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  מטרות ההסדר  .א
הינה לקבוע כללים לגבי קליטת חברים ") זו החלטה"או " הסדר זה: "להלן(מטרת הסדר זה  .1

 . מתוך כוונה להצעיר את היישוב ולהגדיל את מספר חברי הקיבוץ, חדשים לקיבוץ יפעת

לאפשר לפחות לבן , קבלת החלטה זויצירת אפשרות למשפחות שהינן חברות הקיבוץ במועד  .2
 .אחד מכל משפחה להיקלט לחברות בכפוף להוראות הסכם זה

 

  כללי  .ב
, בכל מקום בו יש סתירה בין הוראות הסדר זה והחלטות קודמות של הקיבוץ ומוסדותיו .1

  .גוברות הוראות הסדר זה

עמוד לרבות יכולתו של הקיבוץ ל, הסדר זה יהיה כפוף ליכולתו הכלכלית של הקיבוץ .2
 .במחויבויותיו לתשלומים שונים לחבריו ולגורמים חיצוניים

 ,המשקאו בני /כדי ליצור זכויות כלפי חברי הקיבוץ ובאישור הסדר זה כי אין , יודגש .3
 עד האמור לעיל תקףכל .  מעת לעתשתתקבלנה להחלטות האסיפה הכללית כפי ףכפווא וה

  :מצטברבו יתקיימו שני התנאים המפורטים להלן בשלמועד 

נחתמו הסכמים עם החברים החדשים המסדירים את מערכת זכויותיהם וחובותיהם   .א
  .ובכלל זה פירוט כל התשלומים הנובעים מקליטתם לקיבוץ והקמת ביתם, כחברי קיבוץ

  .בקיבוץ האסיפה הכללית החליטה על קבלת הנקלטים לחברות  .ב

וכי , תהליך שיוך הדירות להשלים אתהקיבוץ משום התחייבות כי אין בהחלטה זו , יובהר .4
זכויות החברים החדשים ,  )אם וכאשר יושלם(כל עוד לא הושלם שיוך הדירות בפועל 

בבתי המגורים ובמגרשים עליהם הם בנויים  תהיינה שוות לזכויות החברים הוותיקים 
אלא אם ייקבע במפורש אחרת , למעט הזכות למגורים, ולא תהיינה להם זכויות במגרש

 .צטרפות אשר ייחתמו בין הקיבוץ והחברים החדשיםבהסכמי הה

הנהלת הקהילה תהיה אחראית על יישום החלטה זו באמצעות צוות שיוקם על ידה לצורך  .5
 .כך

כל הסכומים הרשומים בהסדר זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן החל מקבלת  .6
 .26.6.2009הסדר זה בקלפי ביום 

 

  הגדרות  .ג
  כל האמור במסמך זה בלשון זכר מכוון גם : ורביםלשון זכר ונקבה ולשון יחיד .1

 .כל האמור בלשון רבים מתכוון גם ללשון יחיד, ללשון נקבה

 .מ"אגודה שיתופית חקלאית בע, "קיבוץ יפעת ":הקיבוץ .2

גודה שיתופית להתיישבות  א–" מתיישבי יפעת ":אגודה מוניציפאלית .3
 .שובי בה יהיו חברים כל תושבי הי,קהילתית

ע  של "בתב" אזור מגורים" כל השטח המוגדר כ:גורים של הקיבוץמתחם המ .4
 למעט השטח ,)או תשנה אותה/ע עתידית שתאושר ותוסיף ו"ובתב(הקיבוץ 

 .שהוגדר להרחבה הקהילתית

 ).אגודה שיתופית חקלאית( חבר הקיבוץ :חבר .5

 . כל מי שהיה חבר ביפעת לפני אישור ההסדר זה:חבר ותיק .6

 .ל לחברות ביפעת לאחר אישור ההסדר זה כל מי שיתקב:חבר חדש .7

, גרושים(ויחידים ) לרבות ידועים בציבור( יחידה משפחתית של נשואים :בית אב .8
 ).רווקים ואלמנים

