הסדר בנים
 .1יעדי הסדר הבנים
הקיבוץ רואה בבנים את דור ההמשך ומעוניין שיראו בו בית ודרך חיים .הקיבוץ
מודע לצורך בהתלבטויות והתנסויות שונות הקשורות במגורים ,פרנסה ,עבודה ,טיול
ולימודים ,של הבנים .הסדר הצעירים נועד לאפשר מסגרת זמן גמישה שתתן מענה
לצרכים הללו ותאפשר בחינה הדדית של השתלבות הבנים בקיבוץ בסופו של
המסלול.

 .2מטרות המסמך
 .2.1ריכוז נהלים ונורמות המגדירים את מערכת היחסים בין הבנים והקיבוץ משלב
הכניסה להסדר ועד ליציאה ממנו.
 .2.2הגדרת הזכויות והחובות של הבנים בכל שלב במסלול ובמעבר בין השלבים השונים.

 .3מסגרת הזמן
 .3.1כניסה להסדר בסיום הלימודים בביה"ס התיכון והיציאה מהמסגרת החינוכית.
 .3.2יציאה מן ההסדר – גיל  30או לפני כן במקרה של קבלה לחברות או של יציאה
מההסדר עקב הודעת הבן או אי מילוי חובותיו בהסדר.

 .4זכאות
בן יכול להיכלל בהסדר צעירים בתנאי שעמדו בכל הקריטריונים הבאים:
 .4.1לפחות אחד מהוריו חבר כפר מסריק במשך  10שנים ,או נפטר כחבר הקיבוץ לאחר
תקופה כאמור.
על אף האמור ,לגבי התקופה שעד לסוף השירות הצבאי בלבד תהיה הנהלת הקיבוץ
רשאית לקבל להסדר גם מי שאינו עומד בתנאי הנ"ל ,אם התגורר בקיבוץ במועד
סיום הלימודים בבית הספר התיכון והיציאה מהמסגרת החינוכית.
 .4.2לאחר ביצוע שנת בית התקבל להמשך המסלול ע"י מנהלת צעירים וחתם על כתב
הצטרפות למסלול בנוסח שיקבע על ידי הקיבוץ.
 .4.3בן שיפר את החלטות הקיבוץ ו/או הסדר זה ו/או הסכמים שנחתמו בינו ובין הקיבוץ
יוצא מן ההסדר וזכאותו תעמוד לדיון מחודש.
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 .5לפני שנת שירות וצבא חובה
בפרק הזמן אשר מסיום הלימודים והיציאה מהמסגרת החינוכית ועד לגיוס לצבא או
לשנת שירות ,יחולו התנאים הבאים :
 .5.1הבנים יתגוררו בחדרים שיקצה להם הקיבוץ על פי החלטותיו כפי שיהיו מעת לעת.
 .5.2הבנים יעבדו בקיבוץ בענף מענפיו על פי צרכי הקיבוץ ועל פי החלטותיו כפי שיהיו
מעת לעת.
 .5.3הבנים יעמידו לרשות הקיבוץ את כח עבודתם ,ימסרו לו את כל השתכרותם ,ויקבלו
תקציבים ושירותים כמקובל בקיבוץ.
 .5.4בחודש יולי של סיום שנת י"ב יקבלו הבנים מענק חד פעמי עבור הצטיידות ראשונית
בדירת הצעיר ,באמצעות זיכויי בתקציב האישי בסך  .₪ 3,500ההנהלה רשאית
לעדכן את גובה המענק מעת לעת.
 .5.5לקראת הגיוס או היציאה לשנת שירות זכאי הבן לשלושה שבועות חופש .ניתן לפצל
את החופשה בתיאום עם מקום העבודה.

