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תיקון תקנון  במסגרתל"קיבוץ מתחדש",  "(הקיבוץלפא )להלן: "בית א קיבוץסיווג  שונה, 2012בשנת  .1

  .בקיבוץ באורחות החייםחלו שינויים ץ וטות הקיבלולהח ולובהתאם  הקיבוץ

 

פירות נכסי הקיבוץ, כך שתיווצר זיקה בין חלוקת גם הליך של  ולקבועכעת, הקיבוץ מעוניין להוסיף  .2
 להוראות הסדר זה. ובכפוף הכל בהתאם  פירות נכסי הקיבוץ לבין החברים,

 
התאם ובכפוף להוראות הכל ב שני קריטריונים,פי על ססת על חלוקה החלוקה על פי הסדר זה מבו .3

 הסדר זה להלן:
 
  66%השקולים ליותר מ   -לחישוב זה  15%)מוגדר משיעור ם, החברי ותקחלוקה על בסיס  .3.1

בד להלן, ובל םלחלוקה, כהגדרת יםהראוי יםהרווחמבהקבלה להחלטות לעניין בחוברת השינוי 
 .(להלן 12סעיף ב , כהגדרתהברזל""מנת כן הופרשה שקודם ל

 . שוויונית חלוקת רווחים .3.2
. 

 
 ו בעקיפין( נותרים בבעלות הקיבוץ. סי הקיבוץ  )במישרין אבהליך לפי הסדר זה, נכ .4
 
 

 הגדרות:
 
 הגדרות שלצידן:הים תהיינה למונחים הבאבהסדר זה,  .5
 

 .570044867, לאית בע"מאגודה שיתופית חקבית אלפא אחזקות  -" חזקותאגודת הא" .5.1
 

 להלן. 6.2ימחק אם בסופו של דבר תחליטו לבטל את סעיף  .4.3.2005 - "המועד הקובע" .5.2
 
 .בית אלפאקיבוץ  -" ץהקיבו" .5.3

 
 .שלהלן 6ף סעיבהתאם ל ,לחלוקת רווחים לפי ותק זכאימי ש -" ותקת זכאי לחלוק" .5.4

 
 מי שנמנה עם חברי הקיבוץ, בהתאם לתקנון הקיבוץ. -" חבר" .5.5
 
 שלהלן. 21סעיף ת לפי רווחים שוויוני תחבר הזכאי לחלוק -" ויוניתחבר זכאי לחלוקה שו" .5.6
 
 אישור הסדר זה.  לאחר מועד, יתקבל לחברות בקיבוץחבר, אשר  - "חדשחבר " .5.7
 
 הזכאים, לחברים דיפרנציאלי לפי ותקבאופן הסכום המחולק  -" לפי ותק יםחלוקת רווח" .5.8

 .ר זה, כמפורט בהסדפי ותקלחלוקה ל

 

 בוץ,בקי , כפי שיהיוהחבריםכל בין שיווני באופן  הסכום המחולק –" יוניתווש יםקת רווחוחל" .5.9
 .שלהלן 21, כאמור בסעיף זו חלוקהבו תבוצע  למועדנכון 

 
הדוחות הכספיים רת סגישיהיה במועד כפי סכום המזומן,  - "תזרים המזומנים פנוי לחלוקה" .5.10

ועל פי אמות מידה סבירות לחוסן אגודת האחזקות,  ת האחזקותודאגוהמבוקרים של  שנתייםה
ובכפוף , בהתאם לחברי אגודת האחזקותעומד בקדימות לפירעון לאחר והניתן להעברה  אשר אינו

  . להוראות הדין
 
 :לחלוקת רווחים לפי ותקהזכאים 
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 :בלבדאלה ם הינ ק על פי הסדר זהת רווחים לפי ותחלוקהזכאים ל .6

 
  .החלוקה לפי ותקבמועד י הקיבוץ, חברעם מי שנמנה  .6.1

   

רשימת בעודו חבר קיבוץ, טרם אישור הסדר זה. הקובע והלך לעולמו,  שהיה חבר קיבוץ במועדמי  .6.2
 .להסדר זה 'כנספח את סעיף זה, מצורפפי ותק בהתאם לים לחלוקה לנוחים, הזכאהחברים המ

