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        תקנון האגודהתקנון האגודהתקנון האגודהתקנון האגודה
        ")")")")התקנוןהתקנוןהתקנוןהתקנון: ": ": ": "להלןלהלןלהלןלהלן((((

        של קיבוץ יפעתשל קיבוץ יפעתשל קיבוץ יפעתשל קיבוץ יפעת

        

         השם והמקום השם והמקום השם והמקום השם והמקום::::''''פרק אפרק אפרק אפרק א

        

  קיבוץ יפעת: שם האגודה הוא .75
  ")הקיבוץ "–בתקנון זה (

  מקום הקיבוץ הוא קיבוץ יפעת בעמק יזרעאל .76

  

         יסודות יסודות יסודות יסודות::::''''פרק בפרק בפרק בפרק ב

        

        יסודות הקיבוץיסודות הקיבוץיסודות הקיבוץיסודות הקיבוץ

רה שיתופית ותרבות קיום חב, קליטה, הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים למטרות התיישבות .77
שאיפה לשוויון ושיתוף בכל , עבודה עצמית, המאורגנת על יסודות שותפות בבעלות על הקניין, יהודית

    .הקיבוץ הוא יישוב נפרד. הצריכה והחינוך, שטחי הייצור
הקיבוץ רואה את עצמו חלק בלתי נפרד של תנועת העבודה השואפת לכונן את העם בישראל בחברת 

הקיבוץ רואה עצמו חלק מהעם היהודי .  על יסודות של שיתוף ושוויון כלכלי וחברתיעבודה הבנויה
  .הפזור בכל התפוצות

מעמיד ") היישוב הקיבוצי "– להלן(כל חבר הקובע את מקום מגוריו הקבוע במקום היישוב של הקיבוץ  .78
ו או המגיעים ומוסר לקיבוץ את ההכנסות והנכסים הנמצאים ברשות, לרשות הקיבוץ את כוח עבודתו

והקיבוץ קובע את עבודתו של החבר על , ט נכסי החבר כהגדרתם בתקנון זהלמעֵ , לידיו מכל מקור שהוא
 – להלן(לרבות צרכים התלויים בו היושבים כחוק ביישוב הקיבוצי , ומספק את כל צרכיו, כל הקשור בה

כפי שנקבעו על ידי מוסדותיו , וכל אלה בהתאם לכללים הנהוגים בו, בהתאם ליכולתו") התלויים בחבר"
  .הכל כמפורט בתקנון זה, המוסמכים

        

  חברות בתנועה קיבוציתחברות בתנועה קיבוציתחברות בתנועה קיבוציתחברות בתנועה קיבוצית

 – בתקנון זה(מ " אגודה שיתופית מרכזית בע–" התנועה הקיבוצית המאוחדת"הקיבוץ חבר ב .79
  ").התנועה"

        

  מטרותמטרותמטרותמטרות

  :מטרות הקיבוץ הן  .80

המיועד כמקום , דה אחרתתיירות או עבו, יהיתעש, לייסד ולקיים יישוב המבוסס על חקלאות  )א
  .התיישבותם ומגוריהם הקבועים של חברי הקיבוץ והתלויים בהם בלבד

לנהל ולפתח משק חקלאי ומפעלי תעשייה ומלאכה וכן מפעלים כלכליים אחרים , לקיים, לייסד  )ב
וכן להעסיקם אף מחוץ למשקו , כמקום עבודתם של חברי הקיבוץ והתלויים בהם, מכל סוג ומין
  .קיבוץהעצמי של ה
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החינוכיים והאישיים של חברי הקיבוץ , התרבותיים, החברתיים, לספק את הצרכים הכלכליים  )ג
. מוסדות ומפעלים הדרושים לשם כך, לדאוג לבריאותם וכן לייסד ולקיים שירותים, והתלויים בהם

, בגבולות יכולתו הכלכלית של הקיבוץ, להבטיח רמת חיים נאותה של חברי הקיבוץ והתלויים בהם
בכפוף לכך שכל חבר מחברי הקיבוץ יקיים , ובהתחשב עם צרכי פיתוחו המשקי ומטרותיו האחרות

 . לתקנון זה66 לתקנון זה במלואן ובהתאם לאמור בסעיף 48את התחייבויותיו לפי סעיף 

ולמען מטרה זו , לספק בתחומי היישוב הקיבוצי שירותים מוניציפליים ושירותים ציבוריים אחרים  )ד
מוסדות הפועלים על פי חוק או , של סוכנים של רשויות, רתּכעמד של רשות מקומית מּולקיים מ

 .מוסדות ומפעלים הדרושים לשם כך, וכן לייסד ולקיים למטרה זו שירותים, זיכיון

 .לטפח רעות ואחווה בין חברי הקיבוץ  )ה

 ובשטחי לטפח את אישיותם ואת יכולתם האישית והקולקטיבית של חברי הקיבוץ בחיי החברה  )ו
 .המדע והאמנות, התרבות, הכלכלה

בחינוך ובפעילות , לקדם את חברות הקיבוץ לשם השגת שוויון בפועל ביצירה המשקית והחברתית  )ז
 .ציבורית ותנועתית

 .לטפח ולהעלות את רמת חינוכם והשכלתם, לגדל ולחנך את ילדיהם של חברי הקיבוץ  )ח

 .לקלוט עולים ומתיישבים חדשים  )ט

קידום ההתיישבות ,  הקמת קיבוצים חדשים, קיבוצים בעלי אותן מגמות במשותף עם,לטפח  )י
ולמטרות אלה להצטרף כחבר לתנועה , עזרה הדדית ופעולות משותפות, ערכי הקיבוץ, הקיבוצית

בהתאם , חברתית ותרבותית לאגודות החברות בתנועה, ביטחונית, וכן להושיט עזרה משקית
 .להחלטות הקיבוץ

  נמחק  )יא

דית עם קיבוצים אחרים ועם יישובים כפריים אחרים ולהשתתף במפעלים משותפים לקיים עזרה הד  )יב
  .המשמשים מטרה זו

 וכן כלכלתה וביטחונה של מדינת ישראל, לקיים ולמלא משימות המבצרות ומטפחות את מעמדה  )יג
כפי שהותוו על ידי , מעמד העובדים ואת כלל התנועה הקיבוציתמשימות המבצרות ומטפחות את 

  .ואומצו על ידי הקיבוץהתנועה 

  .להיות שותף ליצירת החברה בישראל וכן ליצירת התרבות והזהות היהודית בישראל ובתפוצות  )יד

        

        סמכויותסמכויותסמכויותסמכויות

  :יהיה הקיבוץ מוסמך , לשם קיום מטרותיו .81

לרבות בענפי , בין קבועים ובין ארעיים ובין חד פעמיים בתחומים שונים, לייסד ולנהל מפעלים  )א
, רפואה, תרבות, חינוך, תחבורה, עבודות ציבוריות, בניין, מלאכה, תעשייה, מחצבים, דיג, חקלאות

או לרכוש ולקבל זכויות בתאגידים /להקים תאגידים ו. בידור וספורט, נופש, תיירות, אומנות ומדע
  .קיימים בתחומים שונים כאמור לעיל וכן להעביר רכוש וזכויות לתאגידים בשליטת הקיבוץ וחבריו

ביטוח ופעולות אחרות מכל סוג ומין הקשורות בהנהלת , ממון, מסחריות, סקיותלבצע פעולות ע  )ב
בהספקת חומרי גלם ויתר צרכי המשק החקלאי ומפעליו האחרים של , מפעלי הקיבוץ ופיתוחם

של חברי הקיבוץ ושל , בהספקת הצריכה והשירותים בכל השטחים, בשיווק תוצרתם, הקיבוץ
ינו חבר הקיבוץ היושב בתחומי היישוב הקיבוצי על פי הסכם התלויים בהם ושל כל אדם אחר שא

  .מיוחד עם הקיבוץ

, לרבות פטנטים, לרכוש ולחכור נכסים נדים ובלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין, להתקשר בחוזים  )ג
להחזיקם ולהעבירם בכל דרך ולהיות צד בכל משא , זכויות יוצרים וזיכיונות מכל סוג, סימני מסחר
    . ובעל דין בכל הליך משפטי או בכל דיון אחר,ומתן והסכם

לעשות את כל הפעולות הנחוצות לפי כל דין כדי לגרום לכך שהזכויות בדירת המגורים יועברו 
  .לבעלות חברי הקיבוץ ויירשמו על שמם בהתאם להסדרים שייקבעו

ולקבל על , ערבויות ואשראי מכל סוג, פיקדונות, לקבל מכל אדם ותאגיד ללא הגבלה הלוואות  )ד
משכונים , לרבות משכנתאות, ולתת בקשר לכך ערובות וביטחונות, עצמו התחייבויות מכל סוג

  .נכסים בלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין, ושעבודים של נכסים נדים
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ביטחונות , ולקבל בקשר לכך ערבויות, ערבויות ואשראי מכל סוג, פיקדונות, לתת הלוואות  )ה
נכסים בלתי נדים וזכויות , משכונים ושעבודים של נכסים נדים, אותלרבות משכנת, והתחייבויות
  .מכל סוג ומין

להוציא ולעשות כל פעולה אחרת , לנכות, לגבות, למכור, להעביר, להסב, לקבל, למשוך, לחתום  )ו
  .מניות וניירות ערך מכל סוג, אגרות חוב, שטרי חליפין, בשטרי חוב

