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 עו סדר הדין הפלילי(קביעת בית משפט לענין הגבלים עסקיים),
 התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ג1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסד! משולב], התשמ׳׳ב-1982י,
 אני מצווה לאמור:

 1. בית המשפט המחוזי שבו יידון נאשם בעבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים,
 התשמ״ח-21988, יהיה בית המשפט המחוזי בירושלים.

 2. מנהל בתי המשפט רשאי להורות כי תיקים התלויים ועומדים בבית משפט ביום תחילתו
 של צו זה, ולא החל הדיון בהם, יועברו לדיון בבית המשפט שנקבע בסעיף ו.

 3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בשבט התשנ״ד נ20 בינואר 1994).

ד ל י ב א י ו  ד
 שר המשפטים

 כ״ח בטבת התשנ״ד (11 בינואר 1994)
 (חמ 3-2502)

 ם״דו התשמ״ב, עמי 43; התשנ׳׳ד, עמי 49.
 סייח התשמ״ח, עמי 28 ו.

 תקנות שירות בטחון(שירות מילואים)(תיקון), התשנ״ד-1994

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32 ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח מ^זולב], התשמ״ו-1986י
 מתקין תקנות אלה:

, במקום ״באפריל״ יבוא ן(שירות מילואים), התשכ״ד-21964  1. בתקנה ו לתקנות שירות בטחו
 ״בינואר״ ובמקום ״במרס״ יבוא ״בדצמבר״.

 כ״ח בטבת התשנ״ד (11 בינואר 1994)
 (חמ 3-2459) י צ ח ק ר ב י ן

 שר הבטחון

 ס״ח התשמ״ו, עמי 107.
 ק״ת התשב״ד, עמי 812; התשל״ב, עמי 1140.

 קביעת גית
 משפט

 העברת תיקים

 תחילה

 תיקון תקנה 1

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון),
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, אני מתקינה תקנות אלה:  התשכ״ח-1968י

 1. בתקנה 20(א) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),
 התשל״א-21971, אחרי המלים ״תקופה העולה על ששה חודשים״ יבוא ״רצופים״.

 כ״ז בטבת התשנ״ד (10 בינואר 1994)
ר י מ ה נ ר ו  (חמ 3-912) א

 שרת העבודה והרווחה

 י סייח התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ב, עמי 10.
 2 ק״ת התשל״א, עמי 1458; התשנ״ג, עמי 899.

 תיקון תקנה 20
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 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-994ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]
 התשכ״ח-1968', אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תיקון התוספת
 התעיל״א-21972, בסופה יבוא:

 ״139. מכללה אזורית עמק הירדן

 140. המכללה ללימודי השריעה ומדעי האםלם ע״ש אלקאסמי חוסני

 141. המכללה להוראת טכנולוגיה - המכללה למנהל

 142. המכללה הטכנולוגית אורט ־ ע״ש עבדאללה בן אלחוסיין

 143. נוה עמיאל לנוער עולה בשדה יעקב בע״מ״.

 2. תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ד. תחולה

 ב״ז בטבת התשנ״ד (10 בינואר 1994)
 >תמ 2! 5-9) א ו ר ה נ מ י ר

 שרת העבודה והרווחה

 ם״ת התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ג, עמי 10.
 2 ק״ ת התשל׳׳א, עמי 1458; התשג״ג, עמי 899.

 תקנות רשות שדות התעופה (אגרות)(תיקון), התשנ״ד-1994

יעצות עם מועצת , לאחר התי ת התעופה'  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדו
ת התעופה, ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  רשות שדו

, בפסקה (2), במקום תיקון תקנה ג1 ג ת התעופה (אגרות), התשנ״א-ו99ו ו  1. בתקנה 13(א) לתקנות רשות שד
 ״ליעד אחר - 15 דולר״ יבוא ״ליעד אחר - 13 דולר״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח באדר התשנ״ד (1 במרס 1994). תחילה

 כ״ח בטבת התשנ״ד (ו 1 בינואר 1994)
ר ס י ל ק א ר ש  גתמ 3-128) י

 שר התחבורה

 י ס״וז התשל״ז, עמי 182; התשנ׳יא, עמי 30.
 2 ק״ת התשג״א, עמי 823 ועמי 938.
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 תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ״ד-994 ו
י ופיקוח), התש״ן-11990 (להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק הקייטנות(רישו

 אני מתקין תקנות אלה:

ות  פרק א׳: הוראות כללי

 1 . בתקנות אלה -

לד נמצא- ברשותו, בפיקוחו או  ״הורים״ - לרבות אפוטרופםו של הילד, וכל אדם שהי
 בהשגחתו;

 ״מחנה קיץ״ - קייטנה שאינה מתקיימת במבנה של מוסד חינוך:

 ״מנהל קייטנה״ - כהגדרתו בתקנות התברואה;

י עסקים;  ״נותן האישור״ - מי שהשר הסמיכו לעניין סעיף 2ג לחוק רישו

י עסקים:  ״רשות הרישוי״ - כמשמעותה בתוק רישו

י עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש),  ״תקנות התברואה״ - תקנות רישו
.  התשל״ו-1975ג

י עסקים, יצרף לבקשה: ן לקייטנה לפי חוק רישו ו  2. המבקש רשי

 (1) תכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן -
 תכנית הקייטנה), ויצרף אליה ציור, דגם, דוגמה או כתב, לפי העניין, של סמל הקייטנה,

 דגל הקייטנה, התלבושת האחידה של הקייטנה והמנון הקייטנה, ככל שישנם!

 (2) טופס תיאום הוראות בטחון בקייטנה, לפי התוספת השנייה, כשהוא ממולא כדבעי
 וחתום ביד המבקש, בשלושה עותקים׳,

 (3) טופס מערך ביקורת לפי התוספת השלישית - אם הרשיון מבוקש לקייטנה במבנה
 של מוסד חינוך,

ון מבוקש למחנה קיץ.  (4) טופס מערך ביקורת לפי התוספת הרביעית - אם הרשי

ר יבדוק אם תכנית הקייטנה ומצורפיה אינם סותרים מטרה ממטרות  3. (א) נותן האישו
(להלן - חוק חינוך ג  החינוך הממלכתי, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג-953ו
י בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 21 גיש חוות דעת, בכתב, לעניין זה לרשות הרישו י  ממלכתי), ו

 ימים מיום שמסרה לו את תכנית הקייטנה ומצורפיה לבדיקה.

ן את ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח ו  (ב) נותן האישור רשאי לתת לבעל רשי
 כי הפעילות בקייטנה תושתת על העקרונות המפורטים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, או כי לא

 תסתור כל דין.

 (ג) נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל רשיון, לתקן תוך מועד סביר כל
 ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה אם נראה לו כי התיקון דרוש כדי לקיים הוראות החוק, תקנות אלה,
י עסקים או תנאי הרשיון; בעל הרשיון חייב למלא אחרי דרישה כאמור תוך המועד  חוק רישו

 הנקוב בה.

 נספחים לבקשת
 רשיון

 סמכויות נותן
 האישור

 סייח התש״ן, עמי 155.
 ! ק״ת התשל״ו, עמי 78.

 נ סייח התשי״ג, עמי 7גו.
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 פרק ב׳: בשיחות ותברואה

 מימן אי: כללי

 4. מנהל מינהל הנוער במשרד החינוך והתרבות והרשות המקומית הנוגעת בדבר יפעלו לכך מודעות לכללי
ת ו ח י ט ב  שכל מנהל קייטנה יהיה מודע להוראות פרק זה. ה

ודא הדרכת הסגל לו  5. מנהל קייטנה יהיה בקי בהוראות פרק זה, והוא חייב לעדכן בהן את סגל הקייטנה ו
 את ביצוען.

ד מנהיגות ות הקייטנה עם הילדים, יעמו  6. בכל מצב חירום או תקרית בקייטנה, שבהם נמצא איש צו
 הוא בראשם, יהיה עמם בכל התפתחות, יעודדם, ידריכם וינהיגם.

 סימן בי: מנהל הקייטנה

 7. (א) מנהל הקייטנה אחראי - אחריות מנהל
 הקייטנה

 (1) לתקינות הגידור, לתקינות השערים ולנעילתם:
 (2) לארגון ההשגחה, הליווי והפיקוח על הילדים;

־ ־דוד אדום, הג״א ומכבי  (3) לקשר עם הרשויות, לרבות משטרת ישראל, מגן
 האש;

 (4) לסידורי עזרה ראשונה בקייטנה, לרבות אמצעים לפינוי מהיר של נפגעים!

ון בכל הנוגע  (5) לקיום הוראות החוק, תקנות התברואה, תקנות אלה ותנאי הרשי
 לפעילותה של הקייטנה:

ועד לכך,  (6) לקיומו של שילוט נאות האוסר על השלכת פסולת שלא במקום המי
 והמצביע על מיקום פחי האשפה.

 (ב) נתגלה ליקוי־בטיחות או מיפגע, יפנה מנהל הקייטנה לרשות המתאימה בבקשה
ש בו סכנה י ידי שלו. לא הוסר הליקוי או המיפגע - לא תקויים פעילות במקום ש  לתיקון מי

 לילדים או לסגל.

 8. (א) מנהל הקייטנה יפרסם על לוח המודעות של הקייטנה, ובכל דרך נוספת שיראה רשימת מספרי
ם טלפון חיוניים י י ו ג מ ל ה ן ש ו פ 1 ק ט • ה , ר פ ס  לנבון, את מ

 (ו) הרופא הקרוב:

 (2) אחות:

 (3) מרפאת קופת חולים קרובה:

ר אדום:  (4) תחנת מגן דו

 (5) בית החולים הקרוב;

 (6) בתי החולים התורנים בסביבה:

רות המוניות הקרוב:  (7) שי

 (8) לשכת הבריאות הקרובה של משרד הבריאות;

 (9) תחנת המשטרה הקרובה;

 (10) הרשות המקומית או רשות החינוך המקומית:

 (11) לשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.
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, ד רשימת מספרי הטלפון שפורטו בתקנת משגה(א)  (ב) למנהל הקייטנה תהיה בהישג־י
 ובן מספרי הטלפון של הורי הילדים, במקום המגורים ובמקום העבודה,

 (ג) הגישה לטלפון בתחום הקייטנה תהיה מובטחת למנהל הקייטנה ולסגל, בבל עת
ל הקייטנה, לשימוש בעת הצורך,  פעילותה ש

 סימן ג׳: תנועה אל הקייטנה וממנה

ימצא בגיר או מדריך מסגל ההדרכה, אף אם אינו בגיר,  9. בכל תחנת איסוף להסעות ילדים י
ך  אשר יקדים לבוא לתחנת האיסוף כמחצית השעה לפני מועד הנסיעה. בידי הבגיר או המדרי

ש לאוספם בתחנת האיסוף.  תהיה רשימת שמותיהם של הילדים שי

ו קרובים, ככל  10. תחנות לאיסוף ילדים,ייקבעו ברחובות שקטים, ללא תנועה סואנת, שיהי
 הניתן, למקום מגוריהם של הילדים.

