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 הסכומים והאחוזים אינם סופיים וכפופים לבדיקת היתכנות כלכלית כל - הערה

 הסדר תקציב

 מבוא .1

המשך ל השאיפההסדר זה מבטא את  .שינוי אורחות החיים בקיבוץ תהליך במרכזו של מצויהסדר התקציב 

על הכנסות בית אב המבוסס , תקציב מחד .קהילההו פרטה לצמיחתועידוד הזדמנות תוך מתן  חיים בצוותא

ערבות שמירה על תפקוד מערכות קהילתיות איכותיות ועל מנגנוני  מאפשר ומאידך,מעבודה ו/או מחלף עבודה 

 .תקציב קיום הוגןו אפקטיביים הדדית

 מטרות .2

 בוץ. יהפוטנציאל האישי במסגרת חיי הקמימוש ומתן הזדמנות להרחבת עצמאות החבר  .2.1

 תפרנסות.האת כושר ה למצותעידוד חברים  .2.2

 .לכלל החברים סבירהחיים  רמתשיאפשרו  ערבות הדדית מנגנוני של ותפקודם קיומם .2.3

 ודאות ובטחון. לחברים במסלול הוותיק שיבטיח מנגנון תקצוב יצירת  .2.4

 .בקיבוץ בין בתי האב ים ברמת החייםשמירה על פערים סביר .2.5

 החוסן הכלכלי כך שיישמר ,מאוזן כלכליתתקציבי הסדר קיום ופיתוח קהילה איכותית בכפוף ל .2.6

 .של הקיבוץ לאורך זמן והחברתי

 

 הגדרות .3

חבר/ת  וכן, וילדיו מועמד אויחיד חבר קיבוץ  או וילדיהם ,בני זוג חברי קיבוץ או מועמדים "בית אב" 

 .קיבוץ שבן זוגם אינם חברי קיבוץ

בקיבוץ על עדכוניו מעת לעת. נכון למועד אישור הסדר  החל בהתאם להוראות הסדר הפנסיה "גיל פרישה"

 לגבר ואישה. 67גיל  –זה 

תקבולים, מכל מין וסוג שהוא, מעבודה ו/או ממשלח יד ו/או מכל עסק/יזמות או עיסוק  "הכנסה ברוטו"

פדיון ימי חופשה, ימי מחלה, דמי אחר ומחלף עבודה, לרבות תקבולים מכוחם, ובין היתר, 

, (לרבות קצבת זקנה) הבראה, מענקים, בונוסים, תוספות ייחודיות, תגמולים, קצבאות

גמלה שהיא חלף , קצבאות שארים מהמוסד לביטוח לאומיקצבת פנסיה, פנסיית שארים, 

 למותקרנות השת, שכר עבודה, דמי אבטלה, פיצוי בגין אבדן כושר עבודה או תקציב מעבודה

 . )למעט עובדי משרד החינוך(

לא יכללו, קצבאות ייעודיות כגון קצבת  –מובהר שבגדר "הכנסה ברוטו" לצורך הסדר זה 

שאינם חלף  וכן, תגמולים ממשרד הביטחון קצבאות ילדים,ניידות, שירותים מיוחדים, 

   הכנסה.

בניכוי תשלומי החובה עפ"י חוקי מדינת ישראל )מס הכנסה, הכנסה ברוטו )כהגדרתה לעיל(  "הכנסה נטו"

המתחייבות בהתאם  הפרשות בניכוי ביטוח לאומי, מס בריאות והפרשות לפנסיה( וכן,
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)למעט עובדי  לקרן השתלמותו )ככל שהן מעבר לקבוע בדין( להחלטות הקיבוץ לעניין פנסיה

  .משרד החינוך(

פנויה של  "הכנסה

 בית האב"

  מעת לעת. שיתעדכןההכנסה נטו )כהגדרתה לעיל( בניכוי מס קהילה, כפי 

"הכנסה פנויה 

 לתקן של בית האב"

 " )כהגדרתו להלן(.בית אב"תקן כשהיא מחולקת ב"ההכנסה הפנויה של בית האב" 

  .טרם מועד השינוי מי שהתקבל למועמדות בהתאם להחלטות הקיבוץ "מועמד"

ת "מועד הפעל

 "השינוי

ובכפוף לאישור האסיפה  ,השינוי הסדר יופעלוהלאה המועד שלפי החלטת האסיפה ממנו 

  .השינוי מודלקודם לכן את 

מועד החלטת האסיפה הכללית על שינוי אורחות החיים בקיבוץ ואישור חוברת שינוי  "מועד השינוי"

 אורחות החיים על הסדריה.