 רשה של החלוקה לפי ותק. בכפוף להחלטה בדבר זכות ההו 
 
 (שיצורף עם התקדמות הדיון )   א'ספח נ

 
אך מבלי  -הינו הסדרת מלוא חובותיו והתחייבויותיו כלפי הקיבוץ, לרבות ה על פי סעיף ז לזכאות תנאי

 .  האישי תקציבלחוב ו זוניםים לקרן האח סיעודי, תשלוטוביפקדות לפנסיה, ה -לגרוע 
 

 
 חלוקת רווחים לפי ותק: זכאים ל אינם ל אלהלמען הסר ספק, כ .7

 
ת חלוק בו תיערך מועדהלפני , אמכל סיבה שהיחברותו בקיבוץ נסתיימה, קיבוץ, אשר חבר 

ה לפי וקחלזכות ההורשה של הלעניין בכפוף להחלטתם . רלבנטיתה לפי ותקרווחים ה

 ותק
 

 ותק:
 
 יהיה שהינו זכאי לחלוקת ותק,  ,עניין/ חבר מנוח, לפי ה כל חברבגין  ,לצרכי הסדר זהחישוב הוותק  .8

 בהתאם לכל הכללים הבאים:
 

 בר ותיק; כל חהוותק יחושב אישית ובנפרד ל .8.1
 

 )לינארי(. ונהרך השנה הראשונה כערך השנה האחרע ופן שווה, קרי,הוותק יחושב בא .8.2
 

או מועד תחילת המועמדות,  אסיפה הכלליתב חברותה בה אושרה השנהמהוותק יחושב החל  .8.3
 . אישור כאמור(בו ניתן )לא באופן יחסי לחודש  העניין לפי

 
רתו שעד למועד חזופה התק –וחזר לחברות בקיבוץ  זיבהעזב את הקיבוץ, קיבל דמי ע, אשר חבר .8.4

 למניין הותק שלו.  לא תחשב 
 

תקופת חופשה זו לא תחשב למניין  -שהה בחופשה מיוחדת מעל שישה חודשים , אשר ברח .8.5
  .הוותק שלו

 
 שירת בשירות קבע ומשכורתו הועברה לקיבוץ, יצבור ותק בגין תקופה זו. אשר  ,רחב .8.6
 

השנה חושבנה החל מוותק שלו תשנות ה –אחר קיבוץ במעבר מקיבוץ ות בחבר שהתקבל לחבר .8.7
 .הנעבר הקיבוץ של תה הכלליבאסיפ התקבל בקשתו לאושרה בה 

 
 

קיבוץ, מטעם התנועה או יחות מחוץ לת ותקופת שלת שירוזה, שנ 8בכפוף ליתר הוראות סעיף  .8.8
 הוותק לצרכי הסדר זה.הקיבוץ, תבוא בחשבון לחישוב 

חבר מנוח, שהינו זכאי לחלוקת  /חבררק בגין הוותק בתאם לסעיף זה יחושב הסר ספק יובהר, כי  למען .9
ר , אשי עזיבה וקצבהמישוב דלח ותקלא לטובת כל צורך אחר, לרבות והסדר זה ותק ואך ורק לצרכי 

 .2005במרץ  נפסקה םתקנון הקיבוץ, צבירת)ג( ל 77סעיף תאם להוראת בה
 

החבר ממשיך כל עוד  היא נמשכתת, אלא לא נפסק על פי הסדר זה ת הוותקהסר ספק, צביר למען .10
 כלאישור הסדר זה ר, גם לאחר לומ)כ לעיל 8סעיף ב המפורטיםלכללים  התאםבהיות חבר קיבוץ, ל

 לעיל(.  8ף סעי כלליתק לפי כים לצבור והחברים ממשי
 

 
 



- 3 - 

 

 :()"הרר"ל" ראוי לחלוקההרווח ה
 

על  שיומלץ, כפי תזרים המזומנים הפנוי לחלוקה", בהתאם ל"תחי אגודת האחזקומידי שנה יוגדרו רוו
 __בנספח מפורטים , בהתאם לכללים ה("תכלכליההנהלה ה") אחזקותאגודת העד הנהלת ידי ו

