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  לחבר בשירות  הסדרוחופשה מיוחדת   בנושאנהלים  קובץ
, עודכן בהמשך להתייחסויות  16.7.2020פורסם לציבור ביום , 28.6.2020אושר ע"י הנהלת הקהילה ביום 

 . 1/1/2021, יכנס לתוקף ביום 16/10/2020ישיבת הנהלת הקהילה מיום ו

 

 :את  פיםמחליו  יםמבטל זה בקובץ  המופיעים נהליםה

ביום    .1 בקלפי  כלכלית" שאושר  עצמאות  בתנאי  מיוחדת  בחופשה  חבר  בשער    7.3.2014"תקנון    3ומופיע 

 טורקיז(  –של חוברת השינוי  13באוגדן התקנונים של נען )במקור, פרק  

 2016"ק בשנת בהנ"מעמד שליחות" שאושר  נוהל  .2

 טורקיז(  –של חוברת השינו   14 פרק ובמקור ,  9"הסדרי דור צעיר" )באוגדן בשער  .3

 באוגדן(  9)מופיע בשער   2015"ק במרץ בהנ "מסלול סטודנטים ב"מסלול צעירים" שאושר  נוהל  .4

 באוגדן(  9)מופיע בשער  2015"ק במרץ בהנ"מלגת דיור" לסטודנטים ב"מסלול צעירים" שאושר  נוהל  .5

 (.באוגדן 9 בשער" )מופיע לצעירים חופש שנת"תקנון  נוהל  .6

 . 2017 המשק  תכנית במסגרת שהתקבלו"  צעיר"דור  בנושא החלטות .7

 

 .זה קובץלהחלטות קודמות של הקיבוץ תגברנה הוראות  זה קובץשל סתירה בין הוראות מקרה  בכל

 

פרסום  , שתהיה מוסמכת גם לעדכנו מעת לעת, בכפוף לדיווח להקהילה  הנהלתהינו בסמכות  ים אלה  הליישום נ

 .לציבור בהתאם להחלטות הקיבוץ

 . ההנהלה  ועד   בידי  היא  זה   לעניין  חלופי  גוף  למנות  הסמכות,  מכהנת  קהילה   הנהלת  אין  שהיא  כל  ומסיבה  במידה
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 מיוחדת חופשה  נוהל

 הגדרות .1

הסתיימה    לאמי שהתקבל לחברות בקיבוץ, וזאת החל ממועד קבלתו לחברות וכל עוד    –  "חבר" .1.1

 חברותו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עזיבה.  

  השנים  10  במשך"  צעיר"חבר    יחשב  לחברות במסגרת "חג בנים"  שהתקבל,  חבר  –  "חבר צעיר" .1.2

שנים   10מיום קבלת בני המחזור לחברות ועד חודש אוגוסט עם חלוף   החל  חברותו של הראשונות

 (. 2028, יחשב "חבר צעיר" עד אוגוסט 2018)למשל בן מחזור שהתקבל לחברות בשנת 

 

, חייב  (קבוע  דיורבגם בבית ההורים, או    28לרבות שכירות או עד גיל    ,זמני  דיור)ב  בקיבוץ  להתגורר  חייב  חבר .2

  אושרה   אם  אלא  זאת  כל .   וותק  צוברמס מאוחד( ו  -להיום    נכון)  בערבות ההדדית  השתתפותו  יםס ימ  בתשלום

 . הקיבוץ להחלטות בהתאם  מיוחד במעמד נמצא  שהוא או מיוחדת חופשה לו

שעפ"י תקנון האגודה השיתופית, חבר חייב לקבוע את מקום מגוריו הקבוע בקיבוץ ויוכל   להדגיש  חשוב

 לגור מחוץ לקיבוץ לפרק זמן מוגדר בלבד.

 

 מיוחדת יחולו הכללים הבאים:   ופשהח על .3
  למפורט   בהתאם,  שתאושר  ולתקופה  בכתב    הקיבוץלחופשה מיוחדת הינה בכפוף לאישור    יציאה .3.1

 . להלן
 .החופשה תנאי את  המסדיר הסכם על  יחתום, מיוחדת לחופשה  יציאה  לו  שאושרה חבר .3.2
שלא יחזור לקיבוץ בתום החופשה שאושרה לו והקיבוץ לא אישר הארכת חופשתו, תפקע    חבר .3.3

   חברותו בקיבוץ.
  לא , יוכל להגיש בקשה ליציאה לחופשה מיוחדת וזו תאושר לו לתקופה של צעיר  חבר  שאיננו  חבר .3.4

במצטבר  5-מ  יותר קהילה(  שנים  מנהלת  ובלבד  כלומר.  )בסמכות  חופשות  למספר  לצאת  ניתן   ,