 :)כגון משותפים קהילתיים מועמד לשם מימון שירותיםהיטל אחיד המוטל על כל חבר או  "מס קהילה"

בין אם צרכו את השירותים או חלק מהם ובין  (, בית כנסת, מרחב ציבוריאוכל דרחינוך, ח

אם לאו. השירותים הכלולים בסל השירותים ותעריף התשלום בגינם ייקבעו במסגרת 

 .הכלליתהתקציב השנתי, שיאושר באסיפה 

פרוגרסיבי פנימי המוטל על ההכנסה פנויה לתקן של בית האב )כהגדרתה להלן(. שיעור מס  "מס איזון"

  .באישור האסיפה והמס ומדרגותיו יקבע

"סכום מינימום 

 למס איזון"

 ההכנסה הפנויה המינימאלית לתקן של בית אב לצורכי ניכוי מס איזון.

 " בהסדר זה.בית אבכקבוע בטבלת "תקן  "אבבית "תקן 

שהכנסתו הפנויה לתקן של בית אב תהא  קבע בהחלטת האסיפה, אשר ככל יבש"ח, ש סכום "תק"ה"

בגובה תהיה פנויה לתקן ה תוהכנסש כך"השלמת הכנסה" ל ממנו יהיה זכאי בית האבנמוכה 

 התק"ה. 

תערך  ,השלמה לתק"ה בלבדזכאות ללצורך בחינת הההכנסה ברוטו של בית האב חישוב 

  .להלן 5בהתאם לכללים האמורים בפרק 

"תקציב פנוי מתוקן 

 לבית אב"

 הכנסה פנויה לתקן של בית אב בניכוי מס איזון או בתוספת השלמה לתק"ה, לפי העניין.

"תקציב מחיה של 

  בית האב"

תקציב פנוי מתוקן לבית אב בניכוי היטל לקרן לעזרה הדדית ובתוספת קצבאות ייעודיות 

 וכן תגמולים ממשרד הביטחון, קצבאות ילדיםמיוחדים, כגון קצבת ניידות, שירותים 

 שאינם חלף הכנסה.

"תקנות הערבות 

 ההדדית"

 2005 -תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, תשס"ו 
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 אופן חישוב תקציב המחייה של בית האב  .4

 כללי: 

דיווח מלא על כלל הכנסותיו ברוטו, כהגדרתן להלן, חובת  ,וכן חובת ההתפרנסותמוטלת חבר בגיל העבודה על 

 . הקיבוץוהנחיות , בהתאם להחלטות לקיבוץ כאמורהכנסותיו  מלוא העברתו

תקנון הקיבוץ על כל המשתמע מכך.  תהפרכ וייחשב לקיבוץהכנסות או אי העברת מלוא החובת הדיווח  הפרת

ובין היתר,  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקיבוץ יהא רשאי להפעיל כנגד החבר סנקציות, בהתאם להחלטותיו

הפסקת חברותו והוצאתו מהקיבוץ. זאת,  ועד כדי ו/או סבסודם, שירותיםמהחבר קבלת יהא רשאי למנוע 

נכות ו/או לקזז כספים שהחבר לא העביר לקיבוץ כאמור מכל סכום שיגיע לחבר מכל בנוסף לזכות הקיבוץ ל

 מקור שהוא.

 בכפוף למילוי חובת החבר כמפורט לעיל יהא זכאי החבר לתקציב מחייה כמפורט להלן. 

 ההכנסות והניכויים כדלקמן: את יש לחשב על מנת לחשב את תקציב המחייה של בית אב .4.1

ראשית תחושב הכנסתו נטו של בית האב, וזאת לאחר ניכוי תשלומי החובה עפ"י חוקי מדינת  .4.1.1

וכן, בניכוי מההכנסה ברוטו ישראל )מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות והפרשות לפנסיה( 

הפרשות המתחייבות בהתאם להחלטות הקיבוץ לעניין פנסיה )ככל שהן מעבר לקבוע בדין( ולקרן 

  .השתלמות

מס קהילה, כפי שייקבע מעת לעת ע"י האסיפה הכללית. הסכום  ההכנסתו נטו של בית האב ינוכמ .4.1.2

הנותר בידי בית האב לאחר ניכוי התשלומים הפנימיים כאמור, יהווה את הכנסתו הפנויה של בית 

 האב.