הם וכן את עובדיו ואורחיו נגד נזקי גוף ורכוש וכן נגד את חבריו ואת התלויים ב, לבטח את עצמו  )ז
. וכן להתקשר בהסכמי ערבות ואחריות הדדית עם יישובים אחרים, סיכונים אחרים מכל סוג ומין

  .או תוכנית חסכון או ביטוח אחרות/או קרנות פנסיה ו/להקים עבור חבריו קופות גמל ו

  . שותפויות או גופים משפטיים אחרים,חברות, באגודות, להשתתף בין כחבר ובין אחרת  )ח

מוסדות ואנשים שאינם , למפעלים, לרבות שיכון, לארח ולספק בתחומי היישוב הקיבוצי שירותים  )ט
במידה ויש בכך צורך לקידום מטרות הקיבוץ או תועלת למפעלי הקיבוץ או למפעלים , חברים

ביטחון המדינה ועזרה , ותקידום התיישב, ובמיוחד לשם הכשרת עולים, שהקיבוץ מעוניין בהם
בתנאים שנקבעו בהסכם בין הקיבוץ ובין המתארחים או בין הקיבוץ לבין , הדדית בין קיבוצים

  .מוסדות או אנשים אלו, המוסדות האחראים למפעלים

, ולמנות למטרה זו מבין חברי הקיבוץ ממונים על כך, לשמור על הסדר בתחומי היישוב הקיבוצי  )י
  .ואת סמכויותיהםולקבוע את תפקידיהם 

נאמן ואפוטרופוס בכל אותם העניינים שהחוק אינו מונע מגוף משפטי לשמש , לשמש סוכן  )יא
  .בתפקידים אלו

, בנכסים או בהכנסות המגיעים לחבר הקיבוץ, בשמו ובמקומו של חבר הקיבוץ, לפעול כמיופה כוח  )יב
נכסי החבר כהגדרתם סמכות זו לא תחול על . לרבות בכל פעולה למימוש נכסים או הכנסות אלה

  .בסעיף זה והיא תפקע עם מתן צו לפירוק הקיבוץ או עם מתן צו לכינוס נכסיו של הקיבוץ
כדי לשלול מהקיבוץ לפעול כמיופה כוח או כנאמן של החבר גם ביחס לנכסי , אין באמור לעיל

    .ובלבד שהחבר ביקש זאת מהקיבוץ בכתב והקיבוץ הסכים לכך, חבר כהגדרתם בתקנון זה
    :לעניין תקנון זה 

כולל כספים וכל מסמך המקנה זכות לקבלת רכוש מכל , מיטלטלין, לרבות מקרקעין    –" " " " נכסיםנכסיםנכסיםנכסים""""
  .לרבות זכות תביעה, וכן זכויות וטובות הנאה מכל סוג ומין, בהווה או בעתיד, כולל כספים, סוג

קצבאות , הרנט, לרבות תקבולים עבור עבודה,  תקבולים מכל מין וסוג שהוא–" " " " הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות""""
  .וגמלאות

לרבות חתימה על כל מסמך לשם קבלתם ,  קבלת נכסים או הכנסות–" " " " מימוש נכסים או הכנסותמימוש נכסים או הכנסותמימוש נכסים או הכנסותמימוש נכסים או הכנסות""""
לרבות חתימה על כך מסמל לשם העברתם או בקשר , העברת כספים או הכנסות, או בקשר לקבלתם

ל משא הגשת תביעות והנהלתן וכן שימוש בכל זכות אחרת בנכסים או הכנסות וניהו, להעברתם
    .ומתן בקשר לכל אלה

    : הנכסים שלהלן –" " " " נכסי החברנכסי החברנכסי החברנכסי החבר

כספים הניתנים לחבר כתקציבים אישיים שוטפים לרבות יתרות תקציבים אישיים מתקופות  )1(
  .קודמות

  .מיטלטלין לשימוש אישי אשר משמשים את החברה במקום מגוריו ביישוב הקיבוצי )2(

, אך למעט מקרקעין של הקיבוץ, ץסוגי נכסים או הכנסות אחרים בהתאם להחלטות הקיבו )3(
  .נכסים יצרניים של הקיבוץ ותקבולים שמקבל החבר עבור עבודתו

, מגרש ודירה שנרשמו על שם החבר, מניות וזכויות חבר בתאגידי אחזקות שהקים הקיבוץ )4(
נכסים , אך למעט מקרקעין של הקיבוץ, זכויות פנסיוניות או ביטוחיות אחרות על שם החבר

  .קיבוץ ותקבולים שמקבל החבר עבור עבודתו או בקשר לעבודתויצרניים של ה

  .לעשות כל פעולה אחרת הדרושה להשגת מטרות הקיבוץ או לביצוע סמכויותיו  )יג
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         חברות חברות חברות חברות::::''''פרק גפרק גפרק גפרק ג

        

        כשירות להתקבל כחברכשירות להתקבל כחברכשירות להתקבל כחברכשירות להתקבל כחבר

  : אלה כלאדם יתקבל כחבר לקיבוץ אם נתקיימו בו  .82

  . שנה18מלאו לו   )א

אלא אם כן ויתר הקיבוץ ביחס אליו על הצורך , עבר תקופת מועמדות כפי שנקבע בתקנון זה  )ב
 .ונתקבל כחבר לקיבוץ בהתאם להוראות תקנון זה, בתקופת מועמדות כולה או מקצתה

  נמחק .83

        

  בקשה להתקבל כמועמדבקשה להתקבל כמועמדבקשה להתקבל כמועמדבקשה להתקבל כמועמד

ימלא שאלון ויחתום על תצהיר ובקשה להתקבל כמועמד בנוסח שהקיבוץ , המבקש להתקבל כמועמד .84
קיצור , מצבו הרפואי, הוריו ויתר התלויים בו, ילדיו, בו האישימצ, יקבע ואשר יכלול פרטים על גילו

. התחייבויותיו וזכויותיו ועל הליכים משפטיים במידה ומתנהלים נגדו או על ידיו, רכושו, תולדות חייו
  .בקשה זו כוחה יפה גם כבקשה להתקבל כחבר

תו מבלי שיהיה חייב לנמק לקבל את המבקש כמועמד או לדחו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, הקיבוץ רשאי .85
  .את החלטתו

מועמדותו של . מועמד חייב להעתיק את מקום מגוריו ליישוב הקיבוצי תוך תקופה שהקיבוץ יקבע .86
  .מועמד לא תתחיל אלא מיום שהעתיק את מקום מגוריו ליישוב הקיבוצי

בלת המבקש בין בזמן ההחלטה בדבר ק, אלא אם כן החליט הקיבוץ, תקופת המועמדות תהיה שנה אחת .87
אך בכפוף להוראות , על תקופה קצרה יותר או תקופה ארוכה יותר, כמועמד ובין תוך תקופת המועמדות

  ").תקופת המועמדות: "להלן(לא יותר משנתיים , 27סעיף 

        

        זכויות המועמד וחובותיוזכויות המועמד וחובותיוזכויות המועמד וחובותיוזכויות המועמד וחובותיו

, בויספק הקיבוץ את צרכיו החומריים והחברתיים של המועמד ושל התלויים , תוך תקופת המועמדות .88
לפי הכללים הנהוגים בו לגבי , אשר העתיקו את מקום מגוריהם ליישוב הקיבוצי בהסכמת הקיבוץ

  .מועמדים

  .הוא בר רשות בלבד ביישוב הקיבוצי, תוך תקופת מועמדותו וכל עוד לא התקבל כחבר, מועמד .89

  . של הקיבוץהמועמד יתאים עצמו לאורחות חיי הקיבוץ לפי המקובל בקיבוץ ועל פי הוראות רשויותיו .90

ולציית להוראות רשויותיו המוסמכות של , המועמד חייב להעמיד לרשות הקיבוץ את כוח עבודתו .91
  .הקיבוץ בכל הנוגע לקביעת עבודתו וסדרי עבודתו על כל הקשור בכך

והוראות , גם לפני תום תקופת המועמדות, הקיבוץ רשאי לבטל את מועמדותו של המועמד בכל עת .92
, בשינויים הנובעים מנסיבות העניין,  יחולו על הדיונים וההחלטות בקשר לכך31-  ו30, 29הסעיפים 

תוך שלושת החודשים , אולם הסמכויות הנתונות לפי הסעיפים האמורים לאסיפה הכללית תהיינה
  .אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת, גם למזכירות הקיבוץ, הראשונים של תקופת המועמדות

  .מועמדותו בכל עת ללא מתן סיבההמועמד רשאי לבטל את  .93

אלא , תוך שבועיים מביטול מועמדותו, חייב המועמד, בין על ידי הקיבוץ,  בין על ידיו,בוטלה מועמדותו .94
לרבות צריף וכל מתקן אחר המשמש , לפנות כל מקרקעין, אם הוסכם בכתב אחרת בינו לבין הקיבוץ

ולעזוב תחום היישוב ,  או על ידי התלויים בוהמוחזק על ידיו, אף אם אינו מחובר לקרקע, למגורים
מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה אחרת , הקיבוצי עם כל התלויים בו

ועד לעזיבתו כאמור את תחום היישוב הקיבוצי , וללא כל תביעה או טענה אחרת, כלשהי בכסף או בעין
האסיפה הכללית רשאית להאציל את סמכויותיה . 16- ו15ים יחולו עליו ועל התלויים בו הוראות הסעיפ

 יחולו על 31- ו30, 29והוראות הסעיפים , לפי סעיף זה למזכירות או לוועדה מיוחדת שתתמנה לעניין זה
  .בשינויים הנובעים מהעניין, הדיון וההחלטות במזכירות ובוועדה המיוחדת לעניין זה
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        קבלת חברקבלת חברקבלת חברקבלת חבר

