

    35% -ח " ש7,154משכורת עד  ) ג

    50% -ח " ש10,250משכורת עד  ) ד

  60% -ח " ש12,068משכורת עד  ) ה

   70% -ח " ש14,267משכורת עד ) ו

  ).ח" ש12,068 משולם רק על כל שקל מעל 70%מס שולי של : להבהרה(

   75% -ח " ש14,267משכורת מעל ) ז

  ).עשה מאמץ לבטל מדרגה זו בבדיקת הייתכנותיי(
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ן שיטה למת(תופעל מערכת נקודות זיכוי , בנוסף לניכויי המס בשיעורים שיקבעו

' לב וכד, חולי סרטן, נכים, מצב משפחתי, המקובלת במדינה ביחס למין) הנחות

. ח לפחות" ש3,000-נקודות הזיכוי משחררות מתשלום מס הכנסה עד סך של כ(

גבוהים משמעותית , ח ומעלה" ש7,040שיעורי המס המפורטים לעיל מהכנסה של 

  ).מהמקובל במדינה

דכנו בהתאם לצורך וליכולת הכלכלית של בדקו ויעוימדרגות המס הקיבוציות י

 ויופחתו מדי שנה במועד האישור ,הקיבוץ במועד עדכון מדרגות המס במדינה

  . השנתי לתקציב המס הפרוגרסיבי 

עשה ניכוי בהתאם יבנוסף לניכוי מס פרוגרסיבי י :ביטוח לאומי ומס בריאות

עד המעבר . יאותלמדרגות המס המקובלות במדינה בגין ביטוח לאומי וביטוח בר

ותרו לקיבוץ יוישמשו מקורות שי, לעבודה בסטאטוס של שכירים בתאגידי הקיבוץ

, לאחר ביצוע התשלום המתחייב לביטוח לאומי לתשלומי הקיבוץ לדמי אבטלה

השלמת תשלומי חופשת לידה ותגמולי מילואים בהתאם לשכר הכלכלי הנהוג 

  .בקיבוץ
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ביטוח לאומי , הכנסה כוללת מקצבת הקיבוץפנסיונרים בעלי  :מיסוי לפנסיונרים .3

 ימוסו בהתאם למדרגות המס הנהוגות ,₪ 3,800ועבודה המגיעה לכדי מעל 

  . במדינה

ים בעבור ילדים אינן ר קצבאות ילדים וקצבאות שאֵ :רים וילדיםקצבת שאֵ  .4

  .ממוסות

 הכנסה ממקורות הון או מכל מקור אחר שאינו :הכנסה ממקורות שאינם עבודה .5

 תילקח בחשבון לחישוב המיסוי הפרוגרסיבי אם הכנסות החבר ממקורות עבודה

  .עבודה קטנים מסכום שכר המינימום במדינה

 , חבר בחופשה מאושרת מחוץ לקיבוץ לתקופה מוגבלת ומוסכמת:חבר בחופשה .6

יב בתשלום חודשי ייחו, המעונין בהמשך צבירת זכויות ותק וזכויות שיוך אחרות

 שתובא ,קבע בהחלטה נפרדתי פרוגרסיבי בשיעור שישל מס מוניציפלי ומס

 .לאישור האסיפה

ב י יחוי: ואינו בעל הכנסה מכל מקור אחרחבר שאינו עובד מבחירה אישית .7

בתשלום מס לסבסוד שירותים שהקיבוץ החליט לסבסדם במסגרת המיסוי 

 ,התק בתהליך שיוך הנכסים לא יוכרו בצורה מלאוזכויותיו לעניין הו. הפרוגרסיבי

 אם מעבודה ואם ,העובדה שבתקופת זמן נתונה החבר לא העמיד הכנסה לקיבוץו

 .תילקח בחשבון מנגנון האיזון לשיוך נכסים ,ממקור אחר

 מיסוי : במקרים הבאיםאו הכרה בהוצאות/קבעו כללים מיוחדים למיסוי ויי .8

 מיסוי הכנסת חברים ;הוצאות רכב לחברים העושים שימוש ברכב הקיבוץ

 מיסוי ;ם כיזמים עצמאים על פי הכללים הנהוגים במס הכנסה לעצמאיהפועלי

ל מוגדרות לנהגי " הכרה חלקית בהוצאות אש;החזר הוצאות רכב לעובדי חוץ

  .קואופרטיב
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  אופן הפעלתם ומימונם, רשימת השירותים: 'נספח ד

