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 ("הקיבוץ" )להלן: יפתחקיבוץ 

  לחברות מלאהומעבר  הקליט נוהל
 (24/12/2019יום מ)הצעת החלטה לאסיפת הקיבוץ  

 
 )אינו חלק מכללי הקליטה( מבוא: 

 חברים בעצמאות כלכליתהנוהל המוצע בא להסדיר קליטת חברים חדשים, ומעבר של 

  .קהילתיתהאגודה ב יםחבר ובכלל זה גם קליטה לחברות מלאה של מי שהםלחברות מלאה 

חיזוק, ויביא לכקיבוץ מתחדש יפתח של  וקיומלהמשך  חיוניהליך הקליטה המוצע ת

 וליצירת קהילה קיבוצית מתחדשת ופעילה. התחדשות והתרחבות הקיבוץ, 

הקיבוץ, דבר אשר   לתושבימעמד אחיד  )עד כמה שניתן(מטרתו של התהליך הינה ליצור 

, יגדיל את תחושת הלכידות קבוצות התושבים השונותהקונפליקטים בין  אתיפחית 

החברתית ויאפשר קידום מהלכים משמעותיים בחיי הקיבוץ, כמו גם פיתוח יוזמות 

 חברתיות וכלכליות. 

ב של ריבוי סטאטוסים המייצר מורכבות ניהולית ומצריך הפעלת בעוד שכיום, קיים מצ

יעילות ניהולית אפשר ימערכות קהילתיות ארגוניות נפרדות, הרי  שיצירת מעמד אחיד 

 וחיסכון במשאבים אנושיים וכספיים.  

, מעורבות רבה יותר להיבחרולבחור של כלל חברי הקיבוץ יכולת בנוסף, יאפשר תהליך זה 

שוויונית השתתפות , ובהתנהלות העסקית של האגש"ח רים בחיי הקהילהשל כלל החב

 . משמעותיים בקיבוץתהליכים בתהליכי קבלת ההחלטות ויכולת להוביל 

 

  :עקרונות תהליך הקליטה .1

תתאפשר רק במעמד של  ,הרחבה שכונותמגרשים בליפתח, כולל הקליטה לקיבוץ  .1.1

רכישה של בתי חברים במכירה על חברות מלאה. רכישת מגרש לבניה חדשה ו/או 

 ידם או ע"י יורשיהם, תתאפשר רק למצטרפים לחברות מלאה.

את הליך הקליטה והמעבר לחברות מלאה בקיבוץ  הכללים שלהלן באים להסדיר .1.2

 כמוסבר לעיל.

 . דמי מעבר /הנקלטים לחברות מלאה יידרשו לתשלום דמי כניסה .1.3

למעמד העוברים צמאות כלכלית" מעמד של "עאגודה הקהילתית וחברים בבחברים  .1.4

דמי באו דמי הכניסה ב (הנחות ופריסותהקלות )יהיו זכאים ל אה"ל"חברות משל 

 .בכללים אלומעבר לחברות מלאה )כהגדרתם להלן( בהתאם לקבוע 

 

  :הגדרות .2

 למונחים הבאים תהיה בהחלטה זו המשמעות שלהלן:

 .57-000770-8 מס' שיתופית חקלאית בע"מ אגודה יפתחקיבוץ  -" הקיבוץ" .2.1

 570046581 בע"מ קהילתית אגודה להתיישבות בת יפתח - "האגודה הקהילתית" .2.2

 תקנון הקיבוץ בנוסחו כפי שיהיה מעת לעת. - "תקנון"ה .2.3

  (.נכסים לשיוך הקובע)המועד  31.10.2000 - "הקובע יוםה" .2.4

 משק בית משותף.ים יחד המנהל - "בן/בני זוג" .2.5
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בגירים אשר לפחות אחד  -כללי הקליטה לעניין – או "בני קיבוץ" "בן משק" .2.6

הלך  היה חבר ביום הקובע ועודו חבר ביום הגשת הבקשה או שההורה  מהוריהם

 . חבר ובהיות ולעולמ

יחיד או בני זוג המקיימים משק בית משותף, אשר פנו  -או "המבקש" "הנקלט" .2.7

 בהתאם לכללים אלו. מלאה בבקשה להתקבל לחברותלוועדת קליטה  

 טרם היום הקובע. מלאה בקיבוץ מי שהתקבל לחברות  -"חבר וותיק" .2.8

לפי מלאה בקיבוץ חברות או עבר למסלול של  מי שהתקבל -"מלאחבר חדש " .2.9

 החלטה זו. 

