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 המטרה .1
 
 

ת של הקיבוץ שמירה על מסגרת קיבוצית המבטיחה בעלות משותפ .א

 וחבריו על נכסי הקיבוץ.

הבטחת עצמאות כלכלית וצמיחה לאורך זמן של הפרט, יחידה  .ב

 משפחתית, ענפי הקהילה והמערכות היצרניות.

חבר הקיבוץ יהיה בן חורין בתכנון אורחות חייו הכנסותיו  .ג

 והוצאותיו.

הבטחת קיום מכובד והוגן לאוכלוסיית הפנסיונרים ואוכלוסיות  .ד

 ידי המוסד לביטוח לאומי. מוכרות על

 גידול וצמיחה דמוגרפית באמצעות בנים חוזרים ותושבים חדשים. .ה

שמירה על סביבת חיים אטרקטיבית ואיכותית תרבותית, חברתית  .ו

 ופיזית.

לשילוב ונגישות במערכות החינוך לילדים מתן הזדמנות שווה  .ז

 הפורמלי. 



 / 

 השיטה -שינוי אורחות חיים . 2

לגיבוש ויישום תכנית לשינוי אורחות החיים בקיבוץ ולהתייעלות ניהול תהליך כולל 

 מערכות השירותים. 

תכנית השינוי באורחות החיים שעקרונותיה וסמכויות הניהול, המפורטים להלן, 

על פי הנחיות הרשם לאישור מוקדם לתכניות תאושר באסיפת הקיבוץ ברוב הנדרש 

 סיומה יוחלט על שינויי התקנון הנדרשים. תכנית השינוי תופעל לשנת ניסיון וב שינוי.

הנהלת הקהילה בסיוע מנחי תכנית  -התהליך ינוהל על ידי ממלאי תפקידים בקיבוץ 

 השינוי. 

 מושגי יסוד

יצירת הפרדה ארגונית, ניהולית, משפטית,  -הפרדת עסק מקהילה .א

פיננסית, גזברית בין הפעילות היצרנית3עסקית לבין הפעילות 

ית, תוך שמירה על מנגנון המבטיח רווחה לקיבוץ הקהילתית3חברת

 ולחברים מתוצאות הפעילות העסקית.

שיוך נכסי הקיבוץ: בית המגורים לחבר. פרות הנכסים  -שיוך נכסים .ב

מתבצע במנגנון איזון הבתים היצרנים ונכסי הון לחברים ולקיבוץ. שיוך 

ודל הלוקח בחשבון, ותק , נכסים פיננסים שנצברו מעבודת החבר, ג

 וכד'. , ערכו השמאיהבית

מרכז פעילות יצרני3עסקי החייב לעמוד ברווח המצופה  -מרכז רווח .ג

 בתחום.

 מרכז שרות קהילתי החייב לאזן את תקציבו ממקורותיו. -מרכז עלות .ד

אחריות החבר להתפרנסותו ברמה שתקיים אותו  -חובת התפרנסות .ה

 ואת משפחתו בגיל העבודה ובגיל הפנסיה.
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שכר העבודה הנהוג בתחום ספציפי והנגזר מידע,  -יאלישכר כלכלי ר .ו

 ניסיון, אחריות וכללי ביקוש והיצע בשוק העבודה במדינת ישראל

 .ובאזור

תנאי העסקה לעניין שעות עבודה, חופשה, הבראה,  -תנאי העסקה .ז

מחלה, חגים, שעות נוספות, חופשת לידה, חופשות מיוחדות, מילואים 

בסקטור י עבודה בתחום העיסוק הרלוונטי כנהוג וכמקובל בהסכמיהיו 

במדינת ישראל. חברי קיבוץ העובדים בענפי הקיבוץ יחתמו על  הפרטי

 הסכם עבודה אישי.

עלות שכר עבודה בתוספת כל הוצאות המעביד בגין  -עלות עבודה .ח

 תנאים סוציאליים והטבות אחרות לעובד.

ד השוואת מעמד החבר העוב -העסקת חברים כשכירים בקיבוץ .ט

 בתאגידי הקיבוץ למעמד עובד חוץ לעניין זכויות וחובות בביטוח לאומי.

הפרשות עובד ומעביד מהשכר ברוטו המבטיחות  -תנאים סוציאליים .י

 מקורות לפנסיה, אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וכד'.

קצבת הפנסיה של חבר קיבוץ בגיל  -תקציב קיום קיבוצי לפנסיונר .יא

 יטוח הלאומי והפנסיה הקיבוצית.הפנסיה המורכבת מקצבת הב

חברים בגיל העבודה בעלי מוגבלות, קבועה או  -אוכלוסיות מוכרות .יב

זמנית, להתפרנס ומגבלות זו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי ו3או 

מוסד ממשלתי מוסמך.)במונח מוגבלות קבועה הכוונה לזכאות לקצבת 

 זמנית ולדמי אבטלה(נכות קבועה. במונח מוגבלות זמנית הכוונה לנכות 

השלמת קצבת המוסד לביטוח  -תקציב קיום לאוכלוסיות מוכרות .יג

במועד קבלת ההחלטה על  שכר מינימום במדינת ישראל, ל לאומי 

 השינוי.
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תקציבים מוגדרים, ממקורות הקיבוץ, לסיוע למשפחות  -תקציבי סיוע .יד

הוריות המוכרות על -אלמנים ומשפחות חד-מרובות ילדים, לאלמנות

 די המוסד לביטוח לאומי.י

ומועברת  18קצבה הניתנת לאם בגין ילדים עד גיל  -קצבאות ילדים .טו

 לאם המשפחה כחלק מההכנסה ואינה ממוסה במס קיבוצי.

נחשבות כחלק וגמלאות הניתנות על ידי המוסד  -קצבאות ביטוח לאומי .טז

 מהכנסת החבר.

ון הקיבוץ ישלים את מחויבותו לכיסוי הגרע -גירעון אקטוארי .יז

לחברי הקיבוץ פנסיונרים  לתשלומי פנסיה /400האקטוארי עד מרץ 

 .וחברים בגיל העבודה

מס קיבוצי פנימי המוטל על הכנסה על פי כללי מס  -מיסוי פרוגרסיבי .יח

הכנסה של מדינת ישראל. המס מוטל על הכנסה מעבודה של חבר בגיל 

ר שולי, והכנסת גמלאי . ההכנסה ממוסה בשיעו , פנסיונר עובדהעבודה

ייחודי לקיבוץ, העולה ככל שרמת ההכנסה עולה. מקורות המס 

משמשים בעיקר לקרנות סיוע הדדי וסבסוד שירותים חיוניים וערכיים 

 לקיבוץ. 

על  המוטל ומס דיפרנציאלי ,מס אחיד לחבר קיבוץ -מיסוי מוניצפלי .יט

ענפי הקיבוץ ושוכרי דירות בקיבוץ, המיועד לאחזקת התשתיות 

 מוניציפליות של הקיבוץ.–הקהילתיות

תשלום כלכלי מלא בעבור שרות הניתן על ידי  -הפרטת שירותים .כ

 הקיבוץ שלא במסגרת השירותים המוניציפליים.