העברת סכום  לאחרזאת  של אגודת האחזקות,באסיפה הכללית בכפוף לאישורו ו, זהר המצורף להסד
מבוקר העל בסיס הרווח המאוחד בדוח רווח והפסד הכל , ליום העברההעדכני  בשיעור מס חברות

 (.הרר"ל)להלן:"אחזקות הת השנתי של אגוד
 ר את הרר"ל לקיבוץ.גודת האחזקות תעביא .11
 

 "מנת הברזל":
 

 :לפי סדר כתיבתם, כוללת את היעדים הבאיםה ",מנת הברזל" לטובתראש ובאשונה, בהרר"ל ישמש,  .12
 
של , בהתאם להוראות תקנון הפנסיה יונית לחברים פנסיונריםהשלמת קצבה פנסל םתשלומי .א

 .₪אלפי  2,354סך של  לעעמד  2019שנת לשם ההמחשה, נכון ל מעת לעת.יבוץ, כפי שיהיה הק

 

ובכפוף  " לחברים בגיל עבודה, בהתאםרשת ביטחון"תשלומי : יםלהכול ערבות הדדיתתשלומי  .ב
והחלטות הקיבוץ  2005-תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, תשס"ול

עבר התחייבויות ולפנסיה  פקדותלרבות הלבנים נסמכים,  צרכים מיוחדיםי השלמת תשלומ, בנושא
נערך בינם לבין הקיבוץ ככל שתמיכה ושיקום, עבור ים ובנים, ברלחחייבויות אחרות ו/או הת

על סך עמדו  2019שנת לשם ההמחשה, נכון ל, החלטות הקיבוץ והוראות הדין. הסכם בכתב בנושא
 .₪אלפי  705של 

 
 
בלוח סילוקין לפירעון ואושרו על עד למועד החלטה זו דרו , אשר הוגץשל הקיבועבר  תהתחייבויו .ג

 .ידי מוסדות הקיבוץ
  

או כל החלטה אחרת הסדר "ביטוח" סיעודי חלופי לחברי בית אלפא , בהתאם ובכפוף לודסיע .ד
 .דו"ח אקטואר לרבות הפקדות לקרן הסיעוד לפי ת לעתמע שתתקבל בקיבוץ,

 

השלמה בשלבים לסך ההון הנדרש בקרן  המהווה, ₪ 00250,0 של ךבסתשלום שנתי  - קרן מילואים .ה
למען הסר ספק יובהר, כי הקיבוץ יהיה . של הקיבוץ אריהחוב האקטומלוא המילואים לכיסוי 

 קצושיומיתרת הרר"ל,  85%אקטוארי, מתוך רשאי להחליט על הקצאת סכום נוסף לטובת החוב ה
 להלן.  ועקבבהתאם ובכפוף ללקיבוץ, 

 
 .צרכנים בקהילהשתיות ותבגובה הפחת במבנים  )בקהילה( בקיבוץ עותהשק .ו
 

ככל הרר"ל ) יתרתתחולק  ,םבמלואיפרעו  "מנת הברזל"המפורטים ב שכל היעדיםמידי שנה ולאחר  .13
 כך:תהיה( ש

 

השוטפים, בהתאם  צרכיולאשר יהיה רשאי לעשות שימוש בכספים אלה , )קהילה( לקיבוץ%85 .א
 החלטותיו, מעת לעת.ל

 

יותר שקולים ל - במודל זה  15%, לחישוב זה בהתאמה לאמור לעיל בחוברת השינוייובהר כי ) %15 .ב
סכום  – ותק בגין הלחלוק הזכאיםבין  ולקויחבהקבלה להחלטות לעניין בחוברת השינוי(  %66  מ

אחד כל לקו של ובכפוף להוראות הסדר זה. חזה יחולק בין כלל הזכאים לחלוקת ותק, בהתאם 
  , פרי פסו.טרם נפרע, אשר כום הזכאות שלואופן יחסי לסביהיה  לחלוקת ותק םאיכזמה

 
 לשם ההמחשה:
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 להמחשה: דוגמא מספרית
 