 .6צבא – שירות חובה
 .6.1כל בן יקבל עם גיוסו מועדת קשר חבילה עם מוצרים ראשוניים לקראת הטירונות.
 .6.2בתקופת שירות החובה הקיבוץ יעמיד לרשות הבנים דירה על פי החלטות הקיבוץ
מעת לעת.
 .6.3בן בשירות חובה יעביר לקיבוץ את משכורותיו והכנסותיו מהצבא ויהיה זכאי
לתקציב חייל ,על פי החלטות הקיבוץ.
 .6.4במקרה שמשכורתו הצבאית של הבן ,לרבות אש"ל ,תהיה גבוהה מתקציב חייל אותו
נותן הקיבוץ ,יותאם תקציבו למשכורת הנ"ל.
 .6.5בנים בשירות חובה יביאו מדי חודש את תלוש המשכורת הצבאי להנה"ח בקיבוץ.
 .6.6בן המשתחרר מהצבא יקבל מענק שחרור בגובה מענק השחרור שמשלם הצבא.
 .6.7לאחר שחרור זכאי הצעיר לחופשה של שבועיים מיום שחרורו ,לאחריה עליו
להתחיל לעבוד .שנת הבית תחושב מהיום בו התחיל לעבוד.
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 .7צבא קבע
 .7.1מרגע כניסתו לקבע מעמדו והסדריו של הבן עם הקיבוץ יהיו זהים לאלו שיקבעו עם
שאר הבנים היוצאים לעצמאות כלכלית.
 .7.2תקופת שרות קבע של  6חודשים לפחות )לא יילקח בחשבון שירות קצר יותר( ,תהא
במקום חצי שנת בית ,כהגדרתה להלן.
 .7.3בן הממשיך לשרת בקבע מעל לשנה יוכל לבחור לאחר מכן להעביר את כל
משכורותיו והכנסותיו לקיבוץ ,ולקבל תקציבים מהקיבוץ ,למשך חצי שנת קבע ,ואז
תבוא תקופה זו במקום מחצית שנת הבית הנותרת.

 .8בנים שלא התגייסו או לא סיימו שירות צבאי מלא
 .8.1הקיבוץ מעודד את בניו לתרום לקהילה ולחברה להתגייס לצבא ולעשות שירות
צבאי משמעותי כמיטב יכולתם.
 .8.2בן אשר לא גויס ,או השתחרר מהצבא לפני תום השרות ,יתגורר ויעבוד בקיבוץ,
ויקבל ממנו תקציב ,למשך תקופה של שנתיים ,בקיזוז תקופת השירות שביצע בפועל
)לרבות שירות לאומי(.
 .8.3רק בתום תקופה זו יתחיל הצעיר בשנת הבית ,כהגדרתה להלן ,וימשיך במסלול
צעירים ככל צעיר אחר.

 .9שנת בית
 .9.1עם השחרור זכאי כל בן במסלול שיחזור לקיבוץ למענק התארגנות בדירה ,על פי
החלטות הקיבוץ מעת לעת.
 .9.2מיד אחרי השחרור מהצבא או משירות לאומי יחזור הבן לקיבוץ לצורך ביצוע שנת
בית.
 .9.3השלמת שנת הבית ברצף )לא ניתן לפצל את השנה( היא תנאי להמשך השתייכות
למסלול הצעירים ,ובן שלא ביצע את שנת הבית בסוף הצבא יחשב כמי שיצא
מהמסלול.
 .9.4בשנת הבית יתגורר הבן בקיבוץ במעמד של מועמד ,ובכלל זה יעבוד בקיבוץ על פי
צרכי הקיבוץ ,יעמיד לרשות לקיבוץ את כח עבודתו ימסור לו את כל השתכרותו,
ויקבל תקציבים מהקיבוץ ,על פי החלטות הקיבוץ מעת לעת.
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 .9.5קיימת חשיבות לכך שעבודת הבן בשנת הבית תהיה בקיבוץ .עם זאת ,במקרים
חריגים ,כאשר קיים קושי אמיתי ,יהיו אגף צעירים ומש"א רשאים לאשר לבן לעבוד
בעבודת חוץ בהתאם לנהלי עובדי חוץ בקיבוץ.
 .9.6שנת י"ג בתנועה ,או בהתיישבות הצעירה ,או בשנת שרות לאחר הצבא ,או בקבע,
יהיו במקום חצי שנת בית כאמור.
 .9.7לא ניתן לקצר את שנת הבית באמצעות עבודה של שעות נוספות ,מטרתה של שנת
הבית היא שהות משמעותית בקיבוץ.

