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קיבוץ יד מרדכי
תקנון קרן מילואים

 .1כללי
.1.1

מוקמת בזאת קרן מילואים על ידי הקיבוץ שתכונה "קרן מילואים נאמנות חברי יד מרדכי"
)להלן " -הקרן" או "קרן המילואים"(.

.1.2

הקרן תשמש לצבירה וניהול הכספים שהוקצו עד היום ויוקצו בעתיד לצרכים סוציאליים של
חברי הקיבוץ לרבות לצרכי פנסיה ותשלומי גמל אחרים ,תשלומי עזרה הדדית ,סיעוד ,בעלי
צרכים מיוחדים בכפוף להחלטות הקיבוץ הנוגעות לצרכים סוציאליים של חבריו ובכפוף לכל דין.

.1.3

כספי הקרן ינוהלו בחשבון נפרד ,לא ישמשו בעסקי הקיבוץ ,הקיבוץ אינו רשאי לשעבד אותם או
לעשות בהם כל שימוש אחר למעט למטרה שהוגדרה לעיל והם לא יהוו חלק ממאזן הקיבוץ.

.1.4

הקרן תוחזק בנאמנות חיצונית.

.1.5

מקורותיה של הקרן יהיו מרווחי הקיבוץ או הפרשות אחרות ככל שיותרו על פי דין וכן מתרומות
החברים  -הכל כפי שתחליט האסיפה.

.1.6

הקרן תכלול מספר קרנות משנה יעודיות כמפורט להלן וכן קרנות נוספות למטרות שיוגדרו מעת
לעת על ידי האסיפה בהתאם לתקנון זה ואלה יתנהלו בחשבונות נפרדים במסגרת הקרן) .להלן -
"הקרנות היעודיות"(.

 .2הקרנות היעודיות
.2.1

קרן השלמה לתקציב קיום לפנסיונר
 .2.1.1הואיל ולקיבוץ ,על פי החלטותיו ,התחייבות לספק לחבריו עם הגיעם לגיל פרישה
השלמה לתקציב קיום לפנסיונר ")-השלמה לפנסיה"(; והואיל והקיבוץ לא צבר עתודות
פנסיוניות המאפשרות לעמוד בהתחייבות זו נכון להיום )"גרעון אקטוארי"( הרי
שמטרתה של קרן זו להקים עתודה לצורך השלמת החוב האקטוארי של הקיבוץ
לחברים.
 .2.1.2גובה ההשלמה לפנסיה נקבע בהחלטת הקיבוץ מיום ) 9.12.07החלטת השינוי( ויעודכן על
פי הוראות החלטת השינוי .למען הסר ספק מובהר כי התחייבות הקיבוץ בעניין ההשלמה
לפנסיה מתייחסת להשלמת מקורות העומדים לרשות החבר ובן זוגו.
 .2.1.3מקורותיה של הקרן יהיו העברה מן הקיבוץ ותאגידיו בכפוף להוראות הדין.
 .2.1.4החברים שיהנו מן הקרן הם חברים שהוגדרו פנסיונרים על פי החלטות הקיבוץ ,ואין
להם מקור גמל או מקור פנסיוני אחר או שהמקורות העומדים לרשותם אינם מגיעים
כדי השלמת הגרעון האקטוארי שלהם .וחברים לשעבר שניתנה להם בעבר התחייבות
הקיבוץ לתשלום קצבה על פי רשימה מצורפת.
 .2.1.5לצורך הצטרפות כנהנה בקרן ,יחתום כל חבר על טופס הצטרפות הכולל הצהרה על
נכסים הנובעים במישרין או בעקיפין מעבודתו/משלח ידו/עסקו של החבר ובן זוגו בעת
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חברותם בקיבוץ .בן הזוג יחתום על אישור הנתונים הנוגעים לו כתנאי להשלמת כתב
ההצטרפות.
"א" נוסח כתב ההצטרפות צורף כנספח א'.
 .2.1.6למען הסר ספק מובהר כי הנאמנות הינה לטובת הנהנים בלבד בימי חייהם וזכות
החברים הנהנים להקצבה מן הקרן אינה ניתנת להעברה לשיעבוד או להורשה לאחר.
 .2.1.7חבר בגיל פרישה על פי החלטות הקיבוץ בכפוף לאמור בסעיף  2.1.4יהא זכאי לתשלום מן
הקרן בשיעור שנקבע בסעיף . 2.1.2
 .2.1.8חבר הזכאי לכאורה לתשלום מהקרן יקבל ממנה השלמה בלבד למקורות העומדים
לרשותו או שהיו יכולים לעמוד לרשותו על פי טופס ההצטרפות שלו לא כולל ביטוח
לאומי.
 .2.1.9הקיבוץ יפסיק להעביר כספים לקרן כאשר זו תעמוד באיזון אקטוארי על פי מנגנון איזון
אקטוארי אשר נקבע על ידי האקטואר – קרי ,יהא בכספים הצבורים בה די ,על פי כללי
אקטואריה מקובלים ,כדי לשלם הקצבה חודשית בסכום שקבע הקיבוץ לחברים הנהנים
עד אריכות ימיהם בתוספת מקדם שיקבע בהמלצת האקטואר.
 .2.1.10הגיעה הקרן לאיזון אקטוארי כאמור ,יעביר הנאמן לקרן עודפים ,עודפים שייצברו בה
ככל שייצברו .הלכו כל הנהנים לעולמם ,תועבר יתרת הקרן אל קרן העודפים של קרן
המילואים ובלבד שהכספים ייועדו לחברי הקיבוץ בלבד למטרות הנזכרות בסעיף 1.2
לעיל.
 .2.1.11איזונה של הקרן ייבדק מדי שנה כחלק מן הדוחות שמחוייבת הנהלת הקרן להעביר
לקיבוץ.
.2.2