 טבלה הבאה:המקדמים המפורטים ב" שיתבסס על בית אבלכל בית אב יחושב "תקן  .4.1.3

 בית אבטבלת חישוב  התקן                                    

 תקן ילד של מועמד/חבר              תקן מועמד/חבר קיבוץ

 0.8 עד כניסתו לגן משרד החינוך  1  חבר אחד בזוג

 רווק/גרוש/אלמן ללא ילדיםחבר יחיד 
1.3 

מכניסתו לגן משרד החינוך עד  

 סיום תיכון
0.5 

 0.15 שנים 4מסיום תיכון לתקופה של    1.5 גרוש עם ילדיםחבר יחיד 

 0.1 בוגר ללא מגבלת גיל  65.1 חבר יחיד אלמן עם ילדים 

    1.75 חבר חד הורי

 

 קןתלצורך חישוב  'יחיד'חבר כדייר קבע, ייחשב  'לב לביאב'חבר שבן זוגו החבר שוהה  .4.1.3.1

 . בית אב

כמפורט בהסדר בריאות, סיעוד יהיה זכאי לתוספת תקציב  'סיעוד ביתי'מקבל הבית אב  .4.1.3.2

 . סכום זה יועבר לתקציב החבר ללא מיסוי.עובד זרכל  בגין אחזקת ורווחה 
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לא יהיה ניתן לעשות , השפעות המודל והזדמנות לבחון את הליך מעבר מוסדר על מנת לאפשר .4.1.4

השינוי, אלא  הפעלת ממועד ( השנים הראשונותשלוש) 3במהלך  'בית אבתקן 'בטבלת שינויים 

  .מבין המצביעים בעד ונגד שני שלישמ של למעלה  ברוב

וסיף לה)מהמצביעים בעד ונגד.  %60, ברוב של בית אבתקן , ניתן לשנות את טבלת שנים 3בחלוף 

 מקרא של רוב נדרש במגוון נושאים(

הווה את "ההכנסה מ", בית אב"תקן הבהפנויה של בית האב"  ההכנסה"המנה שתתקבל מחלוקת  .4.1.5

 הפנויה לתקן של בית האב". 

תק"ה, כפי שייקבע ע"י  –בית אב שהכנסתו הפנויה לתקן נמוכה מתקציב קיום הוגן  .4.1.5.1

עד לגובה ( יקבל השלמה ₪ 3,250של האסיפה הכללית )נכון למועד אישור הסדר זה, סך 

 להלן.  5תק"ה, בכפוף לתנאים המצטברים הקבועים בסעיף 

בית האב שהכנסתו הפנויה לתקן גבוהה מ"סכום מינימום למס איזון", כפי שייקבע ע"י  .4.1.5.2

 'מס איזון'(, ינוכה ₪ 3,500האסיפה הכללית )נכון למועד אישור הסדר זה  סך של  

 מהכנסתו הפנויה לתקן של בית האב. 

ממנו אך נמוכה מ"סכום מינימום  הבית אב שהכנסתו הפנויה לתקן שווה לתק"ה או גבוה .4.1.5.3

למס איזון",  לא יהיה זכאי להשלמה לתק"ה ומנגד לא ינוכה מהכנסתו הפנויה לתקן של 

 בית האב מס איזון.

לעיל  4.1.5.3עד  4.1.5.1ההכנסה שתיוותר בידי בית האב בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיפים  .4.1.6

 ". התקציב הפנוי המתוקן לבית האבתהווה את "

מהתקציב הפנוי המתוקן לבית האב ינוכה היטל לקרן עזרה הדדית בשיעור שייקבע מעת לעת )נכון  .4.1.7

 מהתקציב הפנוי המתוקן לבית האב(.  1%למועד אישור הסדר זה, 

 :קצבאות ייעודיות כגוןלאחר הניכויים דלעיל יתווספו ליתרת התקציב הפנוי המתוקן לבית אב  .4.1.8

, ככל שבית האב וכן, תגמולים ממשרד הביטחון קצבאות ילדים,קצבת ניידות, שירותים מיוחדים, 

  זכאי להם.