 .10עצמאות כלכלית
.10.1

בן במסלול צעירים ,אשר השלים שנת בית ,יהיה במעמד של עצמאות כלכלית
מלאה ,למעט בתקופות בית ,כהגדרתם להלן.

.10.2

מימון כלשהו

בן בעצמאות כלכלית אינו זכאי לתקציבים ,שירותים או
מהקיבוץ ,למעט כמפורט במפורש בהסדר זה.

.10.3

הבן יהיה רשאי לנהל כרטיס חו"ז בקיבוץ )תקציב( ,וכן להשתמש ברכבי
הקיבוץ ,בכפוף לכך שהוריו יערבו לקיבוץ כי יכסו כל חריגה בתקציבו העולה על
.₪ 1,000

.10.4

הבן יתגורר מחוץ לקיבוץ בעצמאות כלכלית מלאה ,או יתגורר בקיבוץ בעצמאות
כלכלית מלאה ,בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף דיור להלן.

.10.5

הבן לא יעבוד בקיבוץ אלא בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף עבודה שלהלן.
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 .11תקופות בית
.11.1

במהלך מסלול הצעירים יהיה רשאי הבן לחזור לקיבוץ לתקופות בית ,כפוף
להוראות סעיף זה.

.11.2

תקופת הבית תהיה לחצי שנה לפחות בכל פעם ,וכפופה לכך שהבן יחתום על
הסכם עם הקיבוץ.

.11.3

בתקופות הבית יחשב הבן במעמד של מועמד ,ויחולו עליו חובות וזכויות של
מועמד ,לרבות חובת עבודה בקיבוץ ,מסירת כל השתכרויותיו ,וקבלת תקציבים
ושירותים מהקיבוץ.

.11.4

הבן אינו חייב לבצע במהלך הסדר הצעירים תקופת בית מעבר לשנת הבית
והדבר נתון לשיקול דעתו .בכל מקרה סך תקופות הבית שיבצע הבן במהלך
תקופת הסדר הצעירים ,לרבות שנת הבית ,לא יעלה על  5שנים.

.11.5

מובהר כי שנת הבית ותקופות הבית יחשבו ביחד כתקופת מועמדות נמשכת
לסירוגין של הצעיר ,המוארכת בהסכמה ועל פי בקשת הבן ,וכי בתום מסלול
הצעירים ,הבן יוכל לבקש כי תועלה הצעה לקבלתו לחברות ללא תקופת
מועמדות נוספת.

 .12לימודים לבן במסלול צעירים
.12.1

הזכות ללמוד במסלול צעירים הנה בגין הורים ובתנאי שהבן מילא אחר חובות
ההסדר והחלטות הקיבוץ.

.12.2

בתקופת הלימודים הבן יהיה במעמד עצמאות כלכלית בלבד ,דהיינו לא תאושר
תקופת בית בזמן הלימודים.

.12.3

כל צעיר זכאי לקבל  :שכ"ל לשלוש שנות לימוד אוניברסיטאיות  ,תשלום עבור
הבחינה הפסיכומטרית ודמי הרשמה ללימודים בסכום כולל של – . ₪ 36,000
 12.3.1התשלום עבור הלימודים ייפרש למשך שנות הלימוד
ויינתן מול אישור על תשלום למוסד הלימוד.
 12.3.2התשלום יינתן בשני מועדים קבועים בכל שנת לימוד:
 50%בתאריך  ,1.10 -ו  50%בתאריך .1.3 -
 12.3.3במקרים של מסלול לימודים שנמשך  4שנים מלאות יהיה זכאי
הצעיר לשכ"ל בסכום כולל של –  ₪ 42,000ובתנאי ששנת
הלימודים הרביעית עומדת בקריטריונים:
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 12.3.3.1שנת לימודים מלאה.
 12.3.3.2מחויבת מעצם מסלול הלימודים הספציפי.
 12.3.4במשך שנות הלימוד )בלבד( יקבל הצעיר מלגת קיום בסכום של
 ₪ 600לחודש ) ₪ 7,200לשנה( .
 12.3.5מלגת הקיום תינתן כל חודש במשך השנה ) 12חודשים( עד
שלוש שנות לימוד )או  4בהתאם לאישור ע"פ סעיף .(12.3.3
.12.4

הקיבוץ לא ישלם הוצאות נוספות כלשהן בגין הלימודים ,למעט מלגת הקיום.