מעמד מי שהתקבל לחברות בקיבוץ לאחר היום הקובע ב - "חבר בעצמאות כלכלית" .2.10

 . ו לחברותבמסגרת הסכמי הצטרפות" כהגדרת מונח זה עצמאות כלכליתשל "

מי שהתקבל לאחר היום הקובע לחברות באגודה  -"חבר באגודה הקהילתית" .2.11

 הקהילתית בלבד.  

בבית  "חבר וותיק"זכויותיו של מלוא לאחר היום הקובע את כדין  מי שירש  -"יורש" .2.12

ונכון למועד אישור נוהל זה טרם התקבל לחברות בקיבוץ ו/או  בקיבוץ ו/או מגרש 

 באגודה הקהילתית. לחברות 

 .נוהל זה וכפי שיעודכן בהחלטות הקיבוץ מעת לעת –"כללי הקליטה"  .2.13

תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ  - "הערבות ההדדית "תקנות .2.14

  ..2005מתחדש( 

 .הרשות מקרקעי ישראל או כל גוף שיבוא במקומ - "המינהל"או  "רמ"י" .2.15

תקנות האגודות הכללים הקבועים בתוספות הראשונה ל - "עזיבהכללי ה" .2.16

 .או כל דין שיבוא במקומם 1973-השיתופיות )חברות(, התשל"ג

כפי , בקיבוץ על שם חברי הקיבוץ שיוך הדירותל םכלליה - "כללי שיוך הדירות" .2.17

, על עדכוניהם בהחלטות ________באסיפה הכללית של הקיבוץ ביום  שאושרו

 מעת לעת.  הקיבוץ

של ו/או פירות אמצעי הייצור  שיוך אמצעי הייצורל הכללים - "כללי שיוך הנכסים" .2.18

עדכוניהם על  12/9/2013 , כפי שאושרו באסיפה הכללית של הקיבוץ ביוםקיבוץה

  .מעת לעת

או כל מי שמונה על ידי הקיבוץ כאחראי על נושא הקליטה  –"מנהל הקהילה"  .2.19

 בקיבוץ.

שנים.  3ועדה שחבריה ייבחרו באסיפה הכללית לתקופה של  –"וועדת הקבלה"  .2.20

 חברים.  7ל  5בוועדה יכהנו בין 

 

 :תנאי קבלה לחברות בקיבוץ .3

נקלט העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן יהיה רשאי להגיש לועדת הקבלה 

  בקיבוץ בהתאם לנוהל הקבוע בכללים אלו:חדש מלא בקשה להיקלט כחבר 

 את כל תנאי הכשירות הקבועים בתקנון הקיבוץ ובכללים אלו. הנקלט מקיים 3.1

 מדינת ישראל.בתושב קבע  או אזרחהנקלט הינו  3.2
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 אחר.  או כפר שיתופי הנקלט אינו חבר קיבוץ מושב שיתופי או מושב עובדים 3.3

קיים בית או מגרש מסוים אשר מיועד להיות מוקצה לאותו נקלט לצורך מגורים  3.4

הקליטה ומספר הנקלטים ייגזר ממספר המגרשים שיעמיד קצב  .ושיוך בקיבוץ

 הקיבוץ לצורך קליטה בכל פרק זמן נתון.
הנקלט יתחייב לקבוע את מגורי הקבע שלו בקיבוץ, בתוך המועד שייקבע במסגרת  3.5

שנים מקבלתו לחברות, למעט  3הסכם ההצטרפות שלו ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף 

תקופות קצובות שיאשר הקיבוץ בהתאם לכללים החלים על כלל חברי הקיבוץ 

ואינו מתגורר מגורי קבע קהילתית האגודה בנקלט שהוא חבר בחברות מלאה. 

 יתחייב לקבוע את מגורי הקבע שלו בקיבוץ באופן מיידי.בקיבוץ, 

 ,על פי תוצאות מבחני התאמהקיבוץ שנמצא מתאים לחיי הקהילה בהינו אדם  הנקלט 3.6

 אשר יוחלט עליהם מעת לעת על ידי הקיבוץ.