קרן עזרה הדדית
 .2.2.1השימוש בכספי קרן זו יבוצע בהתאם להחלטת האסיפה שתקים את קרן העזרה ההדדית
)"תקנון קרן עזרה הדדית"(.
 .2.2.2למען הסר ספק מובהר כי ניהול כספי קרן העזרה ההדדית יעשה יחד עם כלל כספי קרן
המילואים על ידי הנהלת קרן המילואים.
 .2.2.3הנהלת קרן העזרה ההדדית היא המוסמכת להורות לנאמן לשלם כספים לנהנים על פי
תקנון קרן העזרה ההדדית.

.2.3

קרן סיעוד
 .2.3.1הואיל ולקיבוץ ,על פי החלטותיו ,התחייבות לספק לחבריו המבוגרים שגילם ביום השינוי
לא מאפשר הצטרפותם לביטוח סיעודי ,השלמה להקצבה עד גובה כיסוי הביטוח
החיצוני; הרי שמטרתה של קרן זו להקים עתודה לצורך תשלום הסיוע הסיעודי.
 .2.3.2למען הסר ספק מובהר כי התחייבות הקיבוץ בעניין הסיוע הסיעודי מתייחסת להשלמת
מקורות העומדים לרשות החבר )הכנסת בן זוג ,ביטוח לאומי ,משרד הביטחון המועצה
האיזורית וכו'(.
 .2.3.3מקורותיה של הקרן יהיו העברה מן הקיבוץ ותאגידיו בכפוף להוראות הדין.
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 .2.3.4הנהנים בקרן הם חברים שהיו חברים בקיבוץ ביום החלת השינוי ואין להם ביטוח
סיעודי לרבות חברים שנמנע מהם ע"י חברת הביטוח לקבל ביטוח סיעודי ובנים תלויים
בחבר ,בעלי צרכים מיוחדים ,בכפוף לקבוע בתקנון בעלי צרכים מיוחדים .על פי רשימה
שמית שתצורף לתקנון הקרן.
 .2.3.5לצורך הצטרפות כנהנה בקרן ,יחתום כל חבר )או האפוטרופוס( על טופס הצטרפות
לקרן.
 .2.3.6למען הסר ספק מובהר כי הנאמנות הינה לטובת הנהנים בלבד בימי חייהם וכל עוד הם
חברים בקיבוץ וזכות החברים הנהנים להקצבה מן הקרן אינה ניתנת להעברה לשיעבוד
או להורשה לאחר.
 .2.3.7יחתם הסכם אישי בין הנהנה להנהלת הקרן בו יוגדרו הצרכים ,שעורי תמיכת הקרן
וחובות משפחת החבר )שבקיבוץ ושמחוץ לקיבוץ(.
 .2.3.8השימוש בכספי קרן זו יבוצע בהתאם להחלטת האסיפה שתקים את קרן הסיעוד .
 .2.3.9למען הסר ספק מובהר כי ניהול כספי קרן זו יעשה יחד עם כלל כספי קרן המילואים על
ידי הנהלת קרן המילואים.
 .2.3.10הנהלת קרן הסיעוד היא המוסמכת להורות לנאמן לשלם כספים לנהנים על פי החלטות
הקיבוץ בנושא סיעוד.
 .2.3.11הלכו כל הנהנים לעולמם ,תועבר יתרת הקרן אל קרן העודפים של קרן המילואים ובלבד
שהכספים ייועדו לחברי הקיבוץ בלבד למטרות הנזכרות בסעיף  .1.2לעיל.
.2.4