  שירותים שחובה לקיימם בקיבוץ .1

, במימון המשתמשיםלים בקיבוץ המפורטים להלן והמופע, שירותים חיוניים לקהילה

אין הכוונה (בתוך שטח הקיבוץ רות החובה יהפסקת מתן ש. רותי חובה חיונייםיוגדרו כשי

 ובלבד שהשתתפו בהצבעה , מהמצביעים51%תדרוש רוב מיוחד של ) על ידי הקיבוץ

  . למעלה ממחצית חברי הקיבוץ

 0-6 (תי החינוך לגיל הרךשירו: רותי חובה בתוך הקיבוץיהשירותים הבאים הוגדרו כש

שירותי הסעה , שירותי סיעוד ראשוניים, שירותי בריאות ברמת מרפאה קהילתית, )שנים

,  שירותי סיעודלא ניתן להפסיק מתן, 5כאמור בפרק  .שירותי אוכל, כלבו, לבריאות

  .לחברים פנסיונרים שאינם מבוטחים בביטוח סיעודי, בקיבוץ ומחוצה לו

נו י הינו שירות המשולם על יד החבר אך ה,כולל ביטוח סיעודי, םביטוח בריאות משלי

  . המתבצע באופן מרוכז על ידי הקיבוץתשלום חובה

קיום השירותים . הקיבוץ יעשה כל מאמץ לקיימם ולהפעילם במקום כשירות לחבר

 יועמדו מקורות לכיסוי ,גרעוןבמקרה של . מובטח אך ורק אם הפעלתם אינה גרעונית

 בהתאם להחלטת ,מס פרוגרסיבימאו /ממס מוניציפלי ו, שלומי משתמשים מתגרעוןה

  .האסיפה

  שירותים בתשלומי רשות .2

  . במלואם מתשלומי משתמשיםימומנו כמרכזי עלות מאוזנים ויופעלורשות הרותי יש

חגיגת , תנועת נוער) כולל חוגים תחרותיים(חוגים , תיכון, בית ספר יסודי,  גיל רך:חינוך

ט הכשרה למעֵ (לימודי מבוגרים , השכלה גבוהה, נסיעה לפולין, שיעורי עזר, בר מצווה

  ).והסבה מקצועית בתקופת המעבר

שירותי , רפואה פרטית ואלטרנטיבית,  ביטוח בריאות משלים וביטוח סיעודי:בריאות

  . טיפול פסיכולוגי, פיזיותרפיה, םימשקפי, רפואת שיניים, תרופות רגילות וכרוניות, מ"מר
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אחזקת בית , תמסגרּו, נגריה, רותי מוסךיש,  תיקון אופניים וקלנועיות:ונים ואחזקהתיק

  .אחזקת גינה, )החלה על שוכר דירה' נגרות וכד, סיוד, ביוב, מים,  חשמל:פנים הבית(

, מספרה, מכבסה ומחסן בגדים, כל בו, חדר אוכל,  כלכלה:צריכה ושירותים אישים

מכשירי חשמל של רכישה ותיקון , ציוד ביתי, הביגוד והנעל, קוסמטיקה, פדיקור

כולל חיבור לשלוחה (שיחות טלפון , מים, חשמל, גז, קיטור ואנרגיה, ואלקטרוניקה

  .ארנונה, קלנועיותבדמי שימוש , עוץ משפטייי, חתונות,  דואר ועיתונים,)ואחזקת מכשיר

  .ל וחופשות"נסיעות לחו, דלק, הסעות, רכב, קנסות, רשיון,  לימוד נהיגה:דות ונסיעותיני

  .אגרות ממשלתיות, טלוויזיה בכבלים,  אגרת טלוויזיה:אגרות

  . ביטוח סיעוד, ביטוח בריאות, ביטוח רכוש,  ביטוח אישי:ביטוח

  . תשלומי העברה מוסדיים ומקורות הקיבוץ,  ממומנים ממקורות החבר:שירותי סיעוד

  . לחייליםוי תיכון  אחזקת חדרים לתלמיד:דירות תלמידי תיכון וחיילים

, חבר( לגבי כל מבנה שאינו דירת המגורים של החבר ייגבו מהמשתמש :מרתפים/מחסנים

ט הסדרים לגבי למעֵ , לפי מחירי שוק) 'ארנונה וכד(סים ישכר דירה ומ) גורם חיצוני, ענף

