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תקנון רכב
ההחלטות במסמך זה מבטלות כל החלטה אחרת בנושא רכב
שהתקבלה עד יום קבלת מסמך זה.
כל ההחלטות במסמך זה מדברות על רכבי הקיבוץ ועובדי החוץ
כל הסכומים צמודים למדד אפריל 4102
ועדת רכב היא ועדה מקצועית המונה ,נכון לאפריל  ,4102את האחראית על הרכבים (בינה גל),
האחראי על רכש ותפעול (מאיר דור) ,סדרן הרכב (אמיר פז) ומרכז המשק .סה"כ  2אנשים.
הועדה כפופה למזכירות בנושאים חברתיים ולוועדה הכלכלית בנושאים משקיים וכספיים.
הועדה אינה נבחרת ואין לה קדנציה .החברות בוועדה היא מתוקף תפקיד.
(אושר במועצת הקיבוץ ביום  01ביולי )4102

ארגון השימוש והטיפול ברכבי הקיבוץ

 .0ועדת רכב ממונה על ארגון השימוש ברכבי הקיבוץ (רכבי המשק והקהילה) ,חידוש וקנייה של
רכבים חדשים ,הפעלת כל ההחלטות הנוגעות לרכב הקיבוץ והשימוש בו במטרה להפעיל את צי
הרכב בצורה יעילה וחסכונית.

 .4באחריות ובסמכות סדרן רכב לקבוע את השימוש היום יומי ברכבי הקיבוץ.
 .3לענפים ובעלי תפקידים יהיה רכב "קבוע" .השימוש ברכב הנ"ל יהיה בתיאום עם סדרן הרכב.
בכלי רכב אלה תהיה עדיפות שימוש של אותו הענף או המוסד.
 .2נסיעת חברים היא כל נסיעה בה החבר משלם על הנסיעה מתקציבו האישי.
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 .5א .הקצאת רכבים תהיה באופן הבא (נכון ליוני :)4102
בריאות . 2-במידה ויש צורך ביותר מ 2-רכבים לנסיעות בריאות ,באחריות סדרן הרכב למצוא
פתרון שלא על חשבון רכבים המיועדים לנסיעות פרטיות.
עבודת חוץ -כ 43-רכבים (באחריות ואישור מש"א)
סטודנטים( 3 -באחריות ואישור מרכזת ו .השכלה)
נסיעות משקיות5 -
נהגי בית( 4 -באחריות מש"א)
בטיפול3 -
סה"כ רכבים לנסיעות משקיות , 33 -סה"כ רכבים לנסיעות פרטיות – .01
סה"כ רכבים בסידור. 52 -
רכבים פנויים מנסיעות משקיות ,במידה ויש ,יועמדו לרשות נסיעות פרטיות.
סעיף זה הוא בבחינת המלצה ויהיה נתון לשיקול הדעת של סדרן הרכב.
 .1חילוקי דעות בנושא הקצאת רכב יובאו להכרעת מרכז המשק או המזכיר.

 .7בנסיעות פרטיות ברכב המשק רשאי לנהוג רק חבר או מועמד ו/או בן משק .מקרים מיוחדים
באישור סדרן הרכב.
 .3בסמכות המזכיר ,מרכז המשק ,מנהל ענף או מנהל פעילות לאשר נסיעות משקיות.
 .9לכל רכב יהיה אחראי אשר יאושר על ידי ועדת הרכב .בידי האחראי יהיו מפתחות הרכב.
באחריותו לדאוג לטיפולים ותקינות כל זאת בתיאום עם סדרן הרכב.
 .01בנים או חברים בשנת חופש אינם זכאים לקבל רכב לנסיעה פרטית.
 .00הזמנת רכב על ידי חיילים לנסיעות פרטיות ,תוגבל ליום אחד (לא תהיה אפשרות להזמין רכב
לשישי-שבת).
 .04חבר יהיה נוכח ברכב שאותו הזמין .חבר לא יוכל להזמין רכב ולהעבירו לאחר אלא לבן זוגו
ובתנאי שבן הזוג הוא חבר הקיבוץ.
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 .03רכבים גדולים (מעל  2.5טון) ימסרו לנסיעה פרטית רק באשור מרכז המשק ובמחיר כפול.

 .02יתאפשר שימוש ברכב המשק לנסיעות אישיות על חשבון המשק למטרת ביקור בבית חולים של
קרובים מדרגה ראשונה שאינם חברי משק בכפוף לתקנון ועדת חברים.

 .05עובדי חוץ המקבלים רכב ממקום עבודתם ,פטורים מהעמדת הרכב לרשות המשק.