קרן לבעלי צרכים מיוחדים
קרן זו תהיה כלי קיבול לחשבונות של בעלי צרכים מיוחדים על פי הסכמים או החלטות הקיבוץ,
בכפוף לתקנון בעלי צרכים מיוחדים.

.2.5

קרן עודפים
קרן זו תשמש להפקדת סכומים שהקיבוץ מבקש להקצות לצורך השימושים הנזכרים בסעיף 1.2
לעיל אולם טרם הוחלט על הקצאתם לאחת מן הקרנות הייעודיות או ליצירת קרן חדשה
במסגרת קרן המילואים .למען הסר ספק ,כספים שהופקדו בקרן זו לא יוצאו ממנה אלא בהתאם
לכללים שנקבעו בתקנון זה או כללים שייקבעו בעתיד ביחס לקרנות הייעודיות.

.2.6

הוראות כלליות
 .2.6.1במקרים בהם קיימת החלטה בקיבוץ ביחס לאחת מקרנות המשנה הייעודיות ,תאומץ
ההחלטה הנ"ל אל הפרק הרלבנטי על דרך הטמעה מלאה או על דרך הפניה לנספח.
 .2.6.2שינוי בהחלטה שאומצה אל תוך תקנון זה על דרך הטמעה מלאה ,לא יהא בר תוקף אלא
אם נתקבל בהתאם להוראות סעיף  5.14להלן.
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 .3קרנות נוספות
.3.1

כאמור לעיל ,רשאי הקיבוץ להחליט על הקצאת כספים לקרן המילואים למטרות המוגדרות
בסעיף  1.2בנוסף או חלף חלק מן ההקצאה שהוגדרה לקרנות הקיימות כאמור בסעיף .2

.3.2

כל החלטה על הקצאה לקרן נוספת למטרה אחרת כאמור תגדיר את ייעודם של הכספים
המופקדים ,את החברים בגינם יופקדו במידה ומדובר בקבוצה מוגדרת ,את החשבון או
החשבונות בהם יופקדו הכספים וכל הוראה אחרת בדבר ניהולם ,השקעתם ופדיונם של הכספים.

 .4הנהנים
.4.1

נהנה הינו חבר קיבוץ או תלוי בחבר קיבוץ ,אשר חתם על כל המסמכים המהווים מסמכי
הצטרפות הנלווים לתקנון זה ו/או כל מסמך נוסף שנדרש על ידי הנהלת הקרן.

.4.2

רשימת הנהנים ,בכל קרן וקרן ייעודית על פי תקנון תצורף לתקנון ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו
ומתקנונה של הקרן היעודית הרלבנטית.