 או הלך לעולמו בהיותו חבר , מי שלפחות אחד מהוריו הינו חבר יפעת:בן משק .9
 ).2002הפעלת מודל השינוי בשנת (יפעת לאחר היום הקובע 



 ואשר אינה ,"יפעת"שוב  י קרקע למגורים הנמצאת בתחומי הי יחידת:מגרש .10
" מגרש"יובהר כי השימוש במונח .  בהכרח מוכרת על ידי הרשויות החיצוניות

 וכי אין בהגדרה זו כדי לחייב את ,נעשה מטעמי נוחות ולצרכים פנימיים בלבד
 . או כל גורם אחר/או חבריו ו/הקיבוץ ו

במגרש " רשות-בר" הקיבוץ לחבר להתגורר כ מתן רשות על ידי:הקצאת מגרש .11
 כי הקיבוץ אינו מקצה יחידות קרקע לצורך ,יובהר. מסוים ובמגרש זה בלבד

. או בכל רשות מוסמכת אחרת/רישום הזכויות בהן בלשכת רישום המקרקעין ו
 כי עד למועד רישום הזכויות בדירות המגורים על שם החברים ,עוד יובהר

אין לחברים כל זכויות במגרש כהגדרתו )  שיתבצע בעתידאם וככל(בקיבוץ יפעת 
אלא אם ייקבע במפורש אחרת בהסכמי (למעט זכותם למגורים בקיבוץ , לעיל

וכי הקיבוץ אינו מתחייב כי , )הקליטה שייחתמו בין הקיבוץ והחברים החדשים
 .רישום הדירות על שם החברים יבוצע בפועל

 . האגודות השיתופיות כהגדרתו בפקודת :ועד או ועד הנהלה .12

 

 אוכלוסיית היעד  .ד

אשר לפחות אחד מהם הוא בן , יחידים ובני זוג,  ומעלה21בשלב זה תתאפשר קליטה של בני 
  .משק כהגדרתו לעיל

  

  הכללים שיחולו על החברים החדשים  .ה
 החברים החדשים יתקבלו כחברים –" מתיישבי יפעת"אגודת חברות בקיבוץ יפעת וב .1

 ובאגודה המוניציפאלית אשר בה חברים חברי הקיבוץ ,"רים חדשיםחב"בקיבוץ במעמד של 
 אלא ,חבר חדש יהיה שווה חובות וזכויות לשאר חברי הקיבוץ. ותושבים בהרחבה הקהילתית
 .חתמו עם החברים החדשיםיאו בהסכמי ההצטרפות שי/אם נאמר אחרת בהסדר זה ו

 :הסדרי קליטה של בני זוג של בנים .2

בהם שני בני הזוג הביעו את רצונם שה תתאפשר רק במקרים הקליט: זוג מועמדים  .א
שניהם עמדו בתנאי הקבלה ושניהם חתמו על המסמכים , להיקלט לחברות בקיבוץ

קבלתו לחברות של כל אחד מבני . הדרושים לפני ההצבעה על אישור חברותם בקיבוץ
וג לחברות אי קבלתו של אחד מבני הז. הזוג תהיה מותנית בקבלתו של בן הזוג השני

  . חשב כהודעה מצד בן הזוג שהתקבל על הפסקת חברותו בקיבוץית

אם , עם זאת. הקיבוץ יהיה רשאי לקלוט גם יחידים לחברות: מועמד שאין לו בן זוג  .ב
זוג להיקלט ה בת/יעודד הקיבוץ את בן, בת זוג בעתיד/וכאשר לחבר החדש יהיה בן

 לא יתקבל אםכי , יובהר. חברות בתנאי שעמדו בכל כללי הקבלה ל,לחברות בקיבוץ
בת הזוג תשלומים שונים שיגדיר הקיבוץ /או על בן/יחולו על החבר ו, בת הזוג לחברות/בן