מתוכם  :  מלש"ח 4הברזל" = מלש"ח "מנת  4ת מלש"ח, פחו 8מאחזקות בית אלפא  רווח ראוי לחלוקה
רבות יבוץ )לשימושי הק לכללמלש"ח להעברה  3.4=  85%,  וותק לחלוקה לפי ₪ 600,000=  15%

 לחברים(. שוויוניתוקה אפשרית חל
 

 לפי ותק:ת רווחים חלוק
 

 :כך יחושבלחלוקה בין הזכאים לחלוקת ותק השנתית,  ,"ה השנתית לפי ותקסכום החלוק" .14
 

 .15%היתרה )ככל שתהיה(  תוכפלמהרר"ל  הברזלסכום מנת סך לאחר הפחתת 
 

 
 

 :לחלוקת ותק םכאיזהשל  ותקהות ושנחישוב  .15
 

כל שהצטברו בגין ע תחשיב שנות הוותק סכום חלוקה שנתית לפי ותק כאמור, יבוצ יהיהנה בה מידי ש
 ק לעיל. ותק, בהתאם לכללים לחישוב ותת אחד מהזכאים לחלוק

 
 שווי שנת ותק: .16

 
ית לפי ותק כאמור, תחושב שווי שנת הוותק, לאותה שנה, לפי שנת הסכום לחלוק יהיה מידי שנה בה

לכל )כפי שחושבו  ותקקת ם לחלוזכאיהסך שנות הוותק של כל  חלקיית לפי ותק שנתהחלוקה הסכום 
 , באותה שנה.(אחד מהם כאמור

 

 
 

 :הסכום השנתי לכל זכאי לחלוקת ותק .17
 

 לכל זכאי לחלוקת ותק, בהתאם ובכפוף להוראות הסדר זה, יחושב כך: ת מסוימבשנה הסכום שישולם 
 

כל זכאי )זכאי לחלוקת ותק הו לטובת שנות הוותק שנצברמספר  במכפלתתה שנה( )באונת ותק שווי ש
 .ה(לפי כמות שנות הוותק שחישבו בגינו, נכון לאותה שנ

 

 
 

 ד התשלום: מוע
 

אישור  דחודשים ממוע 3תוך יהיה , בהתאם ובכפוף להוראות הסדר זה, זכאים לחלוקת ותקלשלום הת .18
 . השנתית "חות הכספיים של הקיבוץ באסיפה הכלליתהדו

 
 :בזכות לחלוקת רווחים לפי ותק סחרות
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 ,זו זכות לא ניתן להעבירלמעט זכות ההורשה כאמור, לכן  זכות הזכאים לחלוקת ותק הינה אישית, .19

 שהיא. ומכל סיבה  , כולה או חלקה, בכל מועדזכות זודרך, לרבות: למכור ו/או לשעבד ו/או למשכן בכל 
 

 . להצבעה מקדימה: הורשה .20

התאם ב, יהיו יורשיו זכאים לסכום מוגדר לחלוקה, הלך לעולמובמקרה בו זכאי לחלוקת ותק  .20.1
 : ובכפוף לכללים שלהלן

 (."ום ההורשה המקסימליהסכ)"₪  _____הסכום יוגבל לסך של עד  .א
י תחשיב לפ, נות ותקש 37כום ההורשה המקסימלי יהיה במקרה בו החבר המנוח צבר ס .ב

נכון למועד בו החבר המנוח הלך לעולמו, על פי הכללים לחישוב הוותק, בעניינו שייערך 
 .ילבהסדר זה לעהמפורטים 

יחסי לשנות הוותק  שנות ותק כאמור, יקבע הסכום באופן 37ככל שהחבר המנוח לא צבר 
 ולסכום ההורשה המקסימלי.  ו בעניינוצברנש

 : לדוגמא
 זכאי לסכום לפי התחשיב הבא:ן החבר המנוח ות ותק, יהיה עזבושנ 20נצברו במקרה בו 

 סכום ההורשה המקסימלי. במכפלת 37 חלקי 20
 

וץ, יופחת סך הסכום שהחבר המנוח קיבל בפועל מהקיב 'חושב כאמור בס"ק במהסכום שי .ג
 גרת האיזונים על פי הסדר שיוך הדירות שנערך בקיבוץ. ובמסבמסגרת הסדר זה 

 
ס"ק ג' )ככל שתהיה( תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שיהיה ידוע במועד יתרה על פי ה .ד

 בו הלך החבר המנוח לעולמו. 