.4.3

הרשימה תכלול את פרטי הנהנים ,לרבות שמותיהם ,תאריך לידה ,פרטי חשבון הבנק לתשלום
אם יש וכל פרט רלוונטי אחר שיידרש.

.4.4

נהנה יגרע מרשימת הנהנים ויחדל להיות נהנה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .4.4.1במקרה שהלך לעולמו.
 .4.4.2עם הפסקת חברותו בקיבוץ ולרבות במקרה שבו הקיבוץ הוא שהחליט להפסיק את
חברותו למעט במקרים של התחייבות הקיבוץ לתשלום קצבה לחברים שעזבו.
 .4.4.3החבר סירב למסור נתונים נדרשים ו/או סירב לשתף פעולה עם הנהלת הקרן ולא עשה כן
גם לאחר שנמסרה לו התראה בכתב  15יום מראש בטרם גריעת שמו מרשימת הנהנים.
 .4.4.4בתום זכאותו על פי תקנון הקרן היעודית.
 .4.4.5החבר הפר התחייבויותיו כלפי הקיבוץ הנובעות מתקנון זה או מהחלטות הקיבוץ או
מהסכמים כלשהם ,ולא תיקן את ההפרה בתוך  30יום מיום שנדרש לכך בכתב.

.4.5

כפוף לאמור בסעיף  8להלן ,כל עוד לא הוחלט אחרת ,אין לחברי הקיבוץ זכות אישית בכספים
המופקדים בקרן המילואים ואלה יחולקו/יועברו לחברים אך ורק על פי החלטות הקיבוץ או
החלטת קבוצת חברים שתוגדר על ידי הקיבוץ בהחלטתו כקבוצת נהנים בחשבון או חשבונות
בקרן.

.4.6

למען הסר ספק ,חבר שתיפסק חברותו בקיבוץ ,תיפסק מאליה זכאותו כנהנה בקרן .חבר שילך
לעולמו לא יהיו יורשיו זכאים לכספים מקרן המילואים ו/או מהקיבוץ בהקשר לקרן אלא אם
נקבע אחרת בתקנון הקרן הייעודית הרלבנטית.

.4.7

זכות החבר בקרן אינה ניתנת להעברה או המחאה לאחר.

.4.8

הנהלת הקרן תמסור לנאמן בכל שנה ,או כפי שיידרש על ידי הנאמן רשימה מעודכנת לגבי הנהנים
בהתאם לאמור לעיל.

 .5הנהלת הקרן וניהולה
.5.1

כל עוד לא נאמר אחרת ביחס לקרן יעודית בתקנון זה או בהחלטת אסיפת הקיבוץ המקימה קרן
יעודית נוספת ,תהא לקרן הנהלה אחת כאמור להלן.
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 .5.2במקרה שלאחת או יותר מן הקרנות היעודיות תהא הנהלה משלה ,הרי שמובהר כי הנהלה זו
תעסוק רק בצד השימושים של הקרן היעודית ואילו הנהלת הקרן תמשיך בניהול כספי כלל קרן
המילואים ,השקעתם וכד'.
.5.3

הרכבה של ההנהלה יהא כלהלן :ארבעה חברים ויו"ר ועדת הפנסיה.

.5.4

חברי ההנהלה ימנו אחד מהם ליושב ראש הנהלת הקרן אשר תפקידו יהיה לנהל את ישיבות
ההנהלה ופרוטוקול ישיבות הנהלת הקרן.

.5.5

כשיר לכהן בהנהלת קרן המילואים מי שאינו מכהן בגוף המבקר של הקרן ומי שאין לו קרובי
משפחה המכהנים בהנהלת הקרן או בגוף המבקר שלה.

.5.6

ההנהלה תיבחר לתקופה של  4שנים על ידי האסיפה באמצעות הקלפי ברוב רגיל ,וחבריה יוכלו
לחזור ולהיבחר.

.5.7

רוב חברי הנהלה הם מניין חוקי בישיבותיה ,החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים
בישיבה.