 .ת בקיבוץ/בת הזוג כתושב/מעת לעת בגין מגורי בן

חבר חדש יתחייב לקבוע את מקום מגוריו , כמו כלל חברי הקיבוץ –חובת מגורים בקיבוץ  .3
י מוסדות הקיבוץ " מחוץ לקיבוץ רק אם הדבר יאושר לו עהקבוע בקיבוץ ויוכל לגור

 . י הסדרים מוגדרים"ועפ

 חברים חדשים יעבירו את הכנסותיהם – חובת העברת כל הכנסה משכר עבודה לקיבוץ .4
מעבודה לקופת הקיבוץ בהתאם לכללים הקיימים כלפי כלל החברים וכפי שייקבע מעת 

 .לעת עבור כלל החברים

החברים החדשים יהיו זכאים  – אים שאינם שירותים משותפיםערבות הדדית בנוש .5
 על חברי הקיבוץ , וכן אלה שיחולו,ומחויבים לכל כללי הערבות ההדדית החלים

 .הוותיקים

  ).מענק וקיצבה(החברים החדשים לא יהיו זכאים לדמי עזיבה   – דמי עזיבה .6
 :דמי העזיבהבהפרשות החברים החדשים לפנסיה חלף רכיב הקיצבה   .א

י הקריטריונים "יהיה כיסוי פנסיוני מלא עפחברים החדשים לעל מנת להבטיח ש
 יחולו לגביהם הכללים  ממקורות פנסיוניים עצמאיים שלהם הקיימים בקיבוץ

 :הבאים



יציגו החברים החדשים , כתנאי לקבלתם לחברות - לפני קליטתם לקיבוץ )1
 על ידי רה שתוגדרפנסיית מטלקיבוץ אישור על הפרשות פנסיוניות בהתאם ל

 . יפעת באופן יחסי לגילם ביום קבלתם לחברות בהקיבוץ כמספקת
יפרישו הפרשות החברים החדשים  -  לקיבוץממועד קבלתם לחברות )2

 -סך כל ההפרשות (ההפרשה לפנסיה.  מיום קבלתם לחברות ואילךפנסיוניות
חבר  הברוטו של המשכר  10% תהיה לפחות בגובה של ) דיועובד ומעביד יח

חבר שהמעביד אינו מפריש פנסיה ). לרבות במקרים של חברים עצמאיים(
או שהכנסותיו נמוכות משכר המינימום או שאינו מפריש עבור עצמו /ועבורו 

יפריש הקיבוץ מתקציבו של החבר לקרן ) מקרים של אי עבודה כללבלרבות (
ו נמוך במידה ושכר( או משכר המינימום  משכר מעבודתו ברוטו%10הפנסיה 

 מסכום ההפרשה לפנסיה יוכר 50%, במקרים אלו: הערה). משכר המינימום
כהוצאה לצורך חישוב הכנסות המשפחה ביחס להשלמה לרשת ביטחון או 

 .לצורך חישוב מס הערבות ההדדית המשפחתית
 :הפרשות החברים החדשים חלף רכיב המענק בדמי העזיבה .ב

) שמונה אחוזים ושליש (8.33%ממועד קבלתם לחברות יפרישו החברים 
עבורו חבר שהמעביד אינו מפריש  .משכרם חלף רכיב המענק בדמי העזיבה

יפריש הקיבוץ מתקציבו  ,)מקרים של אי עבודה כללבלרבות  (פיצויי פיטורין
במידה ושכרו ( מעבודתו ברוטו או משכר המינימום  משכר%8.33של החבר 

. ש החבר"ו לקרן פנסיונית עההפרשות כאמור יועבר). נמוך משכר המינימום
 מסכום ההפרשה יוכר כהוצאה לצורך חישוב 50%, במקרים אלו: הערה

הכנסות המשפחה ביחס להשלמה לרשת ביטחון או לצורך חישוב מס 

  ./הערבות ההדדית המשפחתית
  

שר והחברים החדשים חייבים בביטוח אבדן כ – שר עבודהוביטוח אבדן כ .7
יעשה הקיבוץ , א מבטח אותם בביטוח כזהבמידה ומקום העבודה ל. עבודה