ו שב  11. בהסעה מאורגנת באוטובוס או בטיולית, ילוו את הילדים שני מדריכים, לפחות, שי
ד פתחי היציאה והכניסה לרכב במשך כל הנסיעה: בשעת הנסיעה יקפידו המדריכים על  לי

 משמעת ועל קיום כללי הזהירות.

 12. המדריך האחראי בהסעה מאורגנת ידאג לכך שהנהג יקפיד על נסיעה מתונה ובטוחה.

ד שפת המדרכות או במפרצי חנייה בשטח  13. הילדים יעלו אל הרכב או יירדו ממנו רק לי
 עירוני, ורק בשולי הכביש, בשטח בין־עירוני.

 14. העברת ילדים מצד אחד של הכביש לצדו האחר או משטח פעולה אחד למשנהו תלווה
 בפיקוח מדריכים, שינקטו אמצעי בטיחות מרביים במהלך החצייה של הכביש.

 15. כל כלי רכב המסיע ילדים לקייטנה וממנה ישולט בשלט ״הסעת ילדים״.

ן כלי ו  16. מספר הילדים הנוסעים באוטובוס או בטיולית יהיה בהתאם למספר הנקוב ברשי
 הרכב.

א בעל־הרכב המשמש להסעה המאורגנת יש מי ודא בי בתאגיד שהו ו  17. מנהל קייטנה י
 שממלא תפקיד של ממונה על הבטיחות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,

 התשי״ד-41954.

ישאר במקום עד  18. הגיע כלי־הרכב ליעדו, ירדו הילדים ממנו לפי סדר ישיבתם. המדריך י
 לנסיעת הרכב כשהוא ריק, וישגיח שלא ייפגעו הילדים בשעת הירידה מן הרכב או בשעה

 שהרכב מתמרן בשטח בנסיעה לאחור או בכל דרך אחרת.

א רכוב על לד אליה כשהו  19. קיימת הסעה מאורגנת מתחנת איסוף לקייטנה, לא יגיע י
ע להם דו  אופניים, אלא לאחר קבלת אישור בכתב מאת מנהל הקייטנה, להודעת ההורים כי י
 שילדם רוכב באופניים אל הקייטנה וממנה למקום מגוריו, וכי הם פוטרים את הקייטנה ואת

 עובדיה מאחריות לבטיחותו עד הגיעו לקייטנה ומרגע יציאתו מתחום הקייטנה.

ד עזרה ו צי ץ ו לו ודא המדריך האחראי לה כי יש ברכב ערכת חי ו  20. לפני כל הסעה ברכב י
 ראשונה, כנדרש לפי תקנות התעבורה, התשכ״א- 51961.

 נוכחות בגיר
 בתחנת איסוף

 תחנת איסוף

 הסעה מאורגנת

 נהיגה כחוק

 עלייה לרכב
 וירידה ממנו

 תציית כביש

 שילוט

 מספר הנוסעים

 מפקח בטיחות

 סדר הירידה
 מהרכב

 נסיעה באופניים

 ס״ח התשי״ד, עמי 202.
 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425.
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 21. בכלי־הרכב לא יטעו נוסעים זרים שאינם נמנים עם סגל הקייטנה, ילדיה או מלווי נסיעת זרים

 זזהםעה.

 סימן ד׳: תקינותו של הציוד והגגעלךנו

ד העזר והמיתקנים להפעלת חוגים יירכשו בידי מנהל הקייטנה בהתאם לתקנים של תקני ציוד ו  1.1. צי
 משרד החינוך והתרבות, שניתן לקבלם אצל נותן האישור.

די המדריכים או בהשגחתם. הפעלת ציוד ד חשמלי בקייטנה יופעל בי ו  2.5. צי
 חשמלי

 24. (א) התקנת תאורה בקייטנה או הוספה של נקודות חשמל בה תיעשה רק בידי חשמלאי עבודות חשמל
 ביוםמך.

 (ב) הונחו כבלי־חשמל מאריכים, ידאג מנהל הקייטנה שהם יוסדרו בדרך שבה לא יהוו
 מכשול.

מוש בתחומי קייטנה או בפעילויותיה. ציוד פגום ד פגום ייפסל לשי ו  25. צי

 סימן ה׳: דחצה בים ובבריכה

 26. הרחצה בים או בבריכה תותר רק לילדים שהביאו אישור בכתב מאת הוריהם על אישור בכתב
יישמר בתיק מיוחד. ר יימסר למנהל הקייטנה ו  הסכמתם. האישו

 27. רחצה בים ובבריכה תתקיים רק במקומות רחצה מוכרזים לפי חוק הסדרת מקומות רחצה, מקומות רחצה
, ובאישור נוסף של הממונה על הבטיחות בלשכת המחוז של משרד החינוך  התשב׳׳ד-964ו6

 והתרבות.

ש מציל מוסמך במקום. שעות הרחצה כשי  8 2. הרחצה תתקיים בשעות היום בלבד, כשהראות טובה, ו
 בשעות הדמדומים או הערב או אם הראות אינה טובה, הרחצה בים ובבריכה אסורה.

ד סוכת דגל שחור  2,9. מדריך או מלווה בגיר לא ירשה לילד להיכנס לים שעה שמונף דגל שחור לי
 המציל.

ועץ המדריך האחראי עם המציל לענין קביעת מקום מםויים שבו חובת מדריך ו י 3 לפני רחצה בים י 0 
י א י ח !  ייכנסו הילדים למים. <

 31 המדריך האחראי ידאג לכך שהילדים יישמעו להוראותיו של המציל. משמעת

3 (א) כניסת ילדים לים או לבריכה מותנית בליווי 2 מדריכים לכל קבוצה בת 15 ילדים ליווי בשעת 2 
 עד גיל 14 ומדריך אחד לכל קבוצה של 20 ילדים בגיל 15 או יותר. הרחצה

 (ב) היה מספר הילדים גדול מ־20 וקטן מ־30, הם יחולקו לשתי קבוצות דומות במספרן.
ימצא על החוף או על שפת  הקבוצה שתישאר מחוץ למים תהיה בהשגחתו של מדריך שי

 הבריכה.

ודע השגחה בחוף ר ילדים בחוף הים או על שפת הבריכה בלי השגחתו של בגיר הי  53:. אין להשאי
 לשחות.

 6 ם״ח התשב״ד, עמי 172.
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 סככה 34. מנהל הקייטנה ידאג לכך שילדים ישהו בחוף הים או מחוץ לבריכה בסככה או במקום
 מוצל אחר ויחבשו כיסוי ראש.

 מיטקד נוכחות 35. לפני כל רחצה בים או בבריכה ובגמר רחצה כאמור יערוך המדריך האחראי מיפקד
 נוכחות על־פי רשימת שמות הילדים שבידו.

ציאת ילד מן  גידור 36. תחום הרחצה של הילדים יגורר בחבל או בדרך יעילה אחרת. אין להתיר י
 התחום שנקבע לרחצה.

ותר ממחצית השעה ברציפות. לד לשהות במים י  שהות במים 37. המדריך האחראי לא ירשה לי

 38. בשעה שהוא מופקד על ילדי קייטנה הרוחצים בים או בבריכה, לא יעסוק מדריך בהוראת
 שחיה, בארגון משחקים או בשחייה להנאתו.

 39. המדריך האחראי יאסור משחקים של התזת מים, הטבעה, קפיצות למים וכל משחק מסוכן
מוש בסנפירים, משקפי צלילה ומצופים לסוגיהם.  אחר. כן יאסור על הילדים את השי

דית ויזעיק י ש חשש שהוא טובע או עלול לטבוע, יפעל להצלתו המי י  40. הבחין מדריך בילד ש
 את המציל או את מגן דוד אדום לפי הוראות המציל.

ודיע המדריך האחראי על מועד סיומה ויפעל להוצאת  41. חמש דקות לפני סיום הרחצה י
 הילדים מהמים; אין להרשות שהייה נוספת במים.

 42. מנהל הקייטנה ידאג לכך שתיק עזרה ראשונה יהיה בידי אחד המדריכים, המלווים את
 ילדי הקייטנה למקום רחצה.

 43. הרחצה במאגרי־מים פתוחים, בנחלים או בבריכות דגים - אסורה. מנהל הקייטנה יזהיר
 את הילדים מפגי ניסיון לרחוץ בהם.

 תפקיד המדריך

 משחקים ועזרים
 אסורים

 פעולת חירום

 סיום הרחצה

 מקומות רחצה
 אסורים

 סימן ר: שיט

ועדות להסעת קבוצות  44. מנהל קייטנה רשאי לארגן שיט רק בספינות ממונעות, המי
ון כחוק מטעם רשות מוסמכת.  מטיילים, כשהן מושטות בידי בעלי מקצוע על פי רשי

 45. השיט של הילדים בספינות ממונעות בטיולים קבוצתיים ייערך בליווי מבוגרים
 ובהשגחתם.

 46. מחובתם של מלווים בשיט להקפיד על כך -

ון הספינה:  (ו) שמספר החניכים שיעלו לספינות יהיה בהתאם לרשי

ימצאו אמצעי־הצלה בספינה:  (2) שי

ישב במקום שנקבע למ  (3) שכל ילד י

 (4) שתישמר המשמעת בזמן ההפלגה;

יערך מיפקד נוכחות לפי רשימת שמות לפני תחילת השיט ובסיומו.  (5) שי

 47. השיט במסגרת קייטנה טעון אישור בכתב של מפקח מינהל, חברה ונוער בלשכת המחוז
 של משרד החינוך והתרבות.

 הגבלות בשיט

 ליווי

 חובות מלווים

 תנאי לקיום
 שיט
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 סימן זי: ביקורים בגךדויות

 46. המדריכים והמלווים של קבוצת ילדים המבקרת בגן־חיות יאסרו על ילדים להתקרב אמצעי זהירות
 לכלובי החיות. על המדריך האחראי להסביר לילדים, לפני הכניסה לתחומי .גךהחיות, את

 הסכנה הטמונה בהתקרבות לכלובי החיות.

 49. המדריך האחראי יאסור על הילדים האבלה של חיות בגךחיות, או כל פעולה אחרת ,איסור
 המחייבת התקרבות לכלוביהן.

 שינוי תנאים
 במהלך טיול

 סימן חי: טיולים

 50. מנהל קייטנה לא יקיים טיול אלא לאחר שקיבל אישור מוקדם של צבא־ההגנה לישראל אישור מוקדם
יות הבטחון), ויפעל לפי הנחיותיהם.  <;ו משטרת ישראל (להלן - רשו

 51. אין לקיים טיול אם הודיע חזאי השירות המטאורולוגי במשרד התחבורה (להלן - החזאי) תנאי שרב י
 כי במסלול הטיול יתקיימו תנאי שרב.

 52. התקיימו תנאי שרב במהלך טיול או גבר החום במהלכו, מבלי שהיתה הודעה מוקדמת על
 כך מטעם החזאי, יש לבטל את הסיורים ברגל.

 53. אספקה של מים קרים, בכמות שלא תוגבל מראש, תובטח במשך הטיול. נערך הטיול ברגל,
 תיקבע הפסקה אחת לשעה לפחות; נערך הטיול ברכב, תיקבע מרי שעתיים הפסקה בת 15 דקות
 לפחות, לצורך שתיה. יש לדאוג לכך שמסלול הטיול יעבור במקומות שבהם ניתן להשיג מים

 ראויים לשתיה או להצטייד מראש בכמות מספקת של מי שתיה.