  .חברד כפה הכללית דיון בדבר קבלת המועמיועלה על סדר היום של האסי, עמדותבתום תקופת המו .75

או רשות אחרת שנקבעה למטרה זו על ידי האסיפה ") מזכירות הקיבוץ: "להלן(ועד ההנהלה של הקיבוץ  .76
  .יגישו לאסיפה הכללית את חוות דעתם בנדון, הכללית

, או דחיית קבלתו כחבר וביטול מועמדותוהאסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת המועמד כחבר  .77
בתנאי שתקופת המועמדות הכוללת לא תעלה על שנתיים , או בדבר הארכת מועמדותו לתקופה נוספת

  .אלא אם קיימות סיבות מיוחדות לכך

 מהמצביעים באסיפה 2/3מועמד יתקבל כחבר אם ההחלטה על קבלתו כחבר נתקבלה בקולות רוב של  .78
הודעה על סעיף כזה בסדר היום תפורסם לא פחות . כלל הדיון בדבר קבלתו כחברהכללית שבסדר יומה נ

לא ניתן . ההצבעה תיערך בקלפי סמוך למועד האסיפה הכללית. משלושה ימים לפני מועד האסיפה
  .תתבטל החלטת האסיפה וקבלתו של המועמד תבוטל, האישור כאמור

, ד כחבר מתוך סיבה כלשהי שתמצא לנכוןהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בדבר אי קבלת המועמ .79
  .לרבות אי התאמה חברתית ויחס לעבודה

האסיפה הכללית אינה חייבת לתת בהחלטתה את הנימוק או הנימוקים שבגללם החליטה לא לקבל את  .80
  .המועמד כחבר

החלטת האסיפה הכללית בדבר אי קבלת מועמד כחבר היא סופית ואין למועמד זכות לערער על  .81
  .לרבות רשות משפטית כלשהי, פני מוסד או גוף כלשהוההחלטה ב

והוראות סעיף , חברים החתומים על בקשת הרישום של הקיבוץ יהיו חברים בקיבוץ מיום רישום הקיבוץ .82
  .לא יחולו עליהם) ד(8

ובלבד , האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת חבר גם מבלי שיידרש לעבור תקופת מועמדות .83
בקשה בכתב להתקבל כחבר תוך תקופה שהאסיפה הכללית קבעה לעניין זה והמבקש שאותו אדם הגיש 

  :הוא אחד מאלה 

  .ילדו של חבר הקיבוץ  )א

  .מי שהתחנך בקיבוץ לפחות שתי שנים סמוך להגשת בקשתו  )ב

  .אדם המבקש לעבור לקיבוץ מקיבוץ אחר שבו היה חבר עד כה  )ג

  ".יןגרע"או " השלמה"חבר שהתחנך בקבוצת נוער הידועה בשם   )ד

אדם המתקבל בנסיבות שלדעת האסיפה הכללית הן נסיבות מיוחדות המצדיקות ויתור על תקופת   )ה
  .מועמדות

וכן נהגו בו , ונהג אותו אדם, רשום אדם בפנקס החברים של הקיבוץ ביום תחילת תוקפו של תקנון זה .84
כולן או , רק זהיראו אותו כחבר הקיבוץ אף אם לא קוימו לגביו הוראות פ, כחבר הקיבוץ לכל דבר

    .מקצתן

לא יראוהו כחבר קיבוץ אלא אם התקבל , נהג אדם ונהגו בו כחבר הקיבוץ, על אף האמור בכל דין. א34
  . לתקנון זה28לחברות על פי סעיף 

        

        פקיעת חברותפקיעת חברותפקיעת חברותפקיעת חברות

  :חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה  .85

  .במותו  )א

  .סכמת הקיבוץבעקרו את מקום מגוריו הקבוע מתחום היישוב הקיבוצי שלא בה  )ב

  .עם מתן הודעה לקיבוץ בדבר יציאתו מהקיבוץ  )ג

  .עם הוצאתו מהקיבוץ  )ד

  .אם הוכרז כפושט רגל  )ה
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        הוצאת חברהוצאת חברהוצאת חברהוצאת חבר

רשאי הקיבוץ להוציא חבר מהקיבוץ על פי החלטה של האסיפה הכללית שנתקבלה בהצבעה בקלפי  .86
  : מהמצביעים בגלל אחת הסיבות הבאות 2/3בקולות 

  .ו בעבירה שיש עימה קלוןאם הורשע בעבירה מסוג פשע א  )א

  .במטרותיו או באורחות חייו, מעשה הפוגע ביסודות הקיבוץכי עשה  האסיפה הכללית החליטה  )ב

אם עבר על הוראה מהוראות תקנון זה או לא קיים החלטה של האסיפה הכללית שנתקבלה בהתאם   )ג
שהוחלט באסיפה לאחר , בתנאי כי אי קיום ההחלטה האמורה קרה או לא נפסק, להוראות תקנון זה

כי על אי קיום , בין באופן כללי לסוג עניינים מסוימים ובין באופן מיוחד לעניין הנדון, הכללית
  .ההחלטה האמורה צפוי חבר להוצאה מהקיבוץ

או מהצהרותיו /אם לאחר שנתקבל לקיבוץ התברר שפרט חשוב מפרטי תצהיר המועמדות שלו ו  )ד
  .ות הכלולה בהםבהסכם הקליטה היה כוזב או שהפר התחייב

        

  הליכי הוצאת חברהליכי הוצאת חברהליכי הוצאת חברהליכי הוצאת חבר

מזכירות הקיבוץ תודיע לחבר בכתב עשרה ימים מראש על דבר ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית  .87
  .להוצאתו מהקיבוץ בגלל נימוקים שיפורטו באותה הודעה

בירור במזכירות הקיבוץ , לא יאוחר משבעה ימים מיום קבלת הודעה כאמור, החבר רשאי לדרוש בכתב .88
נדרש . אם האסיפה הכללית קבעה רשות מוסמכת כזו למטרה זו, ו ברשות מוסמכת אחרת של הקיבוץא

לא תועלה ההצעה על סדר היום של האסיפה הכללית עד לאחר שמזכירות הקיבוץ או הרשות , בירור כזה
ד במועלא הופיע החבר לבירור  .האמורה קיימה את הבירור וקבעו את החלטתן לאור מסקנות הבירור

  .יראו את דרישתו לבירור כמבוטלת, ואין הצדקה סבירה לאי הופעתו, לאחר שהוזמן אליו, שנקבע

לא דרש החבר בירור או קוים בירור והמזכירות או הרשות האמורה לא שוכנעו בדבר הצורך בביטול  .89
אולם לא לפני עשרה ימים מתאריך מסירת , תועלה ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית, ההצעה

  .ההודעה לחבר כאמור

אם .  שעות מראש48לחבר תימסר הודעה בכתב בדבר מועד האסיפה הכללית שתדון בהוצאתו לפחות  .90
ואם הוא נמצא מחוץ לתחומי , תימסר לו ההודעה במסירה אישית, החבר נמצא בתחומי היישוב הקיבוצי

נעדר החבר .  שהשאירתישלח לו ההודעה בדואר רשום לפי הכתובת, היישוב הקיבוצי והשאיר כתובת
אך תפורסם בעיתון יומי , פטור הקיבוץ ממסירת הודעה, מתחום היישוב הקיבוצי ולא השאיר כתובת

ואם הופיע תוך , אחד לפחות קריאה דחופה לאותו חבר להופיע ביישוב קיבוצי מיד לשם קבלת הודעה
 . תימסר לו ההודעה כאמור–שבעה ימים מיום הפרסום 

יהיה רשאי החבר להופיע ולטעון טענותיו בין בעצמו ובין , צאת חבר מהקיבוץבכל דיון בהליך הו .91
  .בקיבוץ באמצעות חבר אחר
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         הון הקיבוץ הון הקיבוץ הון הקיבוץ הון הקיבוץ::::''''פרק דפרק דפרק דפרק ד

        

בין בזמן קיום הקיבוץ , לא תחול על חבר הקיבוץ אחריות אישית בעד חובות הקיבוץ או התחייבויותיו .92
  .ובין בפירוקו

  

         חובות החבר וזכויותיו חובות החבר וזכויותיו חובות החבר וזכויותיו חובות החבר וזכויותיו::::''''פרק הפרק הפרק הפרק ה

        

  העברת זכויות וחובותהעברת זכויות וחובותהעברת זכויות וחובותהעברת זכויות וחובותאיסור איסור איסור איסור 

  .חובות החבר וזכויותיו בקיבוץ הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לביצוע על ידי מיופה כוח    )א .93

רשאי למנות , יהיה חבר הקיבוץ אשר בן זוגו אף הוא חבר הקיבוץ, )א(46על אף האמור בסעיף   )ב
 יהיה רשאי להצביע בשמו  ובן הזוג שימונה כמיופה כוח כאמור,בכתב את בן זוגו כמיופה כוחו

  .ובמקומו באסיפה הכללית ובהצבעה בקלפי

 וחבר אשר ימונה כמיופה כוח ,ל יהיה רשאי למנות בכתב חבר אחר כמיופה כוחו"חבר הנמצא בחו  )ג
  .כאמור יהיה רשאי להצביע בשמו ובמקומו באסיפה הכללית ובהצבעה בקלפי