 י משכורתם ועל חשבונם"ביטוח מתאים לחברים עפ

ביטוחי בריאות וסיעוד ב יבוטחוחברים החדשים ה – ביטוחי בריאות וסיעוד .8
י הקיבוץ "עשו עיהביטוחים י.  לעניין זה שיקבע הקיבוץובהסדריםברמה 

מרבית המקרים כפי שקיים גם ב(ח החברים החדשים "עשה עיוהתשלום י
חברות הוא אישורם על ידי  חברים חדשים  תנאי לקבלת).לחברים הוותיקים

החברים החדשים ,  כמו כן".ברי חיתום"הקיבוץ כאיתם קשור הביטוח 
י הסטנדרטים הקבועים במרפאת "יסדירו את טיפולי השיניים שלהם עפ

על . ביפעתהפנימי " ביטוח השיניים"השיניים בקיבוץ לפני שיוכלו ליהנות מ
 באישור הקיבוץ יהיו רשאים החברים החדשים לבטח את ,אף האמור לעיל

   .ובלבד שהביטוח יהיה ברמה שיקבע הקיבוץ, עצמם שלא דרך הקיבוץ

החברים החדשים יהיו  -  קבלת שירותים מהקיבוץ ותשלום מס קהילה .9
זכאים לקבל שירותים שהקיבוץ והאגודה המוניציפאלית נותנים לכלל 

 .ישלמו עבור השירותים כפי שמשלמים כלל חברי הקיבוץהם  והחברים
  

הנכסים היצרניים ופירותיהם שויכו לחברים הוותיקים  – נכסים יצרניים .10
זכויות החברים החדשים בנכסים . לפי החלטות שקיבל הקיבוץ בעבר

היצרניים יהיו בהתאם להוראות תקנון שיוך הנכסים היצרניים ובכלל זה 
 יחידות השתתפות בנכסי הקיבוץ 48תם לחברות ירכשו במועד קבל

יהיה  ועד ההנהלה. היצרניים על פי הוראות תקנון שיוך הנכסים היצרניים
מוסמך לקבוע כי רכישת הזכויות על פי סעיף זה תהיה מחלוקת רווחים 

 . בתקנון שיוך הנכסים4.2עתידית כאמור בסעיף 
   

  :דיור .11



 :רקע  .א

לא יהיו למעשה מגרשים לאחר השלמת מהלך שיוך הדירות לחברים  )1
 . חדשיםלחבריםמבונים פנויים לצורך מגורי קבע 

 על מנת ליצור עתודות של מגרשים חדשים  בשקידה ראויההקיבוץ יפעל )2
ע הקיימת לצורך בנייה עתידית בהתאם "נוספים מעבר למתוכנן בתב

 .לקצב הקליטה של חברים חדשים לקיבוץ

 מגרשים לא 25סגרת תכנון שטח הקיבוץ לקראת השיוך הוגדרו במ )3
 בכפוף -  באזור החממות 60ועוד כ , מבונים לצורך בנייה למגורים

 . מגרשים85כ "סה, למגבלות תכנוניות ולאישור הרשויות המוסמכות
 

 ):בנושא הדיור בלבד(תנאים לקליטה לחברות   .ב

אפשרות לגור מכיוון שאחד התנאים לקליטת חבר לקיבוץ הינו  )1
יוגדר שקליטה לחברות תתאפשר רק במקרים , בקיבוץדרך קבע 

  .מגרש לצורך מגורי הקבעבהם הוקצה לנקלט 

החברים החדשים מתחייבים לעבור להתגורר בבית בתוך המועד  )2
בכפוף לכך ,  להלן בסעיף זההרלוונטי מתוך המועדים המפורטים

ם העיכוב בקבלת למעט או, שנתקבלו כל האישורים הנדרשים לבנייה
 . אישורים כאמור נגרם עקב מעשה או מחדל של החברים החדשים

סיום החברים החדשים יחלו להתגורר בבית מיד עם   )א
 .בניית הבית כפי שיוגדר מועד זה בהסכמי ההצטרפות

