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 רב,שלום 

 מסמכי עמדה באגף חברה קהילה ותרבות בתנועה הקיבוציתהנדון : 

 

בחודשים האחרונים אנו שוקדים על מסמכים עמדה וריענון המלצות בתחומים שונים הנוגעים 

 לתחומי הקהילה בכלל ולתחומי הרווחה בפרט.

כטיוטא ממלאי תפקידים בתחום ומופצים אליכם על ידי צוות מקצועי רחב ונכתבים המסמכים 

 להתייחסות. לאחר שנקבל את הערותיכם נדון בהם ונפיץ מסמך מתוקן.

בחודש שעבר שלחנו אליכם מסמך המתייחס לבתים הסיעודיים. קיבלנו את הערותיכם ובקרוב 

 נפיץ את המסמך המתוקן והמעודכן.

 אנו שולחים לכם טיוטת מסמכים בנושאים הבאים:

 בקיבוץ המתחדש ובקיבוץ השיתופי.כללים לניהול הביטחון הסוציאלי  .1

 עדכון המלצות בנושא משפחות חד הוריות  בקיבוץ המתחדש.  .2

 עדכון המלצות בנושא אלמנות ו/או אלמנים בגיל העבודה בקיבוץ המתחדש. .3

 . 5.12.2014עד לתאריך  למסמכים הארות נודה לכם באם תשלחו הערות ו

  oritg@tkz.co.ilאת התייחסותכם שלחו לכתובת 

 אנו מודים לכם על השתתפותכם בתהליך.
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 2014נובמבר           

     טיוטא לדיון והערות                                       
    אלמנות ו/או אלמנים  בגיל העבודה

     בקיבוץ המתחדש ושבן הזוג היה חבר קיבוץ                                      
          

 מקורות הכנסה

כל תגמולי ביטוח של הביטוח הלאומי, הכנסה מקצבת שארים,הכנסה מעבודהמ מורכבות 

.ים חד פעמייםיופיצו שארים תפנסייכל הפיצויים כולל ו למיניהם  

 

 רשת בטחון 

. הקיבוץ שנקבע ליחיד ונוהלי ערבות ההדדיתה לתקנות בהתאם זכאית לרשת בטחוןאלמנה 

קצבת השארים של הביטוח הלאומי לא צריכה להיכלל בחישוב לצורך בדיקת הזכאות לרשת 

מיוחדת/גבוהה ליחידים.בטחון למעט בקיבוצים שהגדירו רשת בטחון   

רשת הבטחון לאלמנות/ים בגיל העבודה תהייה בגובה שכר מינימום. תינתן תוספת בגין ילדים על 

פי התקנות ועוד 25%  מגובה שכר המינימום. במידה ויש דמי מזונות הם יחשבו כהכנסה לצורך 

 השלמה לרשת בטחון ולא ימוסו במס איזון.

 

   ילדים בגיל החינוך

הינו חלק מההכנסות לחישוב הזכאות  )החלק של הילדים( קצבת השאריםשל התלוי בהמרכיב 

בגיל העבודה עם ילדים בגיל  האלמנ לתוספת בגין ילדים כפי שמוגדר בתקנות ערבות הדדית.

חינוך תקבל השלמה במידת הצורך ובהתחשב בכל הכנסותיה למעט קצבת שארים )החלק של 

 האלמנה(.

 

 זכויות שיוך דירות

שבמסגרת ההתחשבנות בתהליך שיוך הדירות  וצע מ -מקרה שהפטירה היתה לפני היום הקובע ב

בכל מקרה אלמנה תינתן תוספת ותק של שליש, כפי שמופיע בכללי העזיבה הנהוגים היום.  

שנים לא תצטרך להשלים חוב במסגרת התחשבנות זו. הוותק לצורך מגרש  35שהוותק שלה מעל 

. לא קיימת בעיה בעניין שיוך הדירות במידה והפטירה היתה אחרי היום נהליהיה על פי כללי המ

 הקובע.

 

 פנסיה וכיסוי חוב אקטוארי 

דין אלמנה/ן כדין כל החברים. בהתאם להחלטות מועצת התנועה יש להוסיף למשפחת יחיד 

 תוספת של 25% מהפנסיה עליה החליט הקיבוץ.

 

 

 



 

 

 

 פנסיית שארים

במידה וקיים בפוליסת הפנסיה מרכיב של שארים זכאית האלמנה  לתגמול זה. מדובר ב- 60% של 

 החלק היחסי בעת הפטירה.

