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תהליכי השינוי בקיבוצים ,מחייבים יצירה וניסוח של כללים חדשים להתנהלות מערכות הקיבוץ .הועדה
הציבורית לעניין הקיבוצים בראשות הפרופ' בן רפאל )תשס"ד( ,הגישה לממשלה שורה של המלצות בענייניי
הערבות ההדדית ,שיוך הדירות שיוך הנכסים ועוד ,אך בסוגיית העבודה בקיבוץ הסתפקה במתן המלצה לבחון
סוגיה זו בעתיד.
השינוי בקיבוץ ,אשר בין השאר הטיל את חובת ההתפרנסות ישירות על החבר ויצר קשר בין עבודת החבר לבין
תקציבו ,חייב בדיקה מחודשת של סוגיית יחסי העבודה בקיבוץ ,שכן עד השינוי היה הקיבוץ אחראי לסיפוק
צרכיו של החבר וזכויותיו וחובותיו בתחום העבודה היו לכאורה מוגדרות וברורות לחבר ולמערכת כאחד .עם
המעבר להתנהלות החדשה והשינויים שחלו עקב כך ביחסים שבין החבר לקיבוצו ,מוצא עצמו החבר חשוף
למצבים חדשים ולכללים חדשים ומה שהיה בעבר בחזקת מובן מאליו ,השתנה.
הקבוץ כקהילה וגם כעסק נחשף אף הוא למצבים חדשים ,לדרישות שלא הכיר ולמחויבויות מסוג חדש לחברים,
למקומות העבודה ולמנהליהם .המציאות החדשה מחייבת אם כן לעגן את זכויותיהם וחובותיהם של החברים
העובדים בקיבוץ ,בענפיו ובתאגידיו וגם לקבוע את המתחייב מכך לגבי מקומות העבודה עצמם ומנהליהם.

מטרת מסמך זה ותחולתו
בנסיבות של היעדר יחסי עובד ומעביד בין הקיבוץ )לרבות תאגידיו( לבין חברי הקיבוץ ונוכח השינויים
החלים בהסדרים השונים הנוגעים לעבודת החבר ,זכויותיו וחובותיו במקום עבודתו וביחסיו עם הקיבוץ,
לרבות חובת ערבות הדדית ,נוצר הצורך בקביעת מסגרת לזכויות ולחובות של החבר העובד בקבוץ.
מסגרת זו תכיל את דרישות המינימום ,הנתבעות מהחבר ,מהקיבוץ וממקום העבודה בקיבוץ )בין אם
מקום עבודה מתואגד בנפרד ובין שלא( וזאת לצורך ניהול תקין והוגן של מערך העבודה.
מסמך זה הינו בגדר המלצה שמטרתה להציע לקיבוץ את מה שנראה בעינינו ,כמסגרת הנאותה לבניה
נכונה של מערכת יחסי העבודה בעת הזו.
על מנת להבטיח את הזכויות והחובות – של החברים ושל המערכת כאחד ,ממליצה התנועה הקיבוצית
לבסס את נוהל העבודה הפנימי של כל קבוץ על הנחת יסוד מחייבת כנ"ל :חבר קיבוץ העובד בקיבוץ,
מוסדותיו,ענפיו ותאגידיו זכאי לאותן הזכויות כזכויות המוקנות לעובד על פי חוקי מדינת ישראל-
לפחות.
אנו ממליצים לקיבוץ לפעול על פי ערכי המסמך שלהלן ולהבטיח בכך את החובות והזכויות של כל
הצדדים .אנו מאמינים כי הקפדה על התנהלות תקינה ושמירה על כללים של הוגנות ביחסי עבודה תעודד
ותאפשר את יציבותו וצמיחתו הכלכלית והחברתית של הקיבוץ  -בעתיד ולאורך זמן.
הערות:
 .1יובהר כי אין במסמך זה משום המלצה לקיים מערכת של יחסי עובד מעביד בחצר הקיבוץ בין החבר
למקום עבודתו והוא בפירוש בא לתת כלים לקיבוץ בו לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין החברים,
הקיבוץ ,ענפיו ,ותאגידיו.
 .2יובהר כי קיבוצים אשר החליטו להגדיר את חבריהם כ"עובדים" של מקום עבודתם בקיבוץ ועקב כך
נוצרו יחסי עובד מעביד בין החבר למקום עבודתו/קהילה ,ואף נקטו בצעדים המתבקשים עקב החלטה זו
)כגון פתיחת תיק ניכויים לעניין זה וכיו"ב( ידרשו להגיע להסדרים אחרים כמתחייב בנסיבות עניינם .עוד
יובהר ,כי קיבוצים אשר לא יתנהלו כנדרש ,חושפים עצמם לסכנת תביעות שונות בעתיד.
 .3מומלץ לקיים בקיבוץ יחידת משאבי אנוש מקצועית אשר תפקידיה בין השאר ,יהיה לעזור לחברים

