
הסדר השירותים  –מפגש ציבור 
והסדר המעבר

25-2-23



חברי הצוות

גלעד  , אריאן פוקס, אחיה עמירם, אור לוין
,  ריינמןיאיר , חיה ריכטר, הדס מורדי, אוברמן

צבי , ענר עמירם, נתי רוזנצוויג, מזל אורבאום
תמר שורק , רפא גנות, רוני רוזנצוויג, רבהון



כללי

השירותים המוצגים אינם כוללים את  
–הרווחה והחינוך , הסיעוד, שירותי הבריאות

.אותם הצגנו בנפרד



:לקהילה

,  רווחי ענפי הקהילה
העברות מתאגידים

:  מקורות הקהילה
,  קצבאות, שכר עבודה

רווחי ענפי  , פנסיות
העברות  , הקהילה

מתאגידים

:)המשפחה(לחבר 
פנסיה  /הכנסה מעבודה 

קצבאות                 /

מבט מלמעלה מקורות ושימושים בקהילה

o למימון שירותים משותפים לפי רצון החברים| ) קבוע(מס קהילה
o למימון ערבות הדדית ושירותים| ) לפי גובה הכנסה(מס פרוגרסיבי

שירותים שאינם מופרטים והשלמה  | שירותי קהילה וערבות הדדית 
ה"לתק



מרכיבי שירות מרכיבי ליבה                     
גמישים

השתתפות החבר

מהות

שירות שיש בו ערך מוסף משמעותי לחיי 
הקהילה

שירות הנוגע ישירות למרכיבי הערבות ההדדית
הרצון לתת שירות בעל איכות גבוהה מהמקובל  

.שלא יבוא על חשבון המשתמש

מרכיבי השירות  
המסובסדים שלא 

הוגדרו כליבה

מרכיבי השירות שאינם  
מסובסדים  

רוב מיוחד  שינוי

רוב רגיל או שהשירות  
יוגדר מראש כסבסוד  
מתכלה על פני מספר  

שנים

רוב רגיל או שהשירות  
יוגדר מראש כסבסוד  
מתכלה על פני מספר  

שנים

מימון
ממקורות קבועים של הקהילה שאינם מיסים  

ואינם תלויים ברווחים

מהמסים שמשלמים 
ממס הקהילה : החברים

ומס האיזון
החברים

מושגי יסוד במימון שירותים



שירותים עם מרכיב ליבה

ליבה]לא כולל חינוך ובריאות[סעיף שירות 
מס  

הערותחברקהילה
לאחר  (רב , וועדה, בית כנסת, מקווה-דת 

100%)ח מהמועצה"אש80תקבול 

תפעול ואחזקה שוטפים-מבנה חדר אוכל 
100%

תרבות וספורט
ליבה100%תרבות חגים ושכר עבודה 50%50%



שירותים במימון מס קהילה 

הערותסעיף שירות 
התחום יהיה מאוזן החל מהשנה הראשונהאוכלוסיות זמניות

אחזקת מבני ציבור
ארכיון

ארנונה מבני ציבור
בטחון

בטיחות 
ביוב

ביטוח מבנה
ביטוח קהילה
פעילות, ספרים-בית המדרש 
בית מורשת

התחום יהיה מאוזן החל מהשנה הראשונהבנין
נוי ציבורי, גן נוי כולל מים

אחזקת מקום, דואר עבודה
)השכרה/קבוצות(דירות ציבוריות 



שירותים במימון מס קהילה 

הערותסעיף שירות
)כגון השתתפות באבל(הוצאות נורמטיביות 

הוצאות עבודה וועדת חברים
]פעילות, נסיעות, כולל משרה[הנהלה קהילה 

קרן עזרה הדדיתהשתתפות בהוצאות מיוחדות של חברים

)ח"אש150-כ(שיפוץ דירות זמניות ועדת שיכון  

]מצבה, קבורה[אישי , כללי-חברה קדישא 

חצרנות

חשמל ואנרגיה קהילה

מס  , תברואה, כיבוי אש, תאורת חוץ)  [יישוב/מוניציפלי(כלליות קהילה 
משרות ניהול, א"מש, ח"הנה, ...]תנועה

חומרה במימון החברסיספרו-] תיקונים, תשתית[מחשבים 



שירותים במימון מס קהילה 

הערותסעיף שירות
מעורבות

נהג בית  

ספריה

עלון

פעילות וותיקים

צדקה

ציוד לשמחות

קליטה



שירותים במימון משולב בין  
החבר ומס קהילה 

סעיף שירות
מס 

הערותחברקהילה
50%50%ארוחות קהילתיות

יקבע מחיר לנפש70%30%למעט שעונים של הנוי) אין שעונים(מים 
השתתפות של המשתתפים70%30%פעילות וועדת צעירים



שירותים במימון מלא של החברים

הערותסעיף שירות
אחזקת ציוד חברים

ארנונה דירות חברים
)ל"חו, תכולת בית, כגון רכוש(ביטוח  חברים 

ל"ביטוח תכולה וביטוח נסיעות חו
בכפוף למנגנון בתאום עם המלוןבריכת שחיה

חבילות/מעטפות/בולים-דואר 
חידוש ציוד ואחזקה, תעריף חיוב-דירות אירוח 

בכפוף להגדרת אחריות בין החבר לקיבוץ)דירת קבע(120-דירות של חברים מתחת ל
תשמישים אישיים, ארבעת המינים-דת 

הוצאות והכנסות של החבר ללא מיסוי פנימיהחזרי מס ארהב
השלמת משכורת צבאית-ועדת צעירים 