וכוחו יהיה יפה להצבעה אחת במועד , ץבנוסח שייקבע על ידי הקיבו, ייפוי הכוח יהיה בכתב  )ד
  .שיצויין בייפוי הכוח ובמועד זה בלבד

  .חבר לא ישמש כמיופה כוח של יותר משני חברים בהצבעה אחת  )ה

        

  חובות החברחובות החברחובות החברחובות החבר

כפוף להוראות , חבר הקיבוץ חייב לקבוע את מקום מגוריו הקבוע ביישוב הקיבוצי ולגור בו מגורי קבע .47
  .תקנון זה

חבר . ט אלו שהוכרו על ידי הקיבוץ כנכסי חברווח לקיבוץ על כל הכנסותיו למעֵ חבר הקיבוץ חייב לד .48
הקיבוץ חייב להעמיד לרשות הקיבוץ את כוח עבודתו ויכולת התפרנסותו ולקיים את הוראות רשויותיו 

לסדרי עבודתו ולעבודתו בכלל על , להיקף עבודתו, המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע למקום עבודתו
  . בכךכל הקשור

  .חבר הקיבוץ ינהג על פי אורחות החיים וחיי החברה הנהוגים בקיבוץ .49

חבר הקיבוץ יהיה רשאי לשאת בתפקידים ולפעול בקיבוץ או מטעמו או בשליחותו מחוץ לתחומי  .50
  .לרבות תפקידים בתנועה או מטעמה או בשליחותה, היישוב הקיבוצי

ם והתנועתיים כפי שהותוו או נקבעו על ידי החברתיי, חבר קיבוץ ינהג על פי העקרונות הלאומיים .51
    .התנועה ואומצו על ידי הקיבוץ

האמור לא יפגע בחופש הביטוי של החבר ובחופש השתייכותו למפלגות ולזרמים מדיניים הנמנים על 
אולם לא ישתתף חבר בהקמה או בהפעלה של . ההסתדרות הציונית העולמית ובחופש פעילותו בהם

  .ונים לחתור תחת קיומו של הקיבוץכלים ארגוניים המכו

חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר הרשויות  .52
דרכי תגובת הקיבוץ לגבי חבר שאינו . שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה, המוסמכות של הקיבוץ

יובאו לדיון ולהחלטה , הטלת קנסותלרבות , מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה
  .באסיפה הכללית או במועצה ויופעלו בהתאם לאותה החלטה

הנכסים . חבר הקיבוץ חייב להעביר לקיבוץ והקיבוץ רשאי ליטול לרשותו את הבעלות והחזקה .53
חובתו האמורה של החבר תפקע עם מתן צו . וההכנסות של החבר פרט לנכסי החבר כהגדרתם בתקנון זה

  .ק הקיבוץ או עם מתן צו לכינוס נכסיו של הקיבוץלפירו

, המגיעים לחבר הקיבוץ, כולם או מקצתם, הקיבוץ מיופה כוח לפעול למימוש הנכסים או ההכנסות .54
  .בשמו ובמקומו של החבר, ט נכסי החבר כהגדרתם בתקנון זהלמעֵ 
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פוי כוח בנוסח יי,  הקיבוץבכל עת שיידרש לכך על ידי, תן החבר לקיבוץיי, 54לשם ביצוע האמור בסעיף  .55
ייפוי כוח כאמור . הכל כפי שהקיבוץ יחליט, ייפוי הכוח יכול להיות כללי או מיוחד. שהקיבוץ יקבע

  .יפקע עם מתן צו לפירוק הקיבוץ או עם מתן צו לכינוס נכסיו של הקיבוץ

ר שנמסרה לחבר רק לאח, 55 או בייפוי הכוח שניתן לו לפי סעיף 54הקיבוץ ישתמש בסמכות לפי סעיף  .56
  .הודעה מוקדמת על כך

קנייניות או כל התחייבויות אחרת העלולה להטיל , חבר הקיבוץ לא יקבל על עצמו התחייבויות כספיות .57
במישרין או בעקיפין חובת ממון על הקיבוץ או למנוע מאותו חבר את ביצוע חובותיו כלפי הקיבוץ על 

, יתבע מהורה ילדו אשר אינו חבר הקיבוץ, ורר בקיבוץחבר הקיבוץ אשר ילדו הקטין מתג. פי תקנון זה
אם יידרש , מזונות ילדו והוצאות החזקתו על פי כל דין ועל פי האמור בתקנון זה, בשמו ובשם ילדו

  .לעשות כך על ידי הקיבוץ

 בתחום היישוב הקיבוצי או מחוצה ,גם אם הוא של אחרים, חבר הקיבוץ יימנע משימוש בכל קניין פרטי .58
אלא , שלא בהתאם לדרכי השימוש שהקיבוץ מתווה לחבר בהתאם לכללים הנהוגים בו ולהחלטותיו, לו

  .במקרים שביחס אליהם הוסכם בין הקיבוץ לבין החבר אחרת

חייב אותו חבר לשעבר , נפסקה מסיבה כלשהי חברותו בקיבוץ של חבר שעבר תקופת השתלמות .59
 עברה מאז סיום תקופת ההשתלמות שלו ועד אלא אם כן, להחזיר לקיבוץ את הוצאות ההשתלמות

להפסקת חברותו כאמור תקופה שהיא כפל תקופת ההשתלמות שלו או כל תקופה קצרה יותר או ארוכה 
נפסקה חברותו של חבר "). תקופת ההתחייבות: " להלן(יותר שהוסכם עליה בין הקיבוץ לבין אותו חבר 

עבר להחזיר לקיבוץ חלק יחסי של הוצאות חייב אותו חבר לש, כאמור תוך תקופת ההתחייבות
  .ההשתלמות כיחס יתרת התקופה החסרה להשלמת תקופת ההתחייבות אל תקופת ההתחייבות

ד עם יהיו לאותו חבר לשעבר נכסים מי:  יבוצע כדלקמן59סילוק הוצאות ההשתלמות על פי סעיף  .60
ה אחר תחול חובת התשלום בכל מקר; ידיחלה חובת התשלום מ, ד לאחר מכןיהפסקת חברותו או מי

בשיעורים חודשיים שלא יפחתו מרבע השתכרויותיו או הכנסותיו ברוטו בכל חודש החל מהחודש 
  .השלישי שלאחר הפסקת חברותו

     :59 לעניין סעיף  .61
  
 התקופה שבה חבר השתלם או התמחה במקצוע מסוים במוסד או במפעל –" " " " תקופת ההשתלמותתקופת ההשתלמותתקופת ההשתלמותתקופת ההשתלמות""""

אף במוסד , יבוצי ולפי החלטת אסיפה כללית שנתקבלה לפני המעשההנמצא מחוץ לתחומי היישוב הק
  .בין שהוא שייך לקיבוץ ובין שאינו שייך לו, או במפעל הנמצא בתחומי היישוב הקיבוצי

  
, שהוצאו על ידי הקיבוץ, לרבות שירותים בכסף או בשווה כסף, הוצאות הקיבוץ    –" " " " הוצאות השתלמותהוצאות השתלמותהוצאות השתלמותהוצאות השתלמות""""

להשתלמות או להתמחות האמורות ולקיום החבר והתלויים בו תוך , בין במישרין ובין באמצעות החבר
בין בתחום היישוב הקיבוצי ובין מחוצה לו ולרבות שווי מלגה או זכות שהוענקה , תקופת ההשתלמות

  .לקיבוץ ונוצלה למען ההשתלמות או ההתמחות האמורות

 בפועל על ידי החבר עצמו למימוש נכסי חבר שמומשו, בכסף או בשווה כסף, הוציא הקיבוץ הוצאות .62
חייב אותו חבר לשעבר להחזיר לקיבוץ את ההוצאות , לאחר הפסקת חברותו בקיבוץ מסיבה כלשהי

הכל לפי המועד המוקדם , 60ד לאחר מימוש אותם נכסים על ידו או בצורה הקבועה בסעיף יהאמורות מי
יראו בכלל הוצאות ,  ובין לפי חוק אחרבין לפי חוק הנזיקין, לעניין מימוש פיצויים בעד נזקי גוף .יותר

שהוצאו על , בכסף או בשווה כסף, למימוש נכסי חבר לפי סעיף זה גם הוצאות טיפול רפואי ושירותים
אותו חבר לשעבר בקשר לאותם נזקי גוף וכן הוצאות החזקה וקיום של אותו חבר לשעבר ושל התלויים 

גבל של אותו חבר לשעבר שנגרם כתוצאה מאותם בו תוך תקופת אי כושר עבודה או כושר עבודה מו
 .נזקי גוף

ת ילדו הקטין שא בהוצאות אחזקיי, נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ או חדל להתגורר בו מסיבה כלשהי .63
 .וישלמו לקיבוץ מדי חודש בחודשו,  ילדו הבגיר התלוי בו הנתמך על ידי הקיבוץהמתגורר בקיבוץ או

א ייערך בהתאם למקובל בקיבוץ וספרי החשבונות של 62-  ו62, 61, 57חישוב ההוצאות לפי סעיפים  .64
 .הקיבוץ ישמשו ראיה מכרעת ביחס לקביעת סכומי הוצאות אלה

חייב אותו חבר לשעבר לפנות מקרקעין המוחזקים על , מסיבה כלשהי, נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ .65
, בהם הועברו אליו ונרשמו על שמו כדיןלמעט מקרקעין שהזכויות , ידיו או על ידי התלויים בו בקיבוץ