ולמערכת לשמור על תקינות יחסי העבודה.
 .4כל האמור במסמך זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד וכתוב בלשון זכר למען הנוחיות בלבד.
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הגדרות:
 .1תמורות עבודה -כל הכנסות החבר מעבודתו ברוטו וכן מקצבאות חלף עבודה לפני הורדת המיסים
והניכויים השונים כמקובל בקיבוץ.
 .2תקציב -הסכום המועבר לחבר לאחר כל הניכויים בגין מיסים שונים ותנאים סוציאליים.
 .3חלף עבודה-קצבאות ותגמולי ביטוח לאומי או כספים מכל מקור אחר המתקבלים בגין העדר יכולת
התפרנסות כגון -השלמות לקצבאות ביטוח לאומי על ידי הקיבוץ ,תגמולים מקרן ביטוח אבדן כושר
עבודה וכד'.


א .עבודה ברוח משפט העבודה הישראלי
משפט העבודה הישראלי מביא לידי ביטוי נורמות התנהגות ראויות ,בין עובד ומקום עבודתו ,ובהן
גם הדרישה לתום לב ולשוויון .ראוי הוא כי נורמות אלה יהוו את המסד לזכויות החבר וחובותיו אל
מול מקום עבודתו בקיבוץ .לפיכך מומלץ כי זכויות וחובות החבר העובד ייקבעו ברוח משפט העבודה,
וכלליו והסדריו יהוו – בדרך כלל – את הרף התחתון לזכויות החבר .על כללים והסדרים אלה ניתן
להוסיף בהתאם לאורח החיים ולהסכמים הייחודיים בקיבוץ.

נושא יחסי העבודה בקיבוץ מתחדש טרם הגיע לבתי המשפט .על מנת למנוע זאת
כדאי מאד לעמוד לפחות בכללי החוק.


ב .נשיאה באחריות
הקיבוץ מקיים מערכת כלכלית ,המתבססת על עבודת חבריו וחותרת ליציבות לאורך זמן,
במטרה להבטיח את קיום התחייבויות הקיבוץ כלפי חבריו ותרומה לקידום מטרותיו .הקיבוץ

מקיים מערכת יחסי עבודה משולשת בין החבר ,לבין מקום העבודה ,לבין האגודה.
אחריות החבר :אחראי לחיפוש ובחירת מקום עבודתו ,לפרנסתו ,למילוי חובותיו כלפי מקום
העבודה ,לטיפוח מסלול קידומו המקצועי בהתאם לרצונו ,ליכולותיו ולכישוריו .הקיבוץ יסייע
לחבר בתחום זה באמצעות יחידת משאבי אנוש או גורם אחר מטעמו.
אחריות מקום העבודה :לספק שירות ו/או להשיא רווח ,ביעילות ובאיכות ,בהתאם למצופה
ממנו ע"י הקהילה ו/או ע"י המגזר העסקי .להעביר לאגודה או לחבר )על פי ההסדרים
הנהוגים בקיבוץ( את שכר עבודת החברים העובדים בו ,לרבות ההפרשות הסוציאליות.

להעסיק את העובדים בתנאים הוגנים.
אחריות האגודה :אחראית כלפי החבר לסיפוק צרכיו כגון  -תקציבים ,הפרשות ,ביטוחים,

זכויות סוציאליות וכד'.