שירותים קיבוציים המופעלים כמרכזי עלות מאוזנים  -שירותי רשות .כא

 וממומנים מתשלומי משתמשים.
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חלטת שירותים שחובה לקיימם בשטח הקיבוץ ורק ה -שירותי חובה .כב

 אסיפה מוסמכת להחליט על הפסקת מתן השרות בשטח הקיבוץ.

מנגנון תעסוקה ייחודי לפנסיונרים היוצר  -תעסוקת פנסיונרים .כג

בשכר כלכלי מלא בתפקיד כלכלי נדרש.  - 1הזדמנות לעבודה כמפורט: 

תעסוקה  - 3תעסוקה ייעודית לפנסיונרים בתמורה מוגדרת.  - 2

 בהתנדבות.

ועד ההנהלה יביא לאישור האסיפה את בעלי  - מינוי לתפקידים .כד

והיה ויוחלט על מינוי   מנהל עסקי מנהל קהילה, התפקידים הבאים: 

. בעלי התפקידים האחרים בקיבוץ מתמנים בהליך יו"ר הנהלה כלכלית

גיוס, מיון והחלטה בניהול ובאחריות הנהלת התחום הספציפי: כלכלי, 

דים בקיבוץ בפרסום מידע פומבי קהילתי. ראשיתו של הליך גיוס לתפקי

 לחברי הקיבוץ בדבר המשרה המוצעת. 

מזכירות הקיבוץ המורכבת מהנהלת הקהילה וההנהלה  -ועד הנהלה .כה

מנהל ה  .ועד נבחר לקיבוץ בהתאם לתקנון האגודההכלכלית ומשמשת 

  .עסקי מרכז את עבודת ועד ההנהלהה

ת את הפעילות מינויה מאושר באסיפת הקיבוץ ומנהל -הנהלה כלכלית .כו

 הכלכלית של הקיבוץ. 

מינויה מאושר באסיפת  הקיבוץ ומנהלת את הפעילות  –הנהלת קהילה  .כז

 הקהילתית של הקיבוץ.

פורום ממלאי תפקידים: מנהל קהילה, גזבר, מנהל  -הנהלה פעילה  .כח

, המנהל את המערכת הקיבוצית ביומיום מנהל עסקימשאבי אנוש ו

 וי באורחות החיים. ומהווה ועדה ליישום תכנית השינ

 פקח על ביצוע ועדה ממונה על ידי ועד הנהלה ותפקידה ל -ועדת הנחות .כט

 .למתן הנחות בהתאם לכללים בתכנית השינוי קריטריוניםה
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ועדה נבחרת  על פי תקנון האגודות השיתופיות והכפופה  -ועדת ביקורת .ל

לאסיפה שתפקידה לבצע בקרה על פעילות מוסדות האגודה, בין היתר 

 אמצעות מבקר פנים חיצוני.ב

מצבי קרן לעזרה הדדית למקרי חירום בריאותיים ו -קרן לעזרה הדדית .לא

ממומנת מהמיסוי הפרוגרסיבי  שיוגדרו בתקנון. הקרן אחריםמצוקה 

 ומנוהלת בנפרד מהמערכת הכספית הקיבוצית ועל פי תקנון הקרן.

 יישום תכנית השינוי בתלושי הכנסה ודפי תקציב -מודל "יבש" .לב

 ניסיוניים במקביל להמשך הפעלת מערכת התקציב הישנה.

 שלושה - יםיחודשים המתחילה כחודש 5תקופה בת  -תקופת הסתגלות .לג

לאחר אישור תכנית השינוי באסיפה וקביעת תקני כוח האדם במערכות 

העבודה הקהילתיות בקיבוץ. בתקופה זו ישא הקיבוץ בעלות התקציב, 

בר שעבודתו הופסקה בעקבות במודל הישן ובמודל החדש, של ח

 התאמת מערך העבודה בקיבוץ לשינוי באורחות החיים.

 .  מבנה האחזקות3

הפעילות העסקית תופרד לחלוטין מהפעילות הקהילתית )שירותי הקיבוץ(  .א

שדה נחמיה אחזקות  –נפרד  תאגיד אחזקותל כל הפעילות עסקית תועבר 

ינוהל על ידי הנהלה  בבעלות הקיבוץ. התאגיד בקיבוץ  -אגש"ח בע"מ 

, נפרדת ממוסדות הקיבוץ )האסיפה התאגיד כלכלית, בראשות יו"ר

והמזכירות(. אסיפת קיבוץ תשמש כאסיפת נציגי בעלי מניות וסמכויותיה 

 בתקנון תאגיד האחזקות שאושר באסיפת הקיבוץ. ותוגדרמ

ובכפיפות  הקהילה תבניהול הנהל הקהילה תנוהל כמערכת כלכלית נפרדת .ב

 ד הנהלה ואסיפת הקיבוץ. לוע
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 התייעלות כלכלית. 4

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

 הנדרשת בתחומו לאורך זמן ויעמוד במחויבויות לקיבוץ.

 מרכז פעילות קהילתי יפעל כמרכז עלות מאוזן תקציבית ממקורותיו בלבד. .ב

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

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

 שינוי פרסונלי וכד' ובמקרה הצורך סגירת הפעילות. 

הנהלת תחום ) כלכלי 3 קהילתי ( תהיה אחראית לקיום מסודר ושיטתי של  .ד

 מערך בקרה ודיווח תקופתיים.

אישור תכנית עבודה גיבוש וכל תחום אחראית על: ההנהלה הרלוונטית ב .ה

שנתית, תקציב, מאזנים ודוחות תקופתיים, תכנית השקעות, רכישת ציוד, 

הגשת מאזנים ודוחות חצי שנתיים ושנתיים  הסכמי עבודה, עלויות שכר וכד'.

 לאישור האסיפה. הגשת תקציב הקהילה לאישור האסיפה.

 

 שינויעקרונות תכנית ה -אורחות חיים .5

 התפרנסות והכנסה כלכלית 5.1

חבר בגיל העבודה אחראי ומחויב להתפרנסות שתקיים באופן עצמאי אותו  .א

להבטחת  ,ואת בני ביתו, למציאת מקום עבודה, לשמירה על מקום עבודה

, לביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח הפנסיה המיועדים לקצבתמקורות ה

 . בריאות משלים וסיעוד

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

כל חבר קיבוץ מחויב להעביר את מלוא הכנסתו מעבודה ו3או יזמות )על כל  .ג

. חבר ישירות מקופת המשלם לקופת הקיבוץמרכיביה(, מגמלה ומפנסיה, 

שלא ינהג כך יופעלו נגדו הסנקציות המתחייבות בתקנון הקיבוץ, עד להפסקת 
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צאתו מהקיבוץ ו3או אי שיוך בית המגורים ו3או אי השתתפות חברותו והו

 רות הנכסים.יבחלוקת פ

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

 ממוסות במיסוי קיבוצי פנימי )מיסוי פרוגרסיבי(.