 54. כמות מי השתיה שתילקח במכלים לטיול תחושב לפי 750 םמ״ק לילד לשעת הליכה,
יירים גם במימיות. ש ליטר לילד לשעת נסיעה; המדריכים והמלווים יהיו מצו  ושלי

 55. מנהל הקייטנה ידאג לכך כי לטיול ברגל יצטיידו הילדים בכיסוי ראש, בנעליים גבוהות
 ובלבוש מתאים.

 56. בסיור ברגל אין לנוע בכבישים. אם אין אפשרות אחרת, יש ללכת בשולי הכביש בטיולי
י בלבד), במרחק סביר מהתנועה שבו: יש להקפיד על הליכה בצד נ רו  הליבה (באזור ביךעי

 השמאלי של הכביש, נגד כיוון התנועה; אין לנוע על מסילת ברזל, לרבות הסוללה.

 57. אין לקיים טיולים בשעות החשיבה, אלא באישור מפקח מינהל, חברה ונוער בלשכת
 המחוז של משרד החינוך והתרבות.

 58,. מתקיים הטיול באזור שאיננו עירוני, יצרף מנהל הקייטנה לטיול - מלווים

 (1) מלווה הבקיא באזור הטיול;

וד שבתרמיל עזרה ראשונה: ודע להשתמש בצי  (2) מי שמוסמך להגיש עזרה ראשונה, הי
 לעניין זה יש להעדיף נוכחות של אחות מוסמכת או חובש מוסמך׳,

 (3) מלווים נושאי נשק לפי הוראותיהן של רשויות הבטחון.

 59, מנהל קייטנה יקיים טיולים במסלולים המומלצים בידי הועדה המייעצת לטיולים במשרד מסלולי טיולים
ועץ לטיולים בלשכת המחוז של משרד החינוך  החינוך והתרבות או במסלולים אחרים שיאשר הי

 והונרבות. בידי המדריכים תהיה מפת האזור, שעליה יסומן מסלול הטיול.

 תחשיב מי
 שתיה

 טיול ברגל

 הגבלות

 שעות החשיבה
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 קייטנות למוגבלים 60. בקייטנה לילדים המוגבלים מבחינה פיזית יפעל מנהל הקייטנה בהתאם להוראותיו של
ועץ בטיחות מוסמך). עץ בטיחות מוסמך מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות (להלן - י ו  י

 סימן טי: דיווח על תאונה

 דיווח על תאונה 61. (א) אירעה תאונה שבה נפגע ילד, בין בתחומי קייטנה ובין מחוץ לתחומיה, בין בשעת
 פעילות ובין בשעת הנסיעה מתחנת איסוף לקייטנה או מן הקייטנה לתחנת הפיזור, חייב מנהל
 הקייטנה לדווח עליה בטופס דו״ח על האונה הנהוג במשרד החינוך והתרבות, ולצרף תיאור
ו עדי ראיה לתאונה: הטופס ייחתם בידי מנהל יות של מדריכים וחניכים שהי  התאונה, ועדו

 הקייטנה ויישלח לפי התפוצה הרשומה על גביו.

 (ב) מנהל קייטנה יצטייד, לפני פתיחתה, בטופס כאמור בתקנת משנה (א), שניתן לקבלו
 מן הממונה על בטיחות בלשכה המחוז של משרד החינוך והתרבות.

 פרק גי: הוראות בטחון בקייטנות

ש בה עד 100 חניכים  62. (א) בקייטנה יהיה אחראי לבטחון(להלן - האחראי): בקייטנה שי
 יכול שמנהלה יהיה גם האחראי.

 (ב) אחראי יהיה כפוף מבחינה מקצועית לקצין הבטחון של הרשות המקומית או לקצין
 הבטחון של לשכת המחוז במשרד החינוך והתרבות, אם אין קצין בטחון באותה רשות.

 63. מנהל קייטנה והאחראי בה יפעלו להגברת המודעות של סגל העובדים ושל הילדים
 לנושא הבטחון, וזאת, בין השאר, באמצעות הסברה, כרזות ותרגול.

 אחראי לבטחון

 מודעות לנושא
 הבטחון

 גידור 64. יש להעדיף הקמתה של קייטנה במקום מגודר היטב: היתה הקייטנה מגודרת -

 (1) יש לוודא בתחילת כל יום כי הגדר המקיפה את הקייטנה שלימה:

 (2) מספר הכניסות בגדר לשטח קייטנה יהיה קטן ככל האפשר, בדי לאפשר פיקוח על
 תנועת אנשים וכלי רכב לתוך שטח הקייטנה וממנו:

ו סגורות דרך כלל וייפתחו רק לפי הוראותיו של  (3) בגדר יהיו שתי יציאות חירום שיהי
 האחראי.

 חנייה 65. חניית כלי רכב בשטח קייטנה אסורה, למעט חנייה של כלי רכב החיוני לפעילות הקייטנה,
 לפי אישורו של האחראי.

 סדר וניקיון 66. כדי להקל על הפעולה במצבי־חירום, ייקבעו מקומות מוגדרים בקייטנה לריכוז האשפה
 לפי הוראות תקנות התברואה, ולהצבת ציודה של הקייטנה, לרבות חפציהם של אנשי הסגל

 והילדים.

יך לקייטנה יסומן בסימון מיוחד, שיקבע האחראי. וד השי  סימון הציוד 67. צי

 סריקות 68. (א) בקייטנה יבוצעו סריקת בוקר וסריקה היקפית, לגילוי חפצים חשודים.

ן בה לינה, מדי בוקר לפני תחילת הפעילות, ובכל  (ב) סריקת בוקר תבוצע, בקייטנה שאי
 קייטנה אם הסגל והילדים אינם שוהים בה מספר שעות רצוף עקב טיול או סיבה דומה

 אחרת.

 (ג) סריקה היקפית תבוצע אחת לשעה בזמן פעילותה של הקייטנה.

 (ד) סריקת בוקר תבוצע בידי שני בגירים, לפחות, בכפוף להוראותיו של האחראי.
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 (ה) סריקה היקפית תבוצע בקייטנה שמקומה מחוץ ליישוב, בידי שני בגירים, ובקייטנה
 אדורת, בידי בגיר אחד או שני ילדים בגיל 2ו ומעלה, ובכפוף להוראותיו של האחראי.

 59. (א) בכל קייטנה תהיה שמירה רצופה במשך כל שעות הפעילות. שמירה

 (ב) השמירה תבוצע בידי שומרים חמושים שסיימו את שירותם הצבאי או שמשרתים
 כמתנדבים במשמר האזרחי.

 (ג) על כל שומר להיות בעל אישור על כך שעבר אימון ומיטווח בששת החודשים שלפני
לת פעילותה של הקייטנה.  תדי

 (ד) שומר יתודרך בידי האחראי בנושאים הנוגעים לתפקידו.

 (ה) אחד מן השומרים יוצב באופן קבוע ליד שער הכניסה לקייטנה ויפקח על תנועת
 הולכי רגל וכלי רכב לקייטנה וממנה.

ידי עם האחראי.  (ו) לשומר יהיה אמצעי קשר שבאמצעותו ניתן ליצור קשר מי

ש בו עצמים המגבילים את י  (ז) בקייטנה שאיננה מגודרת או ששטחה גדול, פתוח או ש
 שדה הראייה, תבוצע גם שמירה ניידת, בהתאם להוראות האחראי.

ודא ו י  (ח) האחראי יסביר לשומרים, לפני כל משמרת, את ההוראות בדבר פתיחה באש ו
ודע אותן.  כי כל שומר י

וד קשר פנימי וחיצוני, לרבות מערכת כריזה ומגבירי קול ניידים. ציוד קשר  70. בקייטנה יהיה צי

 71. קייטנה המתקיימת במוסד חינוך תפעל לפי הנהלים החלים במוסד חינוך, לפי תקנות קייטנה במוסד
י ו נ י  אל־־, ולפי הוראותיו של המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות. ח

 72. קצין הבטחון המחוזי במשרד החינוך והתרבות רשאי לפטור קייטנה מהוראה פלונית פטור
 מהוראות פרק זה, אם אינה ישימה בנסיבות העניין.

 פרק די: פעילות חינוכית

 73. כל הפעילויות של קייטנה יתקיימו בהשגחה ובפיקוח מתמידים של המדריכים, ובהתאם השגחה ופיקוח
 להוראותיו של מנהל הקייטנה.

 74. מספר המדריכים בקייטנה יתאים לסוג הקייטנה ולפעילויותיה החינוכיות כפי שפורטו תקן המדריכים
 בתכנית הקייטנה.

 75. לא יעסיק מנהל קייטנה מדריך אלא אם כן יש בידי המועמד אישור תקף של משרד העסקת מדריך
 החיינוך והתרבות על כשירותו לתפקידו.

י ג ו  פרק הי: הדרכה ופיקוח פדג

 76. מי שהוסמך לכך בידי השר (להלן - הממונה) רשאי למנוח מפקחים ומדריכים חינוכיים מינוי מפקחים
ם ומדריכים י י פ ר ג ן א ו ג ם ה י מ ן ן ך ת ת ה ע א ו ב ק ל ׳ ן ת ו נ ט י ו ק ת ב י ג ן ג ד פ ה ה כ ר ך ה ה ו ו ג ו ג ד פ  לביצוע הפיקוח ה

ודיע למנהל קייטנה את שם המפקח הממונה עליה.  שבהם יהיו מוסמכים לפעול; הממונה י

 77. (א) מפקח רשאי לבקר בכל פעילות של קייטנה העומדת לפיקוחו וחייב לבדוק אם ביקורים ודו״חות
 הפעילות החינוכית היא בהתאם לתכנית הקייטנה, שאושרה בידי נותן האישור.
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 (ב) מצא מפקח, כי פעילות חינוכית בקייטנה היא לא לפי התכנית שאושרה כאמור,
 רשאי הוא לתת הוראות כדי להתאים את הפעילות לתכנית האמורה, או להפסיק את

 הפעילות.

 (ג) מפקח שביקר בקייטנה ימסור, תוך עשרה ימים לאחר בל ביקור, דין וחשבון בכתב על
 פעולותיו לפי תקנה זו לממונה, והממונה יעביר העתק הדין וחשבון בתוספת הערותיו לנותן

 האישור.

 (ד) היה הדין וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל קייטנה, יעביר הממונה העתק ממנו
 לאותו מנהל קייטנה.

ן נוגע לעבודתו של מדריך בקייטנה, יעביר הממונה העתק ממנו  (ה) היה הדין־וחשבו
 לאותו מדריך, באמצעות מנהל הקייטנה.

ן וחשבון על עבודתו לפי  78. (א) מנהל קייטנה או מדריך בקייטנה שקיבל העתק מדי
 תקנה 77, רשאי למסור לממונה, בכתב, ביאורים והשגות על הדין־וחשבון.