קצבאות ייעודיות   ובתוספתהיטל עזרה הדדית,  בניכויסכום זה )תקציב פנוי מתוקן לבית האב  .4.1.9

, תגמולים ממשרד הביטחון מהווה את קצבאות ילדיםכגון קצבת ניידות, קצבת שירותים, 

 ".תקציב המחיה של בית האב"

תשלומים בגין שירותים שונים או מוצרים שונים שיצרכו ע"י  ינוכותקציב המחייה של בית האב מ .4.1.10

אחזקת בית הקשורות בהוצאות שוטפות , בית האב )ואינם כלולים במסגרת מס קהילה( וכן

 .וכיו"בארנונה, חשמל, מים  :המגורים, לרבות בגין
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  השלמה לתקציב קיום הוגן )תק"ה( .5

 -תק"ה  צוות .5.1

נציג נציג ועדת חברים, ו , מנהל/ת מש"א,מנהל/ת קהילה - חבריםהצוות יהיה מורכב מארבעה  .5.1.1

  .ציבור

תפקידים מהקיבוץ ו/או ביועצים חיצוניים  בממלאיהצוות רשאי להסתייע לצורך קבלת החלטותיו  .5.1.2

 ולקבל כל מידע שיידרש לו.

תק"ה. הזכאות תיבחן ע"י בסמכות צוות תק"ה לקבוע זכאותו של בית אב להשלמה לתקציב  .5.1.3

הצוות בהתאם להוראות הסדר זה, לרבות קיומם של כלל התנאים המצטברים הנדרשים כמפורט 

 .בהסדר זה

 הצוות רשאי להתחשב בנסיבות פרטניות מיוחדות. .5.1.4

ולפחות אחת צוות תק"ה ישוב וייבחן זכאותו של בית אב שאושרה לו השלמה לתק"ה מעת לעת  .5.1.5

 לחצי שנה.

 יועבר לוועדת חברים. הצוות החלטת על ערעור .5.1.6

ההכנסה ברוטו של בית האב תכלול את כלל הכנסותיו  ( בלבד)ולצורך זה לצורך בחינת ההשלמה לתק"ה  .5.2

קצבאות  קצבאות ילדים,, של בית האב )על יחידיו לרבות הכנסותיו של בן זוג שאינו חבר הקיבוץ(, לרבות

)על יחידיו לרבות של בן זוג שאינו נכסים של בית האב , תגמולים ממשרד הביטחון וכן הכנסות ושארים

הכל, כך שהשלמת הספקת צרכי  .מכל מקור שהוא, לרבות מרווחים שיחולקו ע"י הקיבוץ חבר הקיבוץ(

  החברים שבגיל העבודה או בגיל פרישה לפי העניין לא תפחת מהקבוע בתקנות הערבות הדדית.

לא תכלול קצבאות נכות, קצבאות צרכים מיוחדים,  ההכנסה ברוטו לצורך בחינת השלמה לתק"ה

 קצבאות ניידות וכיו"ב.

 השלמה לתק"ה תינתן בכפוף לתנאים המצטברים הקבועים להלן:  .5.3

 .מתגורר בקיבוץ ומקיים את כל החלטות הקיבוץבמלואו בית האב  .5.3.1

פנה בכתב לצוות תק"ה בבקשה לקבלת השלמת הכנסה מטעמו מי שאו  בית האבהתקבלה פניה מ .5.3.2

 לתקציב תק"ה. 

 –דא כי יצוות תק"ה בחן וו .5.3.3

 .השתכרותו יכולת את ממצה החבר .5.3.3.1

 :כגון, שלישיים צדדים כלפי לרבות, נכס או הכנסה כל לקבלת זכויותיו את ממצה החבר .5.3.3.2

 "ב.וכיו לאומי ביטוח, ומוסדותיה המדינה, לשעבר זוג בן, זוג בן

על יחידיו )לרבות בן זוג שאינו חבר הקיבוץ( הצהיר על מלוא נכסיו והכנסותיו  בית האב .5.3.3.3