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

רות נכסי הקיבוץ, מתשלומי פנסיה ומכל גמלה אחרת יי, מפהביטוח הלאומ

ומהווה מקור לאחזקת החבר ומשפחתו:  בני הזוג, ילדים, חיילים סטודנטים 

 והורים תלויים.

 עבודה 5.2

בענפים היצרניים ובענפי השרות, עבודה  -לכל תפקיד בקיבוץ  שכר כלכלי: .ו

ע שכר כלכלי ריאלי על יקב -במשרה מלאה, עבודה חלקית, עבודה בתורנויות 

ידי איש מקצוע חיצוני בתחום השכר, בהתאם לנהוג ולמקובל בתחום 

העיסוק בשוק העבודה, ונגזר מאופי התפקיד וניסיון בתפקיד. לא יתקיים כל 

דיון בשכר הכלכלי לפני תום שנה מיישום בפועל של תכנית השינוי. בתום שנה 

רמים האחראים והענף, ליישום השינוי יקבע השכר הכלכלי ברמת הגו

 במגזר היצרני והקהילתי. בועדות שכר במנגנוני השכר שיקבעו

שעות העבודה, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, שעות  תנאי העסקה: .ז

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

שה תיגזר, . מכסת ימי ההבראה וימי החופהפרטי בתחום העיסוק הספציפי

 בקיבוץ. בעבודתוכנהוג בהסכמי העבודה בשוק הפרטי, מוותק החבר 

עם הפעלת תכנית השינוי תעמוד לזכותו של כל חבר, בגין יתרת ימי חופש 

ותק החבר בעבודתו ולבהתאם  שנתיים  מהעבר, מכסת ימי חופשה של עד 

מי חופשה י 28ימים(. ניתן לצבור עד  42ימים מקסימום  14בקיבוץ )מינימום 

 אין פדיון ימי חופש.לא כולל יתרת הזכות בגין העבר. 
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לעת יתקיימו התנאים להעסקת חברים בתאגידי הקיבוץ העסקה כשכירים:  .ח

 כשכירים ועם השלמת מהלך הפיכת ענפי הקיבוץ לתאגידים נפרדים,

יהפכו כל חברי הקיבוץ העובדים  ובהתאם להחלטת מוסדות הקיבוץ,

רים לכל דבר ועניין, כולל צבירת זכויות אישיות בתאגידי הקיבוץ לשכי

 בביטוח לאומי.

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

החבר, לקופות הייעודיות את מלוא התנאים הסוציאליים: פנסיה, אובדן 

כושר עבודה, קרן השתלמות )כנגזר מהיתכנות כלכלית(  וכיוצ"ב, כנהוג 

 ם העיסוק.בתחו

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

הלאומי הנהוגים במדינת ישראל גם על חברי קיבוץ פנסיונרים ואוכלוסיות 

. משמעות הדבר שאין תשלום גמלאות בקיבוץ ומחוצה לומוכרות העובדים 

 ביטוח לאומי לחבר עובד מעבר למותר בחוק.

העסקה של קרובי משפחה מדרגה ראשונה  תיאסר  חה:העסקת קרובי משפ .יא

  .באותו מקום עבודהישירה בכפיפות ניהולית 

ימי עבודה במהלך שנת הלימודים, המהווים חלק מתוכנית  נוער:-עבודת בני .יב

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

תמורה בהתאם לתעריפים הנהוגים ומועד, במקומות נדרשים כלכלית, יהיו ב

 לנוער עובד ולומד ובהפרשות לביטוח לאומי בהתאם.

 

 פנסיה ופנסיונרים 5.3

פנסיה,  –יובטח תקציב קיום קיבוצי אחיד  פנסיה: -תקציב קיום לפנסיונר  .יג

 5/לחבר בגיל הפנסיה שצבר בקיבוץ את מלוא שנות הותק המזכות לפנסיה )

תקציב הקיום הפנסיוני לא כולל קצבת ביטוח  .(55שנות עבודה( בגיל פרישה )
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ש"ח לחודש לפנסיונר בזוג, ובסך  20//,  בסך 1.1.04 -לאומי, יהיה, נכון ל 

)הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים  ש"ח לחודש לפנסיונר בודד 820/

לצרכן(. ניתן להגדיל את גובה הפנסיה באם המקורות הפנסיונים יאפשרו 

ותק ולחבר שלא צבר את מלוא שנות ה ה החודשית.העלאת שיעור הפנסי

שנה( תחושב הזכאות לפי הנוסחה: סך הפנסיה  5/המזכות לפנסיה מלאה )

כפול מספר שנות  5/ -)לא כולל מרכיב הביטוח הלאומי( לחבר לחודש לחלק ל

שנות  40הוותק שצבר עד מועד יישום תכנית השינוי )לדוגמא: חבר שצבר 

"ח לחדש, אזי הפנסיה החודשית שלו תהיה בסך ש 20//ותק, והפנסיה 

נשים, העובדות בקיבוץ ומחוצה לו ויצאו או ייצאו ש"ח(.  1908=  203/5//*40

שנות עבודה, יהיו זכאיות  5/, אך צברו 50לפנסיה בגיל  בהחלטת מעביד

לפנסיה קיבוצית ממקורות הקיבוץ וממקורות חוץ. יעשה כל מאמץ לאפשר 

 .55עד גיל המשך עבודה לחברות 

 –תקציב חבר פנסיונר יורכב מתקציב הקיום  מחויבות לתקציב לפנסיונרים: .יד

פנסיות, יעמדו  –וקצבת הביטוח הלאומי. תקציבי הקיום לפנסיונרים  ,פנסיה

בראש סדר העדיפויות של הקיבוץ לפני כל מחויבות ושירות אחר. תקציבי 

, רך הקיבוץ לחבריומקרנות פנסיה שעפנסיות, יהיו  –הקיום לפנסיונרים 

מהכנסות מענפים יצרניים ו3או מהכנסות מנכסים הוניים או פיזיים של 

 הקיבוץ ו3או מתשלומי פנסיה לחברים שעבדו מחוץ לקיבוץ.

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

יב קיום הפעלת התכנית, יכנסו לקופת הקיבוץ וישמשו מקור לתשלום תקצ

 פנסיה, לפנסיונרים. –אחיד 

הנחות הניתנות על ידי המועצה האזורית ו3או המדינה  הנחות לפנסיונרים: .טז

 לפנסיונרים יינתנו גם לחברים פנסיונרים בקיבוץ.

  ./400יושלם עד מרץ  גירעון אקטוארי: .יז
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הקיבוץ יספק לחברים שאינם מבוטחים בביטוח סיעודי  שירותי סיעוד: .יח

 על פי הכללים הבאים:שירותי סיעוד 

 90%. חברים השוהים בבית סיעודי, בקיבוץ ומחוצה לו, יעבירו לקיבוץ  1 

)תקציב קיום קיבוצי, פנסיה, חלוקת רווחים  השוטפתמהכנסתם הכוללת 

בקיבוץ, שכ"ד, רנטה, גמלה, תמלוגי משרד הביטחון, וכד'( לכיסוי עלות אחזקתם 

. כמו כן יילקחו בחשבון על עלות זאת(לא מ –)בכל מקרה  התקנית בבית סיעודי

חברים שהעמידו בעבר לקיבוץ  הכנסות מנכסים משפחתיים מחוץ לקיבוץ.