.12.5

בן יוכל ללמוד ולקבל מימון כאמור בשלוש או ארבע שנים נפרדות או רצופות,
אך ללא פיצול של חלקי שנים.

.12.6

פיקדון מהצבא ,או מלגות כלשהן שיקבל הבן ,שייכות לבן ,ולא יגרעו מהזכות
לתשלומים כלעיל.

.12.7

בן שלא ניצל את כל שכר הלימוד ודמי הקיום שלעיל בתקופת הסדר צעירים,
כלומר היה בתקופת לימודים קצרה משלוש שנים ,יהיה זכאי לקבל ,עם הגיעו
לגיל  ,30השלמה בגין תקופת הלימודים שלא מימש בסך של של  ₪ 10,000לשנה
)דהיינו ,מקסימום  ₪ 30,000לבן שלא למד כלל(.

.12.8

הזכות שלעיל חלה רק לגבי בנים בהסדר צעירים .בנים שאינם בהסדר צעירים
יקבלו שכר לימוד בגין הורים בהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין זה ,כפי שיהיו
מעת לעת.

 .13עבודת בנים בעצמאות כלכלית בשכר בקיבוץ
.13.1

כל בן בעצמאות כלכלית ,לאחר שהשלים שנת בית בקיבוץ ,רשאי להציג את
מועמדותו לעבודה כשכיר בקיבוץ.

.13.2

הקיבוץ יחליט אם להעסיק את הבן בהתאם לצרכי הקיבוץ .גובה השכר יקבע
לפי החלטות וועדת שכר של הקיבוץ.

.13.3

מעמדו של הבן במקום עבודתו יהיה כמו כל שכיר אחר לרבות קבלת תלושי
משכורת.

.13.4

העסקתו תיקבע ע"פ נוהל קבלת עובדים שכירים של הקיבוץ.

.13.5

לא יועסק בן כאמור ,אלא אם חתם על הסכם עבודה מסודר בנוסח שיקבע
הקיבוץ.
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 .14דיור לבנים בהסדר צעירים
.14.1

הקיבוץ יעמיד לרשות הבנים עד לצבא ,בשנת שירות ,בצבא חובה ,בשנת הבית
ובתקופות הבית ,דיור ללא תשלום ,על פי מצאי הדירות בקיבוץ.

.14.2

בזמן העצמאות הכלכלית יוכל הבן לשכור דירה ע"פ העקרונות הבאים:

 .14.2.1בכפוף ובהתאם ליכולת הקיבוץ לספק דירה פנויה.
 .14.2.2תינתן עדיפות לבנים בהסדר צעירים בעת השכרת דירה על פני כל שוכר אחר.
 .14.2.3סדר הקדימות בעת השכרת דירה לבנים בהסדר צעירים הוא ע"פ גיל בלבד.
 .14.2.4הבן יחתום על חוזה השכרת דירה עם הקיבוץ.
 .14.2.5חברים יהיו בעדיפות על פני בנים בהסדר צעירים.
.14.3

בן שלא מילא שנת בית ,או אינו בהסדר צעירים מכל סיבה אחרת ,לא יוכל
לשכור דירה בקיבוץ.

.14.4

בן בעצמאות כלכלית ישלם  ₪ 400לחודש בגין דירה קטנה )חדר וחצי ומטה( ו-
 ₪ 600בחודש בגין דירה גדולה )שני חדרים ומעלה(.