 (ב) ממונה שקיבל ביאורים והשגות כאמור, יעביר העתק מהם לנותן האישור, וכן
. ן  למפקח שערך את הדיךוחשבו

 מענה לדין
 וחשבון

 אלה העניינים שמפקח חייב לפקח עליהם בבל קייטנה שבפיקוחו:

 (ו) מצב המבנים, הריהוט, החצרים והמשק;

ור הפדגוגי:  (2) מצב הצי

 (3) מצב הנקיון והסדרים בקייטנה ואצל הילדים;

 (4) טיב המשמעת ואמצעיה;

 (5) ניהול רשומות הקייטנה;

 (6) מצב השירותים בקייטנה;

 (7) שיטות בחינוך וארגון הפעילויות;

 (8) הדרכת מדריכים בקייטנה:

וצא כי  (9) רמת הפעילויות הפדגוגיות בקייטנה לפי מבחנים, בדיקות, הסתכלות, ו
 באלה;

 (tío הערכת עבודתם של מנהל הקייטנה ומדריכיה.

 תפקידי מפקח 79.

ישמש  80. מדריך חינוכי יבקר בכל קייטנה הנתונה לפיקוחו בהתאם להוראות הממונה, ו
יות ועץ לאותם המדריכים בקייטנה שעליהם יורה הממונה: מדריך חינוכי יתן פעילו י ך ו  מדרי
 לדוגמה במסגרות שבהן פעילים המדריכים האמורים, יערוך עמהם ביקורים בפעילויותיהם של
 מדריכים בעלי ותק ונסיון, ויסדר להם ימי עיון, השתלמות וכיוצא באלה במימון של מעםיקם.

 81. (א) מנהל קייטנה ומדריכיה חייבים לשתף פעולה עם המפקחים והמדריכים הממונים
 על אותה קייטנה, להתחשב בעצותיהם ולהישמע להוראותיהם.

דיעות שיבקש ולאפשר  (ב) מנהל קייטנה חייב למסור למפקח הממונה עליה את כל הי
 לו לפקח בקייטנה בהתאם לתקנות אלה.

 תפקידי מדריך
 חינוכי

 חובות מנהלי
 קייטנות

 ומדריביהן
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 פרק וי: שונות

, שמירת דינים ו נ מ ע מ ו ר ג א ל ל ׳ ן ץ  82. תקנות אלה באות להוסיף על כל ד

ם פרסומן. תחילה ו י ם מ י מ 6 י ם 0 ו ת ה ב  83. תחילתן של תקנות ^

 תוספת ראשונה
 (תקנה 2(1»

 תכנית הקייטנה

 (נספח לבקשה לרשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים)

 שם הקייטנה

 מען הקייטנה

 שם מבקש הרשיון

 :יספר תעודת זהות של מבקש הרשיון

 שם מנהל הקייטנה

 תספר תעודת הזהות של מנהל הקייטנה

נוך  !.סיונו בחי

 זעם המדריך הראשי(אם הקייטנה מיועדת ליותר מ־150 חניכים)

 מספר תעודת הזהות של המדריך הראשי

נוך  נסיונו בחי

 ?הלן פרטים לגבי התבנית החינוכית של הקייטנה:

 ו. מספר החניכים המשוער

 2 גיל החניכים

 ב משך פעילות הקייטנה: מיום עד יום

 4. שעות הפעילות בקייטנה

 5. השטח שבו אמורה הקייטנה לפעול

 6. הנושא או הנושאים העיקריים של הקייטנה

 7. תכנית שלד של הקייטנה(פירוט כולל של שעות ושל נושאים)

 8. שמותיהם של עובדי הקייטנה ותפקידיהם:
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 * יש לצרף מסמכים המעידים על הנםיון.
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 9. יש לצרף את סמל הקייטנה, דגל הקייטנה, תלבושת חובה בקייטנה והמנון הקייטנה, אם ישנם
 כאלה, בכתב, בציור, בדגם או בדוגמה, לפי המתאים.

 0ו. אני מצהיר בי הפרטים הכלולים בתבנית הקייטנה הם מלאים ומדוייקים.

 תאריך התימת מבקש הרשיון

 תוספת שניה
 (תקנה 2(2»

 טופס תיאום הוראות בטחון בקייטנה

 (יוגש בשלושה עותקים)

(ימולא בידי מבקש הרשיון):  חלק א׳

 שם הקייטנה

 מען הקייטנה

 שם מבקש הרשיון

 מסי תעודת הזהות של מבקש הרשיון

 שם מנהל הקייטנה

 ו. הקייטנה תתקיים בין התאריכים

 2. שם אחראי הבטחון בקייטנה

 3. התכנית לאבטחת המקום היא :

 4. מספר השומרים החמושים בקייטנה

 5. מפגש בין האחראי לבטחון בקייטנה ובין משטרת ישראל התקיים ביום

 ומולאו כל דרישות המשטרה.

 אני מצהיר בי בל הפרטים דלעיל מלאים ומדוייקים, ואני מבקש כי יינתן אישור להקמתה של
 הקייטנה.

 תאריך שם החותם ותפקידו חתימה

(ימולא בידי קצין הבטחון ברשות המקומית או בידי קצין הבטחון המחוזי במשרד החינוך  חלק ב׳
 והתרבות, לפי המתאים):

 1. פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות בן / לא*

 2, דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות כן / לא*

 * מחק את המיותר.
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 3. דרישות מיוחדות לבטחון בקייטנה

 4. חוות הרעת - לתת רשיון / לסרב מתן רשיון*

 נימוקים לסירוב

 תאריך שם החותם ותפקידו חתימה

(ימולא בירי נותן האישור):  חלק ג׳

 * לאור חוות הדעת של קצין הבטחון - אני מאשר בי סידורי הבטחון בקייטנה עומדים בתקנים
 הדרושים ולפיכך אין מניעה להנפיק לה רשיון מבחינה זו.

 * לאור חוות הדעת של קצין הבטחון יש לתת תשובה שלילית לבקשה למתן רשיון.

 חתימת נותן האישור
 תנ.וצה: לרשות הרישוי

 לקצין הבטחון המחוזי, משריר החינוך והתרבות
 למבקש הרשיון

 תוספת שלישית

 (תקנה 2(3»

 טופס מערך ביקורת לקייטנה במוסד חינוך

לא בידי מבקש הרשיון): מו י )  חלק א׳

 ש• הקייטנה מענה

 שם מוסד החינוך שבו מתקיימת הקייטנה

 מסי הילדים בקייטנה

 תאריך פתיחת הקייטנה

 תאריך סיום פעילות הקייטנה

 שם מנהל הקייטנה ת״ז

 שם האחראי לבטיחות בקייטנה ת״ז

 תאריך הגשת הבקשה לרשיון
 אני מבקש כי תיערך בדיקה של נושאי הבטיחות בקייטנה, וכי יינתן אישור כי הקייטנה עומדת

 בדרישות לפתיחתה ולקיומה במוסד החינוך שפרטיו לעיל בתקופה המפורטת לעיל.

 תאריך שם מנהל הקייטנה חתימת מנהל הקייטנה
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עץ בטיחות מוסמך): ו לא בידי י מו י ) ׳  חלק ב

 נושא הבדיקה לא מתאים

 עיור כיבוי אש

 ציוד לעזרה ראשונה

 מבנים

 מדרגות, שטחי פנים, חלונות, דלתות ובדי

 מערכות חשמל ואנרגיה
 שטחי משחק וספורט

 ריצוף, פני השטח וכד׳

 ציוד ופעילות
 כלי עבודה ומלאכה, חוגים וסדנאות

 מיתקנים מחנאיים ומיתקני ספורט
 מיתקני משחק, המצע מתחת למיתקנים,

 נקודות מילכוד יציבות וכד׳

 שטחי חוץ
 מפלסים, ריצוף, מעקות, גידור וכד•

 אתרי חוץ
 אתרים שונים

 פעילות חוץ
 תכנית טיולים, סיורים ופעילות בהתאם

 להוראות בטיחות

 אתרים
 בריכות שחיה, פארקי מים, אתרי־חוץ -

 חורשות וכד׳

 גיהות
 אספקת מזון, אחסונו והכנתו, מיתקני

 אשפה, חומרי ניקוי, שירותים וכר׳

 שונות

 ו.

.2 

.3 

.4 

.5 

 סיכום כללי:

 תאריך שם יועץ הבטיחות המוסמך חתימת יועץ בטיחות מוסמך
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 תום&ת רביעית

 (סעיף 2(4»

 טופס מערך ביקורת למחנה קיץ

(ימולא בידי מבקש הרשיון):  חלק א׳
. . .  שם מחנה הקיץ מענו .

 מס׳ הילדים במחנה הקיץ

. .  תאריך פתיחתו תאריך סיומו .

. . .  שם מנהל מחנה הקיץ ת״ז .

 שם ד אחראי לבטיחות במחנה הקיץ ת״ז

 תארי ־ הגשת הבקשה לרשיון

 אני פבקש כי תיערך בדיקה של הבטיחות והתברואה במחנה הקיץ, וכי יינתן אישור בי מחנה הקיץ
 עומד בדרישות לפתיחתו ולקיומו במקום ובתקופה כמפורט לעיל.

 תאריך שם מנהל מחנה־הקיץ חתימת מנהל מחנה־קיץ

עץ בטיחות מוסמך): ו די י ימולא בי )  חלק ב׳

 נושא הבדיקה לא מתאים הערות

 1. דרבי גישה וסביבה חיצונית
 2. שטח המחנה

 3. מיתקני המחנה
 4. חשמל

 5. גז, בישול וחימום
 6. חומרי־ניקוי, הדברה וחמרי־דלק

 ד. כלי־עבורה
 8. שונות

 9. נהלים, ציוד לעזרה ראשונה ולשעת־חירום

(ימולא בידי יועץ בטיחות מוסמך):  חלק ג׳

 ממליץ

 נימוקים

 תאריך שם יועץ הבטיחות המוסמך חתימת יועץ בטיחות מוסמך

 א׳ בכסלו התשנ׳׳ד (15 בנובמבר 1993)
ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  (חמ 1ו3-23< א

 שר החינוך והתרבות
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 תקנות האגודות השיתופיות (חברות)(תיקון), התשנ״ד-1994
, אני מתקינה תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות'

 תיקון תקנה 19 1. בתקנה 19 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג-21973 (להלן - התקנות) -

 (1) בתקנת משנה (ד), במקום הרישה יבוא:

 ״הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ שבתוספת הראשונה יחולו

;  על-״

 (2) בתקנת משנה (ה), בסופה, במקום ״לפי תקנת משנה (ד)״ יבוא ״שבתוספת
 הראשונה״.