כספי פיצויים וירושות, יהיו הם ובני משפחתם מקרבה  –"הלוואות מותנות" 

ראשונית זכאים לשרותיי בית סיעודי ללא תשלום עד גובה הקרן העומדת לרשות 

ת מועברות במלואם למימון הוצאות הסיעוד של הכנסות מקוד בריאו החבר.

 הקיבוץ.

מהקיבוץ בבתיהם בקיבוץ, יעבירו  ושיקום לים שירותי סיעודחברים המקב .4

שצרכו את קצבאות הסיעוד הייעודיות לקיבוץ ובנוסף ישלמו בעבור השירותים 

לצורך חישוב בהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי ההנהלה הפעילה. בפועל 

לעיל לעניין הבית  1ו בחשבון כל ההכנסות כאמור בסעיף הכנסתם יילקח

  הסיעודי.

העובדים במקום עבודה  55מעל גיל  . פנסיונריםא :תעסוקת פנסיונרים .יט

בתפקיד נדרש )כלומר: אם יפסיקו את עבודתם תאויש המשרה על ידי עובד 

. פנסיונרים העובדים באחר בשכר כלכלי מלא( יקבלו שכר כלכלי מלא. 

תעסוקה שהוגדרו מראש כתעסוקה ייחודית לפנסיונרים בלבד,  במקומות

יוגדרו בקהילה מקומות ג. ש"ח.  500סך  עדיקבלו גמול תעסוקה לפנסיונר, 

גמול תעסוקה לפנסיונר עובד מתוסף  תעסוקה בהתנדבות לפנסיונרים.

 לתקציב הפנסיונר.

 

 



 1/ 

 לאוכלוסיות מוכרות בביטוח הלאומי רשתות בטחון  5.4

לאחר תום תקופת ההסתגלות ועד  לה לחברים העובדים בקיבוץ:דמי אבט .כ

למועד העסקת החברים בקיבוץ כשכירים ועיגון זכויות לדמי אבטלה 

ותגמולים אחרים דרך הביטוח הלאומי, יובטח תקציב קיום לחברים בגיל 

העבודה במצבי פיטורין בלבד, כנהוג בתשלום דמי אבטלה במדינה הן לעניין 

ידאגו חברים העובדים מחוץ לקיבוץ הן לעניין התקופה. גובה התשלום ו

 .להבטיח ולקבל דמי אבטלה כחוק

: השלמת תקציב מעבר לקצבת הבטחת תקציב קיום לאוכלוסיות מוכרות .כא

שכר  הביטוח הלאומי )לא כולל קצובת נסיעה ושירותים מיוחדים( לרמת 

ל בן ברמת ההכנסה ש ברמת הזכאות, , בהתחשבבמדינת ישראל מינימום

סעיף א', כך שסך כל  1הזוג והכנסה ממקורות אחרים כמפורט בנספח ב' פרק 

ים השכר הממוצע במדינת ימפעמ 75%ההכנסה המשפחתית לא תעלה על 

ישראל. תקציב קיום יוענק אך ורק לחברים בגיל העבודה שאינם מתפרנסים 

וחוסר יכולתם להתפרנס הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי או מוסד 

משלתי מוסמך. בנוסף לתקציב הקיום יוגדר שיעור ההנחות שינתן מ

 לאוכלוסיות מוכרות במיסוי מוניצפלי ובשירותים אחרים. 

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

תקציב למשפחות מרובות ילדים ולמשפחות חד הוריות, המוכרות על ידי 

ולתשלומי חינוך לילדים. רמת  אלמנות ויתומיםל המוסד לביטוח לאומי,

 הסיוע תיגזר מרמת ההכנסה המשפחתית. פרוט בנספח ב'.
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 מיסוי קיבוצי 5.5

מעבודה בגיל עבודה ו3או הכנסת גמלאי  הכנסת חבר מס קיבוצי פרוגרסיבי: .כג

עפ"י מודל  הכנסת גמלאי , תמוסה פרוגרסיבית במיסוי קיבוצי פנימי,3או ו

 )שיעור המס עולה ככל שרמת ההכנסה עולה(.ינת ישראל מס הכנסה במד

 פרוט בנספח ג'.

בנוסף למס הקיבוצי הפרוגרסיבי לעיל יגבה  ביטוח לאומי ומס בריאות: .כד

ביטוח לאומי ומס בריאות מחבר העובד בקיבוץ במתכונת הפרוגרסיבית 

 הנהוגה במדינת ישראל. מקורות אלו הנם חלק מהמס הפרוגרסיבי.

המורכב ממס קיבוצי פרוגרסיבי, תשלומי ביטוח  גרסיבי:המיסוי הפרו .כה

וישמש  לאומי ומס בריאות, ישמור על רמת פערים סבירה בתקציבי החברים

 לשימושים המפורטים להלן:

מקורות המיסוי הפרוגרסיבי מיועדים להבטיח  שימושי המס הפרוגרסיבי: .כו

 את המחויבויות והשימושים הכללים  הבאים: 

ומצבי מצוקה אחרים, כמוגדר  מצבי חירום בריאותייםסיוע הדדי ל ןקר (1

 . בתקנון המצ"ב כנספח  י'

 תמיכה באוכלוסיות מוכרות.  (2

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

 כשכירים לכל דבר. 

השתתפות בסבסוד השירותים והתשלומים הבאים בהתאם להחלטת  (4

 אסיפה: 

 אחות,  הפעלת כוח אדם במערכת בריאות מעבר לתקני קופת חולים ) .א

, נהג ער"ן (, סבסוד תרופות כרוניות מעבר לתשלום מזכירה רפואיתרופאה, 

קופ"ח לפנסיונרים החיים מפנסיה בלבד, טיפול פריפריאלי  לקשישים, 

 .רכישת קלנועיות, שיקום לאוכלוסיות מוכרות
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 .השתתפות בסבסוד הבית הסיעודי .ב

 תשלום דמי עזיבה. .ג

 קרן לביטוח סיעודי לחברי קיבוץ שחברת הביטוח לא הסכימה לבטחם. .ד

 ריכוז גיל רך. .ה

 ריכוז חינוך. .ו

בטיפול פסיכולוגי לילדים, לשנת מעבר אחת,  33%השתתפות עד תקרה של  .ז

למשפחות ברמת הכנסה הנמוכה מסכום מוגדר, ) כפי שיוחלט כמפורט 

טיפולים חודשים  3עד תקרת הוצאה של בהכנת התקציב הפרוגרסיבי (, ו

 לתקופה של עד חצי שנה. 

