חגי ח .שבתאי ,עו"ד
אריה שפירא ,עו"ד
גלי פלד-שבתאי ,עו"ד
אלון וילנר ,עו"ד ומגשר
אופיר לוי ,עו"ד ומגשר*
גיל עוז ,עו"ד ומגשר
יוליה פק חלמיש ,עו"ד**
שלומית ארן ,עו"ד***
ענת סער ,עו"ד*
לירז גונן-אללוף ,עו"ד
* מוסמך ) (maמשפטים
** חברת לשכת עוה"ד ניו יורק
*** מוסמכת ) (maגיאוגרפיה
התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

תאריך 12.2.09 :

תל אביב

הנדון :חוזר משרד  09/09ערבות הדדית בקיבוץ -תיקון חדש לתקנות
ביום  8.2.09פורסם בקובץ "הרשומות" תיקון לתקנות האגודות השיתופיות )ערבות
הדדית בקיבוץ מתחדש( ,תשס"ו) 2005-להלן" :התקנות"(.
כזכור התקנות הינן חלק מקובץ "תקנות הסיווג" אשר הותקנו עבור "הקיבוץ המתחדש"
כבר בחודש דצמבר .2005
בתקנות נקבע בין היתר הסכום המינימאלי לו זכאי פנסיונר "בקיבוץ המתחדש".
לפני התיקון ,נוסח סעיף ) 3א( לתקנות היה כדלקמן:
"הקיבוץ יבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה באופן שערכם הכולל לא יפחת
מגובה הקצבה המלאה הקבועה בדין החל לענין זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ".
לאחר התיקון ,נוסח סעיף ) 3א( לתקנות יהיה כדלקמן:
"הקיבוץ יבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה באופן שערכם הכולל לא יפחת
מגובה סכום הגמלה הפנסיונית".
כמו כן ,נוספה הגדרה חדשה בסעיף ההגדרות )סעיף  1של התקנות(:
""סכום הגמלה הפנסיונית"  35% -מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ."1995 -
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המשמעות העיקרית של התיקון הוא שהסכום המינימאלי לו זכאי חבר פנסיונר
"בקיבוץ המתחדש" לא יהיה תלוי עוד "בסכום הבסיסי" ,אשר מתפרסם ע"י התנועות
הקיבוציות וזאת בהתבסס על הוצאות המחיה בקיבוצים לפי המאזנים של הקיבוצים,
אלא בנתון "אובייקטיבי" אשר נקבע בחוק הביטוח הלאומי.
להלן חישובים רלבנטיים:
לפני התיקון בתקנות
"הסכום הבסיסי" של התק"מ לינואר - 2008
הסכום החודשי המינימאלי )מחושב לפי - (80.5%

 3,529ש"ח
 2,841ש"ח

"הסכום הבסיסי" של התק"מ לדצמבר - 2008
הסכום החודשי המינימאלי )מחושב לפי - (80.5%

 3,663ש"ח
 2,949ש"ח

]לפי סעיף  9לכללי העזיבה " -הקצבה המלאה" מחושבת לפי " 2.3%מהסכום הבסיסי"
כפול ותק פנסיוני מרבי של  35שנה ובסה"כ [80.5%
לאחר התיקון בתקנות
"השכר הממוצע" לפי חוק הביטוח הלאומי לינואר - 2009
הסכום החודשי המינימאלי )מחושב לפי - (35%

 7,836ש"ח
 2,743ש"ח

מהחישובים המופיעים לעיל ניתן ללמוד כי בשלב זה הסכום החודשי המינימאלי לפי
התיקון בתקנות הינו נמוך מהסכום לפי החישובים הקודמים.
יחד עם זאת ,כאמור לעיל מדובר בתיקון משמעותי משום שהסכום יחושב מעתה לפי
נתון "אובייקטיבי" אשר נקבע בחוק הביטוח הלאומי.
לסיום ,אנו מבקשים להזכיר הוראות נוספות מהתקנות אשר מתייחסות להספקת
הצרכים של החבר הפנסיונר:
סעיף  3לתקנות:
")ד( הקיבוץ רשאי לנכות מהסכומים הקבועים בתקנות משנה )א( ו)-ג( כל סכום שנצבר
על שם החבר או שהוא זכאי לו או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר בעל אופי
פנסיוני ולמעט קצבאות הביטוח הלאומי".
סעיף  5לתקנות:
"השלמת הספקת צורכי החברים או הספקתם או הספקת הצרכים המיוחדים יכול
שתיעשה בין בכסף ,בין בשווה כסף ובין בעין ,בהתאם להחלטות שהקיבוץ יקבל ,דרך
כלל או לסוגי צריכה שונים".