על פי תוצאות מבחן כלכלי שייערך על ידי יועץ חיצוני שימונה על ידי הקיבוץ, נמצא  3.7

יכולת כלכלית מספקת לכלכל את עצמו ואת בני משפחתו, לשאת בעל  הנו הנקלטכי 

ומי השתתפות במערכת הערבות ההדדית בנטל עלויות הקליטה, עלויות הדיור ותשל

 בשיעורים הקבועים בהחלטות הקיבוץ. ,בקיבוץ

הנקלט שילם לקיבוץ דמי כניסה בשיעורים שייקבעו מעת לעת על ידי הקיבוץ  3.8

 להלן. 5 בסעיףוכמפורט 

הנקלט הוכיח בפני יועץ מקצועי שמונה לצורך האמור על ידי הקיבוץ, כי הינו בעל  3.9

מהשיעורים צבירה פנסיונית בשיעור יחסי לגילו המבטיחה לו פנסיית יעד שלא תפחת 

 החלטות רשם האגודות השיתופיות בתקנות האגודות השיתופיות ו/אוהקבועים 

וכן התחייב בהסכם  בהתייחס לשנים טרם קליטתו בקיבוץ "(פנסיית היעד)להלן: "

ההצטרפות לחברות שלו להמשיך לבצע הפרשות שוטפות לפנסיה בשיעורים שלא 

 .מפנסיית היעד כאמור לעיליפחתו 

השתלות ותרופות )לרבות רשומות פוליסות ביטוח בריאות  וילדיועל שמו של הנקלט  3.10

( וסיעוד וכן פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה שיאושרו ע"י הגורם מחוץ לסל

 . הרלבנטי לכך בקיבוץ

מיחידיו כל אחד ביחס לבריאות )בנוסח שייקבע על ידי הקיבוץ( הצהרת הנקלט מסר  3.11

)בנוסח שייקבע על ידי הקיבוץ במטרה לאפשר לקיבוץ לקבל מידע מלא  וביחס לילדיו

הקיבוץ בנושא  מחויבויותונטי במסגרת הליכי הקבלה לחברות מלאה ולאור ורלו

 אספקת צרכים מיוחדים של החבר והתלויים בו בהתאם לתקנון ולדין(.

חתם על הצהרה לפיה הוא וילדיו לא הורשעו בביצוע עבירה פלילית שיש עמה  הנקלט 3.12

 נגדם כתב אישום בגין עבירה כאמור. עומדקלון ולא 

המקיימים יחד משק בית משותף יוכלו להתקבל לחברות רק יחדיו ולא  בני זוג 3.13

תתאפשר קבלה של אחד מהם לבדו )למעט במקרה של בן זוג של מי שכבר הינו חבר 

 .הקיבוץ(

הוא יודע שהוא מצטרף לקהילה יהודית, חילונית, ליברלית, הצהרה לפיה הנקלט חתם על  3.14

 .אורח חיים כזה מקובל עליוכפרית וכי 
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 ליך הקליטה:ה .4

המבקש להתקבל לחברות בקיבוץ יגיש בקשה להתחיל בהליך קליטה נקלט  4.1

 של הקיבוץ.מנהל הקהילה ל

על כל המסמכים שיימסרו  ימלא ויחתוםקורות חיים וכן  יצרף לבקשה הנקלט 4.2

 לצורך בחינת בקשתו.לנקלט ע"י מנהל הקהילה 

שייקבע ע"י הקיבוץ  ובתנאים₪  5,000של  דמי קדימה בסכום הנקלט ישלם 4.3

 ועד ההנהלה יהיה רשאי לעדכן את הסכום והתנאים מעת לעת.  מעת לעת.

 חיצונית מקצועית בחברה מיון למבחני הקהילה מנהל ידי על יופנה הנקלט 4.4

 יכולתו של מקצועית לבחינה וכן בקיבוץ הקהילה לחיי התאמתו לבחינת

. והביטוחים הנדרשים שלו הפנסיונית הצבירה ומצב הנקלט של הכלכלית

 . הנקלט על יחולו"ל הנ ההתאמה מבחני כל עלויות

 לאחר מכן יוזמן הנקלט לראיון אישי בפני נציגי ועדת הקבלה. 4.5

בדבר התאמת תגבש ועדת הקבלה החלטתה עם השלמת כל ההליך לעיל,  4.6

הועדה אינה חייבת לנמק  תמסור לו על כך הודעה.לחברות בקיבוץ ו הנקלט

 את החלטתה. 

שיש לו קרבה משפחתית מדרגה ראשונה למבקש או שקיים  ת הקבלהחבר ועד 4.7

לגביו חשש לניגוד עניינים לא ישתתף בדיון ובהחלטת הוועדה האם להמליץ 

  על קבלת הנקלט לחברות בקיבוץ. 