ולעזוב את תחום היישוב , גם אם אינו מחובר לקרקע, לרבות צריף וכל מתקן אחר המשמש למגורים
 יום מקבלת הודעה בכתב מהקיבוץ הדורשת ממנו לפנות את המקרקעין 60הקיבוצי עם התלויים בו תוך 

, או תשלום או תמורה אחרת כלשהי בכסף או בעיןמבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים , האמורים
  .77פרט לאמור בסעיף 
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  זכויות החברזכויות החברזכויות החברזכויות החבר

החברתיים והתרבותיים של חבריו בהתאם ליכולתו ובהתחשב , הקיבוץ יספק את הצרכים החומריים  ) א .63
  .הקיבוץ ופיתוחו וקיום יתר חובות הקיבוץרכי משק בצ

" מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד לפי צרכיו"סיפוק הצרכים כאמור יתבצע במגמה להגשמת הכלל   )ב
  .תוך שמירת העיקרון של שיתוף בצריכה ושל זכויות שוות בתנאים שווים

יהיה הקיבוץ רשאי לקבוע דרכי תגובה ואמצעים , )ב(66במסגרת הגשמת הכלל האמור בסעיף   )ג
    . במלואה48ת חובתו לפי סעיף שיינקטו כלפי חבר שאינו מקיים א

לא יהיה ,  במלואן48כמו כן יהיה הקיבוץ רשאי לקבוע כי חבר שאינו מקיים את חובותיו לפי סעיף 
זכאי לקבל מן הקיבוץ את מלוא הצרכים החומריים והאחרים שהקיבוץ נוהג לספק לחבריו 

  . במלואן48הממלאים את חובותיהם לפי סעיף 

יהיה הקיבוץ רשאי לקבוע כי חבר שאינו מקיים את , )ג(66ור בסעיף מבלי לפגוע בכלליות האמ  )ד
 במלואה יקבל מן הקיבוץ תקציבים בסכום שיהיה קטן מסכום התקציבים 48חובתו לפי סעיף 

 ובלבד שהתקציבים המוקטנים לא 48שיקבלו מן הקיבוץ חברים הממלאים את חובתם לפי סעיף 
    .הקיבוץ לחברים הממלאים את חובתם כאמורי " מן התקציבים הניתנים ע50%-יפחתו מ
ל ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף "יהיה הקיבוץ רשאי לקבוע במסגרת הכלל הנ, כמו כן

 במלואה לא יהיה זכאי לצאת ללימודים 48כי חבר שאינו מקיים את חובתו לפי סעיף , )ג(66
עזרת "יבוץ סיוע כלשהו במסגרת לא יהיה זכאי לקבל מן הק, גבוהים או אחרים על חשבון הקיבוץ

י קופת חולים הכללית לרבות טיפול "ולא יהיה זכאי לטיפול רפואי מיוחד שאינו ממומן ע" קרובים
  .שיניים מכל סוג ולמעט טיפול דחוף

 לרבות צבירת פנסיה אישית על שם החבר ולרבות צרכי החזקתם –" צרכי חברים: "66לעניין סעיף  .64
י "שהוכרו ככאלה ע, נים ושל ילדיהם הבגירים אם הם תלויים בהם בלבדוחינוכם של ילדיהם הקטי

הנמצאים בישוב הקיבוצי ובהסכמת הקיבוץ אף מחוץ , מוסדות המדינה המטפלים בכך או הקיבוץ
  .לתחום הישוב הקיבוצי

ממשיך , ואשר אינם נכסי חבר כהגדרתם בתקנון זה, נכסים שנמסרו על ידי הקיבוץ לשימושו של החבר .65
בהתאם למטרות , ולחבר נתונה רק זכות השימוש בהם, יבוץ להיות בעליהם מבחינת זכות הקניין בהםהק

לחבר אין זכות העברה או העברת השימוש בנכסים אלה שלא בהסכמת . שנקבעו על ידי הקיבוץ
חוזרת החזקה בהם מאליה , ובכל עת שנפסק השימוש בנכסים אלה על ידי החבר מסיבה כלשהי; הקיבוץ

    .יבוץלק
למסור השימוש או לתת רשות שימוש בדירה שנמסרה , חבר אינו רשאי להתיר להתגורר, למען הסר ספק

י הקיבוץ גם אם הזכויות בדירה הועברו אליו ונרשמו על שמו כדין לאדם אחר שאינו חבר "לשימושו ע
 הסכמה שניתנה הקיבוץ יכול לבטל. ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהקיבוץ, לרבות בן זוג, קיבוץ

  .בכל עת

 לא יתפרש כהטלת חובה אוטומטית על הקיבוץ לשאת באחריות לסילוק קנס שהוטל 66האמור בסעיף  .66
וכן לא ישוחרר חבר קיבוץ , או לסילוק חוב לפי פסק דין שניתן נגדו, על חבר בשל עבירה פלילית

  .ותו בקיבוץלשעבר מאחריות בעד נזק שנגרם בזדון לרכוש הקיבוץ אף תוך תקופת חבר

  :ינהג הקיבוץ על פי עקרונות אלה, בקביעת עבודתו של החבר .67

  .כל חבר חייב לעבוד במסירות ובמלוא יכולתו לפרנסתו  )א

תוך התחשבות במידת האפשר ביכולתו , מקום עבודתו של כל חבר ייקבע בהתאם לצורכי הקיבוץ  )ב
  .יבוץ כחיוניים ונדרשיםי הק"ונטייתו של החבר ותוך מתן עדיפות למקומות עבודה שיוגדרו ע

  .י הקיבוץ כבלתי נדרשים"הקיבוץ יהיה רשאי לבטל מקומות עבודה שיוגדרו ע  )ג

. י הקיבוץ לכך"חבר יהיה רשאי לצאת לעבודה אף מחוץ לקיבוץ אם יתמלאו התנאים שייקבעו ע  )ד
י לעבוד באופן זמנ, האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לסדר את החבר העובד במקום עבודה קבוע

ובמקים , בשירותים או בעבודה עונתית או בעבודות מיוחדות אחרות כפי שיידרש מפעם לפעם
  .שיהיה צורך בכך אף להחליף את מקום עבודתו הקבוע

החיים , יושיט הקיבוץ תמיכה כספית ואחרת להורי חבר, אם יש ביכולתו של הקיבוץ ולפי מידת יכולתו .72
הנזקקים לדעת הקיבוץ , חדים גם לקרובי משפחה אחריםובמקרים מיו, מחוץ לתחום הישוב הקיבוצי

  .לתמיכה לצורך קיומם
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, הורים של חבר, על פי החלטת האסיפה הכללית, במקרים מסויימים יקבל הקיבוץ ליישוב הקיבוצי .73
אולם הקיבוץ רשאי , 72לפי העקרונות הנקובים בסעיף , ובמקרים מיוחדים גם קרובי משפחה אחרים

מבלי שיהיה חייב לנמק את , לקבל הורה או קרוב כאמור ליישוב הקיבוצי, צא לנכוןבמקרים שימ, לסרב
    .סירובו

בהשתתפות תומכים , הקיבוץ רשאי להתנות את הושטת התמיכה או את קבלת ההורה או הקרוב כאמור
בשיעורים , אחרים שדרגת קרבתם לאותו הורה או קרוב אינה פחותה מדרגת קרבתו של החבר אליהם

  .ם שהקיבוץ יקבע בהתאם לנסיבות הענייןיחסיי

  :הרי, נפטר חבר הקיבוץ ובן זוגו עזב את הקיבוץ לאחר מכן .74

ולשאת במחצית , להשאיר את ילדיו הקטינים בקיבוץ עד התבגרותם, התחייב בן הזוג לשעבר שעזב  )א
ובמקרה שאותו בן הזוג מקבל או , או לפי החלטת הקיבוץ בשיעור פחות מזה, הוצאות החזקתם

אך אינו ,  אף בשיעור העולה על מחצית ההוצאות כאמור–יקבל עבורם קצבה מכל מקור שהוא 
יהיה הקיבוץ חייב להחזיקם ולשאת ביתרת הוצאות , עולה על מלוא סכום הקצבה האמורה

  .החזקתם

ואותו , רשאי הקיבוץ לא לשאת בהחזקת הילדים, להתחייב כאמור, סירב בן הזוג לשעבר שעזב  )ב
  .ייב לקחתם עמועוזב יהיה ח

או הוציא את הילדים מהקיבוץ בין על פי צו , הפר אותו עוזב את התחייבותו לפני התבגרות הילדים  )ג
רשאי הקיבוץ לתבוע מהעוזב להחזיר לקיבוץ את הוצאות החזקת הילדים , בית משפט ובין אחרת

  .שהוצאו על ידי הקיבוץ מתאריך עזיבתו ועד תאריך הוצאת הילדים על ידיו

רשאי הקיבוץ לא להמשיך בהחזקתם מתאריך עזיבתם את ,  הילדים את הקיבוץ על דעת עצמםעזבו  )ד
  .הקיבוץ

ע הקטין כל עוד הוא מתגורר דרך קבימשיך הקיבוץ בהחזקת , נפטרו הורי קטין בהיותם חברי קיבוץ. א74
 ליכולת אםהכל בהת, ישתתף הקיבוץ בהוצאות החזקתו של הקטין מחוץ לקיבוץ ןוכ, בישוב הקיבוצי

    .של הקיבוץ
 ימשיך הקיבוץ, בהיותם חברי קיבוץ, י הקיבוץ"שהיה תלוי בהוריו ואשר נתמך ע, נפטרו הורי בגיר 