 הוספת תוספת 2. אחרי תקנה 23 לתקנות יבוא:

 ״תוספת ראשונה
( ( ה מ  (תקנה 19(ד) ו

 כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ

 פרק אי: פרשנות

 ו. בכללים אלה -

וצא או מוצא מקיבוץ;  ״עוזב״ - חבר י

 ״עזיבה״ - יציאה או הוצאה מקיבוץ;

 ״קיבוץ״ - הקיבוץ שממנו יצא או הוצא העוזב;

 ״גיל פרישה״ - גיל 65 שנים-,

 ״ותק״ - תקופת חברות רצופה של חבר בקיבוץ וכל תקופה הקודמת לחברותו בקיבוץ, שלפי
 כללים אלה יש לכלול אותה בחישוב הותק בקיבוץ, בכפוף להוראת סעיף 4;

 ״ותק פנסיוני״ - הותק של העוזב שנצבר מגיל 30:

ית גבי ) מי  ״סכום בסיסי״ - הכנסתו של חבר קיבוץ כמשמעותה בתקנה 5ב לתקנות הביטוח הלאו
דוע , מחושבת למועד העזיבה, בצירוף הפרשי הצמדה מהמדד הי  דמי ביטוח), התשי״ד-1954נ

 בעת העזיבה ועד המדד הידוע בעת כל תשלום על פי כללים אלה:

 ״ילד״ - ילדו של עוזב שלא מלאו לו 18 שנים או ילדו של עוזב שלא מלאו לו 19 שנים ועיקר זמנו
 מוקדש ללימודים במוסד חינוכי על יסודי;

 ״מדדי׳ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או שיפרסם בל מוסד
 מוכר אחר, שיבוא במקומה;

 ״קצבה״ - תשלום חורשי, בהתאם לאמור בסעיפים 8 ו־9;

 ״תלוי״ - מי שאינו חבר קיבוץ וגר בקיבוץ על פי היתר שקיבל מהקיבוץ בשל קירבתו לעוזב;

 ״תקנון״ - תקנות ההתאגדות של הקיבוץ.

 י חוק א״י, גרך אי, עמי 336.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 872: התשנ״ג, עמי 708.

 ג ק״ת התשי״ד, עמי 649.
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 פרק ב׳: דמי עזיבה

 2. עוזב זכאי לקבל מהקיבוץ מענק עזיבה, תוספת בעד ילדים והשלמת תקציבים באמור זכות לדמי
ה ב י י  בסעיף 6 (להלן - דמי עזיבה), בהתאם לכללים אלה. ע

 3. (א) עוזב זכאי לקבל מענק עזיבה בסכום המתקבל ממכפלת הסכום הבסיסי במספר חישוב מענק
ה ב י י  שנות הותק. ע

ש שנים או יותר, זכאי לתוספת באחוזים מדמי העזיבה, בשל ותק, על  (ב) עוזב שוותקו ש
 פי האמור בנספח א׳.

 (ג) עוזב שגילו מעל 30 שנים ואינו חי חיי משפחה עם בן זוג בקיבוץ או מחיצה לו, זכאי
 לתוספת של שליש על• האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב).

 כללים לחישוב
 הותק

 4. לצורך חישוב הותק לענין כללים אלה -

 (1) תיחשב תקופה מצטברת של ימי חופשה שהעוזב לא מימש עד שנפסקה
 חברותו ובלבד שתקופה כאמור לא תעלה על 60 ימים (להלן - החופשה

 השנתית);

 (2) לא תיחשב חופשה שארכה מעל לשלושה חודשים, למעט מרכיב החופשה
 השנתית שבה;

 (3) תיחשב תקופת מועמדות של העוזב בקיבוץ, שבסופה נתקבל לחברות;

ת בקיבוץ צעיר או בתנועת נוער: שי  (4) תיחשב התקופה של שנת שירות שלי

 (5) לא תיחשב תקופת שירותו של העוזב בשירות חובה בצבא או בשירות
 לאומי;

 (6) לא תיחשב התקופה שאחרי גיל פרישה.

 5. עוזב זכאי לקבל בשל כל ילד היוצא אתו מהקיבוץ, תוספת לדמי העזיבה בסכום שיחושב תוספת בעד
ם י י ל  כך: י

 (1) סכום השווה למחצית הסכום הבסיסי, לכל שנת ותק של ההורה הותיק מבין
 ההורים, אך לא יותר מהסכום הבסיסי כפול 6;

 (2) במקרה של פירוד בין ההורים או במקרה של עזיבת הורה יחיד, תשולם
 התוספת רק להורה שעמו עוזב הילד: התוספת תשולם בשל כל ילד פעם אחת

 בלבד.

 6. עוזב זכאי, בנוסף לכל זכויותיו על פי כללים אלה, התקנון, החלטות הקיבוץ או המקובל השלמת תקציבים
 בקיבוץ, לקבל את יתרת התקציב העומד לזכותו בספרי הנהלת החשבונות של הקיבוץ, מחושב

 עד לכיופו של חודש העזיבה.

יציאת התלויים בו מועד לתשלום  7. (א) דמי העזיבה ישולמו לעוזב, בירי הקיבוץ, בסמוך לאחר יציאתו ו
 דמי עזיבה

 מן המקרקעין שבחחום הקיבוץ.
ל ולא יגיע להסכמה עם העוזב  (ב) אם לא ישלם הקיבוץ את דמי העזיבה כאמור לעי
ות  בדבר תנאים לתשלום דמי העזיבה, יועבר הענין לבורר אשר ימנה רשם האגודות השיתופי

 ואשר יקבע את תנאי התשלום.
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ן דמי  (ג) עד שיינתן פסק הבורר ישולבו לעוזב, עד ה־10 בבל חודש קלנדרי, על חשבו
 העזיבה, סכום שלא יפחת מהסכום הבסיסי.

 פרק גי: תשלומי קצבה

 8. עוזב שגילו מעל 30 שנים זכאי לקבל מהקיבוץ, בנוסף לדמי העזיבה, קצבה.

 9. הקיבוץ ישלם לעוזב, למן הגיעו לגיל פרישה, מדי חודש קלנדרי, עד ה־10 באותו חודש,
 בשל החודש שחלף, קצבה בשיעור של 2.3% ממכפלת הסכום הבסיסי במספר שנות הותק

 הפנסיוני שלו.

ד או לערבות בכל דרך שהיא; זכות זו  10. הזכות לקצבה אינה ניתנת להעברה או לשעבו
 פוקעת עם מותו של העוזב.

 11. לבקשת עוזב הזכאי לקצבה, יתן הקיבוץ התחייבות בכתב לתשלום הקצבה בנוסח
 שבנספח בי.

 12. (א) רכש הקיבוץ, לטובת העוזב, לפני העזיבה או לאחריה, זכויות לתשלומים כלשהם
,  מקופת גמל, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשב״ד-41964
 או לתשלומים אחרים בעלי אופי דומה (להלן - תשלומי גמל), ינוכו הזכויות לתשלומי גמל

 מזכויות העוזב לקצבה.

 (ב) לא ינוכו זכויות כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן יובטח כי הזכויות לתשלומי
 הגמל יהיו רשומות על שם העוזב ביום הגיעו לגיל פרישה.

 (ג) ניכוי הזכויות באמור בסעיף קטן(א), ייעשה בהתאם לאמור בנספח גי.

 פרק ד׳: הוראות כלליות

 13. עזב זוג חברים, יחושבו דמי העזיבה והקצבה לכל אחד מבני הזוג בנפרד, בהתאם
 לזכויותיו לפי כללים אלה.

 14. (א) הקיבוץ רשאי לנכות מכל תשלום המגיע לעוזב על פי כללים אלה כל סכום כסף או
 שווה כסף שהיה על העוזב להעביר לקיבוץ.

י כסף, אשר נצמחה ו  (ב) היתה לעוזב, ביום העזיבה, זכות לקבל בעתיד סכומי כסף או שו
 בגין עבודתו או משלח ידו של העוזב תוך צבירת הותק(להלן בסעיף זה - זכות עתידה), וזכות זו
 לא הומחתה לקיבוץ או לא הועברה לו באופן אחר, רשאי הקיבוץ לנכותה באחת מהדרכים

 כמפורט להלן:

 (1) לנכות מכל תשלום קצבה אותו חלק מהזכות העתידה ששולם לעוזב בתוך
 חודש לפני המועד לתשלום הקצבה;

 (2) לנכות את הזבות העתידה מזכויות העוזב לקצבה, בחישוב לפי נספח גי, כאילו
 היתה תשלום גמל;

 (3) לנכות מהותק ומהותק הפנסיוני של העוזב את משך הותק בו נצברה הזכות
י זכויותיו בשל הותק המנוכה, עולה על ו  העתידה, אלא אם כן יוכיח העוזב כי שו
 הערך המהוון ליום העזיבה, של הזכות העתידה; ההיוון ייעשה לפי נספח ג׳ כאילו

 היתה הזכות העתידה תשלום גמל.

 פקיעת הזכות

 כתב התחייבות
 לתשלומי קצבה

 תשלומי גמל

 חישוב נפרד
 לבני הזוג

 ניכוי וקיזוז
 הכנסות וחובות

 ק״ת התשבי ד, עמי 1302.
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 ילדים שנותרו
 בקיבוץ

 (ג) הוראות סעיף קטן(ב) לא יחולו על זכויות של העוזב מכוח כללים אלה, התקנון או
 החלטות הקיבוץ וכן על זכויותיו לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי או לקצבת נכות כלשהי.

 15. העוזב לא יהיה זכאי לדמי עזיבה ולקצבה אלא אם כן יתחייב, להנחת דעתו של הקיבוץ,
ו שנשארו בקיבוץ: הכר העוזב התחייבותו לשאת בהוצאות  לשאר; בהוצאות ההחזקה של ילדי

 ההחזקה כאמור, יפקעו זכויותיו על פי כללים אלה.

 16. (א) מי שעזב קיבוץ ועבר לקיבוץ אחר לפני תחולתם של כללים אלה על הקיבוץ שעזב, שמירת זכויות
 יחולו עליו, לענין זה, הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ שחלו על אותו קיבוץ

 ביום עזיבתו.

 (ב) אין בהוראות כללים אלה כדי לפגוע בותק או בותק פנסיוני שצבר חבר עד יום
 תחולתם של כללים אלה על הקיבוץ.

 נםפח א׳
 (סעיף 3)

ש שנים או יותר:  אחוזי התוספת לעוזב שוותקו ש

 שיעור התוספת שנת ותק שיעור התוספת

75% 22 4% 6 

80% 23 8% 7 

85% 24 12% 8 

90% 25 16% 9 

96% 26 20% 10 

102% 27 24% 11 

108% 28 28% 12 

114% 29 32% 13 

120% 30 36% 14 

126% 31 40% 15 

132% 32 45% 16 

138% 33 50% 17 

 8ו 55% 34 144%

150% 35 60% 19 

 20 65% מעל 35 150%

70% 21 

 נספח ב׳
 (סעיף 11)

 התחייבות לתשלום קצבה לחבר יוצא או מוצא מקיבוץ

 הרינו מתחייבים בזאת לשלם לעוזב נושא ת״ז
 קצבה חודשית בהתאם לאמור בכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, שבתוספת לתקנות

 האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג-1973.
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 הותק הפנסיוני של העוזב הוא

 סכום הקצבה, נבון ליום העזיבה, הוא שקלים חדשים.