 .01עובדי חוץ עם רכב ממקום העבודה ובני זוגם לא יקבלו בתקציבם האישי את תקציב הנסיעות.
 .07תקציב הנסיעות בתחבורה ציבורית יינתן רק לבן הזוג שאינו עובד חוץ.
 .03חברים שיש להם רכבי עבודה צמודים ועובדי חוץ המקבלים רכב מהקיבוץ ותאגידיו ,יעמידו את
הרכב לרשות סידור הרכב מיד בתום יום העבודה .מקרים מיוחדים ומילוי החלטה זו באחריות
מרכז המשק ,מנהל מש"א ומנהל ענפי קהילה.
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רכב ל"נופש גלגלים"
 .09כל נסיעה מעל  11שעות תחשב נופש גלגלים .בכל מקרה נופש גלגלים יוגבל לחמישה ימים בשנה,
בכל מקרה ובכל רכב.

 .41זכאים לנופש גלגלים :חברים ,מועמדים שהם לפחות חצי שנה לאחר תחילת המועמדות.
 .40לחבר תינתן זכות קדימה לקבלת רכב לנופש גלגלים ברכבים המיועדים לכך.
 .44הזכות לנופש גלגלים אינה ניתנת להעברה משנה לשנה ,ולא מחבר אל חבר.
כמו כן ,לא ניתן לצרף שבת כיום נוסף.
 .43יהיו לפחות שני כלי רכב כשירים המיועדים לנופש גלגלים .בהתאם לצרכים יגויסו רכבים
נוספים.

 .42תוקף שנת נופש גלגלים מינואר עד ינואר.

 .45בסמכות סדרן הרכב עם מרכז המשק לשכור רכב במידת הצורך.
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רכב זמין לחבר
 .41על מנת להגדיל את זמינות הרכב לחבר ,ולספק רכב לכל הזכאים על פי בקשתם בהזמנה של
יומיים מראש ,בסמכות סדרן הרכב לשכור רכב .שכירת רכב תיעשה לחברים בלבד בשיקול דעת
של סדרן הרכב ומרכז המשק( .הערה :כל נושא שכירת רכבים מטופל בפרק נפרד בהמשך).
 .47מחיר הנסיעה לנסיעות פרטיות יהיה מורכב מעלות לק"מ  +זמן שימוש .העלות לק"מ תהיה חצי
( )51%מההוצאות המשתנות של ממוצע כלי הרכב ( 55אגורות) .זמן השימוש יהיה  ₪ 0.5לשעה,
נכון למאי .4102
 .43המחיר יעודכן אחת לשנה באחריות ועדת רכב ובאישור המזכירות.
 .49תקרת הק"מ המסובסדים לחבר תעמוד על  7511ק"מ בשנה.
 .31תקציב רכב לחבר יהיה  ₪ 0143לשנה נכון ל .4102 -המחיר יוצמד למדד ויעודכן ע"י הנה"ח פעם
בשנה.
 .30יחיד מעל גיל  45וחצאי משפחות יקבלו תוספת של ( 51%בהתייחס לסעיפים  31ו.)49 -
 .34עלות ק"מ חריג (מעבר להקצאה לעיל) תהיה פי  0.5מעלות ק"מ מסובסד.
 .33חיוב על זמן השימוש ייעשה כך:
יום שימוש = יחשב מ 1.11-בבוקר עד  ,44.11סה"כ  01שעות.
על שעות הלילה  44.11עד  1.11בבוקר לא יהיה חיוב.
 .32אי החזרת רכב בזמן תגרום לחיוב כפול עבור שעות השימוש בכל הנסיעה .הפעלת סנקציה זו
לשיקול סדרן הרכב.
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נהלי שימוש ברכבי הקיבוץ
 .35חבר אשר לקח רכב ללא תיאום ואישור ,ניתן להשעותו מנסיעות פרטיות ברכבי הקיבוץ למשך
שבועיים ,ע"י הכפתור המניע.
 .31חבר אשר מסר הכפתור המניע שלו לנהג מושעה ואפשר לו שימוש ברכב הקיבוץ למרות השעייתו
כאמור ,יושעה אף הוא למשך שבועיים.
 .37נהגים עד גיל  40יוכלו להשתמש ולנהוג ברכבי הקיבוץ שיוגדרו להם .מספר הרכבים שיוגדרו
כמותרים לנהגים עד גיל  40לא ירד מ 01-רכבים ולא יכלול רכבים בשנה הראשונה לאחר
רכישתם.
 .33נהג חדש (עפ"י חוקי המדינה) לא ינהג ברכב גדול לנסיעות פרטיות במשך שנת הרישיון הראשונה.

שימוש ברכבי הקיבוץ ע"י בני י"ב
 .39נהג שהינו נהג חדש ,יתחיל תקופת חונכות בהתאם לחוקי המדינה ולפחות עד  30באוגוסט של
שנת הי"ב ,המאוחר מביניהם.

