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הגדרת מעמד חבר חדש
*בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה.
.1

כללי
 .1.1ביום  5.7.2009אושר בקלפי מסמך עקרונות בעניין קליטת חברים לקיבוץ יד מרדכי
)להלן" :מסמך העקרונות" ו"הקיבוץ"(.
 .1.2במסגרת מסמך העקרונות נקבע ,לעניין מעמד הנקלטים ,כי לאור מורכבות הנושא ,מציע
הצוות שתי חלופות אשר הוצגו במסמך ,כאשר הבחירה באחת מהחלופות או בשתיהן
תתקבל בדיון נוסף באסיפה הכללית לאחר בדיקה כלכלית/חברתית של כל אחת
מחלופות אלו.
 .1.3מסמך זה נועד להשלים את מסמך העקרונות ולהגדיר את מערכת הזכויות והחובות של
מי שייקלטו לקיבוץ במעמד של חברי קיבוץ חדשים החל ממועד קבלת החלטה זו .מסמך
העקרונות יתוקן ויותאם למסמך זה ככל שהדבר יידרש.
 .1.4הגדרות:
".1.4.1חבר ותיק" – מי שהינו חבר קיבוץ במועד קבלת החלטה זו.
".1.4.2נקלט" – מי שיהיה מעוניין להיקלט לקיבוץ בהתאם לתנאים המפורטים בהסדר
זה.
".1.4.3חוברת השינוי" – חוברת שינוי אורחות החיים של יד מרדכי )דצמבר ,(2007
לרבות שינויים שיוכנסו בה מעת לעת
".1.4.4מס קהילה"" ,מס מוניציפאלי"" ,מס איזון" )יוגדר בחוברת שתובא לאשרור(
ו"מס פרוגרסיבי" – כהגדרתם בחוברת השינוי.

 .2מעמד הנקלטים החדשים  -כללי
 .2.1מעמד הנקלטים יהיה מעמד של "חבר חדש" אשר מערכת זכויותיו וחובותיו מפורטת
במסמך זה )להלן" :חבר חדש"(.
 .2.2הנקלטים החדשים יהיו חברים באגודה השיתופית החקלאית קיבוץ יד מרדכי.
 .3העברת הכנסות ,תשלום מסים וקבלת שירותים
 .3.1חבר חדש לא יהיה חייב להעביר את הכנסתו לקופת הקיבוץ .המזכירות תהיה מוסמכת,
לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים ,לקבל החלטה בדבר מחויבות חבר חדש לדווח
על הכנסתו לקיבוץ.
 .3.2חבר חדש יהיה מחויב בתשלום מס קהילה ,מס מוניציפאלי ומס איזון אולם לא יחויב
בתשלום מס פרוגרסיבי.
 .3.3חבר חדש יהיה זכאי לקבלת שירותים בהיקף ובעלות דומה לכלל החברים ויהיה זכאי
לרשת ביטחון ולקרן לסיוע הדדי.
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 .4זכויות סוציאליות וותק
 .4.1חבר חדש יצבור זכויות סוציאליות אישיות בעצמו ועל חשבונו ולא יהיה זכאי להפרשת
תשלומים על ידי הקיבוץ )אלא אם יועסק על ידי הקיבוץ(.
 .4.2חבר חדש לא יצבור ותק לצורך קבלת זכויות כלשהן מהקיבוץ בכפוף לאמור בסעיף 5
ולא יהיה זכאי לדמי עזיבה מהקיבוץ.
 .4.3פנסיה
מאחר והקיבוץ צובר פנסיה לכל חבריו ,בהתאם ליעד עליו החליט הקיבוץ )להלן:
"פנסיית המטרה"( מותנית הקבלה לחברות בתנאים הבאים:
.4.3.1במידה ולנקלט צבירה פנסיונית כלשהי :על הנקלט להפקיד ,טרם קליטתו ,את כל
הסכומים החסרים לצורך השוואת הצבירה ,העומדת לזכותו ,לזו הקיימת בקיבוץ
לחברי קיבוץ בני גילו בהתחשב בפנסיית המטרה ,ולהתחייב לא למשוך את
הסכומים שנצברו לזכותו כאמור שלא למטרת פנסיה.
.4.3.2במידה ולנקלט אין צבירה פנסיונית כלשהי :על הנקלט להפקיד ,טרם קליטתו ,את
מלוא הסכומים הנדרשים לצורך השוואת הצבירה לזו הקיימת בקיבוץ לחברי
קיבוץ בני גילו בהתחשב בפנסיית המטרה.
.4.3.3ככל שתתקבל בעתיד החלטה בקיבוץ בדבר הגדלת פנסיית המטרה יהיה על הנקלט
להשלים ממקורותיו הוא את כל הסכומים החסרים )הגרעון האקטוארי שנוצר
כתוצאה מכך( והקיבוץ יהיה פטור מלבצע השלמות אלה בעבורו.
.4.3.4הפקדת הכספים לפנסיה תתבצע לחשבון/תוכנית חיסכון אישית של החבר החדש,
באמצעות אחד המכשירים הפנסיוניים הקיימים )קרן פנסיה ,ביטוח מנהלים וכו(.
 .5זכויות בנכסי הקיבוץ
 .5.1יובהר ,כי לחבר החדש לא יהיו זכויות בנכסי הקיבוץ היצרניים ו/או פירותיהם אלא אם
תתקבל החלטה מפורשת בעניין זה.
 .5.2חבר חדש יהיה שווה זכויות ביחס לנכסי הקיבוץ שאינם נכסים יצרניים ,בכפוף לשמירה
על זכויותיהם של החברים הותיקים כאמור בסעיף  6.3להלן.
.6

זכויות הצבעה וקבלת החלטות בטרם קליטה לחברות בפועל
 .6.1בטרם תתקיים הצבעה באסיפה ובקלפי בדבר קבלתם של החברים החדשים לחברות,
יתקבלו באסיפה ההחלטות הבאות:
.6.1.1אישור הסדר מפורט בדבר שיוך נכסים יצרניים ו/או פירותיהם.
.6.1.2אשרור חוברת השינוי ,לרבות הסדרי הפנסיה של הקיבוץ.
.6.1.3תיקון תקנון הקיבוץ והתאמתו לשינוי באורחות החיים בקיבוץ.
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 .6.2על אף האמור בסעיף  ,6.1תהיה מזכירות הקיבוץ רשאית לקבוע כי ניתן יהיה לקיים
הצבעה בדבר קבלת חברים חדשים לחברות ,ובלבד שהחברים החדשים לא יהיו זכאים
לקחת חלק בהצבעות ביחס לנושאים המפורטים בסעיף .6.1
 .6.3חבר חדש יהיה רשאי לבחור ולהיבחר לרשויות הקיבוץ וכן לקחת חלק בהצבעות
ברשויות הקיבוץ השונות ,וזאת למעט בנושאים שפורטו לעיל ובנושאים הבאים:
.6.3.1החלטות ביחס לנושאים שיש בהם כדי לשנות את זכויות החברים הותיקים ו/או
התלויים בהם לסיפוק צרכיהם על ידי הקיבוץ ו/או את היקף זכויות אלו ,כפי שהן
מוגדרות בחוברת השינוי ,לרבות החלטות ביחס לפנסיה ו/או דמי עזיבה.
.6.3.2החלטות בדבר התחשבנות עבר בין החברים הותיקים לבין הקיבוץ.
 .7זכויות ותנאים לעניין הדיור ודמי כניסה
זכויות לעניין הדיור ודמי הכניסה יוסדרו בהתאם למפורט במסמך העקרונות.

 -סוף -
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