בס"ד

תקנון אחיד בנושא סיוע להורים חברי קיבוץ שבניהם עזבו
התקבל ע"י המזמו"ר בי"א בסיון תשנ"ג
.1

הגדרות:

1.1

"בן קיבוץ" – מי נולד להורים חברי קיבוץ או מי שהוענק לו ע"י הקיבוץ מעמד של בן קיבוץ לצורך עניין
זה .המושג מתייחס בהכללה לבנים ולבנות.

1.2

"הורים חברי קיבוץ" – מי שנתקבלו לחברות בקיבוץ בטרם מלאו לבנם  18שנה ובתנאי שהם היו חברים
בקיבוץ לפחות  10שנים.

1.3

"בן קיבוץ עוזב" – בן קיבוץ אשר הודיע על עזיבה או שהקיבוץ קיבל לגביו החלטה על אי קבלתו לקבוצה
בהתאם לתקנות האגודה.

.2

עקרונות מנחים

2.1

כל סיוע עבור בני הקיבוץ העוזבים ואשר אינו מתוף הכללים לחבר יוצא או מוצא מהקיבוץ (דמי עזיבה
ופנסיה) ,יינתן להורים אשר בעת עזיבת בניהם הינם חברי קיבוץ ובמועד שייראה להם.

2.2

"הסיוע לבן הקיבוץ" אשר הוריו נפטרו בהיותם חברי קיבוץ וכן הסיוע למי שהוענק לו ע"י מזכירות
הקיבוץ מעמד של בן קיבוץ ,או מי שהוריו עזבו לאחר שמלאו לו  18והוא נשאר בקיבוץ בתנאי בני קיבוץ
יימסר להם באמצעות מזכיר הפנים האחראי גם לתיאום מועד המסירה.

.3
3.1

עיקרי ההצעה
מענק חד פעמי בשיעור של  6פעמים "הסכום הבסיסי" (כמוגדר ב"כללים לחבר יוצא או מוצא
מהקיבוץ") ,יינתן ע"י הקיבוץ להורים עבור הבן.

3.2

ה ורים לבן אשר מילא חובתו במסגרת שנת שירות נוספת בהתאם להחלטות התנועה או שוחרר משש"נ
ע"י המוסדות המוסמכים של הקבה"ד ושהה בקבוצתו לפחות שנה לאחר תום השירות הצבאי (או לפני
גיוסו) ולמי שמסיבות בריאות או סיבות מוצדקות אחרות שוחרר משרות צבאי ומילא פרק זמן מקביל
בקיבוצו או במשימות שהוטלו עליו על ידי קיבוצו ,יינתן מענק נוסף בגובה  9פעמים ה"סכום הבסיסי".
המענקים הנ"ל יינתנו למטרות ביסוס ראשוני.

3.3

הורי בן אשר שרת במסגרת ה"שילוב" ,או שהה תקופה ארוכה של לא פחות מ 9-חודשי לימוד במסגרת
קדם צבאית (לבנים) או במסגרת לימודים תורניים אחרים ,יהיו זכאים לסיוע זה כהורים למי שעשה
שש"נ ,בתנאי שלאחר תום לימודיו או שירותו הצבאי (במקרה שלימודיו היו בשנת י"ג) שהה בקיבוצו או
במסגרת תפקידים באישור קיבוצו תקופה של לפחות  6חודשים .מי ששרת שירות מלא ב"שילוב" יהא
זכאי לסיוע זה אף אם עזב מיד עם תום השרות.

3.4

מי שהוענק לו ע"י מזכירות הקיבוץ מעמד של בן קיבוץ יהא זכאי למענק זה ( 6פעמים סכום בסיסי 9 +
פעמים סכום בסיסי) ,אם מלא חובתו במסגרת שנת שרות בהתאם להחלטות התנועה או לחילופין שהה
בקיבוצו שנה תמימה לפני גיוסו לצה"ל או לאחר תום שירותו ובאישור מוסדות התנועה .אולם אם
ההחלטה על עזיבתו היתה במהלך שרותו ו/או לא מלא חובתו במסגרת שנת שרות ועפ"י החלטות
התנועה לא יהא זכאי למענק כלשהו.

3.5

בן שעבר לקיבוץ אחר ולאחר מכן עזב את הקיבוץ הדתי ,יהיה זכאי למענק הנ"ל מקבוצת האם שלו.
במקרים אחרים תחליט ועדת החברה של התנועה בהתאם לנתונים המסוימים של כל מקרה.

3.6

תחולת מענק חד-פעמי זה תהא עד הגיע הבן לגיל  30שנה .מכאן ואילך ,עם כל שנה נוספת יפחת בסכום
בסיסי אחד עד תומו (כלומר במשך  15שנה).

3.7

מודגש כי סיוע מיוחד זה ניתן לבן בזכות היות הוריו חברי הקיבוץ.

3.8

הזכות לתוספת מענק עפ"י סעיף ג 2מוקנית למי שהשלים את תקופת שירותו כמוגדר בתקנון שש"נ (אין
זכות יחסית למי שלא השלים חובותיו).

.4

הלוואות

4.1

עפ"י פניית ההורים ובהתאם ליכולת הקיבוץ כפי שייקבע על ידו .תינתן הלוואה חד פעמית בסכום אשר
ייקבע ע"י הקיבוץ ולמטרות מוגדרות :שיכון ,הקעה לצורך פרנסה ,לימודים וכו'.

4.2

שעור ההלוואה יותאם למרה ולא יעלה על גובה של  12פעמים "הסכום הבסיסי".

4.3

מומלץ שההלוואה תיעשה באמצעות בנק או הקרן התנועתית .הקיבוץ ישא ב 1/4 – 1/3-מהוצאות
המימון לתקופה של  3-5שנים.

.5

סיוע לחתונות
בן או בת הרוצים להתחתן בקבוצה ,תערוך להם הקבוצה את החתונה .אם החתונה נערכת מחוץ לקבוצה,
תשתתף הקבוצה בהוצאות אשר לא תעלנה על הוצאות סעודת החתונה בקבוצה (לרבות מספר האורחים
המותר בקבוצה) .ההורים יהיו זכאים לתקציבים השונים הניתנים בקבוצה לרגל נישואי בן או בת.

.6

פעילות להחזרת בנים
אנו עדים לתופעה של בנים המחפשים דרכם חזרה לקבוצה לאחר שעזבו אותה וממליצים:
א .לאפשר שמירת קשר קבוע עם בנים המעוניינים בכך כמו משלוח עלון ופרסומים אחרים (בימי חג לנצל
הזדמנות להפגיש הבנים עם מוסדות הקבוצה).
ב .בנים אשר עם חזרתם יחזירו דמי עזיבה ,מענק וכו' שקיבלו מהקיבוץ ,יוחזר להם הוותק שהיה להם
בטרם עזיבתם.

.7

סיוע להורים באירוח בניהם שעזבו את הקיבוץ
הקיבוץ יצור תנאים אשר יאפשרו שמירת קשר רצוף בין ההורים לבנים ולנכדים הנמצאים מחוץ לקבוצה.
א .הקבוצה תקצה בהתאם ליכולתה ,ציוד אחר הדרוש לצרכי אירוח.
ב .הקבוצה תקבע תקציב ל חברים עבור הנכדים הנמצאים מחוץ לקבוצה וכן תממן נסיעות לביקור הבנים
והנכדים בהתאם לנוהלים שייקבעו ע"י הקבוצה.
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