וכן מקיים את חובותיו בדבר  ,מכל מקור שהוא, לרבות הכנסותיו ברוטו כהגדרתן לעיל

  דיווח והעברת מלוא הכנסותיו לקופת הקיבוץ, בהתאם להחלטות הקיבוץ.
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)לרבות  חתםוכן  ,על ידוככל שאלו נדרשו  ואסמכתאות לקיבוץ מסמכיםהעביר בית האב  .5.3.3.4

הקיבוץ, לרבות הצהרת הון וכתב שהעביר בן זוג שאינו חבר הקיבוץ( על מסמכים בנוסח 

 .ויתור על סודיות בכל הקשור לחשבונות הבנק של בית האב ולנכסיו האחרים

להציע לחבר מקום עבודה בקיבוץ על פי צרכי הקיבוץ, בכפוף להתאמתו לתפקיד. אי יפעל  הקיבוץ .5.3.4

 בהשלמה לתק"ה.  להיעזר בית האבזכות ב תפגע עד כדי ביטולקבלת הצעת הקיבוץ לעבודה 

חברה שעובדת במשרה חלקית ע"פ החלטות בעיל, ככל שמדובר ל 5.3.3.1על אף האמור בסעיף  .5.3.5

 הבאות:המעבר , יחולו הוראות הקיבוץ טרם השינוי וטרם הגיעה לגיל פרישה

)ע"פ טבלת  תהא זכאית להשלמה לתק"ה  – ומעלה ביום השינוי 62בגיל  הותיק החבר .5.3.5.1

בתוספת קצבת אזרח ותיק )בהנחה שנמשכה(. כמו כן, תהא זכאית להשלמה  התקנים(

 .בית אבלזכאות לתק"ה במסגרת תחשיב 

חבר שמעסיקו מאפשר פרישה מוקדמת והקדמת תשלום הפנסיה )כדוגמת עובדי משרד  .5.3.5.2

החינוך ומשרד הביטחון(, תיחשב הפנסיה המוקדמת המתקבלת בידי החבר כהכנסת 

בודה ויחולו עליה ההסדרים לגבי הכנסות חבר בגיל העבודה, עד הגיע החבר לגיל ע

פרישה. הקיבוץ רשאי לפי הצורך לדרוש מהחבר להמשיך להפריש הפרשות פנסיוניות 

 בהתאם להוראות הסדר זה, עד הגיעו לגיל פרישה.

  ע"פ חוק. , גיל הפרישה יהיה צמוד לגיל פרישת חובהמיום השינויהחל  .5.3.5.3

  פרודיםזוגות  .6

, הן כאשר שניהם חד הורי(כ)לא  גרושכיחיד  הפרודים כל אחד מבני הזוגלעניין חישוב תקן בית אב יחושב  .6.1

 חברי קיבוץ ובין אם רק אחד מהם חבר קיבוץ.

  .תקני הילדים ביניהםיחולקו חברי הקיבוץ, שניהם אשר  פרודיםבני זוג  .6.2

הם יעבירו בקשה מוסכמת או  אם למעט בין שניהם. שווהחלוקה  –לחלוקת תקני הילדים מחדל  ברירת

 .תראח מפורשבדין הקובע -פסק

דמי מזונות, ייחשבו דמי זכאי/ת לקבל,  או ,ומקבל/ת נותר חבר קיבוץ  שנפרדואחד מבני הזוג  רק כאשר .6.3

 המזונות כהכנסה של החבר/ה לצרכי חישוב השלמה לתקציב תק"ה ותקני הילדים יחושבו כמחצית.

, בית אבתקן  הקיבוץ חבר קיבוץ, יחושב לחבר וחבר קיבוץ ומשלם דמי מזונות למי שאינ הפרודכאשר  .6.4

 .על בסיס תקן מלא לילדיו ותשלום המזונות יהיה על חשבונו

לתבוע את המזונות מהביטוח  ההורה עלמתקשה לגבות פסק דין למזונות,  חבר הקיבוץ במידה וההורה .6.5

הלאומי, אשר תובע את ההחזר מההורה השני. חברים שינקטו בהליכים של תביעת מזונות מהביטוח 

סיוע בגובה המזונות המובטחים על ידי להם ת תל , אשר יהיה רשאיהלאומי, יהיו רשאים לפנות לקיבוץ

הקיבוץ, מהביטוח הלאומי או הביטוח הלאומי. עם קבלת סכום המזונות בגין תקופת הסיוע של 

 מהגרוש/ה עצמו, ישיב החבר לקיבוץ את הסכומים ששולמו על ידי הקיבוץ. 