  .והכל בהתאם ליכולתו של הקיבוץ, שהיה במועד פטירת הוריובהחזקת אותו בגיר כפי 

ות של הקיבוץ וספרי החשבונ, ייערך בהתאם למקובל בקיבוץ, חישוב הוצאות החזקת הילדים כאמור .75
  .ישמשו ראיה מכרעת ביחס לקביעת סכומי הוצאות אלה

חייב החבר לקיים את התנאים , נתן הקיבוץ לחבר חופשה מיוחדת מחוץ לתחום היישוב הקיבוצי .76
ובכפוף לתנאים אלה רשאי החבר תוך אותה תקופה , שנקבעו בהחלטה שלפיה ניתנה לו חופשה זו

וכן לנהוג אורח חיים מתאים , ספקת צרכי קיומו ממקורות אחריםאו לקבל ה, לעבוד ולהשתכר לחשבונו
  . יחולו על אותו חבר בכל מקרה52-57אך הוראות הסעיפים , לנסיבות המצב

  :לקבל, זכאי החבר שנפסקה חברותו כאמור, נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי .77

אשר נצברו על ידי , ר על שמואו זכויות מסוג אח/לרבות קרנות פנסיה ו, זכויות בקופות גמל  )א
  .להלן' והכל בהתחשב בכללי העזיבה כאמור בסעיף ב, הקיבוץ

- ו) א(77האמור בסעיפים . דמי עזיבה בהתאם להחלטות התנועה ולכללי העזיבה שנקבעו על ידה  )ב
לא יחול במקרה בו הועברו אל החבר הזכויות בדירה בה הוא מתגורר בקיבוץ ובמקרה של ) ב(77

  .פטירת החבר

קיים הסכם בכתב בין הקיבוץ ובין החבר או החלטת הקיבוץ בדבר החזרת נכסים או כספים שמסר   )ג
ינהגו בו בהתאם להסכם או בהתאם , החבר לקיבוץ עם הצטרפותו לקיבוץ או בזמן חברותו בו

  .להחלטה

רשאי , חבר הקיבוץ, נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי ונשאר בן זוגו או בן זוגו לשעבר .78
האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לתבוע מבן . אותו בן זוג להחזיק את ילדיהם בקיבוץ בזכותו הוא

וכן , הזוג שנפסקה חברותו את השתתפותו בהחזקת הילדים על פי כל דין ועל פי האמור בתקנון זה
מ ובין בתביעה "בין במו, כי יתבע מאותו עוזב, לדרוש מבן הזוג או בן הזוג לשעבר שנשאר חבר קיבוץ

  .את השתתפות של אותו עוזב בהחזקת הילדים ואת העברת דמי ההשתתפות האלה לקיבוץ, משפטית
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באותם עניינים , חבר קיבוץ רשאי לפנות למוסדות התנועה שנקבעו לכך בערר על החלטת הקיבוץ .79
ת הקיבוץ לרבות ערעור של חבר על החלט, שהתנועה החליטה לגביהם לטפל בעררים של חברי קיבוץ

סדרי הדיון בכל הנוגע לעררים . בין על פי החלטה כללית ובין על פי החלטה מיוחדת, להוציאו מהקיבוץ
    . אלה יהיו כפי שהתנועה תקבע

ידון הקיבוץ ויחליט מחדש בעניין שנידון בהחלטתו , על פי בקשת מוסדות התנועה הנוגעים בדבר
      .ן בנוכחות בא כוח התנועה ובין בהיעדרובי, הקודמת ושמוסדות התנועה טיפלו בו כאמור

        

        זכויותיהם וחובותיהם של תלויים בחבר הקיבוץ החיים ביישוב הקיבוציזכויותיהם וחובותיהם של תלויים בחבר הקיבוץ החיים ביישוב הקיבוציזכויותיהם וחובותיהם של תלויים בחבר הקיבוץ החיים ביישוב הקיבוציזכויותיהם וחובותיהם של תלויים בחבר הקיבוץ החיים ביישוב הקיבוצי

תלוי בחבר  "–להלן בסעיף זה  (73הורה או קרוב אחר שנתקבל לגור בקיבוץ על פי הוראות סעיף  .80
  :חייב, ")קיבוץ

  . עצמו לאורחות חיי הקיבוץולהתאים, למלא אחרי הוראות הרשויות המוסמכות של הקיבוץ  )א

  .נמחק  )ב

חייב הוא להשתתף בהוצאות החזקתו והחזקת , או הכנסות ממקור כל שהוא, אם היו לו נכסים  )ג
בהתאם לסדרים שייקבעו על ידי הקיבוץ , אם נתקבלו ליישוב הקיבוצי כנלווים אליו, התלויים בו

  .ובהתאם לחשבונות המקובלים בקיבוץ

, רשאים לערוך הסכם בכתב ביחס לדרכי השימוש בנכסי אותו תלויהקיבוץ ותלוי בחבר הקיבוץ   )ד
  .לעיל) ג(וכן להתנות על הוראות סעיף 

והאסיפה הכללית , רשות בלבד ביישוב הקיבוצי כל זמן ישיבתו בקיבוץ-תלוי בחבר קיבוץ יהיה בר .81
ול דעתה לפי שיק, ולהפסיק את ישיבתו ביישוב הקיבוצי, לבטל רשות זו, בכל מועד שהוא, רשאית

  .ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה, בלבד

יראו את הרשות האמורה כנפסקת מאליה עם הפסקת חברותו בקיבוץ של , מבלי לפגוע בכלליות האמור .82
נדרש אותו תלוי לעזוב את היישוב . אלא אם כן החליט הקיבוץ אחרת, החבר שבגינו נתקבל אותו תלוי

, לרבות צריף, כל מקרקעין,  מקבלת הודעה לכך בכתב מהקיבוץתוך חודש, חייב הוא לפנות, הקיבוצי
, המוחזק על ידו או על ידי התלויים בו, וכל מיתקן אחר המשמש למגורים אף אם אינו מחובר לקרקע

ולעזוב את תחום היישוב הקיבוצי עם התלויים בו ומבלי שיהיה זכאי לקבל או לתובע פיצויים או תשלום 
  .בכסף או בעין, או תמורה אחרת כלשהי

סיפוק צרכיו של תלוי בחבר קיבוץ יהיה כמקובל בקיבוץ ובהתאם להחלטות הקיבוץ לגבי סיפוק צרכי  .83
  .התלויים בחברי קיבוץ בדרך כלל או לסוגי צריכה שונים

, על פי החלטתו הוא, תלוי בחבר קיבוץ רשאי להפסיק את ישיבתו ביישוב הקיבוצי בכל מועד שהוא .84
אולם החזרתו ליישוב הקיבוצי טעונה החלטה חדשה ; קדמת לש שבועיים מראשלאחר מתן הודעה מו

  .73של הקיבוץ לפי הוראות סעיף 

כל עוד הוא מתגורר ,  ימשיך הקיבוץ בהחזקת תלוי בחבר קיבוץ שנפטר82- ו81למרות האמור בסעיפים  .85
, בחבר הקיבוץ שנפטרוכן יוסיף לתמוך בתלוי , 80דרך קבע ביישוב הקיבוצי ומקיים את הוראות סעיף 

שאיננו מתגורר ביישוב הקיבוצי במתכונת שהיה נתמך על ידי הקיבוץ בימי חייו של החבר בהתאם 
  .72לסעיף 

  

        



  ) 12(  

         רשויות הקיבוץ רשויות הקיבוץ רשויות הקיבוץ רשויות הקיבוץ::::''''פרק ופרק ופרק ופרק ו

  

        האסיפה הכלליתהאסיפה הכלליתהאסיפה הכלליתהאסיפה הכללית            

האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקיבוץ והיא רשאית להחליט בכל עניין שהוא בתחום מטרות  .86
  .ויותיו ושאינו מנוגד ליסודות הקיבוץהקיבוץ  וסמכ

רשאית , מבלי לפגוע באמור. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ותפעל בהתאם להוראות הכלולות בחוק .87
כולם או , כל אסיפה כללית לדון ולהחליט גם בעניינים שהם בסמכויותיה של אסיפה כללית שנתית

  .מקצתם

מבין חברי , ורשאית היא לבחור, ת ומזכיר קיבוץמזכירו, האסיפה הכללית תבחר מבין חברי הקיבוץ .88
, כמו כן. מועצה וועדת ביקורת, מבין חברי הקיבוץ, ורשאית היא לבחור, מזכירות ומזכיר קיבוץ, הקיבוץ

, לקבוע את סמכויותיהם, רשאית האסיפה הכללית לבחור או למנות ועדות ונושאי תפקידים אחרים
למעט העברת סמכויות השמורות ,  כהונתם לידי סיום בכל עתמשך זמן כהונתם ולהביא את, תפקידיהם

  .על פי החוק או לפי תקנון זה לאסיפה הכללית

-והיא חייבת לעשות כך על פי דרישה של לא פחות מ, המזכירות רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית .89
  .באותה דרישה יום מקבלת דרישה כזו לשם דיון בעניין שצוין 30תוך ,  ממספר כלל חברי הקיבוץ10%

המזכירות תפרסם הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית על לוח המודעות שנקבע למטרה זו במקום ציבורי  .90
מקום , מועד האסיפה: בהודעה יפורטו.  שעות לפני האסיפה24-לא פחות מ, בתחומי היישוב הקיבוצי

נות אישיות לחברים או אין חובה לשלוח הזמ, בכפוף ליתר הוראת תקנון זו. כינוסה וסדר היום המוצע
  .לפרסם את ההזמנה בכל צורה נוספת

