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 15פברואר2007 ,
המלצות צוות ערבות הדדית שאושרו במזכירות התנועה ב 04/02/07 -

אלמנות ו/או אלמנים בגיל העבודה
)בקיבוץ המתחדש ושבן הזוג היה חבר קיבוץ(
מקורות הכנסה:
מורכבות מהכנסה מעבודה,הכנסה מקצבת שארים של הביטוח הלאומי,כל תגמולי ביטוח למיניהם וכל
הפיצויים כולל פנסיית שארים ופיצויים חד פעמיים.
רשת בטחון :
אלמנה זכאית לרשת בטחון בהתאם לתקנות הערבות ההדדית ונוהלי הקיבוץ שנקבע ליחיד .קצבת
השארים של הביטוח הלאומי לא צריכה להיכלל בחישוב לצורך בדיקת הזכאות לרשת בטחון למעט
בקיבוצים שהגדירו רשת בטחון מיוחדת/גבוהה ליחידים.
ילדים בגיל החינוך:
המרכיב של התלוי בקצבת השארים )החלק של הילדים( הינו חלק מההכנסות לחישוב הזכאות לתוספת
בגין ילדים כפי שמוגדר בתקנות ערבות הדדית .אלמנה בגיל העבודה עם ילדים בגיל חינוך תקבל השלמה
במידת הצורך ובהתחשב בכל הכנסותיה למעט קצבת שארים )החלק של האלמנה(.
זכויות שיוך דירות:
במקרה שהפטירה היתה לפני היום הקובע  -מוצע שבמסגרת ההתחשבנות בתהליך שיוך הדירות תינתן
תוספת ותק של שליש ,כפי שמופיע בכללי העזיבה הנהוגים היום .בכל מקרה אלמנה שהוותק שלה מעל
 35שנים לא תצטרך להשלים חוב במסגרת התחשבנות זו .הוותק לצורך מגרש יהיה על פי כללי המנהל.
לא קיימת בעיה בעניין שיוך הדירות במידה והפטירה היתה אחרי היום הקובע.
חוב אקטוארי  :דין אלמנה כדין כל החברים.
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:
האלמנה זכאית לקבל את כל התגמולים נטו .בעניין פיצויים חד-פעמיים בגין אובדן מפרנס שהתקבלו לפני
השינוי -מומלץ כי החלק היחסי )על פי הערכת תוחלת חיים( יועבר לאלמנה בניכוי הוצאות הקיבוץ ,לרבות
הוצאות זקופות ,בתקופה שלפני השינוי באורחות החיים .הכנסות אלו יילקחו בחשבון כחלק מהחישוב
לזכאות לרשת בטחון.
מיסוי על הכנסות:
קצבאות ייעודיות לא יימוסו.
* כל הנאמר בלשון נקבה מתייחס גם לאלמנים.
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משפחות חד-הוריות )בקיבוץ המתחדש(

הגדרה" :משפחה חד – הורית  -משפחה בה יש הורה אחד בלבד מפרנס וילדים בגיל החינוך ,וללא
הכנסה כלשהי בגין בן-זוג אחר" -לפי תקנות הסיווג.

מקורות הכנסה:
הכנסה מעבודה ומזונות)במידה ויש( .יש להקפיד על מתן נקודות הזיכוי המגיעות ) 1.5נקודות(.
חובת עבודה  :משרה מלאה .
רשת ביטחון:
זכאית לרשת בטחון בהתאם לתקנות הערבות ההדדית ונוהלי הקיבוץ שנקבעו ליחיד )חד – הורית(.
ילדים בגיל החינוך:
קצבת הילדים של הביטוח הלאומי ומזונות הינם חלק מההכנסות לחישוב הזכאות לתוספת בגין ילדים כפי
שמוגדר בתקנות ערבות הדדית .משפחה חד-הורית בגיל העבודה עם ילדים בגיל חינוך תקבל השלמה
במידת הצורך ובהתחשב בהכנסותיה.
רצוי לקבוע שסך עלויות מערכת החינוך בקיבוץ לילדי המשפחה לא תעלה על  35% - 30%מסך הכנסות
המשפחה )כולל חינוך לא פורמלי ועלות פעילות תנועות הנוער(.
מענקים:
מענקים בגין לימודים יזקפו למשפחה .לא יחשבו כהכנסות לצורך חישוב זכאות לרשת בטחון.
הנחות:
הנחות כגון במעונות יום וארנונה יזקפו למשפחה.
זכויות שיוך דירות:
ותק לצורך דמי היוון  -לפי כללי המנהל.
חוב אקטוארי:
דין משפחה חד -הורית כדין כל החברים.
מיסוי על הכנסות:
קצבאות ייעודיות כגון קצבת ילדים לא ימוסו.
הערה כללית
במקרה של חפיפה בסטאטוסים משפחתיים שונים ,ההתייחסות הינה למצב המיטיב מבחינת ההכנסה.