הקיבוץ  –זוגו לשעבר או מהביטוח הלאומי  /בתהזכאי למזונות אך מסרב לתבוע מזונות מבן פרוד חבר .6.6

 לסיפוק כמקור, להתקבל יכולים שהיו המזונות שווי את, הקיבוץ שיפוטו שלבחשבון, לפי מיטב  יביא

 .הפרוד החבר צרכי
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 "הוותיק"המסלול  .7

יהא בית האב )שישים( שנים במועד השינוי,  60 -שהיה חבר קיבוץ במועד השינוי ומלאו לו יותר מ מי .7.1

 .הוותיקלהצטרף למסלול (, או בכל עת לאחר מכן של שני בני הזוג )במועד הסמוך לגיל פרישה זכאי לבחור

 .תא משפחתינה של בית אב ולא ניתן לפצל בין שני בני זוג באותו יה הוותיקההצטרפות למסלול   .7.2

ביחס לכלל בתי באותה עת  הנוהגלהסדר תקציב פעם אחת זכאי לעבור  הוותיקלמסלול  שנכנסבית האב  .7.3

 יהיה רשאי לעשות מהלך זה פעם אחת ובתנאי שחלף . ככל שירצה לחזור למסלול הוותיקבקיבוץהאב 

 מעת כניסתו להסדר התקציב הכללי. רבעון אחד לפחות 

 כל ההודעות על מעבר ממסלול למסלול יימסרו בכתב.

פעם אחת לעבור למסלול הוותיק כפי שיחול באותה עת בקיבוץ זכאי בית האב הנמצא בהסדר התקציב  .7.4

 ובכפוף למתן הודעה בכתב, ורק לאחר רבעון אחד לפחות, יוכל לחזור פעם אחת להסדר התקציב.

 יחולו ההוראות שלהלן: הוותיקצטרף למסלול על חבר שה .7.5

  ₪ _______ -"( בגובה של כהתקציב המובטח)"חודשי "תקציב מובטח"  זכאי לקבלחבר ה .7.5.1

 ₪ __________ -( לזוג חברים לאחר גיל פרישה וכ__________________)

 ( לחבר בודד לאחר גיל פרישה. ______________________)

הקיבוץ את צרכי הבריאות, הרווחה והסיעוד באותם התנאים הנהוגים החבר זכאי לקבל מ .7.5.2

 ____ בנספח מפורטכעל פי החלטות הקיבוץ הקיימות  השינוי,הפעלת מועד בקיבוץ טרם 

 .הבריאות, הרווחה והסיעודהסדר ל

יעביר לרשות הקיבוץ את כל הכנסותיו מעבודה ומחלף עבודה,  שבחר במסלול הוותיק, החבר .7.5.3

מהמוסד לביטוח לאומי, קצבאות שאירים, ביטוח מנהלים, וכל הכנסה ו/או מקור אחר בעלי 

 אופי פנסיוני ולא יהיה זכאי למשוך כספים כלשהם ממקורות אלו.

לגיל פרישה, יבצע החבר גילוי נאות על כל מקורותיו הפנסיוניים, בהתאם  בהגיעוככל חבר,  .7.5.4

לדרישות הקיבוץ וכן, יבצע את כל הפעולות ויחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך מימוש 

 . להם הוא זכאיכלל המקורות הפנסיוניים 

מקורותיו  ייתן לקיבוץ או למי מטעמו, ייפוי כוח לצורך קבלת מידע על החברככל החברים,  .7.5.5

 יפוי כוח למסלקה הפנסיונית בנוסח שיידרש ע"י הקיבוץ.יהפנסיוניים, לרבות 

בריאות  ןהפרטות נוספות מעבר לקבוע בהסדר השירותים )שאינ על יוחלטלאחר מועד הפעלת השינוי אם  .7.6

 נכון למועד השינוי, יוגדל התקציב המובטח בהתאם לעלות הצריכה הממוצעת של רכיבים אלו ורווחה(