ג .קבלת החלטות בעבודה
בסמכות מנהל הענף לקבל החלטות לניהול השוטף של הענף לרבות בנוגע לעבודת החבר ,הגדרת
תפקיד ,ימי עבודה ,היקף משרה וכו'.
ד .רישום ודיווח.
מומלץ כי תהיה בקיבוץ מערכת רישום עבודה ממוחשבת.
ה .סטטוס עובד
ככלל מומלץ שחבר יעבוד כעובד חדשי ,ששעות עבודתו מוגדרות והנוהל איתו הינו על פי חוק שעות
עבודה ומנוחה.

במקרים של מנהלים בכירים או עובדים שאין אפשרות לפקח על שעות עבודתם ועבודתם דורשת
מידת אמון אישי ,תוגדר משרתם כמשרת אמון ויוגדרו כעובד גלובלי.
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ו .תוקם "קרן חלף ביטוח לאומי"
על הקיבוץ להקים קרן מתוך ההפרשים ,ככל שישנם ,בין גבית המיסים הפנימיים מהחבר לבין
התשלומים בפועל שמשולמים בגינו לביטוח לאומי ,אשר תשמש לעזרה מוגדרת לחברים בגיל
העבודה אשר נמצאים במצבים שונים של אי עבודה ,ושאינם זכאים לתגמולי ביטוח לאומי ככל עובד
במדינה ,או שזכאים לחלק מדמי בט"ל עקב התחשבנות הקיבוץ עם בט"ל.

ז .זכות קדימה לחברים
כאשר מישרה מתפנה או נדרשת משרה חדשה בענפי הקיבוץ והמפעל ,תהיה העדפה לחבר קיבוץ על
פני עובד שאינו חבר קיבוץ ,בתנאים של התאמה ושל עמידה בדרישות המינימום של המשרה.

ח .פרסום משרות

על הקיבוץ-באמצעות מנהל מש"א או מי שמונה מטעמו כאחראי על יחסי עבודה לפרסם באמצעי
הפרסום המקובלים בקיבוץ כל משרה מתפנה או חדשה בקיבוץ או בתאגידי הקיבוץ על מנת לתת
לחברים הזדמנות להתמודד על המשרות הפנויות .רצוי לפרסם זאת בקיבוץ לפני הפניה לעובדים
מבחוץ.

ט .הכשרה מקצועית

אנו רואים חשיבות להמליץ לכל קיבוץ לסייע ולעודד הכשרה וצמיחה אישית של חבריו ,למען
שיפור יכולות התפרנסותם ,באמצעות תקציבי השכלה ,הפרשות שיפריש לקרן ייעודית ו/או
באמצעות ענפיו.

י .עסקים קטנים ויזמויות

כל מיזם או עסק הפועלים בתוך המתווה של הקיבוץ ,בין אם כחלק אינטגרלי ובין אם בתיאגוד
נפרד ,ואשר היזם בו הנו חבר קבוץ ,יהיה מחויב בתשלומים ובהפרשות עבור עצמו ועבור
המועסקים בו ,כנדרש בהחלטות הקיבוץ וכמשתמע ממסמך זה.






א .היקף שעות העבודה
מכסת השעות המחייבת לחבר העובד במשרה מלאה ,תהיה תוך זיקה לחודש ולשבוע העבודה
הנורמטיבי במדינה ,ויחסיותה  -בהתאם.
כיום היקף שעות העבודה  43שעות שבועיות נטו כנהוג במדינה בשבוע עבודה בן  5או  6ימים .ממוצע של 186
שעות בחודש.


ב .חופשה

ימי החופשה להם זכאי החבר ,לא יפחתו מהכללים המקובלים במדינה .בנסיבות הייחודיות לקיבוץ ,אפשר כי
הזכות לתוספת ימי חופשה תתבסס על פי מפתח של וותק בקיבוץ או לפי הגיל ,או לפי וותק במקום העבודה.
במידה ומחושב על פי וותק במקום העבודה יילקח הוותק מיום תחילת העבודה בענף ולא מיום השינוי.
לגבי ימים מהעבר יחליט כל קיבוץ מה דינם של ימים אלה.
 .1התמורה בגין יום חופשה הנה במחיר יום עבודה של החבר ,ותועבר במלואה.