 הכשרה הסבה מקצועית בתקופת מעבר, כמפורט בנספח ה'. .ח

השתתפות בסבסוד שירותים אישיים בחינוך בהתחשב ברמת ההכנסה  .ט

מההכנסה הפנויה  33%המשפחתית. הגבלת הוצאה לחינוך פורמלי לעד 

 יף כה' לעיל.לאחר תשלום מס פרוגרסיבי כהגדרתו בסע

, על פי קביעת ועדת השמה השתתפות בעלויות מיוחדות בחינוך מיוחד .י

מעבר לעלות הרגילה של אחזקת ילד במערכת החינוך ובהתחשב  חיצונית,

, כאמור בסעיף לעיל בדבר הוצאה לחינוך של עד ברמת ההכנסה המשפחתית

 .מן ההכנסה הפנויה 33%

לתקופת  לבנים הלומדים כיום, בלבד השתתפות בשכר לימוד אוניברסיטאי  .יא

שעבדו בקיבוץ במשך שנה  לזכאים הנוכחייםמעבר מוגדרת, של שנתיים 

זכאים שעבדו בקיבוץ במשך שנה שלמה  הקיים. הבנים על פי הסדר שלמה,

 2על פי הסדר הבנים הקיים ואינם לומדים יקבלו סכום כסף הזהה לשכר 

  שנות לימוד.

ים הלומדים כיום כאמור בסעיף מ"ה השתתפות בשכר לימוד בלבד לחבר .יב

 להלן  .
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השתתפות בסבסוד שירותים נוספים ובלבד שהתקבלה על כך החלטה ברוב  .יג

 מחברי הקיבוץ. 53%של 

השימושים המפורטים המתוכננים  ** אישור תקציב המס הפרוגרסיבי:

בתקציב המיסוי הפרוגרסיבי, יתקבלו כהחלטה נפרדת באסיפה, ברוב רגיל. 

יב שנתי שוטף יבוצע עדכון מחדש של המיסוי הפרוגרסיבי וסדר באישור תקצ

 העדיפויות ויקבעו: שיעורי המיסוי, מקורות ושימושים. 

. כל התקציב הפרוגרסיבי יבחן כל שנה במטרה ששיעור המס יופחת כל שנה

 עוד לא התקבלה החלטה חדשה באסיפה תהיה ההחלטה הקודמת תקפה.

שייעודו מוניציפלי -מיסוי קהילתיציבו החבר יפריש מתק מס מוניציפלי: .כז

אחזקת התשתית החברתית והפיזית של הקיבוץ. פרוט בנספח ד'. המיסוי 

ש"ח לחודש, לכל  50/המוניציפלי יהיה אחיד, ושיעורו לא יעלה על סך של 

חבר מתפרנס ולכל חבר בחופשה מוכרת המחזיק את דירתו ברשותו. 

ח לאומי ישלמו מיסוי מוניציפלי אוכלוסיות מוכרות על ידי המוסד לביטו

מופחת בהנחה שתקבע. התקציב המוניציפלי השנתי המפורט יאושר באסיפה 

ברוב רגיל. התקציב המוניציפלי יבחן כל שנה במטרה ששיעור המס לחבר 

 יופחת כל שנה.

ישלמו מיסוי  הענפים היצרניים, ענפי השרות ודירות מושכרות לתושבים .כח

 גזר מאופי והיקף הפעילות.מוניציפלי דיפרנציאלי, נ

 

 הפרטת שירותים 5.5

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

 בפועל.

הפנימיים והחיצוניים ותשלומי החובה )ארנונה, חשמל,  -כל השירותים לחבר  .ל

מים, גז, טלפון, טלוויזיה וכיוצ"ב(, יופרטו ויתנהלו כמרכזי רווח3עלות 
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מתשלומי משתמשים, ממיסוי פרוגרסיבי, ממיסוי מוניצפלי מאוזנים 

ומתשלומי העברה ממשלתיים ואזוריים. ראה פרוט של רשימת השירותים, 

 .מתכונת הפעלתם ומימונם בנספח ד'

 תקציב והכנסה פנויה 5.5

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

בקיבוץ, תועבר כהכנסה פנויה לחשבון  מוניציפלי, תשלום בעבור שירותים

 בנק של החבר. 

  

      

 תרשים זרימה     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שכר ברוטו

 מס פרוגרסיבי

 ביטוח לאומי ומס בריאות

 הפרשות עובד לתנאים סוציאליים

 מס מוניציפלי

 תשלומי רשות לקיבוץ

 ברהעברה לחשבון הבנק של הח

תוספת קצבת ביטוח 
לאומי וקצבאות 

 שאינן ממוסות אחרות
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 מחויבות הענפים היצרנים ונכסי ההון 5.5

הפעילות היצרנית והמקורות מנכסים הוניים יעמדו במחויבות הבאות:  .לב

, ן חוזרהו , החזר כולל הפרשה לתנאים סוציאלים תשלום שכר כלכלי מלא

קצבאות קיום לפנסיונרים, תשלום מסים מוניציפליים, הפרשה נורמטיבית 

לפחת, תכנית השקעות, ויצירת הון עצמי נורמטיבי כנדרש בתחום הפעילות. 

רווחים יחולקו רק לאחר עמידה בכל המחויבויות המפורטות בסעיף זה 

 ובסעיף לד'.

 

 משאבי אנוש 5.5

ת מקומות עבודה, להעדפת חברים בקבלת יקבע מנגנון סיוע לחברים במציא .לג

מקומות עבודה בקיבוץ ויקבעו כללים להפסקת עבודתו של חבר בקיבוץ 

 ובמפעליו. ראה פרוט בנספח ה'.

 

 שיוך בתים ו רות הנכסיםישיוך פ 5.13

לאחר מילוי כל  שיוך פירות נכסי הקיבוץ )תקציבים עודפים(:-קרן ותק  .לד

של הפעילות היצרנית, )כמפורט בסעיף  ההתחייבויות החיצוניות והפנימיות

 לב' לעיל( והקיבוץ, ועמידה במחויבות השנתית להסדר בנים ולימודי מבוגרים

תקציבים עודפים –. תעשה חלוקת רווחים כפי שהוגדרו בתכנית השינוי

בשלב א' לכיסוי מלוא ההתחייבויות רות הנכסים היצרניים וההוניים. ימפ

 מי העזיבה המעודכן של הקיבוץ על פי ההסדר לדעזיבה הלדמי 

המקור  עד למועד יישום תכנית השינוי., למעט ה"קצבה"  15.11.55מן ה 

   רווחים, והכנסות הוניות.' להלן  וכאמור בסעיף ל שיוך הבתיםיהיה, בנוסף ל

רווחים שנתיים, בהתאם לתוצאות  בשלב ב'לאחר השלמת המהלך לעיל יוקצו 

לפחות  50%ברים ולקהילה במתכונת הבאה: העסקיות השנתיות, לחלוקה לח

לחברים והיתרה לקהילה לצרכיי השקעה בפיתוח ותשתיות בלבד, ולא 
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לצרכים שוטפים ו3או כיסוי גירעונות שוטפים. הכנסת החבר מחלוקת פירות 

ניתן במועד חלוקת  תהיה ממוסה במיסוי קיבוצי פרוגרסיבי.בשלב ב' הנכסים 

ל שיעורי המס הפרוגרסיבי הספציפי בגין הרווחים לבחון קביעה מחדש ש

 רווחי פירות הנכסים.