.5.8

יושב ראש הנהלת הקרן רשאי לכנס בכל עת ישיבת הנהלה והוא חייב לעשות כך לפחות פעם
בשנה.

.5.9

הנהלת הקרן תדווח לאסיפת חברי הקיבוץ הנהנים בקרן המילואים– לפחות פעם בשנה.

 .5.10מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5.9תקויים כל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים
ממועד האסיפה הכללית השנתית הקודמת אסיפה כללית של חברי הקיבוץ הנהנים בקרן
המילואים לדיון בעינייני קרן המילואים .באסיפה השנתית תציג ההנהלה :דו"ח שנתי מבוקר על
פעילות הקרן ,שיעור התרומות שעל חברי האגודה להעביר לקרן המילואים ,אישור מדיניות
השקעת נכסי קרן המילואים לשנה הקרובה ובמידת הצורך מינוי הנהלה ,גוף מבקר ומבקר
חשבונות לקרן המילואים .הדוחות השנתיים יחולקו בתאי הדואר של החברים ו/או יחולקו
במזכירות לכל חבר המעוניין לעיין בהם ,לפני קיום הדיון באסיפה.
 .5.11רישום נכסי הקרן ופעולותיה יעשו בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים והוראות פקודת
האגודות השיתופיות והתקנות מכוחה .דוחות הקרן יכללו נתונים על השינויים במהלך השנה ועל
עמידה ביעדים שנקבעו.
 .5.12כספי הקרן יושקעו בזהירות הראויה באפיקי חיסכון סולידיים .ככל שאין מדובר באפיקים
שהתשואה בהם מובטחת הרי ששיעור ההשקעה בניירות ערך סחירים בכל אפיק השקעה שהוא
לא יעלה על  20אחוזים.
 .5.13ועד ההנהלה יקבע מעת לעת את מורשי החתימה מטעם קרן מילואים ובלבד שבמקרה של הוצאת
כספים תידרשנה שתי חתימות של יו"ר הנהלת הקרן והנאמן.
 .5.14תקנון זה יתקבל באופן שבו מתקבל תיקון בתקנון הקיבוץ וכך ביחס לכל החלטה המשנה או
מתקנת אותו.
 .5.15למרות האמור בסעיף  5.14לעיל ,הקיבוץ אינו רשאי בהחלטתו כאמור להורות על משיכת כספים
שנצברו בקרן אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנון זה עם קבלתו וכן אינו רשאי לשנות את
כללי הזכאות לקבלת כספים מהקרן – אלא אם הוראות כאמור מיטיבות עם החבר או נעשו על פי
בקשתו המפורשת בכתב ואינן פוגעות בחבר אחר.
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 .6נאמנות
.6.1

כספי הקרן יוחזקו בנאמנות בידי על ידי נאמן חיצוני שייקבע על ידי הקיבוץ .הקיבוץ יהא רשאי
לשנות את זהות הנאמן או מבנה הנאמנות בכל עת תוך שמירה על עקרונות תקנון זה והסכם
הנאמנות.

.6.2

הנאמן יחזיק את הכספים בנאמנות עבור חברי הקיבוץ על פי רשימה שמית שתצורף לחוזה
הנאמנות בין הקיבוץ )יוצר הנאמנות( לבין הנאמן לטובת החברים )הנהנים( )להלן "חוזה
הנאמנות"(.

.6.3

הנאמן יחזיק חשבונות בנק נפרדים לכל אחת ואחת מן הקרנות הייעודיות.

.6.4

בהתאם לחוזה הנאמנות וכל עוד לא התקיימו התנאים הקבועים בסעיף  8להלן ,יקבל הנאמן
מהנהלת הקרן הוראות ביחס להשקעת כספי הקרן.

 .7ועדת ביקורת
.7.1

ועדת הביקורת של הקיבוץ תשמש גם כועדת הביקורת של קרן המילואים ויחולו עליה החלטות
הקיבוץ בשינויים המחוייבים .לא קיימת או שלא נבחרה ועדת ביקורת בקיבוץ ,יחולו ההוראות
הבאות:

.7.2

הועדה תיבחר על ידי האסיפה באופן בו נבחרות רשויות הקיבוץ.