את מועדים להרשמה לכל אזור וועד ההנהלה של הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע  )3
כי יישום פרויקט הקליטה בפועל , הריוב.  אזורסדר הקצאת המגרשים בכל

 .מותנה בקליטה של מינימום מצטרפים אשר ייקבע על ידי הקיבוץ

או /לרבות כל העלויות הקשורות ועלויות הבניה או בהחברים החדשים יש )4
עד  ובכלל זה הוצאות הפיתוח והתשתיות הציבוריות, נובעות מבניית הבית

אגרות , היטלים, )'ורת וכוביוב תקש, כבישים, מים חשמל(גבול המגרש 
  .ומיסים הנגזרים ממהלך הקליטה

  
 :כללי החברות לפני השלמת בניית הקבע ולאחר הבנייה  .ג

, ) במועד שייקבע בהסכמי ההצטרפות(עד להשלמת בניית בית הקבע  )1
י ההגדרה המופיעה "עפ" חבר בחופשה"יהיה החבר החדש במעמד של 

 ).קיבוץבמגורים למעט בנושא חובת (בתקנון הקיבוץ 
 להתגורר בקיבוץ במידה ונמצא החדשיהיה חייב החבר " החבר בחופש"כ )2

יוכל להתגורר מחוץ לקיבוץ במידה ולא נמצא והוא  ,לו דיור מתאים
 .דיור כאמורעבורו 

יחולו על החבר החדש כל הכללים החלים , במקרים בהם יתגורר בקיבוץ )3
 .ד" לרבות תשלום שכ-על כל תושב המתגורר בקיבוץ 

  
   :ותהער

הקיבוץ יעדיף להשכיר דירות לחברים בתקופת בניית ביתם על   .א
 .פני השכרתם לתושבים רגילים

מומלץ לקבוע כי תינתן זכות , במסגרת הסדרי שיוך הדירות  .ב
י הקיבוץ לשכור דירה "קדימה לקיבוץ או למי שהופנה ע

 . במקרים בהם בעל הדירה מעוניין להשכירה, בתנאים שווים

יעבור החבר הנקלט למעמד של , ת בניית בית הקבעלאחר שהשלים א )4
 .י הכללים שיפורטו בהמשך"חבר חדש עפ



  

   - כללי בניה על מגרש לא מבונה או על מגרש שעליו מבנה המיועד להריסה  .ד

הקיבוץ יפעל בהקדם על מנת לאפשר לחברים החדשים המעוניינים בכך  )1
נה המיועד או על מגרש עליו בנוי מב לבנות בית על מגרש לא מבונה

 ). לפי שיקול דעתו הבלעדי של הקיבוץ(להריסה 

, הקיבוץ יאפשר לחבר החדש לבנות בית על מגרש שיקצה הקיבוץ עבורו )2
למגבלות , בכפוף למתן פתרונות דיור לעת שיוך לחברים הוותיקים

 . לכל דין ולהחלטות הקיבוץ, תכנוניות, פיזיות
 החברים המעוניינים י כמות"יה עפיהקיבוץ יגדיר את המגרשים לבנ )3

תתקיים הגרלה על , באין הסכמה על הקצאת המגרשים. לבנות בזמן נתון
 .המגרשים

אין באמור לעיל כדי : היאו נובעות מהבני/עלויות הקשורות והמימון כל  )4
 מכל הטבה כספית שתתקבל ממערכות תלמנוע מהחברים החדשים ליהנו

עות בגין  הבניה או נוב/או המועצה האזורית הקשורות ו/המדינה ו
 .בקיבוץ

הקיבוץ יהיה אחראי למכלול הנושאים הקשורים לתשתיות הציבוריות  )5
 ".ראש המגרש"עד ל

  :אגרות ומיסים, היטלים, והתשתיותפיתוח ה עבור מלוא עלויות תשלום )6

הקיבוץ יבחן אפשרויות לסייע לחברים החדשים לקבל מימון לצורך  )7
ככל שאין בכך כדי להטיל חוב , הבנייה מגופים חיצוניים לרבות משכנתא