  .דירות חיילים ובנים בתקופה שסמוכה לפני ואחרי הצבא

הקיבוץ יועברו במועד השינוי לבעלות החבר בבעלות שכל הטוסטוסים : טוסטוסים

, רישוי,  ויהיו בבעלותו ובאחריותו לעניין רישום בעלות,קבעיהמשתמש תמורת סכום שי

  . דלק ותיקונים, ביטוח

  . שאינו מופיע ברשימת השירותים המוניציפלייםכל שירות אחר

  .ניתן להוסיף שירותי רשות בהחלטת ועד ההנהלה * 

של  יהיאו בצמוד לעל, עילה אחת לרבעוןפההנהלה הם יעודכנו באישור תעריפי השירותי * 

  .תשומות חיצוניות

  שירותים מוניציפליים קיבוציים . 3
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המוטל בשיעור אחיד על כל חבר ובשיעור דיפרנציאלי על , המיסוי המוניציפלי הקיבוצי

ציפליים השירותים המוני מיועד לשמש מקור לכיסוי הוצאות ,ענפים ותושבים בשכירות

  :הבאים

ט שימוש למעֵ (מועדון , ספריה, הנצחה וזיכרון,  אירועי תרבות לכלל הציבור:תרבות

  .ארכיון, עלון, וידיאו, מתקני ספורט, )עשה בתשלום המשתמשי שי,לצרכים פרטיים

, ביוב, תקשורת, מים, תאורה, כבישים(אחזקת תשתיות מקומיות , נוי: תשתיות ציבוריות

, ארנונה על מבני ציבור, אחזקת מבני ציבור, שירותי קבורה,  תברואה,)מדרכות, שבילים

  .ביטחוןשמירה ו

הנהלת , פקידת דואר, מזכירות קיבוץ, מנהל משאבי אנוש,  מנהל קהילה:הנהלת קהילה

  .חשבונות קהילה

  .ביקורת פנים, ביטוח, סי תנועהימ, עוץ משפטייי, גזבר/ חשב:כלליות עסקיות

היטל ביוב , ארנונה(בים בחוק ועל פי החלטות המועצה יהמחוי: יתתשלומי מועצה אזור

  ).'וכד

 מיועד לממן את חלקם באחזקת ענפים ותושבים בשכירותהמס המוניציפלי המוטל על 

  .תשתיות הקיבוץ ואת חלקם בהוצאות הכלליות

אך ורק אם , פעילהההנהלה הי "ע, עשה אחת לרבעוןיעדכון עלויות המיסוי המוניציפלי י

יתר העדכונים יתבצעו ) 'מים וכד, חשמל: לדוגמא(ה במחיר תשומות חיצוניות יהיתה עלי

האסיפה בהחלטה ברוב רגיל יכולה להפוך שירות . אחת לשנה באישור התקציב באסיפה

  .מוניציפלי לשירות רשות

  .תקציב המיסוי המוניציפלי יובא לאישור האסיפה לקראת שנת התקציב

שירותים מוניצפלים ושירותים , שירותי רשות: ירותיםבגיבוש הסופי של סל הש

מסובסדים במיסוי פרוגרסיבי עשויים להתבצע שינויים קלים ברשימת השירותים 

  . ובנספחיהתוכניתשהוצגה לעיל ב
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  נוהל העדפת חברים במקומות עבודה: 'נספח ה