ככל שהמלצת וועדת הקבלה היא חיובית, תעביר הוועדה את המלצתה לוועד  4.8

בל את המלצתה אם לאו. במידה לקשידון בבקשה ויחליט האם ההנהלה 

אסיפה כללית  והחליט לקבל את המלצת ועדת הקבלה, יכנס ועד ההנהלה

 לקבלה לחברות )ההצבעה תתקיים בקלפי(. 

קבלה תפרסם לחברים דף היכרות הבסמוך להצבעה על קבלה לחברות, ועדת  4.9

, הנקלטיםשל המשפחה, הכולל תמונות של כל בני המשפחה, הצגה בכתב של 

 .קיבוץלהיות חברים בלרצונם  וביטוי מתומצת, מילדיהםאת עצמם וכל אחד 

אם אסיפת הקיבוץ אישרה קבלתו לחברות רק נקלט יתקבל לחברות בקיבוץ  4.10

לעניין רוב רגיל(  במועד קבלת החלטה זו) בהצבעה בקלפי ברוב הקבוע בתקנון

 קבלת חברים חדשים. 

תיערך ההצבעה לקבלה משותף  במקרה של שני בני זוג המקיימים משק בית 4.11

ולא תתאפשר קבלה לחברות רק של אחד  במשותףלחברות של שני בני הזוג 

ככלל, יידרשו שני בני הזוג להיות בעלי זכויות בחלקים שווים במגרש/ . מהם

 בית שבקיבוץ. 

לא תובא בקשת נקלט להתקבל לחברות בקיבוץ, אלא בכפוף להתקיימות כל  4.12

 התנאים שלהלן במצטבר:

 לצורך קליטתו הנקלט הפקיד את התשלומים הנדרשים 4.12.1

 .שלהלן 6בהתאם לסעיף 
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קיבוץ בנוסח חברות בהצטרפות להסכם הנקלט חתם על  4.12.2

 .מעת לעת ץהקיבואשר ייקבע ע"י 

 תשלומים .5

להבאת בקשתו להתקבל לחברות בקיבוץ להצבעה לפני קבלתו לחברות וכתנאי  5.1

להלן, צמודים למדד המחירים , ישלם הנקלט את התשלומים המפורטים באסיפה

ואופן תשלומם . התשלומים אישור נוהל זה באסיפת הקיבוץבמועד  עלצרכן הידו

 .מעת לעתשל הקיבוץ ההנהלה יעודכנו בהחלטות וועד 

שאותם יידרש " דמי מעבר)וכך גם " בנספח א'מפורטים ה דמי כניסה 5.1.1

לעבור המבקש או תושב בעל זכויות בבית בהרחבה לשלם חבר ב.ע.כ. 

לחברות  מעבר /מקנה לנקלט לאחר קבלתו - למסלול של חברות מלאה(

את הזכויות של חבר בחברות מלאה על פי תקנון הקיבוץ ו/או מלאה 

החלטות הקיבוץ ובהתייחס לכללי שיוך הנכסים כהגדרתם בכללים אלו 

 )וועד ההנהלה יהיה רשאי לקבוע הנחות בדמי הכניסה לבני משק(. 

למען הסר ספק מובהר, כי כל עלויות בנית הבית,  - או שיפוץ/עלויות בניה ו 5.1.2

שיפוץ, הזזה, חידוש, שינוי תשתיות בתוך המגרש יחולו באופן מלא ובלעדי 

 על הנקלט אלא אם נקבע אחרת בהסכם מפורש בינו לבין הקיבוץ. 

יורש או )התשלומים שלהלן לא יחולו על נקלט שהוא בעל זכויות בבית בקיבוץ יפתח  5.2

 חבר אגודה קהילתית(:

הנ"ל הנקלט יישא בתשלום  - ופיתוחציבוריות תשלום עבור תשתיות  5.2.1

,  בהתאם לסוג המגרש )מבונה החלטות הקיבוץב בהתאם לסכומים שייקבעו

( שיוקצה בשכונה חדשה, לא מבונה בתוך אזור המגורים הקיים מבונהלא 

  .הנקלט של ההצטרפות בהסכם שיפורט וכפי לנקלט

שתתף יידרש לה הנקלט  - בוותיק ביישוב תשתיות שדרוג עבור תשלום 5.2.2

בהתאם להוראות החלטות , בקיבוץ )יישוב ותיק(שדרוג תשתיות  בעלויות

 .לעניין זה הקיבוץ

לפי קביעת שמאי מטעם  - (עלויות מבנה )לנקלט שמשייך מגרש מבונה 5.2.3

וללא ערך הקרקע. עלות הקרקע תשולם למועד ההצטרפות נכון הקיבוץ 

 למינהל לפי החלטותיו התקפות באותה העת.