ולפי סדר העניינים , רסם על ידי המזכירותוהאסיפה הכללית תדון בעניינים הקבועים בסדר היום שפ .91
  . האסיפה רשאית לשנות את סדר העניינים שפורסם. שפורסם

ר אחר בין "לית לבחור יואלא אם החליטה האסיפה הכל, ר האסיפה הכללית"מזכיר הקיבוץ יכהן כיו .92
  .לאסיפה מסוימת ובין בדרך כלל

  .האסיפה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים .93

או על פי , אלא אם על פי תקנון זה, כל החלטה באסיפה כללית תתקבל ברוב דעות רגיל של המצביעים .94
  .נדרש רוב גדול יותר, החוק

ם שיפורטו באותה קביעה תתקבל החלטה ברוב האסיפה הכללית רשאית לקבוע כי בעניינים מסוימי .95
מיוחד בלבד שייקבע באותה קביעה ושאינו קטן מהרוב הנדרש לפי תקנון זה או על פי החוק להחלטה 

קביעה כאמור אינה ניתנת לשינוי או לביטול ביחס לכל עניין מסוים הנכלל בה אלא . באותם עניינים
כל . ת החלטה באותו עניין מסוים על פי אותה קביעהבהחלטה שנתקבלה באותו רוב מיוחד הדרוש לקבל

אלא ברוב מיוחד הקבוע , עוד קביעה כאמור היא בתוקף לא תתקבל החלטה בעניין מסוים הכלול בה
  .אף אם לפי הוראות מפורשות של תקנון זה מספיק לאותו עניין רוב קטן מזה, באותה קביעה

 ובין באסיפה ובין באסיפה כללית אחרת אסיפה בין באותה, ההצבעה תהיה בהרמת ידיים או בקלפי .96
 אולם האסיפה הכללית רשאית להחליט כי הצבעה ,קבעיכללית אחרת ובין שלא באסיפה בצורה שת

בין באותה אסיפה , בין באופן שמי ובין באופן חשאי, לעניין מסוים תהיה  חשאית או תבוצע במשאל
    . שתיקבעובין באסיפה כללית אחרת ובין שלא באסיפה בצורה

לעניין הוראות תקנון זה דין הצבעה שבוצעה בקלפי או במשאל או החלטה שנתקבלה בקלפי או במשאל 
ובלבד שתוצאות ההצבעה נתפרסמו , כדין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה כללית

קבלה תוקפה של החלטה שנת. ונרשמו בפרוטוקול, או על לוח המודעות של הקיבוץ, בביטאון הקיבוץ
 .במשאל הוא מיום פרסומה

  

  הצבעה בקלפי   .א96

בין באופן כלל ובין , הקיבוץ יקיים הצבעה בקלפי באותם עניינים עליהם החליטה האסיפה הכללית  )א
  . מהנוכחים באסיפה הכללית10%או אם נדרש הדבר על ידי , לעניין מסוים

תר ותקבע את סמכויותיה קלפי בת שלושה חברים או יוועדת האסיפה הכללית תבחר מעת לעת   )ב
  .ונוהלי עבודתה
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  :תפקידי ועדת קלפי יהיו  )ג

  .ניסוח ההחלטות העומדות להצבעה )1(

  .פיקוח על סדרי הצבעה )2(

  .ספירת הקולות )3(

  .פרסום התוצאות )4(

רשאית ועדת הקלפי להחליט כי , אולם, ההצבעה בקלפי תתקיים ברציפות ביום קיום ההצבעה  )ד
  .פעולות אשר יבטיחו מהימנות תוצאות ההצבעהובלבד שתחליט על , ההצבעה תימשך יומיים

  .לכל חבר תהיה זכות  דעה אחת בלבד בכל צורת הצבעה .97

ר "ר האסיפה או על ידי חבר שימונה למטרה זו על ידי יו"רשם פרוטוקול על ידי יויבאסיפה הכללית י .98
 .ר האסיפה"הפרוטוקול ייחתם על ידי יו. האסיפה

  

    המועצה  .א99
  

  :בוץ על הקמת מועצה יחולו ההוראות הבאות        החליט הקי

  .הלי עבודתהוהקיבוץ רשאי לבחור מבין חברי הקיבוץ מועצה ולקבוע את נ  )א

ט סמכויות למעֵ , סמכויות המועצה הן סמכויות המוקנות לאסיפה הכללית על פי דין ותקנון זה  )ב
ם להלן תישאר בעניינים המפורטי. שהוענקו במפורש לאסיפה הכללית על פי דין או בתקנון זה

  :הסמכות בידי האסיפה הכללית

וממלאי תפקידים מרכזיים בקיבוץ ובתאגידים שבשליטתו , המזכירות, בחירת חברי המועצה )1(
  .או בבעלותו

  .תיקון תקנון הקיבוץ )2(

  .הלי עבודת המועצה ופרסום החלטותיה ונוהל ערעורים כלליוקביעת נ )3(

  .הוצאת חבר מהקיבוץ. קבלה לחברות בקיבוץ )4(

  .חברות באגודות שיתופיות אחרות או הצטרפות הקיבוץ לאגודות שיתופיות אחרותהפסקת  )5(

  .קבלת החלטה בדבר פירוק הקיבוץ )6(

  .אישור מאזן, אישור תוכנית משק )7(

  .תאגידיו ויחסי הגומלין ביניהם, שינוי מבנה התיאגוד של הקיבוץ )8(

  .כל פעולה בנכסי הקיבוץ שאינה במהלך העסקים הרגיל )9(

  .שהאסיפה הכללית החליטה כך לגביו מעת לעתכל עניין או נושא  )10(

  .ועדת ביקורת ומבקר פנים, מינוי מבקר חיצוני )11(

הפרוטוקול יובא לאישור המועצה . ר הישיבה"בישיבות המועצה יתנהל פרוטוקול שייחתם על ידי יו  )ג
  .יפורסם ויובא לידיעת חברי הקיבוץ בדרך שתיקבע, בישיבה הבאה

קבע על ידי האסיפה הכללית ובלבד שבכל מקרה יהיה רשאי ינוהל ערעור על החלטת המועצה י  )ד
חבר להביא את ערעורו על החלטת המועצה בפני האסיפה הכללית וזו תשמש דרגת דיון סופית 

  .בערעור המובא בפניה כאמור

  :חבר המועצה יפסיק לכהן בתפקידו  )ה

  .אם שוחרר מתפקידו על פי בקשתו על ידי המועצה )1(

  .ך הקיבוץ בהחלטותיו אם התמלאו התנאים שקבע לכ )2(

  .אם נפסקה חברותו בקיבוץ מסיבה כלשהי )3(
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        המזכירות המזכירות המזכירות המזכירות 

  .מספר חברי המזכירות יהיה כפי שהאסיפה הכללית תקבע מפעם לפעם .100

  .מזכיר הקיבוץ יהיה חבר המזכירות ויושב ראש שלה בתוקף תפקידו .101

יוכלו לחזור וחבריה ,  שנים4המזכירות תיבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה שלא תעלה על  .102
  .ולהיבחר

, המזכירות תמשיך למלא את תפקידיה כל עוד לא נבחרה מזכירות אחרת על ידי האסיפה הכללית .103
וסמכויותיה לא תיפגענה גם אם פסקה כהונתם של חבר או חברים שלה מבלי שנבחר חבר אחר או 

  .102האמור אינו בא לשחרר מהחובה המוטלת על פי הוראת סעיף . חברים אחרים במקומם

  :חבר המזכירות יפסיק לכהן בתפקידו .104

  .בין על פי בקשתו ובין שלא על פי בקשתו, אם שוחרר מתפקידו על ידי האסיפה הכללית  )א

  .אם נפסקה חברותו בקיבוץ מסיבה כלשהי  )ב

  .לפי הסדרים שקבעה לעצמה או על פי הזמנת מזכיר הקיבוץ, המזכירות תתכנס לפי הצורך .105

מזכירות הקיבוץ מחויבת לנהל את פנקסי הקיבוץ בהתאם .  עבודתההמזכירות תקבע לעצמה את סדרי .106
אם נתמלאו , לרבות פנקס החברים של הקיבוץ ורישום הערה מתאימה בפנקס זה, לדרישות החוק

  .35של סעיף ) ג(- ו) ב(התנאים המפורטים בסעיפים קטנים 

  .ת תהיה זכות דעה אחתלכל חבר מזכירו. המזכירות תחליט בכל עניין ברוב דעות חבריה המצביעים .107

 על ידי חבר אחר של –ובהיעדרו , בישיבות המזכירות יתנהל פרוטוקול וייחתם על ידי מזכיר הקיבוץ .108
  .המזכירות

יהיו כפי שייקבעו מפעם לפעם על ידי , אשר יחייבו את הקיבוץ לכל עניין, זכויות החתימה בשם הקיבוץ .109
  .המזכירות

רשויות ונושאי , וע שנמסרו על ידי האסיפה הכללית לוועדותכפוף לתפקידים ולסמכויות החלטה וביצ .110
ולבצע , מתפקידה של המזכירות לנהל את ענייני הקיבוץ בתחום מטרותיו וסמכויותיו, תפקידים אחרים

שהוסמכה על ידי אסיפה כללית , את החלטות האסיפות הכלליות והחלטות כל רשות אחרת של הקיבוץ
למטרה זו מוסמכת המזכירות להשתמש בכל הסמכויות הנתונות . וץלקבל החלטות המחייבות את הקיב