  העדפת חברים. א

  :ח מנגנון העדפה על פי הכללים הבאיםֵּת הקיבוץ יפַ 

יעדיף את חבריו בהעסקה במקומות , באמצעות מנגנון משאבי אנוש מקצועי, הקיבוץ

, ההעדפה תתאפשר אם התקיימו כל התנאים הנדרשים לאיוש המשרה. עבודה בקיבוץ

כחלק ממסלול קידום , בהווה או בפוטנציאל הניתן למימוש בפרק זמן סביר בעתיד

, כולל מבחני התאמה חיצוניםהמועמד חייב לעמוד בכל הדרישות . והכשרה לחבר קיבוץ

  .בהתאם לצורך

עשה מאמץ ליצירת העדפה לקבלת חברי קיבוץ לעבודה בענפי יבשנת המעבר הראשונה י

  . ובלבד שהתברר שקיים פוטנציאל סביר להשתלבות מוצלחת בעבודה,הקיבוץ

 בשנתיים הראשונות לקיום הסדר אורחות עשהיהפסקת עבודת חבר בענפי הקיבוץ ת

  : ש במתכונת הבאההחיים החד

 יודיע על כך ראשית לחבר בשיחה בעל ,מנהל שאינו שבע רצון מתפקוד חבר העובד בתאגיד

יבות המנהל לסיוע ולוח ימחו, השיחה תסוכם בכתב ויוגדרו הנושאים טעוני שיפור. פה

  . סיכום השיחה יועבר בכתב לעובד. זמנים מצופה לשיפור

נדרש ובכוונת המנהל הישיר להביא להפסקת אם בפרק הזמן שהוגדר לא חל השיפור ה

. על כוונתו למנהל הממונה ולמנהל משאבי האנוש בקיבוץהמנהל הישיר ידווח , העבודה

סיכום .  במתכונת המתוארת לעיל,יה עם העובדילאחר מכן יקיים המנהל הישיר שיחה שנ

  . השיחה יופנה הפעם גם למנהל הממונה ולמנהל משאבי אנוש

ה לא חל השיפור הנדרש והתקבלה החלטה בפורום ישהוגדר בשיחה השניאם בפרק הזמן 

ייקרא העובד לשיחת הפסקת העבודה עם המנהל הישיר , הניהולי הבכיר ביותר בתחום

קבע משך הזמן עד להפסקת י י, שתסוכם בכתב,בשיחת הפסקת העבודה. והמנהל הממונה

העובד יוכל לנצל את ימי . חודשים 2- חודשים ולא יפחת מ3 שלא יעלה על ,העבודה
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לא יודיעו . החופשה העומדים לזכותו לחיפוש עבודה בהסכמה ובאישור המנהל הישיר

בתקופת הריון , מחלה ממושכת, לחבר על סיום עבודתו בעת שהחבר משרת במילואים

  .מהחודש השלישי ובתקופת חופשת הלידה

בכוונה ,  כלשונו וכרוחו,חובת המנהל הישיר והממונה בתאגיד להפעיל את הנוהל ככתבו

  .להבטיח הזדמנות הוגנת לשיפור תפקוד ושמירה על מקום עבודת החבר

  מידע מוקדם לחברים.  ב

, במועד, יבטיח שוויון הזדמנויות לכל חבר קיבוץ לדעת, באחריות משאבי אנוש, הקיבוץ

. על משרות מתפנות ולהתמודד במכרזים פנימיים לפני שיפורסמו מכרזים חיצוניים

  . יועדף המועמד הפנימי,בעלי כישורים ונתונים דומים, במקרה של מועמדים חיצוני ופנימי

  מנגנונים מאפשרים ומסייעים. ג

מערכת משאבי אנוש בקיבוץ תאפשר לכל . חברים באיתור מקומות עבודהלהקיבוץ יסייע 

ולחתימה כוון לאיתור מקום עבודה סיוע והֶ , הדרכה, כניות הכשרהות, ין מידעיחבר מעונ

  .על חוזה עבודה

מערכת מקצועית להכשרה מקצועית וסיוע , באמצעות משאבי אנוש, הקיבוץ יבנה

מנגנוני הסיוע בתקופת המעבר יוגבלו . במציאת מקום עבודה לתקופת מעבר בת שנתיים

  .בזמן ותקציב שיאושר באסיפת הקיבוץ

סבה והכשרה מקצועית האחת ל תוכניתיממן , כוון מקצועיבהמלצה של גורם הֶ , הקיבוץ

במסגרת ,  הסבה והכשרהתוכנית. בתקופת המעבר) אין הכוונה ללימודים אקדמאים(

תתאפשר אך ורק בסיטואציה הכרחית של אבטלה מעבודה , התקציב להסבה מקצועית

  .ולא שינוי מקצועי מתוך בחירה אישית

ומות עבודה  לשמירה ולמציאת מק,יצירתי ומועדף, משאבי אנוש יקיימו מאמץ מיוחד

 55צור העדפה ממשית לקליטה ולהשארת בני יהקיבוץ י. 55-65חליפיים לחברים גילאי 

  .התפקידשל  ובדרישות ם ובלבד שעמדו בתנאי,ומעלה במקומות עבודה בקיבוץ
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  )קיבוץ לדוגמא( מבנה הכנסות והוצאות בתוכנית השינוי: 'נספח ו