 הקצבה תשולם לעוזב החל ב

 חתימת העוזב לאישור הפרטים חתימה וחותמת הקיבוץ

 תאריך

 נםפח ג׳
 (סעיפים 12 ו־4ו)

 מכל תשלום קצבה ינוכה חלק שיחושב באחוזים לפי הנוסחה הבאה:

x 100 

 כאשר -

; ך של כל תשלומי הגמל המחוונים ליום העזיבה" - 3 ס ה X 1 " 

 ")11" - הסך של בל תשלומי הקצבה להם היה זכאי העוזב אילולא האמור בסעיפים 12 ו־14,

 המחוונים ליום העזיבה;

 אם )!יד שווה ל־0יד או קטן מ־10 לא תשולם לעוזב קצבה;

 ההיוון של תשלומי הקצבה ייעשה לפי הנוסחה הבאה:

z 

^ = \ ^ PV(K y ע = ( ד ( א ן ק + ( ע ( א 2 ) + ••• 

 ו־־ץ
 כאשר -

" - סכום הקצבה לה זכאי העוזב, הידוע ביום העזיבה! ] £ " 

 "2)1" - הקצבה האחרונה העתידה להשתלם לעוזב, בהתאם לתוחלת חייו ביום העזיבה, לפי

 לוחות התמותה אשר על פיהם מכינים דו״חות אקטואריים בקרנות הפנסיה, לפי הנחיות
 משרד האוצר;

 "1)1"- הקצבה הראשונה העתידה להשתלם לעוזב לאחר העזיבה;

 "^\?" - המקדם להיוון הקצבה אשר יחושב לפי הנוסחה הבאה:

1 
 = 7ע

( 1 + 1 ) " 
 כאשר -

- ריבית חודשית בשיעור זהה לשיעור התשואה הריאלית, לאחר המם, להשקעותיה של קרן
 הפנסיה הגדולה בישראל, הידוע ביום העזיבה; כאשר אם התשואה מחושבת לשנה תחושב

 הריבית החודשית כשורש ה־12 של שיעור התשואה:
ועד לתשלום הקצבה.  11 - מספר החודשים מיום העזיבה ועד ליום המי
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 ההיוון של תשלומי הגמל ייעשה בדרך ההיוון של תשלומי הקצבה, בשינויים המתחייבים מתנאי
 הזכאות של העוזב לתשלומי הגמל ובלבד שתשלום גמל שהופחת או נשלל עקב מעשה או מחדל
דות  של העוזב, לרבות פרעון מוקדם או היוון בהתאם לכללים של קופת הגמל או הקרן העתי

ד להינתן בשלמותו,״  לשלם את תשלום הגמל, רואים אותו כאילו ניתן או שעתי

ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

 ב׳ ו:טבת התשנ״ד (16 בדצמבר 1993)
 (חמ 3-941)

 תקנות האגודות השיתופיות (חברות)(תיקון מס 2), התשנ״ד-994 ו

, אני מתקינה תקנות אלה: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות

 1. בתקנה 20 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג-21973 (להלן - התקנות תיקון תקנה 20
 העיקריות) -

 (1) במקום תקנות משנה (ג) ו־(ד) יבוא:

 ״(ג) לא קבע מושב שיתופי כללים כאמור בתקנת משנה (א), יחולו עליו הכללים
 שבתוספת השניה.

 (ד) כללים שקבע מושב שיתופי לפי תקנת משנה (א) לא יגרעו מזכיותיו של חבר
 לפי הכללים שבתוספת השניה.״

) ולפניה יבוא: ו )  (2) תקנת משנה (ו) בטלה, תקנת משנה (ה) תסומן

 ״(ה) התקין מושב שיתופי כללים לפי תקנת משנה (א), יחדלו לחול עליו הכללים
 שבתוספת השניה ואולם חבר מושב שיתופי היוצא או המוצא מאותו מושב שיתופי
 תוך שנה מהפסקת התחילה באמור, יהא רשאי לבחור כי ינהגו בו לפי הכללים

 שבתוספת השניה.״

 (3) בתקנת משנה (ז), במקום ״לפי תקנה זו״ יבוא ״לפי תקנת משנה (א)״.

 אחרי תקנה 23 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תוספת

 ״תוספת שניה
 (תקנה 20(0)

 כללים בדבר חבר היוצא או מוצא ממושב שיתופי, התשנ״ב-992ו

 פרק א׳: פרשנות

 1. בכללים אלה -

 ״הרשם״ - רשם האגודות השיתופיות;

 ״ישוב״ - מושב שיתופי;

 ״עוזב״ - חבר היוצא או המוצא מישוב:

 ״עוזב ותיק״ - עוזב שבזמן עזיבתו הוא בן שלושים שנים לפחות וותקו בישוב
 הוא של שלוש שנים לפחות:

 חוקי א״י, כרך אי, עמי 360.
 ק״ת התשל״ג, עמי 872; התשמ״ד, עמי 1643; התשנ״ד, עמי 6ו5.
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 ״בודד״ - רווק, אלמן או גרוש כחוק;

 ״ותק בישוב״ - תקופת החברות של החבר בישוב, וכל תקופה הקודמת
 לחברותו בישוב, שלפי כללים אלה יש לבלול אותה בחישוב הוותק בישוב,

 בכפוף להוראות סעיף 4;

ן גיל 30 ובין גיל תקרת העבירה:  ״ותק פנסיוני״ - שנות החברות בישוב שבי

 ״עזיבה״ - מועד היציאה או ההוצאה מחברות בישוב, בהתאם לתקנות
 הישוב;

 ״הכנסה בסיסית״ - ההכנסה החודשית שקבע המוסד לביטוח לאומי לאותו
 ישוב בחודש שקדם להפסקת החברות-,

 ״הסכום הבסיסי״ - הסכום המתקבל מן הממוצע בשלושת החודשים שקדמו
 לחודש שבו חל יום העזיבה, של סכום ההקצבה הכולל לחברים

 ולמועמדים בישוב, כשהוא מחולק במספרם, בתוספת 65 אחוזים ממנו;

^ לפקודת מס הכנסה3-, א ) 4  ״קופת גמל״ - כמשמעותה בסעיף 7

 ״גיל תקרת הצבירה״ - בחבר - 65 שנים, בחברה - 60 שנים ולפי בחירתה 65
 שנים.

 פרק בי: דמי עזיבה

 זכות דמי 2. עוזב זכאי לקבל דמי עזיבה, בהתאם לכללים אלה, ביום שבו הוא עובר
ה להתגורר מחוץ לתחום הישוב (להלן - יום העזיבה). ב י ז  ע

 חישוב דמי 3, דמי עזיבה של עוזב יחושבו על פי מכפלת מספר שנות הוותק שלו בישוב
; באחוזים מן הסכום הבסיסי כמפורט להלן בטורב׳: ה כמפורט להלן בטור א ב י ז  ע

 טור א׳
 שנות ותק טור ב׳
 בישוב אחוזים

 עד 10 100
 מעל 10 עד 15 120
 מעל 15 עד 20 130
 מעל 20 עד 30 140
 מעל 30 150

 כללים לחישוב 4. לענין חישוב הוותק בישוב והוותק הפנסיוני של העוזב -
 הוותק

 (1) יבואו בחשבון -

 (א) חלק של חורש כחודש שלם, וחלק של שנה, אם הוא שישה
 חודשים או יותר, כשנה שלמה ואם הוא פחות משישה חודשים -

 כחלק היחסי ממנה;

 (ב) תקופת המועמדות שקדמה לחברות;

 (ג) חופשות שנתיות רגילות שקיבל העוזב;

 (ד) תקופת הותק של בן הישוב מן היום שמלאו לו שמונה עשרה
ו בכיתה י״ב, לפי המאוחר; לענין זה,  שנים או ממועד גמר לימודי
ב העניק לו  ״בן הישוב״ - לרבות ילד חוץ שהחחנך בישוב, שהישו

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 מעמד של בן הישוב ושנתקבל לחבר הישוב ללא תקופת
 מועמדות:

 (ה) תקופת שירות סדיר בצבא שאינה שירות חובה, שנת שירות
רות היה בהסכמת ת ושירות בצבא הקבע, ובלבד שהשי  שלישי

 הישוב:

 (ו) חופשות משירות צבאי שבהן עמד לרשות סידור העבודה.

 (2) לא יבואו בחשבון -

 (א) תקופת שירותו של העוזב בשירות חובה סדיר בצבא;

 (ב) התקופה שאחרי גיל תקרת הצבירה אולם רשאי ישוב, על־פי
 החלטת רשות מרשויותיו, המוסמכות לכך על־פי תקנותיו, להחליט

 על גיל תקרת צבירה גבוה יותר;

נן בגדר פסקה (1x0 שקיבל לפי בקשתו ת חופשה שאי ו פ ו ק ת ג ( ) 
ב וטרם  או תקופת השתלמות שקיבל לפי הסכם בינו לבין הישו

 מילא את כל התחייבויותיו לישוב לענינן.

 5. עזב זוג חברים, יחושבו וישולמו דמי העזיבה לכל אחד מבני הזוג בנפרד,
 בהתאם לזכויותיו לפי כללים אלה.

 6. (א) דמי העזיבה ישולמו לעוזב במזומן, ביום העזיבה.

ב שיכולתו הכלכלית אינה  (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאי ישו
 מאפשרת את תשלום מלוא דמי העזיבה במזומן, לשלם לחבר העוזב את דמי

 העזיבה בתשלומים לשיעורים כמפורט להלן:

 (1) ביום העזיבה - הסכום הבסיסי כפול שש;

 (2) החל בחודש השביעי שלאחר העזיבה - תשלומים חודשיים
וים ורצופים של יתרת דמי העזיבה, בגובה הסכום הבסיסי או  שו
 החלק ה־0ב של יתרת דמי העזיבה, לפי הגבוה מביניהם, עד

 לחיסולו של החוב.

ד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת  (ג) סכום דמי העזיבה יהיה צמו
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום העזיבה עד מועד התשלום בפועל.

 (ד) לענין סעיף קטן(2) יראו כישוב שיכולתו הכלכלית אינה מאפשרת
 תשלום מלוא דמי העזיבה במזומן, ישוב שהוכח להנחת דעת הרשם, לאחר
 שהביא בחשבון את חובותיו המותנות והעתידות, לפי הדו׳׳ח הכספי המבוקר
ן ביכולתו  האחרון שלו - לאחר שתואם לפי מרד המחירים לצרכן - שאי

 לשלם כאמור.

 חישוב בנפרד
 לבני הזוג

 מועד תשלום
 דמי העזי1:ה

 ואופן תשלומם

 פרק ג׳: תשלומי גמלה וקצבה

 ד. בנוסף לדמי העזיבה יקבל עוזב ותיק תשלומי גמלה או תשלום מקופת
 גמל, אם עומדת לזכותו קופת גמל שצבר הישוב, ובלבד שיהיה זכאי רק לאחד
 משני התשלומים, לפי הגבוה מביניהם, ואם היה התשלום גמלה - ישולם

 הסכום במזומן, הכל לפי כללים אלה.

 זכות לגמלה
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 תשלום גמלה 8. (א) הגמלה לעוזב ותיק תשולם, תוך שלושה חודשים מיום העזיבה
 בחשלום חד־פעמי שיחושב כלהלן: בעד כל שנת ותק פנסיוני שלו, סכום

 השווה ל־5% מסכום ההכנסה הבסיסית כפול 12.