רות הפעילות היצרנית והנכסים ההוניים על פי יבשלב ב' יחולקו רווחים מפ

 הבא:קריטריון ה

הניתנות לצבירה עד גיל שנה  0/ -רות הנכסים ישיא הותק בשלב ב' לעניין פ

כולל  תכנית השינוי תיו. חלוקת פירות הנכסים לאחר השלמת מלוא מחויבו55

 תתבצע בשלב ב' במתכונת הבאה: עד היום הקובע, ,המחויבות לדמי עזיבה

I. 20%  הנותרים לפי ותק   50%  –באופן שוויוני לכל חבר קיבוץ ו

 שנות ותק. 0/ עד תקרת הממשיך להצטבר גם אחרי היום הקובע 

ותק נמשכת אך ורק לצורך הבלבדי והיחיד של חלוקת וצבירת ה

 מקרן פירות הנכסים.רווחים 

II. לבני חברים החל מהשנה זכאות להשתתפות בפירות הנכסים מוקנית 

 ותק בקיבוץ. שנות שלוששצבר  נקלט לאחר לחברו ראשונה לחברות בקיבוץה

III.  מהיום הקובע ישלמו נקלטים חדשים הון אגודה בכללים שיקבעו ויאושרו

 באסיפה במועד מאוחר יותר.

ן מפורט לשיוך בתי החברים נספח ט'. מצ"ב תקנו שיוך בתי החברים:  .לה

בנושאים הבאים: הערכת שווי בתים, פרצלציה, מנגנון איזון, התקנון עוסק 

שחרור משעבודים והסבת משכנתאות על פי זכאות הוותק. שיוך בתי החברים 

בהתאם למסמך העקרונות הכלליים לרישום בתים על לחברי הקיבוץ יהיה 

נכסים פיננסים שצבר חבר בעבודתו מחוץ בהתחשב בשם החבר ) נספח ט'(. 

 לקיבוץ עד מועד יישום תכנית השינוי. 
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תהליך שיוך הבתים יבטיח פרצלציה מחודשת, רישום הבתים על שם החברים, 

הבטחת סחירות והורשה בכללים שיקבעו, שחרור בתי המגורים מהשעבוד 

 הקיים והעברת משכנתאות לחברים.

 3מגרשעניין ודבר בנושא שיוך הבתים היום הקובע לכללמען הסר ספק: 

לשינוי אורחות באישור האסיפה החלטה   מותנה   45.4.04ב  לחברים יהיה

. יום קבלת התכנית אינו מהוה "יום קובע" שיוך בתיםחיים ותקנון מפורט ל

 לעניין זה.

 

לחבר יובא בחשבון לצורך חישוב דמי  ךשישוי המגורים ערך נכס דמי עזיבה: .לו

 יחושבו בהתאם להסדר דמי העזיבה המעודכן של הקיבוץ מן אשר עזיבה,ה

 , למעט ה"קצבה"15.11.95ה 

ממועד יישום תכנית השינוי באורחות החיים יופרשו לחבר כספים לקופות 

 .ולא תעמוד לחבר הזכות לצבירת דמי עזיבה ממועד זהגמל/פנסיה ופיצויים 

קופות גמל וכל נכס  פנסיות, קרנות השתלמות, נכסים פיננסים מעבודת חוץ: .לז

פיננסי אחר הנמצא בבעלות חבר כתוצאה מעבודתו מחוץ לקיבוץ עד למועד 

יישום תכנית השינוי, יוגדר כנכס הוני של החבר וייזקף לחובתו במנגנון 

 רות הנכסים לחברים.יהאיזון שיקבע בתהליך שיוך בתים ופ

ע לחברים תוקם קרן חד פעמית המיועדת לסיי קרן מעבר לתיקון עיוותים: .לח

להתמודד עם המעבר למודל החדש באורחות החיים. הקרן תחולק על פי  

מודל חלוקת רווחים מפירות הנכסים סעיף לד' לעיל. הקרן תחולק לחברים 

 מליון ש"ח. 4חודשים ממועד הפעלת הרטוב. גובה הקרן:  6במשך 

 

 נושאים אחרים 5.11

ם לעניינים אישיים של בכל הנושאים הנוגעיממועד השינוי,  -ייעוץ משפטי .לט

שיון יהחבר, כולל ייצוג  בדו"חות תנועה ונסיעה לא חוקית בכלים ללא ר
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וביטוח, ירכוש החבר שירותים משפטיים על פי שיקול דעתו ועל חשבונו. בכל 

העניינים הנוגעים לתפקידיו של החבר בקיבוץ, יעניק הקיבוץ שירותים 

וקות בין הקיבוץ והחבר יתנהל משפטיים לחבר. בכל העניינים הנוגעים למחל

תהליך גישור ופישור ובאם לא הגיעו הצדדים להסכמה יתנהל תהליך ברור 

 בהתאם לתקנון הקיבוץ.

או מחוצה לו, מחויבים באחריות מלאה לאחזקת 3החיים בקיבוץ ו -גרושים .מ

ילדיהם החיים בקיבוץ ומחוצה לו, מהכנסתם הכוללת בקיבוץ ומחוצה לו 

הם. ההסדרים בכל הקשור לאחזקת ילדים הנם בהתאם להסכם ביני

 .בלבד באחריות בני הזוג

ממועד יישום תכנית השינוי הורים החיים בקיבוץ יהיו במעמד   -הורי חברים .מא

וממקורות מפנסיה   ,תושבים, יחיו מהכנסתם האישית מהביטוח הלאומי

,) להורים המתגוררים כיום בהנחה שכר דירהדירתם ישלמו בעבור  .אחרים

 בהתאם למצב הכלכלי של ההורים ועל פי קביעת הקיבוץ ( 40%ל עד ש

 שירותים את עלותם הכלכלית. ובעבור 

נים להתגורר בקיבוץ, מתום חצי שנה מסיום ישאינם חברים המעוני -בנים .מב

השרות הצבאי, יהיו במעמד תושבים ויזכו בעדיפות בהשכרת דירה ובהנחה 

ינים לגור בקיבוץ ייבוץ, בכל גיל, המעונ. בני ק0/ בשכר הדירה, כל זה עד גיל 

יזכו בהעדפה בהעמדת דירות בשכירות בעבורם. בנים שאינם חברים 

ינים להתקבל לחברות יהעובדים בענפי המשק יועסקו כשכירים. בנים המעונ

יתקבלו באופן המעניק עדיפות לבנים, על פי נוהל שיעובד בועדת קליטה או 

 הנהלת קהילה ויאושר באסיפה. 