ושאותם לעיל הם שחל במקרה הרלוונטי( יני)מי מב 5.1התשלומים המפורטים בסעיף  5.3

)או המעבר לחברות במועד החתימה על הסכם ההצטרפות  יימסרויש לשלם במזומן, 

ב"כ הקיבוץ, אשר יחזיק את הכספים בנאמנות ויעבירם לידי הקיבוץ רק לידי מלאה( 

 .מלאה לחברות ה/ מעברקבלר קבלת הודעה מהקיבוץ בדבר לאח

לעיל, יידרש  5.2מבלי לגרוע מחובת הנקלט לבצע את כל התשלומים המפורטים בסעיף  5.4

, י, רשויות המס )רכישה")רמהנקלט לשאת גם בכל תשלום לכל רשות מוסמכת שהיא 

היטלים  השבחה,מע"מ וכו'(, מועצה אזורית, חברת החשמל וכו'(, לרבות היטלי  שבח,

בגין קליטתו לחברות בקיבוץ ו/או רכישת המגרש ו/או הבית על ואגרות מכל מין וסוג, 

היטלי השבחה, ולרבות  ידו, ככל שיוטלו תשלומים כאלה ע"י הרשויות המוסמכות

היטלים ואגרות מכל מין וסוג, בגין קליטתו לחברות בקיבוץ ו/או רכישת המגרש ו/או 

תשלומים וטלו תשלומים כאלה ע"י הרשויות המוסמכות ולרבות הבית על ידו, ככל שי
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הנקלט יידרש  ., למעט אם ייקבע על ידי הקיבוץ אחרתהקיבוץשהינם מן הסוג החל על 

אין באמור כדי להוות הודאה כלפי צדדים  לשלם התשלומים הנ"ל במלואם ובמועדם.

 שלישיים בחבות במי מהתשלומים הנ"ל. 

מעת לעת, ישמשו דמי הכניסה כמקור להשקעות בעסקי  בכפוף להחלטות האסיפה 5.5

 הקיבוץ ו/או בנכסיו הקהילתיים )של האגש"ח(. 

 תשלומיםהחזר  6

מסיבה התלויה בקיבוץ  במקרה שהליך הקליטה הופסק לפני הקבלה לחברות 6.1

שאסיפת הקיבוץ לא אישרה בקשת הנקלט להתקבל לחברות )לרבות במקרה 

הנקלט את הקיבוץ ובכפוף להפסקת הליך הקליטה של שני בני הזוג ופינוי  (בקיבוץ

נחתם עמו הסכם מדובר בנקלט שיש לו זכוית במגרש בקיבוץ או ש)למעט אם 

כל את  הנאמן, יחזיר תושבות המסדיר המשך מגוריו בקיבוץ במעמד של תושב(

 .הסכומים שהועברו אליו

מכל בקיבוץ  עבר לחברות מלאה של מי שהתקבל אובמקרה של הפסקת חברות  6.2

)בקיזוז מסים ששולמו, ככל ששולמו על ידו  מעבר /דמי הכניסהסיבה שהיא, יוחזרו 

  .מלאה לכל שנת חברות 20%בניכוי  ששולמו(

החזר דמי הכניסה, יבוצע אך ורק מתוך התשלומים שישלם נקלט חדש מובהר כי   6.3

כלומר אגב רכישת ( חליף""חבר יתקבל לחברות בקיבוץ במקום הנקלט )להלן: ש

וזאת בהתאם ובכפוף להתקיימות התנאים הזכויות במגרש/ בית של הנקלט, 

 שלהלן:

 בקיבוץ;מלאה קבלת החבר החליף לחברות  6.3.1

חתימת החבר החליף על חוזה הצטרפות לחברות בינו לבין הקיבוץ, להסדרה  6.3.2

 שבין הצדדים; -כספיים ואחרים  -פרטנית של הנושאים השונים 

 ;כניסה דמי ובפרט לקיבוץ ההצטרפות תשלומי כל את החליף החבר ביצוע 6.3.3

 מהקיבוץ להחזר של כל תשלום אחר זכאי העוזבבמקרה של הפסקת חברות לא יהיה  6.4

  כמפורט לעיל.  מעבר /מלבד דמי כניסה

 