ל מיוחד''חו
חידוש דרכונים

חידוש רשיונות אקדח



הערותסעיף שירות
,  כלומר, כל בו מאוזן החל מהשנה הראשונה לשינויכל בו

10%-עליית מחיר של כ
חריגה בגלל תקן נוסף, כ מאוזן"בדרלביאה

מיזוג וקירור
ימי עבודה, מענק, נסיעות-מילואים 
מתפרה

נגרות בית
נוי פרטי 

נייד
ללא תשלום במסלול הוותיקנקיונות וותיקים

פ החלטות הוועדות השונות"עסבסוד נסיעות ועדות

שנה שנייה , בשנה הראשונהמסוייםלבחון סבסוד )עובדים55(סבסוד נסיעות עובדי חוץ 
ואילך ללא סבסוד

,  תאונות, פחת, כביש אגרה, חניה, חברים בלבד] מ"מחיר ק[סבסוד רכב 
תוכנה, )40%(ע סדרן רכב "שכ, טסט, אחזקה, תיקונים

₪ 1.3שנה שנייה , מ"לק₪ 1שנה ראשונה לשינוי 
לא כולל (שנה שנייה מגלמת מחיר מלא . מ"לק

)חניות והשתתפות עצמית
18: שמחה כללי,...]ביקורי קרובים, אבל, שמחות[סבסוד רכב מיוחד 

.100%לוויה , 50%ואילך 19נסיעה , 80%נסיעות בכל שנה סבסוד 
שנה שנייה , שנה ראשונה כפי שנהוג ביום השינוי

).לא כולל חניות והשתתפות עצמית(מחיר מלא 

שירותים במימון מלא של החברים



הערותסעיף שירות
)מסגריה(עגלות 

הצעה להדרגה בהפרטהענף הבגד ללא מתפרה

עבודה, ניהול, אחזקה, תפעול-ענף המזון 
)לא כולל קיבוץ של פעם(ח"אש400

פדיקור  

קוסמטיקה

קנסות תעבורה 

שי לחבר חגים

לחבר] למינציה ועוד, כולל צילומים[שירותי משרד 
תברואה לחבר
תיקוני אופניים

לבחון פרטני או שוויוניתקשורת

שירותים במימון מלא של החברים



הסדר מעבר

הסדר המעבר עוסק בהגדרת תהליך הדרגתי של העברת  

כך שחלקו של הקיבוץ במימון , האחריות מהקיבוץ לתא המשפחתי 

כל זאת על מנת לאפשר  . ילך ויפחת במהלך פרק הזמן שיקבע

.הסתגלות הוגנת והערכות משפחתית להוצאות חד פעמיות

נושא רחב ובעל  . הסדר המעבר לא מטפל עדיין בסוגיית השיכון

.משקל כלכלי



מצב קיים

בפועל2021ילדמענקים לצורך הסדר מעבר
 1,231,000 70,000עוזבים

 489,000 57,000שמחות חתונה

 415,000 45,000פעימות שנתיות החל מסיום שירות סדיר4-השכלה גבוהה בגין הורים 

 186,000 16,000ג לימודים`י

 230,000 13,000שמחות בר מצווה

 74,000 5,000]  טרקטור, רכב[לימודי נהיגה 

 17,000 2,000שמחות ברית

 224,000השתלמויות חברים

 57,000עזרת קרובים

 2,923,000 208,000כ"סה



מה נכלל בהסדר

ילדמענקים לצורך הסדר מעבר
 70,000עוזבים

 57,000שמחות חתונה
 45,000השכלה גבוהה בגין הורים

172,000כ"סה

בגין בן קיבוץ אשר רק אחד מהוריו הינו חבר קיבוץ או נפטר בהיותו חבר  

למעט בן קיבוץ אשר (או הזכויות מכוח הסדר זה /קיבוץ יינתנו מחצית הסכומים ו

).'חד הורי'הוריו מוגדרים 



?איך זה עובד

₪  8,000ייזקף לזכות הוריו סך של , בגין כל שנת חיים של הבן בקיבוץ השיתופי
").  זכאות שנתית("

).X 8,000 21(₪ 168,000תקרת הזכאות 

תקרת  "יעמוד סכום הזכאות על , שנה ומעלה ביום החלת המודל21בנים שהיו בני 
. 168,000₪"  הזכאות

או השכלה  /ככל שהועברו תשלומים עבור הבן בתקופת הקיבוץ השיתופי בגין חתונה ו
.מסכום הזכאות, יקוזזו תשלומים אלו כשהם צמודים למדד, או דמי עזיבה/גבוהה ו

".סכום זכאות"אינם זכאים לקבל , ומעלה ביום החלת המודל30בנים שהיו בני 

יהיו זכאים  , שטרם קיבלו תקציב חתונה עבורם40ועד גיל 30הורים לבנים מעל גיל 
.ובתנאי שמדובר בחתונה ראשונה של הבן₪  _________ ס"לתשלום בעת חתונת בנם ע



תשלומים

ככל שתיוותר כזו לאחר  , העומדת לזכות ההורים בגין הילד, יתרת סכום הזכאות
התשלום יועבר בחמישה  . 21תשולם לאחר שהגיע הבן לגיל , ההפחתות והקיזוזים

.תשלומים שנתיים שווים

או לסך הזכאות ₪ 8,000-יהיו זכאים הוריו ל, בת למצוות/ במועד הגעת הבן 

).הנמוך מבניהם(

או סך הזכאות ₪ 16,000-ג לימודים יהיו זכאים הוריו של הבן ל"במועד תחילת י

).הנמוך מבניהם(

לא יהיו זכאים הוריהם לזכויות המוגדרות  , ילדים שייוולדו לאחר יום החלת המודל

.בהסדר זה
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