 (ב) עוזב ותיק רווק, גרוש או אלמן, למעט אלמן הזכאי לקיצבת שאירים
ר של  מן המוסד לביטוח לאומי בשל פטירת בן זוגו, יקבל תוספת לגמלה בשיעו

ש מהסכום המגיע לו לפי סעיף קטן(א).  שלי

 תשלומים מקופת 9. (א) בישוב הצובר קופת גמל על שמו, ישולם לחבר העוזב במזומן החלק
ל שהצטבר לזכותו בקופת הגמל, כפי שקבע המוסד המנהל את קופת הגמל מ  ג

 (להלן - המוסד); באין קביעה כאמור, ישולם לו, במזומן, הסכום כאמור
 בסעיף 8.

 (ב) ישוב הצובר קופת גמל על שמות חבריו, רשאי לשלם לחבר העוזב
 את הטכום שהצטבר לזכותו בקופת הגמל, בתנאי שאותו חבר נתן הוראה
 למוסד להעביר את הסכום האמור מקופת הגמל שלו לישוב: אישר המוסד
 העברת הסכום כאמור, ישלם הישוב לחבר את הסכום במזומן ביום

 ההעברה.

 תשלום קצבה 10. (א) עוזב ותיק שהותק הפנםיוני שלו 20 שנים לפחות, רשאי להחליט
 לקבל קצבה חודשית במקום סכום הגמלה המגיע לו: החליט העוזב כאמור,
 תשולם לו הקצבה כמפורט להלן, החל בתאריך שבו יגיע לגיל תקרת

 הצבירה:

 (1) נשוי - 1.35% מסכום ההכנסה הבסיסית כפול שנות הוותק
 הפנסיוני שלו, בלבד שלא יעלה על 40% מסכום ההכנסה

 הבסיסית;

 (2) רווק אלמן או גרוש - 1.8% מסכום ההכנסה הבסיסית כפול
 שנות הוותק הפנסיוני שלו, ובלבד שלא יעלה על 60% מסכום

 ההכנסה הבסיסית.

 (ב) הזכות לקצבה אינה ניתנת להעברה והיא נפסקת עם מותו של
 העוזב או עם העתקת מקום מגוריו הקבוע אל מחוץ לישראל.

 (ג) עוזב הזכאי לקצבה, יתן לו הישוב בזמן העזיבה, התחייבות בכתב
 לתשלום הקצבה.

 (ד) הקצבה תשולם לזכאי לה באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו
 בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א- 41981-, הישוב יתן, במועד העזיבה, הוראה
 בלתי חוזרת לתאגיד הבנקאי לשלם לעוזב את הקצבה כאמור, ישלח העתק

ודא קיום הוראות אלה. ו י  לעוזב ו

 פרק די: הוראות כלליות

 ניכוי זכויות 11. (א) זכויות לפנסיה, לגמלה, לקצבה, לביטוח או לתשלום אחר בעל אופי
 פנסיוני מכל סוג אחר וכן זכויות לקבלת כספים מכל סוג אחר, לרבות קרן
 השתלמות, אשר נצמחו או נצברו לזכות עוזב במשך שנות חברותו בישוב או

 בשלהן, ינוכו מסכום הגמלה או הקצבה המשולם לפי כללים אלה.

 4 סייח התשמ״א, עמי 232.
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(א) לא יחולו על זכויות לקיצבת זיקנה, קיצבת  (ב) הוראות סעיף קטן
 שאירים, או קיצבת נכות מאת המוסד לביטוח לאומי.

 (ג) הוראות סעיף זה יחולו על זכויות שנצברו הן בקרנות פנסיה של
 הישוב והן בקרנות פנסיה מחוץ לישוב: זכויות בקרן פנסיה כאמור יחושבו

(א) בערך הפדיון שביום פקיעת החברות.  לצורך הניכוי האמור בסעיף קטן

די הישוב: חלק  (ד) חישוב הניכוי כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה בי
 העוזב על החישוב האמור, ייערך החישוב סופית בידי מבקר החשבונות של

 הישוב.

 (ה) העוזב חייב, לפי דרישה, להעמיד לרשות הישוב או מבקר
 החשבונות שלו כל מידע המתייחם לזכויותיו הנתונות לניבוי כאמור.

י כסף, לרבות הפרשי הצמדה וריבית שנצברו לזכות ו  (ו) סכומי כסף ושו
 העוזב בקרנות חסכון שונות, שמקורם בהפקדות שעשה הישוב לזכות העוזב,

 ינוכו מהגמלה או הקצבה המגיעה לעוזב.

 2ו. . חייב הישוב על פי דין בניכוי מס במקור או בניכוי על חשבון מס
ב ניכוי זה  מתשלומי דמי עזיבה, גמלה או קצבה לפי כללים אלה, יבצע הישו

 מתשלומים כאמור, בהתאם להוראות כל דין.

ן להם ילדים בישוב, או  15. (א) אחד מבני זוג עוזבים - לפי בחירתם - שאי
ן לו ילדים בישוב, רשאי לקבל חופשה שלפני העזיבה לתקופה שלא דד שאי  בו
ב - ש להם ילדים בישו י דד ש  תעלה על חודש ימים, ובמקרה של זוג או בו
 לתקופה שלא תעלה על חודשיים, לביצוע סידורים הכרוכים בעזיבה: הגיעו
דד ימי חופשה שנתית, ייתוםפו ימי חופשה אלה לחופשה  לבן זוג או לבו
 שלפני העזיבה: החופשה שלפני העזיבה, להבדיל מימי חופשה שנתית

 כאמור, לא תיכלל בחישוב הוותק של העוזב בישוב.

 (ב) תוך תקופת החופשה שלפני העזיבה ימשיכו לראות בעוזב ובבני
ב  משפחתו חברים באגודה לכל דבר וענין: נשארו העוזב ומשפחתו בישו
 מסיבה כלשהי, זמן נוסף אחרי תום תקופת החופשה האמורה, ישאו בהוצאות

 החזקתם בהחאם לחישוב הוצאות אלה בישוב.

 14. דרש הישוב מעוזב להמשיך בעבודתו בשירות הישוב תקופה שלא תעלה
 על שלושה חורשים בטרם יעזוב את הישוב או בטרם יצא לחופשה שלפני
 העזיבה, ולא קייס העוזב דרישה זו, כולה או מקצתה, רשאי הישוב שלא
 להעניק לאותו עוזב חופשה שלפני העזיבה, כך שהוצאות החזקתו והחזקת

 המשפחה בישוב יחולו על העוזב מיום הפסקת עבודתו בשירות הישוב.

 15. היו לעוזב ילדים, וכולם או מקצתם נשארים בישוב עם ההורה האחר או
 בלעדיו, לא ישולמו לו דמי עזיבה, גמלה או קצבה אלא אם כן התחייב לשאת
 בחלקו בהוצאות התזקת הילדים בישוב, בהתאם לכללים הנהוגים בישוב: אין

 בהוראה זו כדי לגרוע מחובותיו של העוזב כלפי הילדים מכוח כל דין.

 16. העוזב חייב להחזיר לישוב הוצאות לימודים שקיבל בהתאם להסכם או
 להוראות תקנות הישוב: הישוב רשאי לתבוע מהעוזב התחייבות בכתב
 לסילוק הוצאות כאמור במועדים הקבועים לכך בהסכם או בתקנות הישוב

 כתנאי מוקדם לתשלום דמי העזיבה לעוזב.

 חופ׳»ה.שלפני
 העזיבה

 חובת השלמה
 של עבודה

 התחייבות הורה
 עוזב

 החזר הוצאות
 לימודים
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ו ותי י  תשלומים מיוחדי• 17. הישוב רשאי במקרים מיוחדים, על פי החלטת רשות מרשו
 המוסמכות, להעניק לעוזב, לפנים משורת הדין, דמי עזיבה, גמלה או קצבה,

 סכום העולה על המגיע לו לפי כללים אלה.׳

ישוב ע לי די  תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן, והן יחולו על מי שהו
 על עזיבתו החל באותו יום.״

 ב׳ בטבת התשנ״ד (16 בדצמבר 1993)
ר י מ ה נ ר ו  1חמ 3-941) א

 שרת העבודה והרווחה

 תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות)(תיקון), התשנ״ד-1994

, אני מתקינה תקנות אלה: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3(א) לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), התשל״ו-21976, כרישה,
 במקום ״לרשם כלהלן:״ יבוא ״לרשם במישרין או באחת הדרכים הבאות:״.

 כ״ד בכסלו התשנ״ד (8 בדצמבר 1993)
ר י מ ה נ ר ו  (חמ 3-1762) א

 שרת העבודה והרווחה
 י חוקי א״י, ברך אי, עמי 336.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 983׳, התש״ן, עמי 894.

 כללי האגודות השיתופיות(חברות)(זכויותיו של חבר מושב שיתופי היוצא או
 מוצא מן המושב)(ביטול), התשנ״ד״994ד

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 20 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג-11973, אני
 קובע כללים אלה:

 ביטול 1. כללי האגודות השיתופיות (חברות)(זכויותיו של חבר מושב שיתופי היוצא או מוצא מן
ות (חברות)  המושב), התשמ״ו-21986 - בטלים מיום תחילתן של תקנות האגודות השיתופי

.  (תיקון מס׳ 2), התשנ״ד-1994ג

 י״ב בטבת התשנ״ד (26 בדצמבר 1993)
ן מ ג י ל י ז ר ו  (חמ 3-1227) א

 רשם האגודות השיתופיות

 י ק״ת התשל״ג, עמי 872.
 2 ק״ת התשמ״1, עמי 2213: התשמ״ח, עמי 971.

 ג ק״ת התשנ־ד, עמי 521.

 צו שירות ביטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון),
 התשנ״ד-994 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 8, 12, 3 ו ו־27 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
(להלן - החוק), אני מצווה לאמור: י  התשמ״ו-986ו

 ס״ה התשמ״ו, עמי 107.
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 1. בצו זה - הגדרות

 ״בר־רישום״ - אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אישה - למעט אישה נשואה, אישה הרה או
לד שנולד בין א׳ בניסן התשל״ז(20 במרס 1977) לבין ביט באלול התשל״ז(12 בספטמבר  אם לי

 1977), שני התאריכים בכלל;

 ״הודעה אישית״ - הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום או אל חייב שירות
 סדיר או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או

 נשלחת אליו בדואר;

 ״חייב בשירות סדיר״ - עולה שהוא אחד מאלה

 (!) גבר שנולד בין א׳ בתשרי התשכ״ה(7 בספטמבר 1964) לבין כ״ט באלול התשל״ו
 (24 בספטמבר 1976), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר-,

ן כ״ט באלול  (2) אישה שנולדה בין א׳ בתשרי התשכ״ח (5 באוקטובר 1967) לבי
רות סדיר!  התשל״ו(24 בספטמבר 1976), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שי

 (3) גבר המורשה, או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
ניים ן - פקודת הרופאים), או לעסוק ברפואת־שי להל ) 2  [נוסח חדש], התשל׳׳ז-976 ו
 לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-979ונ (להלן - פקודת רופאי
 השיניים), שנולד בין א׳ בתשרי התש״ך(3 באוקטובר 1959) לבין כ״ט באלול התשכ״ד

 י (6 בספטמבר 1964), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר.