 .2יציאה לחופשה מותנית בתיאום מראש עם הממונה הישיר .למנהל הענף הזכות להחליט
על יציאת עובד לחופשה .מקום העבודה רשאי להוציא את עובדיו לחופשה בהתאם לצרכיו.


 .3ניתן לצבור ימי חופשה עד לכפל החופשה השנתית ,או עד  60יום  -הגבוה מביניהם.

 .4אין פדיון ימי החופשה אלא בסיום עבודה.
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 .5המנהל חייב לאפשר לעובד חופשה רצופה של שבעה ימים לפחות.


 .6חופשות מיוחדות כגון חופשת לידה ,אבל ,נישואין ,שמחות משפחתיות וכד' -יינתנו
בהתאם להחלטות הקבוץ ובכל מקרה לא יפחתו מהמקובל בחוק.


ג .מחלה

 .1חבר זכאי להיעדר מעבודתו בגין מחלה עד  18יום בשנה .צבירת ימי מחלה מוגבלת עד ל-

 90יום מצטברים בחמש שנים.

 .2על הקהילה להחליט לגבי התנהלות של ימי מחלה מהעבר .מוצע כי ישמרו ימי מחלה עד
 90יום או  5שנים לאחור מיום השינוי ,במידה ולחבר יש מספיק וותק בענף ,או על חשבון
הקהילה במידה ואין לו וותק בענף.
 .3היעדרות בגין מחלה תשולם ע"י מקום העבודה ,בגובה המקובל במדינה לפחות .מומלץ כי
היעדרות בגין מחלה תזוכה ב  75%מתמורת העבודה החל מיומה הראשון.
 .4בתוך מסגרת ימי המחלה יכללו ויוכרו גם צורכי הליווי של בני משפחה מדרגת קרבה
ראשונה )הורים/ילדים/בני זוג( לפחות על פי חוק.
 .5במידה וחבר חולה מימש את כל ימי מחלתו ,יטופל הנושא ע"י הנהלת הקהילה במסגרת
"רשת הביטחון" .וזאת לאחר שהחבר מיצה את זכויותיו בביטוח לאומי ואו בביטוח אבדן
כושר עבודה או אבדן כושר מקרן הפנסיה )אם יש כזו(.


ד .שעות נוספות ,עבודה בשבת ובחג ,תורנויות לקהילה

 .1הקיבוץ ישמור על הכללים הקבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה.
 .2תגמול עבור שעות נוספות,משמרות ,שבת וחג על פי החוק במדינה לפחות ,או כנהוג במקום העבודה במידה וזה מעבר
לחוק.
 .3חבר שעובד במקום עבודתו שעות נוספות יקבל תמורת שעות נוספות כמקובל בחוק או במקום העבודה.
 .4חבר שעובד בנוסף לעבודתו ,במקום עבודה שאינו מקום עבודתו הקבוע יקבל תמורה רגילה על פי התמורה המחושבת
בענף זה.
ה .חגים -חבר זכאי ל  9ימי חג בתמורה ,במידה ואינם נופלים בשבת או ביום החופשי שלו )אם עובד 5
ימים בשבוע(.
ו .אבלות וימי זיכרון -יינתן לקרובים מדרגה ראשונה-הורים ,אחים ,בני זוג ,ילדים ,לפחות על פי החוק
במדינה.


ז .שווי משרה
שווי המשרה לעובד ייקבע על פי המבחנים שלהלן .ראוי להפעיל מספר מבחנים בה בעת ,ולא
להסתפק בקריטריון אחד.

התייחסות לניסיון ולוותק המקצועי )הערך המוסף שמביא איתו העובד לתפקיד(

בחינת ערך חליפי )הערכת "מחיר השוק" לאותה משרה(

שיקול דעת פנים ארגוני )משקל וסדר עדיפות פנימי לערך המשרה ,בנוסף למחיר השוק(

התייחסות להשכלה הרלוונטית למשרה

יכולת הענף או הקהילה לשלם.