או סיכון כספי כלשהו על הקיבוץ אשר הקיבוץ אינו מעוניין לקבל על 
 .עצמו

ייערך הסכם בין החבר החדש ובין הקיבוץ המסדיר , לפני תחילת הבנייה )8
ובכלל זה יוסדרו בהסכם הכללים לבניית בית , את יחסיהם המשפטיים

ר יובהר כי עד למועד  שיוך בהסכם האמו. המגורים על ידי החבר החדש
כשאר חברי ,  אין לחבר החדש,)אם וככל שיתבצע(ת בפועל בקיבוץ והדיר

ייקבע בהסכם מנגנון , יחד עם זאת.  זכויות בדירת המגורים,הקיבוץ
להחזר השקעתו של החבר החדש בבית במידה ויעזוב את הבית בטרם 

ות החבר החדש אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכוי. רישום הבית על שמו
על פי החלטות הקיבוץ כלפי כלל החברים אם , טרם שיוך הדירות, בבית

 .וכאשר יתקבלו החלטות כאמור
אם וכאשר יבוצע ) והבית(יוגדר שהקיבוץ ישייך לחבר החדש את המגרש  )9

 .בפועל שיוך הדירות לכל חברי הקיבוץ

י "חבר חדש לא ישתתף בהצבעה בנושא בחירת שיטת שיוך הדירות בממ )10
.  כאמורהצבעהאם וככל שתהיה )  במידה ותאושר979 או 751, כיום(

הקיבוץ אינו ,  הדירותבמקרה בו תהיינה חלופות שונות לביצוע שיוך
הוראות סעיף זה יחולו . מתחייב כי תיבחר החלופה העדיפה לחבר החדש

 . שנים מיום קבלתו של החבר לחברות10למשך 
  

במסגרת הסכם הקליטה תעוגן  -  םהתחייבות החבר החדש למגורים במקו .12
על , זאת(להיות חבר בקיבוץ ולהתגורר בקיבוץ לאורך זמן החדש חובת החבר 

שיחליט לעזוב את החברות החדש חבר , לכן). מנת למנוע ספקולציות בקרקע
 .  150,000₪בתוך חמש שנים לאחר מועד אכלוס הבית ישלם לקיבוץ סכום של 

 

ברים ותק לעניין זכויות בקיבוץ מכל סוג החברים החדשים אינם צו - ותק  .13
 .אלא אם ייקבע במפורש אחרת בהחלטות הקיבוץ, שהוא
  



 :דמי קליטה .14
י ההסדרים והסכומים המוגדרים למשפחות בשכונה "דמי הקליטה יהיו עפ

  ). לבית אב ₪ 46.500כיום (
מי שהתקבלו לחברות לפני קבלת (בני זוג של חברים וותיקים  :הערה

 לא ישלמו דמי קליטה כלל, )הסדרים אלו

  
 

 לחתימה על חוזה אישי בינו בכפוףקבלת החבר חדש לחברות תהיה : חוזה אישי .15
החוזה יפרט את מכלול היחסים של החבר . לבין הקיבוץ על פי העקרונות שלעיל

 . החדש והקיבוץ
  

 :סדר עדיפויות בקליטה .16

 . ומעלה21הקיבוץ יקלוט לחברות בנים החל מגיל   .א

 הבנים המעוניינים להיקלט יהיה גדול ממספר המגרשים במידה שמספר  .ב
תינתן עדיפות בקליטה לבנים שאין להם אח שהינו , הפנויים בזמן נתון

, ירושה לאחר שיוך הדירותבאח שקיבל דירה או אין להם /ו יפעתחבר 
  . וכן הלאה למי שיש לו אח אחד חברלאחר מכן  תינתן עדיפות

 ): ומטה30(לקליטה לחברות " בשל" המשפחות שבנם הבכור אינו בגיל  .ג
לכך שיהיו מגרשים , בכפוף לכל דין ולמגבלות תכנוניות, ישאףהקיבוץ 