לא יתאפשר מצב של משפחות בחברות חלקית.  -משפחות בחברות חלקית .מג

מקרים קיימים לתקופת מעבר מוגדרת יחויבו בתשלום שכר דירה ובנוסף 

תשלום בגין מיסוי מוניציפלי, מיסוי פרוגרסיבי בעבור שירותים הממומנים 

, בהתאם להחלטת ועד לממקורות המיסוי הפרוגרסיבי ועומדים לרשות הכל
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. בתקופת המעבר לא יהיו זכאים למערך העזרה ההדדית, ההנחות הנהלה

חברות חלקית תתאפשר אך ורק  .ורשת הביטחון המתואר בתכנית השינוי

ובמקרה זה לא יופעל  –אוכלוסיות מוכרות  –במקרים סוציאלים מוגדרים 

מערך העזרה ההדדית, ההנחות, רשת הביטחון וכד', המתואר בתכנית 

 השינוי.

הקיבוץ יעמוד במחויבות להסדר בנים, לבנים הזכאים במועד  -םהסדר בני .מד

, יישום תכנית השינוי, בהתאם לזכויות הכספיות שנצברו עד אותו מועד

. המקורות לעמידה במחויבות זו הנם יא' לעיל 2סעיף כו'  5.5כאמור בפרק 

  רווחי הענפים היצרנים והמיסוי הפרוגרסיבי. 

יקבלו  במוסדות להשכלה גבוההם כיום חברים הלומדי:  חברים לימודי .מה

עד סיום לימודיהם מהקיבוץ תשלום מלא של שכר לימוד אוניברסיטאי 

המקורות לתואר הנוכחי. מכאן והלאה לא יממן הקיבוץ לימודים לחבריו.

  לעמידה במחויבות זו הנם רווחי הענפים היצרנים והמיסוי הפרוגרסיבי.

ב מנועי הדורש רישוי וביטוח יעשה שימוש ברכ שימוש ברכב מנועי ברישוי: .מו

לרישוי,  אישית אך ורק באם הרכב נמצא בבעלות ענף או חבר האחראים

 לביטוח ולאחזקה.

יקבעו כללים להכרה  בהוצאות שימוש ברכב הקיבוץ לצרכיי הגעה לעבודה:  .מז

אחזקת רכב הקיבוץ לצרכיי הגעה לעבודה ומיסוי השתתפות המעביד 

 '.זבנספח  בהוצאות אחזקת רכב כמפורט

יזמים ועצמאים יפעלו במסגרת מערך העיסוקים והכספים  יזמים ועצמאים: .מח

של הקיבוץ. שכר יזמים ועצמאים ייגזר מיתרת הכנסה בכרטסת החודשית 

השוטפת של היזם3העצמאי בהנהלת החשבונות בקיבוץ. יתרת ההכנסה 

יכוי החודשית, לאחר ניכוי כל ההוצאות, תחשב עלות מעביד. היתרה לאחר נ

עלויות המעביד, למסים ולתנאים סוציאלים, תחשב שכר ברוטו ליזם3עצמאי. 



 4/ 

מיתרה זו ינוכו המסים השונים: מס קיבוצי פרוגרסיבי, ביטוח לאומי, מס 

בריאות והפרשות העובד לתנאים סוציאלים. הכללים הנהוגים במס הכנסה 

ולו גם על במדינת ישראל ביחס לעצמאים לעניין הוצאות רכב, פחת וכד' יח

 '.חיזמים3עצמאים בקיבוץ. ראה פרוט בנספח 

 

 

 

 מערך הניהול והסמכויות .5

: ינוהל על ידי הנהלה הכלכלית. ההנהלה הכלכלית נבחרת על תאגיד האחזקות .א

ידי האסיפה. ההנהלה הכלכלית תעסוק בגיבוש מדיניות אסטרטגית, באישור 

תכנית שנתית, דו"חות  שותפויות ומיזוגים, באישור תכנית השקעות, באישור

יו"ר ההנהלה הכלכלית יהיה אחראי למערך מנהל עסקי 3 רבעוניים ושנתיים. 

הפעילות היצרני3נכסי. בעלי התפקידים הניהוליים במערכת הכלכלית יבחרו 

. הפסקת הרלוונטית בתהליכי גיוס, מיון ובחירה באחריות ההנהלה הכלכלית

ז ענף3מפעל ומעלה, תעשה בהתאם עבודתו של בעל תפקיד ניהולי, מרמת מרכ

 הרלוונטית. להחלטת ההנהלה הכלכלית

הנהלת הקהילה.  הנהלת הקהילה  -: תנוהל על ידי ועד ההנהלה הקהילה .ב

אחראית לניהול השוטף של הקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ. ועד ההנהלה 

ימנה את בעלי התפקידים בקהילה שירכיבו את ההנהלה הפעילה. הפסקת 

לי תפקידים בקהילה מרמת מרכזי ענפים ומעלה תעשה בהתאם עבודה לבע

להחלטת ועד ההנהלה. מנהל הקהילה יהיה אחראי תפעולית ותקציבית לכל 

 פעילות הקהילה. 

תהיה המוסד שיאשר כל שינוי  במסגרת סמכויותיה עפ"י התקנון,: האסיפה .ג

 תקציב .שנתייםו חצי שנתיים דו"חות ,משמעותי בתכנית אורחות החיים
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מיסוי מוניציפאלי ומיסוי מתקציב  המורכבמיוחד ותקציב הקהילה השנתי, 

 פרוגרסיבי, יובאו לאישור האסיפה.

מנהל מבעלי התפקידים: של הקהילה )הקיבוץ( תורכב  -ההנהלה הפעילה  .ד

עדה ליישום וכו, מנהל משאבי אנוש וגזבר ותשמש מנהל עסקיהקהילה, 

ישום תשמש כפורום לדיון, ליבון באורחות החיים. ועדת הי תכנית השינוי

ומתן מענה לפניות הציבור בכל הקשור ליישום תכנית השינוי. מנהל הקהילה 

 ירכז את עבודת ההנהלה הפעילה.

לועדת היישום לתכנית בשנת היישום הראשונה  סמכויות ועדת היישום: .ה

השינוי ולמנחי תכנית השינוי, סמכות בלעדית לנקוט בכל הצעדים הארגוניים, 

 להבטיח קיום כלכלי מאוזן של שירותי הקיבוץ. אישייםהתפעוליים וה

לועדת   התכנית יישוםשנה הראשונה לבתקופת ה :הכרעה ופרשנותסמכויות  .ו

היישום ולמנחי תכנית השינוי באורחות החיים זכות וטו על כל החלטה, 

במערכת היצרנית ובמערכת הקהילתית שתפגע משמעותית בעקרונות תכנית 

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

ומוסכם בכל ברור, הכרעה, פרשנות והשלמת ניסוחים הקשורים ליישום 

התכנית. מנחה תהליך השינוי, טל ישראלי, יהיה פוסק סופי בקביעת התקנים 

חדשי הפעלה בפועל של תכנית  /-4בענפי הקהילה טרם תחילת התהליך. בתום 

השינוי יסיימו מנחי תכנית השינוי את תפקידם וילוו כיועצים בהתאם 

 לדרישת הקיבוץ.