התייחסות לביצועים של העובד )מחייב מדידה ,מנגנוני הערכה ומשוב(

יש לשים לב ,כי בכל משרה יתקיים שוויון מוחלט בשווי המשרה לנשים ולגברים!
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יוקם צוות שכר לבדיקת עדכוני שכר במהלך הזמן .שיהיה מורכב ממנהל מש"א מנהל המגזר
ומנהל הענף הרלוונטי.

ח .תמורה מינימלית

התמורה המינימלית המחושבת למשרה לא תפחת משכר המינימום החוקי )או חלקו היחסי
למשרה(  -כפי שנקבע מעת לעת במדינה .מומלץ לקבוע תמורת מינימום גבוהה ב  10%משכר

המינימום.

ט .עבודת נשים
 .1על עבודת נשים יחולו חוקי העבודה הרלוונטיים) .טיפולים ,שמירת הריון ,דמי לידה ,דמי

חופשת לידה ,פיטורין ,חל"ת וכו(.
 .2הקיבוץ ישלים ליולדת את סכום דמי חופשת הלידה )ודמי שמירת הריון חו"ח( על פי תמורות
העבודה המלאות האחרונות בשלושה חדשים מלאים שקדמו ללידה ,במידה ודמי ביטוח לאומי
נמוכים מסך תמורות העבודה להן הייתה זכאית לפני הלידה .המקור" -קרן חלף ביטוח לאומי".


י .מילואים
 .1הקיבוץ ישלים את תמורות עבודתו של חבר היוצא למילואים )במידה ותשלומי הביטוח
הלאומי נמוכים מתמורות עבודתו( ,על פי תמורות עבודתו בשלושת החודשים האחרונים לפני
צאתו למילואים בתנאי שהביא את הטופס הנדרש לביטוח לאומי .המקור"-קרן חלף ביטוח

לאומי".
 .2לגבי פיטורין למשרת במילואים ,הנוהג יהיה על פי החוק.




יא .תאונות עבודה

 .1הנוהג יהיה על פי חוקי ביטוח לאומי הנהוג בעת קרות התאונה ובמידה וביטוח לאומי הכיר
באירוע כתאונת עבודה .במידה והתמורה מביטוח לאומי אינה מכסה את תמורות עבודתו ישלים
הקיבוץ מ"קרן חלף ביטוח לאומי" את התמורה ,בהתאם לתמורות עבודתו בשלושת החודשים

שקדמו לתאונה.
 .2לא יפוטר חבר ממקום העבודה הקבוע כל עוד הוא זכאי לתקבולים מביטוח לאומי בגין תאונת

העבודה.
 .3במקרה של קצבת נכות מעבודה ,על פי החלטת ביטוח לאומי ,ישלים הקיבוץ על פי הביטוח
הלאומי את הסכום לתמורות העבודה שהיו לפני הפגיעה אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק
במידה ותמורות העבודה של החבר היו גבוהות מהשכר הממוצע ותגמולי הביטוח הלאומי נמוכים

מהם .וזאת לאחר שהחבר מיצה את זכויותיו גם מקרן אבדן כושר עבודה.


יב.

דמי הבראה
דמי הבראה לחבר העובד יחושבו על פי צו הרחבה כללי .ימי הזכאות לדמי הבראה יחושבו על

פי הוותק במקום העבודה ,או על פי גיל או וותק בקיבוץ ובכל מקרה לא פחות מהקבוע בחוק.

יג .זכויות סוציאליות,
 .1פנסיה
ככלל ,הזכויות הסוציאליות הנצברות לחבר העובד במהלך תקופת עבודתו יועברו לקרנות
אישיות ,אשר יעמדו לזכותו )ישירות או באמצעות הקיבוץ או באמצעות מערכת גמלאות
קיבוצית( בבוא העת.
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כחלק מעלויות העבודה של החבר יופרשו בגינו סכומים לרכישת זכויות פנסיוניות .שיעור
ההפרשה יהא כמקובל בקרנות הפנסיה ,כאשר חלק השווה להפרשת המעביד יופרש ע"י הענף או
הקיבוץ וחלק השווה להפרשת העובד ינוכה מהתמורה המגיעה לעובד.