 שנים.   5שתקופת סך החופשות במצטבר לא תעלה על 
שתתקבל פה    הנהלת הקהילההחלטת  על פי    בלבדשנים יינתן במקרים מיוחדים    5-אישור מעבר ל .3.5

   . אחד בלבד
 מיוחדת תאושר רק לכל המשפחה )ולא לחצי משפחה(.   חופשה .3.6
           ידה ויש לו( לפני יציאתו לחופשה וכתנאי לה.       יסדיר את כל חובותיו לקיבוץ )במ החבר .3.7
 . לקיבוץ  מחוץ יתגורר  מיוחדת בחופשה חבר .3.8

 הגר בדירת מעבר יחזיר את דירתו לקיבוץ עם יציאתו לחופשה.   חבר -

 . הדירות  שיוך במסגרת שהוגדרו ההסדרים   יחולו קבע  בדירת הגר חבר  לגבי -

יחויב החבר  ביטוח  הסדרי .3.9 )גם כאשר החבר בחופשה(  יש מחויבות כלפי החבר  כיוון שלקיבוץ   :

לערוך במהלך החופשה ביטוחים שיגדיר הקיבוץ. במקרים מסוימים, שיקבעו ע"י הקיבוץ, יערכו  

 "ח החבר. ועהביטוחים דרך הקיבוץ 

  של   פעולותיו  בגין  אחריות  לקיבוץ  אין  המיוחדת  החופשה  בתקופת  גם  החברות  תקופת  במהלך  כמו .3.10

 . בחופשה החבר

  לפגוע   לא  החבר  מתחייב  המיוחדת  החופשה  תקופת  במהלך   גם  החברות  תקופת  במהלך  כמו .3.11

 של הקיבוץ.   באינטרסים

 

 : חופשה סמ .3.12

הכללים    במהלך פי  על  חופשה,  מס  צעיר(  חבר  )שאינו  החבר  ישלם  המיוחדת  החופשה  תקופת 

 הבאים: 
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 (.  ₪ 340מגובה מס מאוחד מינימאלי )נכון להיום  50%  –)במצטבר(  שנים 5 עד -

  680מס מאוחד מינימאלי )נכון להיום    100%  –לעיל(    3.5)בהתאם לרשום בסעיף    שנים  5  מעל -

  .)₪ 

מס החופשה יגבה אחת לחודש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון לטובת הקיבוץ, שהחבר מחויב  

 להסדיר ולקיים במשך כל תקופת החופשה.   

  בוץ לא ידאג לצרכיו של החבר. להסרת ספק, חבר בחופשה מיוחדת החופשה המיוחדת הקי  במהלך .3.13

 אינו זכאי לקבל השלמה לתק"ב ו/או להסתייע בקרן לערבות הדדית. 

   .יוכל להצביע באסיפה ובקלפי החבר .3.14

 

לעיל בכפוף    0-ו  2  פיםיחולו הוראות סעי   צעיר  חברלגבי חופשה מיוחדת של    -  מיוחדת  בחופשה  צעיר  חבר .4

 לשינויים הבאים:  

כל תקופת היותו  בצעיר יכול להגיש בקשה ליציאה לחופשה מיוחדת וזו תאושר לו אוטומטית    חבר .4.1

 (.  או מי שהוסמך מטעמה "חבר צעיר" )בסמכות מנהלת הקהילה

 . חופשה מס מתשלום פטור  בחופשה צעיר  חבר .4.2

 חבר צעיר בחופשה יוכל להתגורר בקיבוץ בבית הוריו בלבד. .4.3

 

 .חבר בחופשה מיוחדת אינו צובר ותק  להסרת כל ספק, מובהר, כי .5

 

 

 

   לחבר בשירות הסדר  נוהל

 

ממועד קבלתו לחברות  "  בשירות  ברחייחשב "בנוהל חופשה מיוחדת(    כהגדרתו) חבר צעיר    –  "בשירותחבר   .1

 .  , לפי המאוחר מבינהם)גם אם אינו משרת כלל(( שנים 3ועד לסיום שירות סדיר בצה"ל או עד תום שלוש )

מנהל הקהילה או מי שהוסמך על  במקרים מיוחדים ובהתחשב במועד השחרור בפועל משירות סדיר רשאי  

   . מתום השירות הסדירחודשים  3עד מקסימום להאריך את התקופה האמורה  ידו

 .  מתשלום המס המאוחד מלא לפטורבשירות זכאי  חבר .2

 כל תקופת היות החבר במעמד של חבר בשירות )כמוגדר לעיל(.   למשך  יינתן  פטורה .3

 בשירות אינו צובר ותק אלא לצרכי דיור בלבד.   חבר .4