 מלא חבר חדשהנקלט כ זכויות וחובות 7

לרבות חבר שעבר "( החבר" )להלן: מלא חבר חדש עללאחר קבלתו לחברות בקיבוץ, 

לחברות שנקלט אגודה הקהילתית המחברות בעצמאות כלכלית לחברות מלאה ו/או חבר 

 :ההסדרים המפורטים להלן יחולו  בקיבוץ מלאה

החבר יוכל להשתתף באופן שוויוני בהליכי  -בקבלת החלטותשוויונית השתתפות  7.1

 קבלת החלטות בקיבוץ וברשויותיו ובכלל זה יוכל להיבחר לכהונה בכל רשות שהיא.   

עליו  יחולווהחבר יישא בחובת ההתפרנסות שלו ושל בני משפחתו,  - התפרנסות 7.2

או /בהתאם לתקנון הקיבוץ ו, החלים על כל חברי הקיבוץהעבודה והפרנסה,  נהלי

כולל מסירת העתקי -מסירת דיווח אודות הכנסתו לקיבוץלעניין לרבות , יוהחלטות

דו"חות חשבונאיים מדי שנה לקיבוץ,  106מסירת טפסי תלושי שכר מידי חודש, 

 אופן הדיווח על הכנסותיו לרשויות המס וכיוצ"ב. לעצמאים, 
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 בגיל העבודה ביטחוןהרשת השתתפות במערכת ל החבר יהיה זכאי - רשת ביטחון 7.3

תקופת אכשרה של שלוש לאחר אולם זאת ובכפוף לכל דין, רק , הקיבוץשנקבע ע"י 

מלאה בקיבוץ ובכפוף לעמידתו בכל חובותיו לפי  לחברות קבלתושנים מיום 

החלטות הקיבוץ, לרבות ביצוע התשלומים הנדרשים להסדרי רשת הביטחון של 

  .הקיבוץ

תשלומי ערבות תשלומי הקהילה, לרבות החבר ישלם את  - תשלומים שוטפים 7.4

וכל תשלום שוטף  , תשלום עבור ביטוחים שוניםאגרת קהילההדדית, עזרה הדדית, 

 בהתאם להחלטות הקיבוץ לעניין זה, החלות על כלל החברים ,ככל חבר רגילאחר 

 . בחברות מלאה

, )ככל שהדבר ניתן( החבר יידרש לרכוש ביטוחים סוציאליים )סיעודי - ביטוחים 7.5

בהחלטות כפי שייקבע בהיקף וביטוח דירה, רפואי משלים ואובדן כושר עבודה( 

ץ יהיה רשאי לדרוש כל מידע הדרוש לו לברר הקיבו. הקיבוץ ביחס לכלל החברים

אינם מתבצעים על ידי החבר, יהיה ביטוחים אלה אכן מתבצעים ובמידה שהאם 

בעלות  ולחייב את החברהחבר  עבוריטוחים אלו לבצע ב)אך לא חייב( שאי הקיבוץ ר

, הכל בהתאם לקבוע בהחלטות הקיבוץ בעניין זה כפי שיהיו מעת רכישת הביטוחים

  ., על עדכוניהחוברת אורחות החייםלרבות ב ,לעת

, 2019מלאה, לאחר אישור נוהל זה ביום ... החבר )אשר נקלט/ עבר לחברות  – פנסיה 7.6

"( יהיה זכאי להשלמה פנסיונית אך ורק בשיעורים חדשיםחברים לצורך סעיף זה: "

בתקנות האגודות השיתופיות ו/או החלטות רשם האגודות ובתנאים הקבועים לכך 

ולא יהיה זכאי להשלמה פנסיונית מקרן המילואים של הקיבוץ ו/או השיתופיות 

לתנאים המיטיבים הקבועים בהחלטות הקיבוץ לגבי השלמה פנסיונית לחברים 

תקבלו לחברות מלאה לפני מועד אישור נוהל זה. )לשם המחשה: גיל הפרישה של שה

לגבר ולאישה, סכום הגמלה הפנסיונית הרלוונטי עבורם  67החברים החדשים יהיה 

מהשכר הממוצע במשק ללא תוספות ליחיד וכו' ההוראות הקבועות היום  40%יהיה 

 בתקנות וכפי שיעודכנו מעת לעת(. 

