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 זכאות לדמי אבטלה וניכוי הכנסות מדמי אבטלה בתביעות :  הנדון
 של חברי קיבוצים שעבדו מחוץ למשק            

 
 
 

לאחרונה הופנו לענף שאלות רבות לגבי אופן קיזוז ההכנסות לבני קיבוצים וחברי מושבים 
 .שיתופים שצברו תקופת אכשרה בעבודה מחוץ למשק

 
שעסקו בנושא ובעקבות פסק הדין בענין גוסטבו מילמן  1328 -ו 1324בהמשך לחוזרי אבטלה 

מובאות בפניכם הבהרות נוספות , בבית הדין הארצי 2002נתקבל בחודש נובמבר ודוד נחום ש
 :כלהלן, בנושא זכאות לדמי אבטלה וניכוי הכנסות בתביעות של חברי קיבוצים

 
( 1954ד "תש)גביית דמי ביטוח  –ב לתקנות הביטוח הלאומי  5בהתאם להוראות תקנה  (1

, שמעניק הקיבוץ לחבריו, ההנאה רואים את שווין של אספקת המחיה ושאר טובות
 . כהכנסה של החבר

 
ולאור פנייה של נציגי ברית , או נמדדות בכסף/ואולם היות ולא תמיד הן משולמות ו
, (גוף מטעם התנועה הקיבוצית שהוכר בתקנות)הפיקוח של הקואופרציה הקיבוצית 

כל )ופת האבטלה בזמן עבודתו מחוץ לקיבוץ וגם בתק, הוסכם כי ישולמו בעד חבר קיבוץ
מגובה תקציב המחיה שניתן  10%דמי ביטוח בשיעור של , (עוד לא חזר לעבוד בקיבוץ

 .לחבר
 

 10%ננכה , לחוק 176כי בבואנו להפעיל את סעיף  1328בהתאם לכך נקבע בחוזר אבטלה 
 .מבסיס הדיווח לחבר בקיבוצו של התובע

 
 .וסדבית הדין הארצי בפסיקתו האחרונה קיבל את עמדת המ

 
 
 
 
 
 
 עבודה במפעלים של הקיבוץ (2
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מובהר בזאת כי רק חבר קיבוץ שעבד מחוץ לקיבוץ כשכיר או שעבד במפעל הקיבוץ 
יכול לקבל , שהוא בבעלות משותפת של הקיבוץ וגורם חיצוני אחר וצבר תקופת אכשרה

 לקיבוץ במלואוכל מי שעבד במפעל השייך . מבסיס הדיווח 10%דמי אבטלה בניכוי 
, ושיש לו אישיות משפטית נפרדת או קיבל תלושי שכר מחברה או אגודה שיתופית

המנפיקה תלושים לחברים העובדים בענפי המשק , שהקים הקיבוץ בשל הפרטה
 .צריך להיבחן לגופו של מקרה, השונים

 
 .תיקים כאלה יועברו לרפרנט בענף לצורך קבלת החלטה בתיאום עם הלשכה המשפטית

 
 :תיקים אלה לענף יש שלקבל תשובות לשאלות הבאות לפני העברת 
 

 (.להמציא אישור)האם התובע לא משובץ בסידור העבודה של הקיבוץ  (א)
 .האם התובע מקבל תקציב כלשהו מהקיבוץ בזמן האבטלה וכמה (ב)

 .אכן הופקד, בו ניתן לראות שהנטו המופיע בתלוש, דף חשבון או פירוט תקציב (ג)

 26כי מקור הדיווח בתקופת האכשרה הוא  (250מסך )בדיקה בשאילתת רצף  (ד)
 (.קוד דיווח לחברי קיבוץ המקבלים תקציב) 23ולא  126היינו בטופס 

כביסה , אוכל, בריאות, חינוך, מים, האם התובע משלם דמי שימוש כגון חשמל (ה)
הוכחה  –( גר בקיבוץ אך לא חבר ולא מועמד לחברות)במקרה של בר רשות . 'וכו

 . לתשלום שכר דירה
 
 
לגבי בני משק שלא הוגדרו כחברים והיו בקיבוץ במעמד של  -" בנים ממשיכים" (3

ניתן לראותם כשכירים אך , גם אם מדובר במפעלי הקיבוץ, ועבדו וקיבלו שכר, "תושב"
היות ואינם חברים ולכן לא זכאים כלל לתקציב , מבסיס הדיווח 10%מהם אין לנכות 

 .מהקיבוץ
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