 (4) אישה המורשית או הזכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת
 הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולדה בין
(4 באוקטובר 1967), ן כ״ט באלול התשכ״ז  א׳ בתשרי התש״ך(3 באוקטובר 1959) לבי

 שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר;

 ״חיייב בשירות מילואים״ -

 (ו) עולה שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בין י״ב בטבת התש״ב (1 בינואר 1942) לבין בייט באלול
 התשכ״ד (6 בספטמבר 1964), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות

 סדיר:

 (ב) גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת
 הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולד בין
 א׳ בתשרי הת״ש (14 בספטמבר 1939) לבין י״א בטבת התש״ב (31 בדצמבר

 1941), שני התאריכים בכלל;

 (2) אישה נשואה, למעט אישה הרה ואם לילד, המורשית או זכאית להיות
 מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת
 רופאי השיניים, שהייתה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י
ן יום פרסום צו זה ברשומות, שנולדה בין א׳ בתשרי התש״ך ו באוקטובר 1949) לבי ) 
 (3 באוקטובר 1959) לבין כ״ט באלול התשל״ו(24 בספטמבר 1976), שני התאריכים

א פטורה משירות ביטחון; ן בידה תעודה המעידה שהי  בכלל ואי

 ״מועמד לשירות״ - אדם שהוא בר־רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים:

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0ג, עמי 549.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 52, עמי 14».
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 ״עולה״ - אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אישה - למעט אישה נשואה, אישה הרה ואם
לד - שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י(1 באוקטובר 1949) לבין  לי

 יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה שהוא פטור משירות ביטחון.

דיעו לו בהודעה אישית.  התייצבות לרישום 2. כל מועמד לשירות נקרא להתייצב לרישום במקום ובזמן שהו
 לפי הודעה אישית

 התייצבות לרישום 3. כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד כ״ב בניסן התשנ״ד (3 באפריל 1994) הודעה אישית
ה כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, בשעה 08:00 ע ד ו י ה פ א ל ל  ש

 אישית
 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:

 תאריך לידה מועד התייצבות לרישום

 בי! לבין גברים נשים

 א ב ג ד

 ט׳ בםיון התשנ״ד
 (19 במאי 1994)

 כ״ג בניסן התשנ״ד
 (4 באפריל 1994)

 ט״ו בניסן התשל״ז
 (3 באפריל 1977)

 א׳ בניסן התשל״ז
 (20 במרס 1977)

 י״ב בסיון התשנ״ד
 (22 במאי 1994)

 כ״ד בניסן התשג״ד
 (5 באפריל 1994)

 ל׳ בניסן התשל״ז
 (18 באפריל 1977)

 טי׳ז בניסן התשל״ז
 (4 באפריל 977 ו)

 י״ג בסיון התשנ״ד
 (23 במאי 1994)

 כיה בניסן התשניד
 (6 באפריל 1994)

 ט״ו באייר התשל״ז
 (3 במאי 1977)

 א׳ באייר התשל״ז
 (19 באפריל 1977)

 י״ד בסיון התשג״ד
 (24 במאי 1994)

 כ״ו בניסן התשנ״ד
 (7 באפריל 1994)

 כ״ט באייר התשל״ז
 (17 במאי 1977)

 ט״ז בניסן התשל״ז
 (4 במאי 1977)

 כ״ג בסיון התשנ־ד
 (2 ביוני 1994)

 כ״ט בניסן התשנ״ר
 (10 באפריל 1994)

 ט״ו בסיון התשל״ז
 (1 ביוני 1977)

 א׳ בסיון התשל״ז
 (18 במאי 1977)

 י׳ בתמוז התשנ״ד
 (19 ביוני 1994)

 ל׳ בניסן התשנ״ד
 (11 באפריל 1994)

 ל׳ בסיון התשליז
 (16 ביוני 1977)

 ט״ז בםיון התשל״ז
 (2 ביוני 1977)

 כ״ד בתמוז התשנ״ד
 (3 ביולי 1994)

 א׳ באייר התשניד
 (12 באפריל 1994)

 טיו בתמוז התשל״ז
 (1 ביולי 1977)

 א׳ בתמוז התשל״ז
 (17 ביוני 1977)

 י׳ באב התשנ״ד
 (18 ביולי 1994)

 ב׳ באייר התשנ״ד
 (13 באפריל 1994)

 כ״ט בתמוז התשל״ז
 (15 ביולי 1977)

 ט״ז בתמוז התשל״ז
 (2 ביולי 1977)

 כ״ג באב התשנ״ד
 (31 ביולי 1994)

 ג׳ באייר התשנ״ד
 (14 באפריל 1994)

 ט״ו באב התשל״ז
 (30 ביולי 1977)

 א׳ באב התשל״ז
 (16 ביולי 1977)

 ח׳ באלול התשנ״ד
 (15 באוגוסט 1994)

 ו׳ באייר התשנ״ד
 (17 באפריל 1994)

 ל׳ באב התשל״ז
 (14 באוגוסט 1977)

 ט״ז באב התשל״ז
 (31 ביולי 1977)

 כ״ג באלול התשנ״ד
 (30 באוגוסט 1994)

 ז׳ באייר התשנ״ד
 (18 באפריל 1994)

 ט״ו באלול התשל״ז
 (29 באוגוסט 1977)

 א׳ באלול התשל״ז
 (15 באוגוסט 1977)

 ח׳ בתשרי התשנ״ה
 (13 בספטמבר 1994)

 ח׳ באייר התשנ״ד
 (19 באפריל 1994)

 ב״ט באלול התשל״ז
 (12 בספטמבר 1977)

 ט״ז באלול התשל״ז
 (30 באוגוסט 1977)

 חייב שירות סדיר או שירות מילואים ט״ז בםיון התשנ״ד (26 במאי 1994)
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 התייצבות לבדיקות
 לפי הודעה אישית

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 גברים־בר־רישום

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 נשים־בר־רישומ

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית,
 חייבי שירות

 סדיר או מילואים

 התייצבות להשלמת
 בדיקות לפי הודעה

 אישית

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי
 הודעה אישית -

 בר־רישום

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי
 הודעה אישית -

 תייבי שירות
 סדיר ומילואים

 התייצבות לשירות
 סדיר לפי

 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא לפי
 הודעה אישית

 גברים־בר־רישום

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא לפי
 הודעה אישית

 נשים־בר־רישום

 התייצבות לשירות
 ביטתון לפי

 הודעה אישית
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 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון,
דיעו לו בהודעה אישית.  במקום ובזמן שהו

 5. נ:ל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד כ״א בכסלו התשנ״ה(24 בנובמבר 1994) הודעה אישית
 כאמור בוםעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ״ב בכסלו התשנ״ה (25 בנובמבר 1994), בשעה 08:00.

 6. נ:ל בר־רישום, אישה שלא קיבלה עד כ״ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994) הודעה
 אישית באמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעח כושרה לשירות ביטחון
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כיז בטבת התשנ״ה (30 בדצמבר 1994), בשעה

.08:00 

 7. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, אשר לא קיבל עד א׳ בטבת התשנ״ה
 (4 בדצמבר 1994) הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת
 כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ב׳ בטברן,התשנ״ה(5 בדצמבר

 1994), בשעה 08:00.

יצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון וכושרו לא  8. כל מועמד לשירות שהתי
עו לו די  נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד שהו

ושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו. די י  בהודעה חתומה בי

 9. כל בר־רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד י״ח בשבט התשנ׳׳ה (19 בינואר 1995)
רות  הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו לשי
 ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום י״ט בשבט התשנ׳יה(20 בינואר 1995), בשעה

.08:00 

 10. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים כאמור בסעיף 8, אשר לא קיבל עד
יצב  כ״ה בשבט התשנ״ה (26 בינואר 1995) הודעה אישית כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתי
 להשלמה, הבדיקות לקביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום

 כ״ו בשבט התשנ״ה (27 בינואר 1995), בשעה 08:00.

 11. כל בר־רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקוראו לשירות ביטחון לפי
דיעו לו בהודעה אישית, אם  סעיף 12 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהו
 בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה בסעיף 2

 לחוק.

ת שי  12. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד ג׳ בניסן התשג׳׳ה (3 באפריל 1995), הודעה אי
ף 11, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום עי  כאמור מז

 ד׳ בניסן התשג׳׳ה (4 באפריל 1995), בשעה 08:00.

 13. כל בר־רישום, אישה, שלא קיבלה עד י׳ בניסן התשנ״ה(10 באפריל 1995) הודעה אישית
 כאמור בסעיף וו, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת,

 ביום י״א בניסן התשג״ה (11 באפריל 1995), בשעה 08:00.

 14. כל תייב שירות סדיר וכל תייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד
 רשאי לקויראו לשירות ביטחון לפי סעיף 12 לחוק, נקרא להתייצב לשירות ביטחון במקום ובזמן

דיעו לו בהודעה אישית.  שהו

 קובץ התדנות 5575, ח׳ בשבט התשנ׳׳ד, 20.1.1994



 התייצבות לשירות 15. כל חייב שירות סדיר ובל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד כ׳ בסיון הרנשג״ד
 (30 במאי 1994) הודעה אישית כאמור בסעיף 4ו, נקרא בזה להתייצב לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994), בשעה 08:00.

ן ר ו ז נ ב ו י ם, אל״מ ת  נ
 ראש מנהל גיוס אגף כוח אדם

 תוספת
 לשכות הגיוס האזוריות:

ד קיראון)  תל השומר - מחנה תל השומר (על י

ד תל השומר  תל השומר-שלכת - מחנה שלכת על י

 חיפה - רח׳ עומר אל כיאם 12-14 (מול העיריה)

 ירושלים - רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך)

ד ושם 22  באר־שבע - רח׳ י

 טבריה - רח׳ נצרת.

 י״ז בכסלו התשנ״ד (1 בדצמבר 1993)
 (חני 3-241)

 ביטחון שלא לפי
 הודעה אישית -
 חייב שירות סדיר

 וחייב שירות
 מילואים

 תיקון טעויות דפוס

 ו. בסעיף 13 להודעת הטיס(אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ״ד-1993, שפורסמה בקובץ התקנות
 5361, התשנ״ד, עמי 209, בסופו, במקום ״487 שקלים חדשים״ צריך להיות ״478 שקלים חדשים״,

 (חמ 3-1528)

 2. בהודעת משבורת נושאי משרה שיפוטית, שפורסמה בקובץ התקנות 5555, התשנ״ד, עמי 83 -

 (1) בכותרת ההודעה, במקום ״התשנ״ר-1991״ צ״ל ״התשנ״ד-1994״;

 (2) בסעיף וי, קאדים מד׳הב, ליד ״חבר בית הדין״ בטור ״משכורת יסוד״, במקום ״9,252.91״
 צריך להיות ״8,252.91״.

 (חמ 3-628)

 532 קובץ התקנות 5575, ח׳ בשבט התשנ״ד, 20.1.1994
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