בשל "של משפחות שבנם הבכור צעיר מהגיל הצורך קליטה לבן בכור ל
 ). ומטה30" (לקליטה

 הסדר זהשמירת המגרשים לצורך מימוש ל לפעולהנהלת הקיבוץ תוסמך 
  ).חמשר מגרש למשפחה שבנם הבכור הינו בגיל אין צורך לשמו: לדוגמה(

 אשר הינן חברות קיבוץ במועד רק למשפחותהסדר זה מיועד  :הבהרה
  .  קבלת הסדר זהבמועד בנים ןיש להקבלת הסדר זה ואשר 

  
 :סדרי קבלה לחברות

ועד ההנהלה יוסמך לקבוע את סדר הקצאת המגרשים לקליטה וכן יוסמך לקבוע   .א
 .יםמועדים לרישום למתחמ

קבעו על ידי ועד ההנהלה יהיו באחריות יהאחריות לרישום למתחמים במועדים שי  .ב
, אי רישום למתחם במועד שנקבע. הבנים הזכאים והמעוניינים להיקלט לקיבוץ

 .כמוהו כויתור מצד הבן על זכאותו להירשם לאותו מתחם

ברים הקיבוץ יבחר ועדת קליטה שתטפל במכלול הנושאים הקשורים לקליטתם של ח  .ג
 .חדשים

 .מי שמעוניין להיקלט לחברות ביפעת יגיש בקשה בכתב לוועדת הקליטה  .ד

 ותבחן ,ועדת הקליטה תבחן את התאמתם הראשונית של הנרשמים לקליטה לחברות  .ה
 :בין היתר את הנושאים הבאים

 הצהרה בדבר היעדר עבר פלילי )1

 חובות כספיים שיש לנרשם )2

 )כנתאותכולל החזרי מש(יכולת כספית לבניית בית  )3

 הגורם .ועדת הקליטה תפנה את הנרשמים ובני ביתם למבחני התאמה חיצוניים  .ו
אולם ועדת , כי יש חיסיון מלא לאבחונים, יובהר. י ועדת הקליטה"המאבחן ייקבע ע

 .רלוונטי על פי שיקול דעתה הבלעדיההקליטה תהיה רשאית לעיין במידע 

 .ועמדותאם לקבל את הנרשם למועדת הקליטה תוכל להחליט   .ז

מבחני :  כגון,כל בית אב של חברים חדשים יישא בכל העלויות הנובעות מקליטתו  .ח
 .הסכומים יוגדרו בהסכמי ההצטרפות. ייעוץ מקצועי וכדומה, התאמה חיצוניים

, ועדת הקליטה החליטה על קבלתו של נרשם למועמדותהיה ו :תקופת מועמדות  .ט
מועד קיום . ד לחברות בקיבוץתמליץ הוועדה לאסיפה לאשר את קבלתו של המועמ
 .נהלהההאסיפה בנושא הקבלה לחברות ייקבע על ידי ועד ה



י ועדת הקליטה יועברו יחד עם המלצת ועדת הקליטה "המועמדים אשר יומלצו ע  .י
 .לדיון באספה ולהחלטה בקלפי

  . מהמצביעים66% על מנת להתקבל לחברות דרוש רוב של :תזכורת

ייחתמו הסכמי הצטרפות בין הנקלט , לתו לחברותטרם קיום הצבעת האסיפה על קב  .יא
הסכמי ההצטרפות יכנסו לתוקף רק במקרה בו החליטה האסיפה לקבל את . והקיבוץ

 .המועמד לחברות

 לנרשם אין כל זכות ערעור על החלטת ועדת הקליטה או על החלטות :זכות ערעור  .יב
מורה הזכות לחברי הקיבוץ ש, עם זאת). החליטו שלא לקבלו לחברותאם (הקלפי 

 .  הנהלים וההגדרות שיקבע הקיבוץל פילערער על החלטות ועדות הקיבוץ והקלפי ע

 

 