 .2ביטוח אבדן כושר עבודה

מתוך דאגה לזכויות החבר העובד ובה בעת גם להיתכנות המערכת הכלכלית הקיבוצית ,מקום העבודה דרך
הקיבוץ יפריש לחבר העובד ביטוח אובדן כושר עבודה בהתאם לשווי המשרה של החבר.
הקיבוץ ידאג לכיסוי גם לחבר שהוחרג על ידי חברת הביטוח המבטחת.
במקרה של עובד חוץ שהמעביד אינו מפריש עבורו אבדן כושר עבודה על פי המתחייב למתן זכאות של 75%
מהשכר ,ידאג הקיבוץ )על פי החלטותיו( ,שהחבר יהיה מכוסה בביטוח אבדן כושר עבודה.
 .3פיצויים -מיום השינוי יש להפריש לחבר העובד  8.33%מתמורות העבודה ברוטו "לפיצויי פיטורין" על
חשבון הענף) .לפי סעיף  14לפ"פ( .הפיצויים יופרשו לפוליסה ויהיו חלק בלתי נפרד מקרן הפנסיה.
החבר אינו רשאי למשוך כספי פיצויים שנצברו עבורו בקרנות אלא אם נסגר הפער האקטוארי .והצבירה
בכספי הפנסיה שלו גבוהה ב  10%לפחות מהנדרש לקצבה פנסיונית מלאה ביום יציאתו לפנסיה

יד .הטבות נוספות:
הקבוץ יגדיר ויעדכן את מדיניותו ביחס להטבות שונות הניתנות במסגרת תנאי העסקה ,כדוגמת :טלפון
סלולארי ,סבסוד ארוחות ,מדיניות רכב/הסעות ,שי לחג ,וכיו"ב .חשוב להדגיש קיומם של קריטריונים ברורים
והוגנים בעת קביעת המדיניות .ההמלצה הינה השוואה לשכירים באותו ענף.




טו .גיל פרישה
 .1חבר שהגיע לגיל פרישה זכאי לקבל מהקבוץ או מקרן הפנסיה תקציב פנסיוני  ,ללא קשר
לעבודתו.
 .2חבר אשר הגיע לגיל פרישה ,יכול לעבוד כרצונו באחת משתי דרכים :עבודה המוכרת כמשרה
או עבודה התנדבותית.
 .3עבודה במשרה )בכל היקף שייקבע( דינה כעבודה לכל דבר ועניין .היא מותנית ברצון החבר
ובהסכמת מקום העבודה להסדר שייקבע .על החבר יחולו החובות והזכויות הנובעות ממקום

עבודתו.
עבודה התנדבותית הנה עבודה המותנית ברצון החבר בלבד ואינה חייבת בתשלום מצד מקום

העבודה.
 .4מומלץ להסדיר מערכת תעסוקתית התנדבותית ,אשר תאפשר לאוכלוסיית הגמלאים להתנדב
על פי רצונם ולפי יכולות הקבוץ.

 .5רצוי להכין את תהליך הפרישה לפחות חצי שנה מראש.




 
א .כניסה לעבודה:

 .1בתפיסת היסוד ,מוטלת האחריות להצלחת מקום העבודה על המנהל והעובדים .על כן
המנהל הנו בעל הסמכות לבחירת העובדים ובניית הצוות.

8
 .2משרה חדשה/מתפנה תתפרסם בקרב ציבור החברים ,יש לפרסם בקיבוץ בטרם פרסום
בחוץ.
 .3זכות קדימה לחברים :לחברי הקיבוץ זכות קדימה לקבלת עבודה בתאגידי הקיבוץ ענפיו
ומפעליו .כאשר חבר קיבוץ מתמודד על משרה פנויה ,יש להעדיפו על פני שכיר ,אלא אם
הוכחה אי התאמתו.
 .4בעת כניסה לעבודה יוגדר התפקיד ויוגדרו תנאי ההעסקה ,בהתאם להחלטות הקיימות
בקיבוץ .החבר יקבל סיכום בכתב המפרט את התנאים.
 .5תהיה שמירה קפדנית על הוגנות וניקיון כפיים בעת קבלת ההחלטות.