ע הפרשות פנסיוניות שוטפות לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים ו/או לבציחויב החבר 

גמל בהתאם לשיעורים הקבועים בהחלטות הקיבוץ ואשר יבטיחו לו לעת הגיעו לגיל 

  .הקבוע בתקנותפרישה פנסיה שלא תפחת מהשיעור המינימאלי 

 החבר של חברותו פסקתלרשותו ובכלל זה ה העומדמבלי לגרוע מכל סעד חוקי 

, יהיה הקיבוץ מהחלטות כמתחייב לפנסיה ההפקדה חובת את מקיים שאינו

 הפנסיונית הצבירה, ככל שלא עמד בחובת לחברפנסיונית הקיבוץ פטור מהשלמה 

  .הקיבוץ להחלטות בהתאם

מדי שנה ו/או לפי דרישת הקיבוץ, אסמכתאות לביצוע קיבוץ החבר יידרש להציג ל

 הנדרשים.הפרשות שוטפות לפנסיה בשיעורים 

ככל שלא יבצע החבר הפרשות כאמור, יהיה הקיבוץ רשאי, אך לא חייב, לבצע 

ההפרשות במקום החבר ולרשום חוב מתאים לחבר בכרטסת הנהלת החשבונות של 

, מהקיבוץאו יורשיו /ויהיה רשאי לנכות לחבר מכל זכות של החבר  אותוהקיבוץ 

 .ככל שתהיה כזו מהקיבוץ רווחים בחלוקת להשתתפות מזכותו לרבות

  כללי הפנסיה של הקיבוץ יעודכנו בהתאם לאמור לעיל.
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לזכויות  ביחס הנכסיםכללי שיוך בלקבוע בהתאם  -חלוקת רווחיםהשתתפות ב 7.7

יובהר כי חבר חדש מלא לא יהיה זכאי להקצאת . החברים החדשים בחברות מלאה

לחברים הוותיקים הוקצו בעבר אשר  ,אגרות חוב ולא יהיה זכאי ליחידות השתתפות

ת רווחים וחלוקב להשתתפותיהיה זכאי  , אולםבהתאם לכללי שיוך הנכסים

, אשר ו/או בהקצאות עתידיות של אג"ח ו/או יחידות השתתפות לחברים שוויוניות

הקיבוץ כי יחולו על חברים חדשים. יובהר כי אין באמור  בהחלטות ייקבע לגביהן

 ותיקים. חברים שר הינם יורשי כדי לגרוע מזכויות החברים החדשים א

לשותפות בחלוקת הרווחים החל מריווחי השנה שבה  םזכאי יהיו ה/חדש ה/חבר

 .לחברות והתקבל

 ההדדית העזרה קרןלהלן:" )בקרן לתמיכה מיוחדת לחברי קיבוץ יפתח  השתתפות 7.8

החברים החדשים יהיו זכאים להשתתף בקרן ככלל  (:"החדשהוהצרכים המיוחדים 

חברי הקיבוץ בכפוף לביצוע תשלום הצטרפות לקרן + ביצוע תשלומים חודשיים 

 .)ככל שייקבע בהחלטות הקרן שיש לבצע כאלו( שוטפים

ישולם על ידי החברים ₪  4,000של  בסךסכום השתתפות ראשוני  7.8.1

לפי הסדרי  מלאהמועד הקליטה או המעבר לחברות החל מ החדשים 

סכום זה כלול בדמי  .)בפריסה כמפורט בנספח א( התשלום שיקבעו

 הכניסה.

( תעביר את הסכום 57004958-5 קרן העזרה ההדדית "הוותיקה" )א.ש. 7.8.2

החדשה בגין כל אחד והצרכים המיוחדים הנ"ל לקרן העזרה ההדדית 

 מחברי הקיבוץ הוותיקים שגם הם יהיו חברים ונהנים בקרן זו.

יובא לאישור באסיפה ובקלפי  הנון קרן העזרה ההדדית החדשתק 7.8.3

 כמתחייב לפי כל דין.