 

חלקו היחסי  הסדר זה, לפיהוראות ל בהתאם ובכפוף, תפרע פי ס"ק ג' )ככל שתהיה( עליתרה ה .ה
שנה, שתהיה מידי ותק, כפי ת שנות הוותק של הזכאים לחלוקהכולל של לסך  וחהמנ של החבר

  .עד לתשלום מלוא היתרה
 

 
ץ, מראש ובחתימת כל לקיבו הודיעופני הקיבוץ צו ירושה או צו קיום צוואה וכן ב גוהצייורשים ה .20.2

 . םהיורשים, לאיזה חשבון בנק הם מבקשים שיועבר אליו התשלו
נציג מטעמם  -באמצעות חתימת כל היורשים  –ידום הטיפול בנושא, יבחרו היורשים לצורך ק

בוץ יך להעביר לקאדם אחר( אשר יעמוד בקשר עם הקבוץ לעניין זה ויהיה מוסמאו  הםיינ)מב
 כל מידע נדרש. מהיורשים ולהיפך, 

 
פות להוראות בכפי המנוח הזכאי לחלוקת ותקשל הזכות יתרת למעט למען הסר ספק יובהר, כי  .20.3

בוץ, לרבות )אך מבלי לגרוע( קבלה לחברות הקי כלפי ליורש כל זכות נוספת אין, זה 20סעיף 
 .ות הצבעה בקיבוץ, באיזה מהחלטות הקיבוץבקיבוץ ו/או זכ

 
ובטרם  היום הקובע אשר הלכו לעולמם לאחר ,הוראות סעיף זה יחולו גם על יורשי חברים מנוחים .א

 זה.  אושר הסדר זה, בעודם חברי קיבוץ, הכלולים ברשימה המצורפת כנספח א' להסדר
 
יא אישור על שיעור ניכוי המס כומים שיחולקו ליורשים יגרעו מהכנסות הקיבוץ. היורש ימצסה .ב

 במקור ובהעדר אישור ינוכה מס כחוק.
 
 
 
 

 ים שוויוניתחלוקה רווח
 

, בהתאם ופן שוויוניאב, ם לפי ותק, הקיבוץ יהיה רשאי להחליט על חלוקת רווחיםבנוסף לחלוקת רווחי .21
 לכל אלה:

 
, כפי שיהיו נכון חדשים, לרבות הנוכחיים חברי הקיבוץ ללכבין הינה השוויונית ת הרווחים חלוק .א

  .למועד החלוקה
כאים לחלוקת בכל מועד שהוא, יורשיו לא יהיו זלמען הסר ספק, חבר קיבוץ אשר הלך לעולמו, 

ובטרם  אשר הלכו לעולמם לאחר המועד הקובע חים,. כך גם יורשי חברים מנורווחים שוויונית
 אינם זכאים לחלוקת רווחים שוויונית. – אישור הסדר זה
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יו, הכספים שתיוותר בקיבוץ מהכספים שיועברו אל יתרתמתוך חלוקת הרווחים השוויונית תהיה  .ב
, מנת הברזל( לאחרו לקיבוץ מיתרת הרר"ל, שיועבר 85%מתוך ומר, כל) לעיל א 13על פי סעיף 

יעשה שהקיבוץ ימוש לאחר השזאת ( , במועד הרלבנטייהיובצירוף מקורות נוספים לקיבוץ )ככל ש
  .ככל שתיוותראם ו, של הקיבוץוטפים לטובת צרכיו השבכספים אלה, 

 
ירה, תפקע הזכות לחלוקת רווחים עם סיום החברות בקיבוץ, מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת פט .ג

 נית.שוויו
 
, מקרהובכל  ולא ניתן להעבירה בכל אופן ברת הורשה אינהלחלוקת רווחים שוויונית הזכות  .ד

 וד.שעב ו/או)בתמורה או שלא בתמורה( מכירה באמצעות לרבות 
 

 
 ר בחופשה מיוחדתחב

 
ת לא יהיה זכאי לחלוק, יםווחר יםבגינה מחולק או בחלק ממנה בשנהמיוחדת,  בחופשההשוהה חבר  .22