מנגנון  פיקוח עלועדת הנחות בחינוך ל ועד הנהלה ימנה ועדת הנחות בחינוך: .ז

 . כפי שנקבע בתכנית השינוי הנחות ממקורות המיסוי הפרוגרסיבי

ריאותיים תופעל קרן לעזרה הדדית למקרי חירום ב קרן לעזרה הדדית: .ח

 מפורטים בנספח י.ואחרים. תקנון הקרן ודרך ניהולה 
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 .חברים /תמנה ותוקם ועדת ביקורת שתבחר על ידי האסיפה  ועדת ביקורת: .ט

שיבחר על ידי ועד ההנהלה וועדת  מבקר פנים חיצוניישתתף  בישיבות הועדה

. בתקופת הפעילות הראשונה תתמקד עבודת ביקורת ויאושר על ידי האסיפה

קורת במעקב אחר יישום תכנית השינוי בהתאם להחלטה שהתקבלה הבי

 באסיפה.

 : ישראל עוז, טל ישראלי ודיאנה בוגוסלבסקי.מנחי תכנית השינוי .י

 

 

 לוח זמנים לביצוע. 5 

 לוח זמנים מתוכנן ורצוי ליישום התכנית:

 לימוד, דיון ואישור התכנית באסיפה –שלב א' 

-יום ראשון ה  : –ת ע"י ישראל עוז : הצגת עקרונות התכני 1אסיפה מס'  (1

 .0/.40בשעה  732304

: הצגת המודל הכלכלי של התכנית ע"י דיאנה מברית פיקוח  4אסיפה מס'  (4

 .0/.40בשעה  1032304 -יום רביעי ה  : -וישראל עוז  

הצגת מודל השיוך על ידי צוות הקיבוץ וישראל  -: שיוך נכסים   /אסיפה מס  (/

 .0/.40בשעה  1234304 -יום ראשון ה   –עוז 

יום  –: מפגש עם קיבוצים שבצעו שינוי דומה באורחות החיים 2אסיפה מס  (2

 0/.40בשעה  1832304חמישי 

קבוצות (, לשאלות ותשובות עם ישראל עוז וטל  /קבוצות דיון גילאיות, )  (5

והשניה   0/.17האחת גימלאים בשעה  4132304ראשון  קבוצות ביום 4. ישראלי

 . 0/.40בשעה  4432304  –קבוצה נוספת ביום שני ה    .0/.40בשעה 

בעד ונגד תכנית השינוי באורחות  –דיון חברים באסיפה  :   5 אסיפה מס' (5

 .0/.40בשעה  4232304 -החיים, יום רביעי  ה

בעד ונגד תכנית השינוי באורחות  -:  דיון חברים באסיפה  7- 5אסיפה מס'  (7

באותו  פתנוס אסיפה אופציה לקיים  . קימת4832304יום ראשון  –החיים 

 .032304/ביום שלישי  שבוע באם יהיה צורך
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אישור ברוב  .35304/-4ימים חמישי ושישי  –: הצבעה בקלפי 8 אסיפה מס' (8

וללוח הזמנים ליישום בשלב ה"יבש" ו"הרטוב"  השינוי הנדרש לתכנית

 כמפורט בהמשך .

שכנוע, במתכונת שתקבע לפים נוס תבצעו סבביםבאם לא יושג הרוב נדרש  י (9

 ת בקלפי. וחוזר ותוקיום הצבע ועד ההנהלהב

בנית המודל התקציבי לתכנית השינוי באורחות החיים והפעלה על  –שלב ב' 

 "יבש"

שבועות מאישור  2תוך  –קביעה סופית של התקנים בקהילה, ע"י טל ישראלי  (1

 האסיפה.

יך ערעור  על קביעת הודעה אישית לחברים על שכרם ע"י דליה פת וקיום תהל (4

 8תוך  –השכר, בצוות ערעור הכולל את דליה פת, מנהל משאבי אנוש וטל ישראלי 

 שבועות מאישור האסיפה.

, פרוגרסיבי, תעריפי שירותים ע"י ברית פיקוח וטל מוניציפליקביעת תקציב  (/

 שבועות מאישור אסיפה. 8 - 5תוך  –ישראלי 

רגיל באסיפה, כולל דיון וקבלת  אישור תקציב מוניצפלי ופרוגרסיבי ברוב (2

 שבועות מאישור אסיפה. 14 – 8 תוך  –החלטה בהסתייגויות חברים 

שלושה מאישור תכנית  -ם יתחילת הפעלת התכנית על "יבש" תוך חודשי (5

המשך פעילות בתקציב הישן ובמקביל הפעלה על "יבש" של  .השינוי באסיפה

רטה ותקציבי המיסוי השינוי באורחות החיים על פי מודל השכר, ההפ

 פלי. יהפרוגרסיבי והמוניצ

 חודשים. /-4הפעלת התכנית על "יבש" למשך  (5

 יישום התכנית לשנת ניסיון –שלב ג' 

בתום שניים או שלושה  -הלכה למעשה  –תחילת הפעלת תכנית השינוי על "רטוב" 

 חודשים ממועד אישור התכנית באסיפה.  2-5 חודשי הפעלה על "יבש". 

חודשי הפעלה על "רטוב",  /וטף של טל ישראלי וברית פיקוח עד תום ליווי ש

 בהתאם לדרישת פורום השינוי. 
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מתכונת קבלת החלטה באסיפה, שינויי תקנון, שינוי התכנית,  . 5

 מחויבות הקיבוץ וזכויות החברים בגין התכנית

  תכנית השינוי באורחות החיים תאושר באסיפה ברוב הנדרש על פי

 55%שם  לאישור מוקדם של תכניות שינוי, ברוב של נחיות הרה

 50% –מהמצביעים ובלבד שמספר החברים התומכים לא יפחת מ 

 . התכנית תופעל לשנת ניסיון.מכלל החברים

 שנת הניסיון יבוצעו התאמות סופיות בתכנית השינוי,  תוםב

תתקבל החלטה על המשך יישום התכנית ויבוצעו שינויי תקנון 

 נדרשים.

 טת האסיפה בדבר תכנית השינוי באורחות חיים גוברת על החל

החלטות האסיפה שהתקבלו בעבר ואשר סותרות החלטות 

 שהתקבלו במסגרת החלטה זו על תכנית השינוי באורחות חיים.

  ביצוע התכנית כפוף ליכולת הכלכלית של הקיבוץ כפי שתהיה מעת לעת

י יכולתו של הקיבוץ ואין תכנית זאת מעניקה זכויות כל שהן, אלא על פ

 באותה עת, למעט זכויות פנסיוניות.

  הזכויות המוקנות לחברים בתכנית זאת אינן ניתנות להעברה או לשינוי

 )דיספוזיציה( כלשהו, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בתכנית.

  שינויים להצעה בחוברת יתקבלו בעתיד ברוב רגיל באסיפה, אלא אם

 מיוחס.נקבעה בסעיף מסוים דרישה לרוב 

 

 הנספחים במסמך נפרד