.14.5

על אף האמור ,בתקופת הלימודים ובשנה שלאחר שנת הבית ישלמו הבנים עבור
הדירה סך של  ₪ 400לחודש בלבד )מוגבל לארבע שנים סך הכל( ,ללא קשר
לגודל ולטיב הדירה.

.14.6

הנהלה חברתית תהיה רשאית לעדכן את עלויות השימוש בדירה על פי
החלטותיה מעת לעת.

.14.7

שכירת הדירה מקנה לבנים גם את הזכות להשתמש בכל השירותים הניתנים
לתושבים ,לרבות שירותי מכבסה וקומונה ,פעילויות תרבות והבריכה.

.14.8

בנים המבקשים כי בן זוגם יתגורר עמם בקיבוץ יודיעו על כך לרכז אגף צעירים.
אישור הקיבוץ למגורים כאמור מותנה בחתימת הסכם הרשאה ובתשלום דמי
אחזקה נפרדים של בן הזוג .על אף האמור ,בן זוג שאינו עובד כשכיר בקיבוץ לא
ישלם דמי אחזקה משך תקופת מגורים של שלושה חודשים ראשונים.
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 .15בריאות ורווחה בתקופת הסדר צעירים
.15.1

בנים עד לצבא ,בשנת הבית ,ובתקופות הבית ,יחולו עליהם נהלי בריאות ורווחה
החלים על מועמדים.

.15.2

בזמן השירות הצבאי הטיפול הבריאותי ניתן רק על ידי הצבא ובמסגרתו )על פי
החוק(.

.15.3

בתקופות עצמאות כלכלית– הבנים אינם זכאים למימון כלשהו וישלמו על כל
הטיפולים וההוצאות ,לרבות תרופות )שאינם נכללים בסל הבריאות(.

.15.4

בזמן המסלול ימשיך הקיבוץ לשלם עבור הצעיר ביטוח בריאות משלים )דקלה(
כפי שהוא נוהג עם שאר חברי הקיבוץ.

.15.5

בתקופת הלימודים בלבד ישלם הקיבוץ לסטודנט  ₪ 360לשנה עבור שירותי
בריאות.

 .16מעבר למועמדות/עזיבה
.16.1

בן בהסדר יכול לבקש להתקבל לחברות בכל שלב בהסדר ,כפוף לכך שביצע את
שנת הבית.

.16.2

שנת הבית ותקופות הבית של הבן בקיבוץ במהלך מסלול הצעירים ,יחשבו
לתקופת מועמדות.

.16.3

בסוף מסלול צעירים יחליט הבן אם לבקש להתקבל לחברות או לעזוב את
הקיבוץ ,בתאום עם מוסדות הקיבוץ .בכל מקרה ובכל שלב – אם הבן לא יתקבל
לחברות יהיה עליו לעזוב את הקיבוץ.

.16.4

מובהר כי אין במסלול על פי הסדר הצעירים כדי להקים חובה כלשהי של
הקיבוץ לקבל את הבן לחברות ,או להציע הצעה לקבלתו לחברות.

 .17שונות
.17.1

הסדר זה חל על כל צעיר הנמצא במסלול צעירים במועד קבלת הסדר זה ,או
אשר יתקבל להסדר מיום היכנסו של ההסדר לתוקף.

.17.2

השינויים במסלול צעירים יכנסו לתוקף ביום  1באוקטובר .2008
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.17.3

כל בן שנכנס להסדר צעירים רואים בו כמי שמסכים לכל הוראות החלטה זו ,וכל
החלטה שתבוא במקומה .בכל מקרה כל בן בהסדר יוחתם על הסכם הכולל
הסכמה לכל תנאי ההחלטה.

הסדר זה וכל הנמצאים במסגרתו ,כפופים להחלטות האסיפה ולהחלטות כלכליות
של הקיבוץ  ,כפי שיקבעו מעת לעת.

18.
18.7.2008
תאריך2008 :

אושר ב :הצבעת קלפי

פרק  12עודכן בהתאם להחלטת הקלפי הנ"ל בספטמבר  2009בצוות ס.ל.ע.

פרק :אגף צעירים

