החלטה מעדכנת בעניין לימודים לבנים ומענקי עזיבה

מבוא
 .1אסיפת הקיבוץ אישרה הסדר צעירים אשר כולל הגדרות מפורטות של מסלול צעירים לו זכאים
הבנים העומדים בתנאי ההסדר ,לרבות מימון לימודים כמפורט בהסדר )סע'  12להסדר(.
 .2כמו כן ,בהתאם להחלטות הקיבוץ זכאים בני הקיבוץ למענק עזיבה תלוי וותק בקיבוץ ,וכן למענק
משלים בגין תקופת לימודים במימון הקיבוץ שלא מימשו.
 .3מטרת ההחלטה זו לתקן ולעדכן את הזכאות למימון לימודים ,מענק עזיבה ,ומענק משלים בגין
תקופת לימודים שלא מומשה ,הקבועים בהסדר הצעירים ובהחלטות הקיבוץ הקודמות.

עדכון הסדר צעירים  -לימודים לבן במסלול צעירים
 .4מרכיב שכר הלימוד בהסדר הצעירים )נכון למאי  36 – 2009אש"ח ל 3-שנות לימוד ,ו 42-אש"ח ל-
 4שנות לימוד( ,ייחשבו מרכיב שהוא "בגין הורים" .ההורים יהיו זכאים לסכום הנ"ל במלואו ,עבור
הבן ,רק אם שני ההורים הם חברי הקיבוץ בוותק של  10שנים לפחות ,או נפטרו כחברי הקיבוץ
בוותק כאמור ,או אם הורה הוא חבר כפר מסריק בוותק של  10שנים לפחות אשר הוכר על ידי
הביטוח הלאומי "כהורה יחיד" כהגדרתו בחוק ביטוח לאומי ,ומיצה את זכויותיו כהורה יחיד
מהביטוח הלאומי.
 .5במקרים בהם אחד ההורים אינו חבר הקיבוץ ,או החבר הוא "הורה יחיד" שאינו ממצה את
זכויותיו מהביטוח הלאומי ,יהיה זכאי ההורה שהוא חבר הקיבוץ ,לקבל עבור בנו מחצית משכר
הלימוד הנ"ל בלבד.
 .6מובהר כי מלגת הקיום ותשלום ביטוח הבריאות )סה"כ  ₪ 7,560לשנת לימודים( בהתאם לקבוע
בהסדר הצעירים יחשבו כזכות של הבן ,בגין עמידתו בתנאי וחובות הסדר הצעירים )שירות צבאי
או לאומי ושנת בית( ,ולפיכך בן אשר נכלל בהסדר ועומד בחובות אלו יקבל את מלוא הסכום
הנ"ל.

מענק עזיבה ומענק משלים בגין לימודים שלא מומשו
 .7בן משק שנכלל בהסדר צעירים יהיה זכאי עם עזיבתו את הקיבוץ "למענק עזיבה" אשר יחושב
כמכפלה של מספר שנות הוותק של הבן בקיבוץ )השנים בהן התגורר הבן בקיבוץ והעמיד לרשות
הקיבוץ את כל כח עבודתו והכנסותיו ,החל מסיום בית הספר ,לא כולל שנות צבא ,שנת שירות,
שנות לימודים או עצמאות כלכלית( ,בסכום הבסיסי בסך של  47%מהשכר הממוצע במשק
)הסכום הבסיסי בהתאם לכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ תשס"ט –  ,2009אך
מובהר כי כללים אלו אינם חלים על הבנים וכי זכאותם היא בהתאם להחלטות הקיבוץ בלבד(.
 .8עזיבת הקיבוץ בהקשר זה משמעותה העתקת מקום מגורי הבן מן מהקיבוץ ,וכן יציאתו של הבן
מהסדר צעירים ,בין אם משום שאינו עומד בתנאיו ,בין אם משום שהגיע לגיל  ,30ובין אם משום
שהודיע על יציאתו מההסדר.
 .9בנוסף יהיה זכאי הבן העוזב את הקיבוץ למענק משלים בגין לימודים גבוהים שלא מומשו על ידו,
בהתאם לתנאים הבאים :
 .9.1הזכאות תהא רק לבן אשר לפחות אחד מהוריו חבר הקיבוץ במשך  10שנים לפחות ,או נפטר
כחבר הקיבוץ לאחר תקופה כאמור.
 .9.2עבור בן שעזב את הקיבוץ מבלי שביצע שנת בית ומבלי שביצע צבא או שירות לאומי -
המענק המשלים המלא יהיה  15,000ש"ח.
 .9.3עבור בן שעזב את הקיבוץ לאחר ששירת בצבא או ביטוח לאומי או אם עשה שנת בית
)עמידה חלקית בתנאי הסדר בנים( ,המענק המשלים המלא יהיה .₪ 20,000
 .9.4עבור בן אשר שרת בצבא או בשירות לאומי וכן עשה שנת בית )דהיינו עמד בכל תנאי הסדר
צעירים( – המענק המשלים המלא יהיה .₪ 25,000
 .9.5עבור בן אשר שרת בצבא או בשירות לאומי וכן עשה שנת בית )דהיינו עמד בכל תנאי הסדר
צעירים( ושהה בקיבוץ עד לתום המסלול )גיל  – (30המענק המשלים המלא יהיה .₪ 30,000
 .9.6על אף האמור ,המענק המשלים המלא ישולם רק עבור בן אשר שני ההורים הם חברי
הקיבוץ בוותק של  10שנים לפחות ,או נפטרו כחברי הקיבוץ בוותק כאמור ,או אם הורה
הוא חבר כפר מסריק בוותק של  10שנים לפחות אשר הוכר על ידי הביטוח הלאומי "כהורה
יחיד" ומיצה את זכויותיו כהורה יחיד מהביטוח הלאומי .במקרים בהם אחד ההורים אינו
חבר הקיבוץ ,או החבר הוא "הורה יחיד" שלא ממצה את זכויותיו מהביטוח הלאומי ,יהיה
זכאי ההורה שהוא חבר הקיבוץ ,לקבל עבור בנו מחצית מהמענק המשלים בלבד.
 .9.7על אף האמור ,המענק המשלים ישולם בניכוי כל סכום ששולם לבן על ידי הקיבוץ בפועל
בגין לימודיו הגבוהים ככל ששולם ,כמפורט בהסדר הצעירים .למשל ,אם הבן עזב לאחר שנת
לימודים אחת ,מהמענק המשלים המלא או החלקי המגיעים לו יופחת סך של ₪ 12,000
)עלות שכר הלימוד של שנה אחת(.
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