  

  הסבר .1

 מקיבוץ אחר שעבר תהליך שינוי דומה מוצגת להלן דוגמא למבנה הכנסות והוצאות

אך , יקיאין בהצגת הדוגמא משום התחייבות ליישום זהה במדו. למודל המוצע לעיל

יק והסופי של המיסוי יהשיעור המדו. דאי שסדרי הגודל יהיו דומיםוקרוב לו

,  השינויתוכניתאם תאושר , קבעיהמיסוי המוניציפלי ותשלומי הרשות י, הפרוגרסיבי

  . תוח כלכלי מפורטלאחר ני

, לאחר מיסוי מוניציפלי,  בדוגמא להלן מוצגים שכר כלכלי ותקציב נטו:שכר ותקציב

בת הזוג / שגם בן18לושה ילדים מתחת לגיל הורים לש, לחבר עובד ולחברה עובדת

שווי נקודת זיכוי .  נקודות זיכוי5.75 – לבת הזוג,  נקודות זיכוי2.25לבן הזוג . עובדים

  . ח" ש168הוא 

  .כמו כן מוצגים תשלומי חובה ורשות במירב התחומים

  

  שכר כלכלי ותקציב   .2

  חבר  חבר  חבר  חבר  חבר  חברה  חברה  חברה  חברה  חברה  

  

  15000  10000  8500  6500  4500  14000  9500  7500  5500  3500  שכר

  6075  2770  2020  1118  418  4751  1932  932  180    יביפרוגרס

  657  412  339  241  143  608  388  290  192  94   לאומי.ב

  661  421  349  253  157  613  397  301  205  109  בריאות

  750  500  425  325  225  700  475  375  275  175  פנסיה

  8143  4103  3133  1937  943  6672  3192  1898  852  378  יםיסך ניכו

  -  -  -  -  -  685  685  685  685  685  ילדים. ק

  350  350  350  350  350  350  350  350  350  350  מוניצפלי

  

  6507  5547  5017  4213  3207  7663  6643  5937  4983  3457  תקציב
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  ) אך לא מחייבת,דוגמא מייצגת( תשלומי רשות וחובה .3

 

  הערות  )₪ (מחיר  שירות

  לחודש   350  מס מוניציפלי חברים

  לחודש   250  מס מוניציפלי פנסיונרים

  לחודש   250  רתּכמס מוניציפלי אוכלוסייה מּו

  הנחות לפנסיונרים כמקובל במועצה   2.07  ר לחודש"נונה למאר

  לא מסובסד   14.70  ארוחת צהריים

  ג"לק   3.95  כביסה וגיהוץ

     60  תספורת לאישה

     30  תספורת לגבר

  לטיפול   80  קוסמטיקה

  לא כולל חומרים  שעהל 60  שירותי תיקון ואחזקה לחבר

   אם הפנסיונר זכאי להנחהרק  שעהל 50  שירותי תיקון ואחזקה לפנסיונר

  לחודש   1,350  יהיתינוק

  לחודש   1,200  פעוטון

  לחודש   1,000  גנון

  לחודש   750  גן חובה

  לחודש   158  )'ו-'א(חינוך משלים בקיבוץ 

  לחודש   160  )'יב-'ז(חינוך משלים בקיבוץ 

  כולל יום חינוך ארוך ואגרת חינוך   352  'ב-'שכר לימוד יסודי א

  כולל יום חינוך ארוך ואגרת חינוך   392  'ו-' יסודי גשכר לימוד

  לחודש   485  שכר לימוד חטיבה עליונה ותיכון

    לפי מחיר החוג  חוגים

    לפי מחיר לשעה  שיעורי עזר בקיבוץ

  )ח"תעריף קופ(ליחידה בסיסית    9.50  תרופות

  ביטוח משלים חודשי   92  ביטוח בריאות וסיעוד למשפחה

  ביטוח משלים חודשי   46  יעוד ליחידביטוח בריאות וס

  )לא כולל השתלות ואורתודנטיה(לחודש    70  ביטוח שיניים למבוגר

  מ"ק/ח" ש1.5לענפים   מ"קל 1.00  רכב פרטי לחבר

     10  נסיעה לכיוון אחד לעיר הקרובה

    לפי צריכה  טלפון, חשמל

  י חלוקה לנפש"עפ  מים

  

  

 