ב .הפסקת עבודה:

 .1הפסקת עבודתו של חבר מכל סיבה שהיא תעשה רק לאחר התייעצות עם מש"א או מי שמטפל
בנושא בקיבוץ על מנת שיוכל לפעול או לשינוי ההחלטה או לעזרה לחבר ולענף.
 .2הפסקת עבודה תיעשה רק מטעמים המצדיקים אותה ,בין אם ברצונו של החבר לעזוב ,או
עקב מהלכי התייעלות ,או עקב חוסר התאמה.

 .3כללי הודעה מוקדמת למפוטר ולמתפטר יהיו לפחות על פי הקבוע בחוק.

 .4כאשר החבר הוא זה המבקש לסיים עבודתו ,יודיע על כך לממונים עליו ולמש"א מבעוד
מועד ,כנדרש.
 .5כאשר קיימת טענה לצורך בהתייעלות ,תינתן על כך הודעה מוקדמת לנוגעים בדבר,
כנדרש.
 .6כאשר קיימת טענה לאי התאמה של החבר העובד במקום עבודתו ,יתקיים בליווי מש"א,
הליך משוב מתועד וקביעת יעדים לביצוע ,על מנת לתת הזדמנות לשפר את הטעון שיפור .רק
אם לא הועילו כל אלה  -תתקבל החלטה על סיום העבודה תוך קיום הליך שימוע ,ומתן
הנמקה.
 .7היה ויש ערעור ,יוכל מנהל מש"א לזמן לדיון את הפורום הבא :מנהל הקהילה ,מנהל
המגזר העסקי ,מנהל מש"א ,מנהל מקום העבודה ונציג ציבור המקובל על הצדדים .בסמכות
הפורום הנ"ל גם להחליט על תנאי הפרישה במידה ויוחלט על פיטורין .ההחלטה הסופית
תהא שמורה בידי מנהל המגזר ,אלא אם החליט הקבוץ להעביר סמכות זו לפורום הנ"ל.
למותר לציין כי בסמכותם של הממונים לגבות את המנהל או להחזיר את ההחלטה למנהל
לדיון מחודש או לשנותה בהתאם לנסיבות.
 .8במקרה של הפסקת עבודה מיידית ,יעביר מקום העבודה תמורת דמי הודעה מוקדמת.

במהלך תקופת קבלת דמי סיום העבודה ,יחשב החבר כעובד לכל דבר ועניין.
הערה :תהליך הפסקת עבודה של חבר בניגוד לרצונו ,מותיר אחריו לעיתים צלקת עמוקה
שאינה נרפאת למשך שנים .תהליך זה קשה במיוחד לאור העובדה ,כי ממשיכים לחיות יחדיו
בתוך קהילה קטנה .על כן ,טוב יעשה הקבוץ אם ימעיט להשתמש בהחלטה חד-צדדית על
סיום עבודת חבר ,ככל אשר ביכולתו.

ג .אי עבודת חברים בגיל העבודה
 .1חבר בגיל העבודה ,אשר איננו כשיר לעבודה בגין סיבות רפואיות או אחרות המוכרות ע"י
גוף רשמי )פנימי ו/או חיצוני( ,יוסדר עמו הסכם בהתאם למצבו ויועברו אליו תגמוליו -
במידה וישנם שלא יפחתו מתקציב רשת הביטחון ליחיד .כל חבר אחר  -מחובתו ובאחריותו
לעבוד לפרנסתו.
 .2על הקיבוץ מוטלות שתי חובות מצטברות כלפי חבר בלתי מועסק בגיל עבודה הזכאי
לרשת בטחון .האחת ,לספק את צרכיו בגובה רשת הביטחון על פי התקנות .השניה ,לדאוג
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להפרשות לפנסיה ,ולאבדן כושר עבודה .הקיבוץ אחראי להשלמת ההפרשות המקובלות
כהפרשות הענף.
חבר בגיל העבודה אשר בחר לצמצם את היקף עבודתו או לא לעבוד כלל ,מחויב בכל
ההפרשות-ביטוח לאומי ,פנסיה ,אבדן כושר עבודה על חשבונו.