  .בקרב החברים במסלול הוותיק

  .סים על ידי הקיבוץיעל התקציב המובטח כאמור לעיל לא יוטלו מ .7.7

כלל החברים המשתתפים  במקדים של רוב רגיל מקר אישור יידרש 'מסלול ותיק'פרק הוראות שינוי ל .7.8

  .בהצבעה

תתקיים הצבעה נוספת בקרב החברים הנמצאים במסלול הוותיק , בהצבעה המקדימהבאם אושר השינוי 

  .מהמשתתפים בהצבעה)שני שליש(  2/3של  נדרש אישורובה 
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  מס איזון  .8

מקורות אחרים, נוסף על  תקציבי  כמקורו תק"ה )לזכאים לכך(ללמימון ההשלמות  מיועדמס האיזון  .8.1

 שירותים למימון גם לשמש יוכל ,לכך מעבר. 'מיוחדים צרכים בעלי' עבור נדרשיםה תקציביםה תהשלמל

  ויאושר באסיפת הקיבוץ. נוספים של הקהילה, על פי סדר עדיפויות שיוגדר

 יבוצע באופן הבא מס האיזון שיוטל על בית אב,  חישוב .8.2

המס המצטבר לתקן, על בסיס ההכנסה הפנויה לתקן של בית האב )הכנסה פנויה של חישוב   .8.2.1

 ( בהתאם למדרגות המס כקבוע בטבלה להלן. אבהבית בית אב חלקי תקן 

 של בית האב. במספר התקנים "המס המצטבר לתקן" של בית האב יוכפל  .8.2.2

 קמןל 8.10 בסעיףדרך החישוב המחשת ראה דוגמא ל .8.3

שרד החינוך( חברים שמועסקים במהפרשות מעביד לקרן השתלמות )למעט הפרשות לקרן השתלמות של  .8.4

 ייחשבו הכנסה לצורך חישוב מס איזון. 

 בעת פדיון קרן ההשתלמות לא ייחשב הפדיון כהכנסה למס איזון.  .8.5

 מדרגות מס האיזון מפורטים בטבלה הבאה: .8.6

הכנסה פנויה לתקן של 

 בית אב
גובה 

 המדרגה

מדרגת 

 % -מס ב

  ₪ -סה"כ מס ב

 למדרגה לתקן

סה"כ מס 

  ₪ -מצטבר ב

 -עד  -מ  לתקן

₪  0  3,500 ₪  3,500 ₪  0%  ₪ 0.0 ₪  0 

501,3 ₪  750,3 ₪  ₪  250  15% ₪  37.5 ₪  37.5 

₪  3,751 ₪  4,000 ₪  250 25% ₪  62.5 ₪  100 

 ₪ 4,001  ₪ 4,250  ₪ 250 35% ₪  87.5 187.5 ₪  

₪  4,251 ₪  4,500 ₪  250  45%  ₪ 112.5 300 ₪  

   55%   ומעלה  ₪ 4,501

 
 

לא יהיה ניתן לעשות שינויים השפעות המודל,  והזדמנות לבחון את הליך מעבר מוסדר על מנת לאפשר .8.7

 ( השנים הראשונות ממועד הפעלת השינוי, אלא ברובשלוש) 3במהלך מדרגות מס האיזון ושיעוריו בטבלת 

  .שני שליש מבין המצביעים בעד ונגדמ של למעלה 

 רגיל.ברוב מדרגות מס האיזון ושיעוריו , ניתן לשנות את טבלת שנים 3בחלוף 
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ביחס לשנה  מול התחשבנות שנתית ויקבעו סופיתמס האיזון יחשבו כתשלומי מקדמות תשלומי  .8.8

למען  בית האב יזוכה או יחויב בתקציבו בהתאם לתוצאות ההתחשבנות השנתית.דרית החולפת. נהקל

 בנוגע לתשלומי תק"ה.הסר ספק, לא תהיה התחשבנות שנתית 

 

 

 

 הקיבוץ שהוציא הכולל הסכום על לחבריו הקיבוץ ידווחבמסגרת הדיווח השנתי על הוצאות הקהילה,  .8.9

האב בקיבוץ אשר  בתי כמות על כןלצורך השלמה לתקציב קיום הוגן )תק"ה( במהלך השנה החולפת ו