פרט לאותן הסמכויות השמורות במפורש לאסיפה הכללית או לרשויות אחרות שנתמנו על פי , לקיבוץ
ובין על פי כל החלטה של האסיפה , בין על פי החוק ובין על פי תקנון זה, החלטת האסיפה הכללית

  .הכללית

  

        ועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורת

   יהיה מספר חבריה ומשך כהונתם כפי שתקבע ,החליט הקיבוץ על הקמתה של ועדת ביקורת .א110
  ועדת ,            האסיפה הכללית והיא תמשיך למלא תפקידיה כל עוד לא נבחרה ועדת ביקורת אחרת

    .הלים תקינים ושמירתםו           הביקורת תבטיח קיום נ
  יוזמתה או ביוזמת האסיפה הכללית או המזכירות ותהיה מחויבת            ועדת הביקורת תפעל על פי 

    .כפי שזו תקבע מעת לעת, ח על פעילותיה לאסיפה הכללית"           במסירת דו
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         שונות שונות שונות שונות::::''''פרק זפרק זפרק זפרק ז

          זכות הערעורזכות הערעורזכות הערעורזכות הערעור

, נוהל ערעורים ודרכי שמיעתם. לחבר הקיבוץ זכות ערעור על החלטות הרשויות המוסמכות של הקיבוץ .111
ובלבד שבכל מקרה , יעת המוסדות שישמעו ערעורים אלה ייקבעו על ידי האסיפה הכלליתלרבות קב

להביא את ערעורו בפני האסיפה , אם לא בא על סיפוקו בדרגות הערעור השונות, יהיה החבר רשאי
האסיפה הכללית תשמש דרגת דיון סופית הן בערעור המובא בפניה והן בכל עניין המובא . הכללית

אולם האסיפה הכללית רשאית להתיר דיון חוזר בפניה ולקבוע כללים ונוהל , רגה ראשונהלהחלטתה כד
    .כאמור, בקשר לעניינים שבהם יישמע דיון חוזר

אלא אם החליטה , שעליה מערערים, יעוכב ביצוע ההחלטה, או נקבע דיון חוזר כאמור, הוגש ערעור
  .או בהחלטה מיוחדת לעניין הנידון, האסיפה הכללית אחרת בהחלטה כללית לעניינים מסוימים

        

        יישוב סכסוכיםיישוב סכסוכיםיישוב סכסוכיםיישוב סכסוכים

כל סכסוך בין חברי הקיבוץ יימסר לבירור ולהכרעה למזכירות או לרשות אחרת שהוסמכה לכך על ידי  .112
לחבר זכות ערעור על הכרעה שנתקבלה כאמור כזכותו לערעור . האסיפה הכללית או על ידי המזכירות

  .111יבוץ לפי סעיף על החלטות הרשויות המוסמכות של הק

  , הנובע מחברותו בקיבוץ או הקשור בכך,   כל סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר לשעבר של הקיבוץ  )א .113
  אם נתן אותו חבר לשעבר את,         יימסר להכרעת המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית

  לא הושגה . י המוסד"ע ע        הסכמתו לכך בכתב על ידי חתימה על הסכם בוררות בנוסח שנקב
  בהתאם לתקנונה ודין הוראה,         הסכמה כזו יימסר הסכסוך להכרעת רשות השיפוט בהסתדרות

  הוראות תקנון. י החבר לשעבר של הקיבוץ"י הקיבוץ וע"        זו כדין הסכם בוררות שנחתם כחוק ע
  .        זה תחייבנה בכל בירור או בוררות כאמור

 הקיבוץ ובין חבר הקיבוץ הנובע מחברותו בקיבוץ או הקשור בכך יימסר להכרעת כל סכסוך בין  )ב
והוראות תקנון זה תחייבנה בכל , בהתאם לתקנונו, המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית

  .בוררות כאמור

מנע מהקיבוץ ומחבר או מהקיבוץ וחבר לשעבר למסור את ההכרעה לכל האמור בסעיף זה לא י  )ג
 .מוסכמת אחרתבוררות 

  

  חברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדתחברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדתחברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדתחברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדת

  :הקיבוץ חבר במוסדות אלה .114

ניר  "–להלן (מ "אגודה שיתופית ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע" ניר שיתופי"  )א
  ").שיתופי

    .מ"ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע  )ב

        

        שנת כספיםשנת כספיםשנת כספיםשנת כספים

  . בדצמבר של כל שנה31-עשר חודשים המסתיימת ב- של שניםשנת הכספים של הקיבוץ היא תקופה .115

        

  ביטול חברות בתנועהביטול חברות בתנועהביטול חברות בתנועהביטול חברות בתנועה

  :הקיבוץ רשאי להחליט בדבר ביטול חברותו בתנועה באופן הקבוע להלן בלבד .116

תחליט ברוב של שלושה רבעים ו, אסיפה כללית שתתכנס במיוחד לדיון בביטול החברות כאמור  )א
  .ל חברי הקיבוץ על ביטול החברותמהמצביעים ובלבד לא יפחת משני שליש מכל

 לא פחות משלושה חודשים ולא יותר משישה חודשים מיום ההחלטה הנזכרת בסעיף ולאחר שעבר  )ב
החליטה האסיפה בדיון השני על . תכונס אסיפה כללית לדיון שני בביטול החברות כאמור, )א(קטן 

שני שליש מכלל חברי ביטול החברות ברוב של שלושה רבעים מהמצביעים ובלבד שלא יפחת מ
 .תהיה החלטה זו סופית והקיבוץ יודיע לתנועה בכתב על החלטתו לבטל את חברותו בה, הקיבוץ



  ) 16(  

  

  :לשם מניעת ספקות .117

  . אין צורך בהסכמת התנועה116להחלטה שנתקבלה לפי סעיף   )א

  .הסמכויות הנתונות לתנועה לפי תקנון זה נפסקות עם ביטול חברותו של הקיבוץ בתנועה  )ב

        

   תקנון תקנון תקנון תקנוןתיקוןתיקוןתיקוןתיקון

הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים בתקנון זה אם נתקבלה על כך החלטה ברוב של  .118
ובלבד שניתן אישור , שלושה רבעים מכלל המצביעים ואשר לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץ

  .ל התיקוןבכתב של התנועה כי הקיבוץ התייעץ עמה בדבר התיקון ונמסרה הודעה מראש לניר שיתופי ע

        

        קיום תקנוןקיום תקנוןקיום תקנוןקיום תקנון

כוחו של תקנון זה ככוחו של חוזה בין הקיבוץ לבין חבריו וכן בין הקיבוץ לבין התנועה לקיום הוראות  .119
  .התקנון על שינוייו

        

        סמכויות התנועה במצב מיוחדסמכויות התנועה במצב מיוחדסמכויות התנועה במצב מיוחדסמכויות התנועה במצב מיוחד

יוקנה לתנועה מעמד של חבר עם הסמכויות ,  חברים או פחות מזה25- פחת מספר חברי הקיבוץ ל .120
  :הבאות

  . ישיבות המזכירות של הקיבוץלנציג שישתתף בכל האסיפות הכלליות של הקיבוץ ובכלמנות   )א

  .לכהן על ידי נציגה כיושב ראש קבוע הן באסיפות הכלליות והן בישיבות המזכירות של הקיבוץ  )ב

כך שלא , להצביע על ידי נציגה באסיפות הכלליות ובישיבות המזכירות עם זכות דעה מונעת  )ג
אם הצביע נציג התנועה נגד ,  כללית או בישיבת מזכירות של הקיבוץתתקבל החלטה באסיפה

  .קבלת ההחלטה

 וכן להשעותן לתקופות זמן 120התנועה רשאית להשהות את הפעלת הסמכויות הנתונות לה לפי סעיף  .121
    .ולחזור ולהפעילן

ות אלה תיפסק זכותה להשתמש בסמכוי, 120החלה התנועה להשתמש בסמכויות הנתונות לה לפי סעיף 
  :בקרות אחד משני אלה

  . חברים או יותר מזה50-חזר ועלה מספר חברי הקיבוץ ל  )א

  .התמנה מפרק לקיבוץ  )ב

        

  פירוקפירוקפירוקפירוק

הקיבוץ איננו מתפרק מרצון אלא אם הצביעו בעד החלטה לפרק את הקיבוץ שלושה רבעים מכלל חברי  .122
  .ההחלטה על הפירוקובלבד שניתן אישור בכתב של התנועה כי הקיבוץ התייעץ עמה בדבר , הקיבוץ

כמפורט , עם פירוק הקיבוץ זכאי כל חבר לאותן הזכויות המוקנות לחבר שנפסקה חברותו בקיבוץ .123
  .77בסעיף 

וכיסוי הוצאות , 124לאחר סילוק כל חובות הקיבוץ ולאחר מימוש זכויות החברים כאמור בסעיף  .124
ידאג לסידורם של חברי הקיבוץ אשר , באישורה בכתב של התנועה, ולאחר שהקיבוץ קבע הסדר, הפירוק

וכן של הקטינים והיתומים שנותרו אחר מות חבר , שאינם מסוגלים לפרנס עצמם, הנכים והפנסיונרים
תחולק כל יתרת נכסי הקיבוץ בין כל , י הקיבוץ עד לפירוקו"הקיבוץ ושל התלויים בחבר שמת שנתמכו ע

בלה על ידי שלושה רבעים מהחברים תוך חברי הקיבוץ במועד הפירוק באופן שייקבע בהחלטה שנתק
  .תק של החבריםוהתחשבות בו

  