.7.3

מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה.

.7.4

חברי הועדה לא יכהנו בתפקידי ביצוע בקיבוץ או בקרן.

.7.5

חברי הועדה לא יהיו קרובים )בן זוג ,אח ,הורה ,הורי הורה ,צאצא של כל אחד מאלה ובן זוגו של
אחד מאלה( זה לזה ,ולא יהיו קרובים של חברי הנהלת הקרן.

.7.6

תקופת כהונת הועדה תהא כתקופת הכהונה של הנהלת הקרן.

.7.7

הוועדה תכונס על פי קביעת יושב הראש שלה ולפחות פעם בשנה והחלטותיה יתקבלו ברוב
חבריה.

.7.8

הועדה תגיש לאסיפת חברי הקרן דו"ח שנתי.

.7.9

הועדה תבדוק ותבקר את פעילותה של הנהלת קרן המילואים ותהיה רשאית לעיין בכל מסמך
ולקבל כל מידע מחברי הנהלת קרן המילואים ומגופים מקצועיים שהיו או שעודם בקשר עם קרן
המילואים ,הנחוצים לועדת הבקורת לצורך עריכת הביקורת.

 .7.10בכל ישיבה של ועדת ביקורת ירשם פרוטוקול .בפרוטוקול ירשמו :מועד הישיבה ,המשתתפים,
תהליך קבלת ההחלטה על פי שלביו ,סיכומים והחלטות שהתקבלו והתפלגות המצביעים בעד
ונגד.
 .8הוראות מיוחדות
.8.1

בקרות אחד או יותר מן האירועים המפורטים מטה ,לא יהא עוד הקיבוץ או מי מטעמו או בנעליו
רשאי לתת הוראות לנאמן וזה יפעל על פי הוראות אסיפות הנהנים של כל קרן ייעודית כמפורט
להלן.
•

מינוי כונס נכסים זמני או קבוע לכלל עסקי ונכסי הקיבוץ;
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• מינוי מפרק או מפרק זמני לקיבוץ;
•
.8.2

מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקיבוץ בבית המשפט;

כל הוראות תקנון זה יחולו ויחייבו בשינויים המחוייבים את אסיפות הנהנים כאילו היו חבריה
חברי הקיבוץ והאסיפה האסיפה הכללית של הקיבוץ .בפרט כפופה אסיפת הנהנים להוראת סעיף
 5.15לתקנון ואין ביכולתה לגרוע נהנים מרשימת הנהנים או לגרוע מתנאי הזכאות שנקבעו
בתקנון זה על שינויו.

.8.3

על אסיפת הנהנים ,כינוסה ,דרכי קבלת ההחלטות בה וכל הקשור בה ,יחולו בשינויים המחוייבים
הוראות תקנון הקיבוץ בפרק "האסיפה הכללית" הקיימות במועד קבלת החלטה זו .נוסף על כך
יחולו על האסיפה דיני האגודות השיתופיות כאילו היו הנהנים חברי אגודה שיתופית .למען הסר
ספק ,החלטות אסיפת הנהנים המחייבות את הנאמן יתקבלו ברוב הקבוע בסעיף  5.14לעיל.

.8.4

הנהלת הקרן המכהנת בתפקידה בקרות אירוע נשוא סעיף  8.1לעיל ,תמשיך לכהן בתפקידה עוד
קדנציה מלאה נוספת ,שתיספר ממועד קרות האירוע .לאחר תום התקופה הנוספת תהא אסיפת
הנהנים רשאית לבחור הנהלה לקרן באופן שנקבע לעניין זה בסעיף  5לעיל ויחולו הוראות הסעיף
בשינויים המחוייבים.

