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 לעת שינוי אורחות חיים  'הסדר מעבר'

 כלכלית  היתכנות לבדיקת וכפופים סופיים אינם  והאחוזים הסכומים כל

 :מבוא .1

 שינויים המוצעים באורחות החיים של הקיבוץ.  מתייחס ונגזר מה,  המעברהסדר  .1.1

שחלקו  העברת האחריות מהקיבוץ לתא המשפחתי , כך  בהגדרת תהליך הדרגתי של  הסדר המעבר עוסק   .1.2

הסתגלות הוגנת והערכות    כל זאת על מנת לאפשר .  פרק הזמן שיקבע  במהלך פחת  יו ילך    במימון של הקיבוץ  

 להוצאות חד פעמיות. משפחתית  

    .כסיוע עבור ילדיהם   לחברים (הורים)  ומגדיר את הזכויות שיינתנההסדר  .1.3

 
 :המטר .2

בין החבר לבין    מתמשך  חיכוך  מבלי לייצר  לאורך שנים,  בקלות  מו ליישו  ולנהל יצירת הסכם שקוף ופשוט שניתן  

 הקיבוץ. 

 
 הגדרות .3

 .או מי שלפחות אחד מהוריו נפטר בהיותו חבר קיבוץ  לביאלפחות אחד מהוריו חבר קיבוץ  שמי    "בן קיבוץ" .3.1

 יום בו יופעלו ההסדרים המפורטים.    – יום החלת המודל .3.2

 . יינתנו להורים ולא לבנים הזיכוי בגין "סכום הזכאות"  .3.3

מחצית הסכומים    ויינתנבגין בן קיבוץ אשר רק אחד מהוריו הינו חבר קיבוץ או נפטר בהיותו חבר קיבוץ   .3.4

 ו/או הזכויות מכוח הסדר זה.

 יינתנו הסכומים המלאים מכוח הסדר זה. ' חד הורי'בגין בן קיבוץ אשר הוריו מוגדרים  .3.5

 . יום החלת המודלממועד  כל הסכומים המצוינים בהסדר זה צמודים למדד  .3.6

 

 (מסלול מתכלה): התקציב המדורג  .4

ייזקף    ,עד יום החלת המודלמעת לידתו או הצטרפותו ו  ,בן בקיבוץ השיתופי השל  בגין כל שנת חיים 4.1

   .")תשנתיזכאות (להלן " ₪  8,000לזכות הוריו סך של  

יעוגל הגיל כלפי  מטה,    לעניין קביעת גיל הבן, יעוגל המספר באופן  שעד חצי שנה קלנדרית  –( הערה 

 . ומעל לחצי שנה יעוגל הגיל כלפי מעלה)

נכון  ובסה"כ    שנתית'   זכאות'  מנות של   21לא יעלה על    המצטבר המקסימלי בגין בן קיבוץ    סכום הזכאות  4.2

 "). תקרת הזכאות₪ (" 168,000 החלת המודל לא יעלה סכום הזכאות עלמועד  ל

 . בסכום הזכאות השנתי ביום החלת המודלגילו מכפלת    עפ"י  יקבע  כל בן קיבוץשל הזכאות  סכום 4.3
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החלת המודל, יעמוד סכום הזכאות המחושב בגינם על "תקרת  שנה ומעלה ביום   21 שהיו בניבנים  4.4

   .₪ 168,000  -הזכאות"  

  4.6, למעט האמור בסעיף ומעלה ביום החלת המודל, אינם זכאים לקבל "סכום זכאות" 30בנים שהיו בני  4.5

 להלן. 

בעת חתונת  שטרם קיבלו תקציב חתונה עבורם, יהיו זכאים לתשלום  40ועד גיל  30הורים לבנים מעל גיל   4.6

 ע"ס_________ ₪  ובתנאי שמדובר בחתונה ראשונה של הבן.  בנם

 תבוטל זכאות זו.   40לאחר שהגיע הבן לגיל  

דמי  ו/או  השכלה גבוההו/או חתונה  בגין  בתקופת הקיבוץ השיתופיהבן  עבורתשלומים   ככל שהועברו 4.7

 , יקוזזו תשלומים אלו כשהם צמודים למדד, מסכום הזכאות. עזיבה

"חסכון   –משרד האוצר והביטוח הלאומי כגון   ( תכניות החיסכון של המדינההנובעות מכספיות זכויות  4.8

 שייכות לקיבוץ.   ,לפני יום החלת המודלעבור התקופה ש התקבלו בגין בן הקיבוץ ש  לכל ילד")

יקוזז הסכום   החלת המודל הועברו או יועברו לרשות המשפחה,  יום ככל והסכומים שהצטברו לפני 

 "סכום הזכאות".   שהועבר למשפחה

הורים  ל  יהיו שייכות  החלת המודל, לאחר יום   תקבלויש תכניות החיסכון של המדינה זכויות הנובעות מ

 . הפעלת השינוי מועדהחל מ

יתרת סכום הזכאות, העומדת לזכות ההורים בגין הילד, ככל שתיוותר כזו לאחר ההפחתות והקיזוזים,  . 4.9

 בחמישה תשלומים שנתיים שווים.  . התשלום יועבר21לאחר שהגיע הבן לגיל ם תשול

 
  הקדמת תשלומים על חשבון סכום הזכאות  .5

 ). מבניהםסך הזכאות (הנמוך  ל₪ או  8,000 -ל  יהיו זכאים הוריו ,למצוות / בת  במועד הגעת הבן 5.1

 ). מבניהם₪ או סך הזכאות (הנמוך  16,000  -תחילת י"ג לימודים יהיו זכאים הוריו של הבן לבמועד  5.2

 
 שונות .6

 . זה בהסדר  מוגדרותה, לא יהיו זכאים הוריהם לזכויות  המודל החלתלאחר יום   שייוולדו  ילדים 6.1

בנושאים: השכלה גבוהה, י"ג    החלת המודלמועד  שהתקבלו לפני  הסדר זה מחליף את החלטות הקיבוץ     6.2

מצווה, שמחות    בת/, עזרת קרובים, שמחות ברית, שמחות ברדמי עזיבה לבניםלימודים, לימודי נהיגה,  

 חתונה. 