 

 תגמולים ופיצויים בעת פטירה

מפרנס  אובדן פעמיים בגין-פיצויים חדבעניין  את כל התגמולים נטו. לקבל זכאיתהאלמנה 

חיים( יועבר לאלמנה בניכוי ת תוחלת הערכ )על פי החלק היחסימומלץ כי  -שהתקבלו לפני השינוי

הוצאות  הקיבוץ, לרבות הוצאות זקופות, בתקופה שלפני השינוי באורחות החיים. הכנסות אלו 

בחשבון כחלק מהחישוב לזכאות לרשת בטחון. ויילקח  

 

 מיסוי על הכנסות

 מר בלשון נקבה מתייחס גם לאלמנים.כל הנא יימוסו. - לא תקצבאות ייעודיו
 

 
 המלצות התנועה ע"י צוות רב תחומי בתנועה הקיבוצית מסמך מעודכן של

 בראשות אורית גלאור
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 טיוטה לדיון והערות

הוריות בקיבוץ המתחדש-משפחות חד  
 

 
הגדרה  -  "משפחה חד – הורית  -  "הורה יחיד" - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו 

מאלה: ואשר נתקיים בו אחד  

( הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;1)    

ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור ללא משק בית משותף ( הוא נשוי וחי בנפרד מבן זוגו 2)  

 כבן זוגו;

  מקורות ההכנסה של המשפחה

, מקצבאות, מקופת פנסיה/גמל ומזונות )במידה ויש(. הכנסה מעבודה  

נקודות הזיכוי המגיעות  על פי פקודת מס הכנסה.  יש להקפיד על מתן  

 חובת עבודה   בהתאם להחלטות הקיבוץ,  משרה מלאה.

 רשת ביטחון

 והקיבוץ שנקבע ונוהלי ערבות ההדדיתהלתקנות  להורה בהתאם לרשת בטחון ממולץ כזכאות 

ליחיד )חד–הורי(. ההמלצות שלנו לרשת ביטחון לחד הורי: להורה – כיחיד בקיבוץ, לילד/ים – 

 בהתאם לתקנות )תוספת של 50%(.

דמי המזונות יחושבו לצורך קביעת הזכאות לרשת ביטחון אבל לא ילקחו בחשבון לצורך מיסוי 

 פנימי. 

)הערה: במקרים שבהם ההכנסה הנקיה של נותן המזונות יורדת מתחת לרשת הבטחון מומלץ 

. (נות אינם חורגים מהמינימום הקבוע בדיןלהשלים לגובה רשת הבטחון ובלבד שהמזו  

 

 ילדים בגיל החינוך

של הביטוח הלאומי ומזונות הינם חלק מההכנסות לחישוב הזכאות לתוספת בגין  הילדיםקצבת 

בגיל העבודה עם ילדים בגיל חינוך הורית -ילדים כפי שמוגדר בתקנות ערבות הדדית. משפחה חד

.בהכנסותיההצורך ובהתחשב  השלמה במידת תקבל  

מסך   30%מומלץ  לקבוע שסך עלויות מערכת החינוך בקיבוץ לילדי המשפחה לא תעלה על 

 הכנסות המשפחה )כולל חינוך לא פורמלי ועלות פעילות תנועות הנוער(. 

 

 מענקים

 מענקים בגין לימודים יזקפו למשפחה. לא יחשבו כהכנסות לצורך חישוב זכאות לרשת בטחון.

 

 



 

 

 

 

 

 

 השתתפות המדינה והנחות

!!הנחות כגון במעונות יום וארנונה יזקפו למשפחה  

 

 זכויות שיוך דירות

לפי כללי   -זכות מלאה, ותק לצורך קופת האיזון לפי החלטות הקיבוץ, ותק לצורך דמי היוון 

 המנהל.

 

 פנסיה וכיסוי חוב אקטוארי

יש להוסיף למשפחת נועה מועצת הת. בהתאם  להחלטות כדין כל החבריםהורית  -משפחה חדדין 

מהפנסיה עליה החליט הקיבוץ. 25%יחיד תוספת של   

 

 מיסוי על הכנסות

כגון קצבת תלויים, מענקי יתומים, קצבת ילדים ומזונות לא ימוסו.  תקצבאות ייעודיו  

 

 הערה כללית
מבחינת  למצב המיטיב נהההתייחסות הי משפחתיים שונים,במקרה של חפיפה בסטאטוסים 

 ההכנסה.

 

 

 מסמך מעודכן של המלצות התנועה ע"י צוות רב תחומי בתנועה הקיבוצית.

 בראשות אורית גלאור

 

 

 

                            

 

 

 
 