 . )ללא פירוט זהות בתי האב( במהלך השנה החולפת "הלתקקיבלו השלמה 

 :חישוב מס איזון)להמחשה בלבד( של דרך דוגמא  .8.10

 

 סיום תיכון 1ביסודי ובתיכון,  2בגן,  1 :ילדים 4זוג +  –דוגמא המתייחסת למשפחה ה

 

 הערות פרמטר נוסחת החישוב הסעיף

 4.1.3עפ"י טבלה בסעיף  3.55 1+  1+  0.7+  0.6+  0.15+0.1 תקן בית אב

 הכנסה פנויה של בית אב
הכנסת בית אב )שני בני הזוג( 

 לאחר ניכוי מס קהילה אחיד
20,000 ₪  

   ₪ 5,633  3.55מחולק ב  ₪ 20,000 הכנסה פנויה לתקן בית אב

 8.6 טבלה בסעיףעפ"י    חישוב מדרגות המס

  0 לא חל מס 3,500עד לסך של  פנויה לתקן בגין הכנסה

   ₪ x 15% 37.5  ₪ 250 ₪ 3,750לבין  ₪ 3,501בגין הכנסה בין 

   ₪ x 25% 62.5  ₪ 250 ₪ 4,000לבין  ₪ 3,751בגין הכנסה בין 

   ₪ x 35% 87.5  ₪ 250 ₪ 4,250לבין  ₪ 4,001בגין הכנסה בין 

   ₪ x 45% 112.5  ₪ 250 ₪ 4,500לבין  ₪ 4,251בגין הכנסה בין 

   ₪ x 55%  622.6  ₪ 1,132  ₪ 5,633לבין  ₪ 4,501בגין הכנסה של 

   ₪ 922.6  סה"כ מס מצטבר לתקן

 שתשלם המשפחה האיזוןמס 
המס המצטבר לתקן מוכפל 

 במספר התקנים במשפחה
3,275 ₪  922.6 ₪  x 3.55 תקנים 
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  תרשים זרימה להמחשת הסדר תקציב

 

השלמה  
 לתק"ה  

 

אין  -נשאר כמו שהוא
השלמה לתקציב תק"ה ואין  

 חיוב במס איזון 

  בית אבחלוקה בתקן ה
ובחינת ההכנסה הפנויה  

 לתקן של בית אב

 הכנסה נטו של בית אב

   ₪_______מס קהילה אחיד לחבר 

 

 ההכנסה הפנויה של בית אב

 

 תקציב פנוי מתוקן לבית אב

 תקציב מחיה של בית אב

תשלום על שירותים או מוצרים שנצרכו בקיבוץ, 
 כולל ארנונה לפי תקנות המועצה האזורית

 "תלוש פנימי"  
 + הכנסה ברוטו

 הפרשה לפנסיה-
 מס הכנסה-
 )הפרשת עובד(קרן השתלמות -
 ביטוח לאומי ובריאות-

 הכנסה נטו             

 

 לחשבון המשפחה  

 "תלוש פנימי"  
 + הכנסה ברוטו

 הפרשה לפנסיה-
 מס הכנסה-
 (עובדהפרשת קרן השתלמות )-
 ביטוח לאומי ובריאות-

 הכנסה נטו             

מנגנון 

ערבות  

 הדדית

)תק"ה(, שר"מ, קצבת ניידות, קצבאות ייעודיות למימון  קצבאות ילדים
 צרכים מיוחדים, משרד הביטחון )לתק"ה(

 
  

 מס איזון 

  ₪ 3,500 -מעל ל
בהכנסה הפנויה  
 לתקן של המשפחה

 

בין רמת הבסיס  
 לרמה שתיקבע  

  ₪ 3,250 -מתחת ל
בהכנסה הפנויה  

 לתקן של המשפחה

מהתקציב הפנוי המתוקן לבית אב   1%העברת 
 לקרן עזרה הדדית  

 

לחברים שהגיעו לגיל פרישה 
)במסלול רגיל/ לא במסלול  

 (הוותיק
 + פנסיית מטרה  

 + תוספת יחיד  
 +בט"ל(פנסיה) קצבת שארים+ 

 + קצבת זקנה
 + הכנסה ברוטו )אם קיימת(

 מס הכנסה -
 ביטוח לאומי ובריאות -

 הכנסה נטו לחבר בגיל פרישה