 .3בתקופת אי עבודה ,קיימים לחבר מספר מעגלים של הגנה:
א .דמי סיום עבודה) :הודעה מוקדמת( במידה וזכאי.
דמי הודעה מוקדמת יינתנו כמקובל במדינה .במידה והענף ויתר על העסקת החבר בתקופה

זו בין אם מרצון החבר או מרצון הענף ישלם הענף את דמי ההודעה המוקדמת.
.
ב .דמי חלף ביטוח לאומי :לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת ובמידה וטרם מצא החבר
עבודה ,הוא יקבל מהקיבוץ )במידה ואינו זכאי לקבל מהביטוח הלאומי( דמי חלף ביטוח
לאומי -דמי חיפוש עבודה )דמי אבטלה( במידה ועמד בכללי ביטוח לאומי לקבלת דמי
אבטלה- .בתקופה זאת ,על החבר להוכיח שהוא עושה מאמצים לחיפוש עבודה חדשה.
המקור הינו "קרן חלף ביטוח לאומי".
 .4התמורה ומשך הזמן של דמי חיפוש עבודה  ,יהיו לפי טבלאות ביטוח לאומי לדמי אבטלה.
 .5עובד בחשבונית הינו עובד קיבוץ.
 .6עובד יזמות יוכר כעובד קיבוץ במידה וסיום עבודתו ארע כתוצאה מדרישת הקיבוץ.
 .7במידה והחבר מתפטר ולא הוצעה לו עבודה מתאימה על ידי מש"א ,יקבל דמי אבטלה
לאחר  3חדשים בהם לא עבד ,מיום ההתפטרות.
ג .רשת ביטחון:
 .1לאחר תום תקופת חלף ביטוח לאומי ,ובמידה וטרם מצא החבר עבודה ,הוא יקבל
מקיבוצו דמי רשת ביטחון )בהתאם להנחיות תקנות הערבות ההדדית(.
 .2בתקופת קבלת דמי רשת הביטחון ,מחויב החבר בחיפוש עבודה חליפית .אם במהלך
תקופה זו לא מצא מקום עבודה וגם סירב להיענות להצעות מתאימות של מש'א ,תהיה
רשאית הנהלת הקבוץ להחליט בדבר אי מתן תשלומים לזכותו.
 .3חבר אשר אינו ממלא את חובת עבודתו מתוך בחירה ,לא יקבל מהקבוץ תשלומים בגין אי
עבודתו.
 .4פדיון חופשה והבראה -יינתן לחבר העוזב את מקום עבודתו.






תום לב וניקיון כפיים
על הנהלת הקבוץ ובעלי סמכויות ההחלטה לפעול בתום לב ובניקיון כפיים ,בבואם לדון
בסוגיות מערכת העבודה.
קיימת חשיבות מרובה לקיום כתובת לפניות הציבור )הנהלת מש"א ,או אחר( ,אשר
מתפקידה ובסמכותה לבקר את מערכת העבודה .יש בקיומה של כתובת כזאת כדי להבטיח
שקיפות והקטנת הסיכון לעירוב שיקולים זרים בעת קבלת ההחלטות .לכתובת זו יוכלו
החברים לפנות כאשר קיימת טענה להתנהלות לא תקינה בנושאים כגון תנאי העסקה,
החלטות על כניסה או סיום עבודה ,וכד'.
במסגרת מנגנון הבקרה ניתן להרחיב את היריעה ולהסדיר שימוש בגורם בורר חיצוני כגון
המוסד לגישור ובוררות של התנועה הקיבוצית ,או כל גוף אחר שיראה כנכון עבור הגורמים
בקבוץ.