 .21לאחר תום החונכות ועד  30באוגוסט ,רשאים בני י"ב לנהוג ב 4-כלי רכב אשר יוגדרו ע"י סדרן
הרכב .לא תהיה להם עדיפות ברכבים אלו על פני חברים שנרשמו לפניהם על רכבים פנויים.
 .20לא תתאפשר הזמנת רכב ליומיים ברציפות (כולל סוף שבוע).
 .24העדיפות לנסיעה בסוף השבוע תהיה בכל מקרה לחברים.
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שימוש ברכבי ענפים (טנדרים )2*2
 .23נסיעות מחוץ לשעות העבודה (לרבות נסיעות של עובדי הענף) בהזמנה דרך סדרן רכב.
 .22סדרן הרכב עובד מול מנהל הענף.
 .25מחיר הנסיעה ברכבי  2*2יהיה כפול.
 .21התוספת למחיר תשולם לענף.
 .27מנהל הענף או ממלא מקום מנהל הענף יכול לבטל נסיעות ברגע האחרון.

רכב שכור
 .23עין חרוד תכנס להתקשרות קבועה עם שתי חברות להשכרת רכב שתעמדנה לרשות עין חרוד
רכבים לפי דרישה.
 .29עין חרוד תשכור רכבים קטנים בלבד שיסופקו בהתראה מוקדמת של  42שעות לכל חבר בסופי
שבוע וחגים .שכירת רכב גדול בשיקול דעת של סדרן הרכב ומרכז המשק.
 .51הרכבים השכורים יעמדו לרשות חברים בכפוף לתקנון חברות ההשכרה (גיל ועוד) .ויסופקו
בעדיפות למשתמשים שיעשו בהם שימוש לכל אורך הזמן (שישי-שבת רצוף).
 .50על מנת להבטיח רכב ביום שישי בצהריים (או בשבת) חייבת ההזמנה להגיע לסדרן הרכב עד יום
חמישי בעשר בבוקר.
 .54ניתן לבטל הזמנת רכב שכור לסוף שבוע עד ליום שישי בעשר בבוקר ע"י הודעה לסדרן הרכב.
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קנסות
 .53בכל מקרה של קנסות תעבורה או חניה ,השתתפות הקיבוץ תהיה רק לגבי קנסות הנובעים
משימוש ברכבי הקיבוץ או שבאחריות הקיבוץ או בנסיעה מטעם הקיבוץ לרבות רכבי עובדי חוץ.
 .52החברים המקבלים הודעות ודוחות קנס ,חייבים להעבירם למזכירות הטכנית מוקדם ככל
האפשר לטיפול בתשלומים הנדרשים.

קנסות תעבורה
 .55השתתפות החבר תהיה  51%מערך הקנס ולא יותר מ .₪391-הקיבוץ ישלם את ההפרש הנדרש
(צמוד למדד .)12/4102
 .51במקרה של כפל קנס (קנס מוגדל) בשל איחור בהעברת הדוח למזכירות הטכנית ,יישא החבר בכל
עלויות הגדלת הקנס עד לגובה של .₪ 511
 .57במקרה של עבירה חוזרת בפרק זמן של שנה ,ישלם החבר פי שניים מהסכום המרבי שבסעיף 55
לעיל.
 .53במקרה של "קנס תאגיד" :אם החבר הנהג מבקש שלא לדווח את שמו ,ישלם החבר ₪ 0111
בפעם הראשונה .על עברה שנייה ויותר בתוך שנתיים ישלם החבר .₪ 4,111
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קנסות חניה
 .59החבר ישלם במלואם קנסות חניה שהם עד גובה של  .₪ 451מעל סכום זה ישלם הקיבוץ את
ההפרש.

 .11במקרה של כפל קנס (קנס מוגדל) בשל איחור בהעברת הדוח למזכירות הטכנית ,יישא החבר
בכל עלויות הגדלת הקנס עד לגובה של .₪ 511
 .10הקיבוץ יחזיר הוצאות חניה וחניונים כנגד קבלות.
 .14חבר שיחנה בחניית נכה ישלם את מלוא הקנס.

סיוע משפטי
 .13בעבירות תנועה בהן אין ברירת קנס אלא זימון לביהמ"ש ,או כאשר החבר דורש דיון בביהמ"ש
במקום ברירת הקנס ,תיערך התייעצות ראשונית עם עורך דין מטעם המשרד העובד מול הקיבוץ.
א .אם ימליץ עורך הדין על מהלך משפטי ,יהיה הסיוע המשפטי באחריות הקיבוץ.
ב .אם ימליץ עורך הדין שלא כדאי מהלך משפטי ,והחבר ידרוש זאת למרות ההמלצה ,יהיה
הסיוע המשפטי כולו על חשבון החבר (הסיוע המשפטי והוצאות המשפט).

 .12חבר המבקש סיוע משפטי ע"י עורך דין אחר (עו"ד שאיננו עו"ד של הקיבוץ) יידרש לאישור
המזכיר בכתב לעניין זה.
 .15אם יפסוק ביהמ"ש לחובת החבר כאחראי לעבירה או התאונה ,ויוטל עליו קנס כספי ,תהיה
השתתפות עצמית של החבר  01%מהקנס ועד תקרה של  .₪ 4111מקרים חריגים יועברו
למזכירות.
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