, בהתאם תו לחלוקהו. זכאשוויוניתת רווחים לפי ותק ובין חלוקת רווחים לשהי, בין חלוקווחים כר
 .  תוחופשלאחר סיום  תחודש ,בכפוף להוראות הסדר זהו

 
 עקב פטירה:רות שלא ם חבסיו

 
וככל שהחבר זכאי להם על  לפי הסדר זה הינם על חשבון דמי העזיבה, אםלחברים הרווחים שיחולקו  .23

 .פי דין
 

יף תחול הוראת סע -קרה של סיום חברות בקיבוץ מחמת פטירה, אזי לגבי החלוקה לפי ותק בלבד במ .24
 לעיל.  20

 
לא יהיה זכאי העוזב  -, לרבות מחמת פטירה לגבי חלוקה שוויונית חברותהו תפקע חר בבכל מקרה א
 רווחים, בכל אופן ובכל מועד.  עוד לחלוקת

 
 זקיזו

 
חוב מכל  ,הסדר זה, בהתאם ובכפוף לברווחיםהחבר המנוח  /את חלקו של החבר  הקיבוץ רשאי לקזז .25

ת לפנסיה, ביטוח סיעודי, תשלום הפקדוות לרב כלפי הקיבוץ, החבר המנוח/של החברו/או התחייבות 
חוב של מו/או חוב לתקציב האישי מת לעת, וכן בהתאם להחלטות הקיבוץ מעאלה , כל לקרן האיזונים

 בנו/בתו של החבר. 
 

 מיסוי
 

בר, בין על פי החלוקה לפי ותק ובין על פי כל תשלום על פי הסדר זה, בין לחבר ובין ליורש של ח .26
 זכאי לאחר ניכוי מס על פי דין, אם וככל שיהיה.יועבר ל נית,החלוקה השוויו

 
 קרן מילואים

 
החוב  עד לכיסוי מלואיועבר לקרן המילואים מהרר"ל לעיל  ה12פי סעיף התשלום השנתי על  .27

 האקטוארי של הקיבוץ. 

 

 א 13  לאחר "מנת הברזל", כאמור בסעיף לקיבוץועברו יר , אש85% מתוךככל שיוותרו בקיבוץ כספים  .28
החלטות בהתאם ל, לטובת מטרותיה ,ן המילואיםלהעברה נוספת לקרדיפות לעיל, אזי תינתן ע

 שתתקבלנה באותה העת.

 

י קיבוץ בית אלפא, אגודה שיתופית קרן מילואים לחברהסכם השעבוד בין הקיבוץ לבין נוסף, ב .29
סעיף הבטחת "מנת הברזל" על פי ללפיה השעבוד על פיו הינו, בין היתר,  ,יכלול הוראהת בע"מ  חקלאי

 כם השעבודרתם בהסכהגד ,מובטחים"ב"סכומים ה תיכלללעיל, כך שהיא  12
 תוקף:

 

ובלבד שהצביעו  י,בהצבעה בקלפבאסיפה הכללית של הקיבוץ,  לאישורוהסדר זה ייכנס לתוקף בכפוף  .30
 רבעים( הצביעו בעד.)שלושה  3/4)שני שלישים( מכלל חברי הקיבוץ, מתוכם לפחות  2/3לפחות 
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 הדרוש לאישור הסדר זה.  הסדר זה ניתן לשינוי ברוב .31
 

נוגע לנושא זה או בכל הקשור ו/או ה , נוהל והסדר אחרבמקום כל החלטהנה ואזה תבהוראות הסדר  .32
וכן  הסדר שינוי אורחות החייםל 8ונספח  8ת בנוגע ל"מדרג השימושים", פרק לרבות החלטו דומה לו,
אושר )שבית אלפא פנסיה קיבוץ להסדר "( עקרונות למימון הסדר הפנסיהנספח א )"ב 1-5סעיפים 

מהוראות הסדר זה לבין  . למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין איזה12.1.2018ם בוץ ביובקלפי הקי
 קודם כאמור, תגברנה הוראות הסדר זה.  החלטה/נוהל/הסדר

 
 

 לדיון מקדמי  אטיוט
 