.8.5

התפרק הקיבוץ ,יחולקו יתרות הכספים המוחזקים בידי קרן המילואים ,בין הקרנות הייעודיות
על פי מפתח החלוקה המפורט בנספח המצורף לתקנון זה ,ובכפוף להוראות בתקנוני הקרנות
הייעודיות ביחס לזכויות הנהנים בקרנות אלה.

 .9יישוב סכסוכים
.9.1

סכסוכים בין הקיבוץ לבין חבר בכל הקשור וכרוך בפרשנות תקנון זה ו/או יישומו ידונו יידונו
בהנהלת קרן המילואים ואם לא יפתרו על ידם יוכרעו בבוררות בפני בורר שימנה רשם האגודות
השיתופיות על פי סעיף  (2) 52לפקודת האגודות השיתופיות.
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נספח א'
קיבוץ יד מרדכי

כתב הצטרפות לקרן השלמה לפנסיה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .חבר קיבוץ יד מרדכי ,מודיע בזה לקיבוץ
כלהלן:
הואיל ועל פי החלטות הקיבוץ מותנית הצטרפותי כנהנה לקרן ההשלמה לפנסיה המהווה חלק
מאגודת קרן המילואים שהקים הקיבוץ ,בהצהרה על מקורות ההכנסה שלי מעבודה;

אשר על כן אני מצהיר ומתחייב כאמור:
 .1אין לי ולא היו לי כל נכסים או הכנסות הנובעים או שנצברו עקב עבודתי ,משלח
ידי או עיסוקי )או של בן זוגי( בעת חברותי בקיבוץ ,לרבות :קצבה פנסיונית ,קופת
גמל ,קרן השתלמות ,קופת פיצויים וכד'.

או:
 .2אין לי כיום כל נכסים או הכנסות הנובעים או שנצברו עקב עבודתי ,משלח ידי או
עיסוקי )או של בן זוגי( בעת חברותי בקיבוץ ,לרבות :קצבה פנסיונית ,קופת גמל,
קרן השתלמות ,קופת פיצויים וכד' .עמדה לרשותי קופת גמל ו/או קרן פנסיה ו/או
)פרט( __________________________________________
נפדתה ביום _______ או בסמוך לכך בסכום _________  .מצ"ב אישור על ערכי
הפדיון.

או:
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 .3עומדת לרשותי הכנסה קבועה מ __________ בסך _________ בחודש .ברשותי
חיסכון( בנצבר עקב עבודתי/משלח
נכס מסוג )קופ"ג ,קה"ש ,תכנית
ידי/עיסוקי או של בן זוגי )פרט( _________________________________
________________________________________________________
•

אין צורך לפרט הכנסה המדווחת/מועברת לקיבוץ

 .4הריני מתחייב לשתף פעולה עם הקיבוץ והנהלת הקרן ,למסור לקיבוץ כל מידע
שיידרש לרבות להעביר אישור שנתי מדי שנה וכן הודעה על כל שינוי בפרטים
שנמסרו לעיל ומודע לכך שמסירת מידע מוטעה על ידי תהווה עילה לפקיעת זכותי
על פי תקנון זה ,לפקיעת חברותי בקרן ולתביעת השבה של הקיבוץ ביחס לכספים
שהועברו אלי על פי התקנון – מבלי לגרוע מזכותו של הקיבוץ לנקוט כנגדי בכל
צעד אחר עקב הפרת התחייבותי וכד'.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________

אני החתום מטה _________________ת.ז______________ .בן זוגו של החבר בכותרת מצהיר
בזה שכל הנתונים הנוגעים להכנסת העבודה שלי לעיל נכונים ומדויקים.

__________________
בן זוג

_______________
חבר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ______________ מאשר בזאת כי ביום ___________ התייצבו בפני
מר/גב' ____________ ת.ז ____________ .ו -מר/גב' ________________ת.ז.
____________________ ואחר שהצהירו בפני כי הבינו את משמעות הצהרותיהם שלעיל
והוזהרו כי עליהם להצהיר אמת ,חתמו בפני על הצהרה זו.
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_________________
חתימה וחותמת עו"ד