אם אושר לו על למעט , קיבוץמגורי קבע בתחומי ההחבר יתגורר  - מגורים בקיבוץ 7.9

 על החלים לכללים בהתאםתקופות קצובות ידי הקיבוץ להתגורר מחוץ לקיבוץ ל

 .לעניין זה הקיבוץ חברי כלל

, אלא אם ייקבע במפורש לצורך דמי עזיבה וקצבה יצבור וותקחבר לא ה - ותק 7.10

 . הקיבוץאחרת בהחלטות 

ת בתוספולקצבה כמשמעותן  חבר לא יהיה זכאי לדמי עזיבהה - עזיבה דמי 7.11

 .1973-תקנות האגודות השיתופיות )חברות(, התשל"גהראשונה ל

הקיבוץ לא יהיה אחראי לכל חוב, בכל צורה שהיא, שצבר החבר  - ועתיד עבר חובות 7.12

 .יהו/או לאחרבקיבוץ לחברותו שקדמה בתקופה 

 במגרש החבר זכויות 8

החבר החדש ובכלל זה, גם נקלט שהיה בעל זכויות במגרש/ בית בקיבוץ לפני קבלתו  8.1

)כפי שיעודכנו בהחלטות  הדירות שיוך בכלליש למגבלות כפוף יהיה לחברות,

 לרבות, שלישיים לצדדים במגרש זכויותיו להעברת הנוגע בכל הקיבוץ מעת לעת(

  המגרש להשכרת הנוגע בכל

 לחברות קבלתושהוקצה לנקלט יתאפשרו רק לאחר  מגרשבו/או שיפוץ  בנייה 8.2

וכן יתבצעו בהתאם ובכפוף להחלטות  וקבלת אישורו של הקיבוץ מראש ובכתב

 .ולכל דין הקיבוץ בנושא בניה/שיפוץ של חברים
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 מעבר חברים בעצמאות כלכלית לחברות מלאה  9

בצע בקש לל רשאי העצמאות כלכלית, יהימסלול של קיבוץ במי שנקלט לחברות ב 9.1

 בכפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן: של חברות מלאה במסלוללחברות מעבר 

 ;למעבר לחברות מלאה )בנוסח שייקבע הקיבוץ(הגשת בקשה  9.1.1

הפניית החבר לבדיקה מחודשת של הצבירה הפנסיונית האישית שלו ועמידתו  9.1.2

 האגודות תקנותהמינימאלית המתחייבת לפי בחובת הצבירה הפנסיונית 

ות השלמת , לרבבמועד הגשת בקשת המעבר בהתייחס לגילו השיתופיות

יבוצע באמצעות גורם בדיקה מקצועי חיצוני  הצורך;החבר את החסר לפי 

 .בתיאום עם ועדת הפנסיה שימונה על ידי ועדת קליטה

ביטוחי  שלוהסדרי הסיעוד ושל  ההתפרנסות יכולת ה מחודשת שלבדיק 9.1.3

יבוצע באמצעות גורם בדיקה מקצועי חיצוני  ;החבר ומשפחתו הבריאות של 

הבדיקות בסעיפים הנ"ל יחולו וישולמו עלויות  שימונה על ידי ועדת קליטה.

 על ידי המבקשים לעבור סטטוס, ויקוזזו מתוך דמי המעבר.

 חוב לו שיש מי כי, מובהר) עמידת החבר בכל חובותיו והתחייבויותיו לקיבוץ 9.1.4

, שאינו מוסדר בהסכם מול שהוא מקור מכל הקהילתית לאגודה או לקיבוץ

 ;(מלאה לחברות עבורבקש לל יוכל לא הקיבוץ,

שייקבע על ידי הקיבוץ )לרבות לעניין פריסות  בסכוםדמי מעבר  תשלום 9.1.5

  לכללים אלה. 'א בנספחוהנחות, ככל שישנן( בסכומים המפורטים 

חתימת החבר על מסמך ו/או הסכם, לפי הנוסח שייקבע על ידי הקיבוץ  9.1.6

בשיתוף עם היועצים המקצועיים של הקיבוץ )עו"ד ורו"ח( ואשר יסדיר את 

 .השינוי בזכויותיו ובחובותיו מרגע המעבר לחברות מלאה

 בני זוג יורשו לבצע מעבר לחברות מלאה רק כיחידה אחת ולא כל אחד לחוד.  9.2

יהיה אחראי לבדוק עמידת  ,הקיבוץאו כל גוף אחר שימונה לכך על ידי  קבלה וועדת  9.3

לוועד הנדרשת מלצה הה ולגיבוש לעיל 9.1בתנאים הקבועים בסעיף המבקש 

  .עבר לחברות מלאהבצע מלהחבר בקשת בעניין  ההנהלה 

של חברים מעצמאות כלכלית לחברות מלאה שאושר על ידי ועד ההנהלה  מעבר 9.4

מבין חברי וועד ההנהלה,  2/3שבה השתתפו לפחות  בהצבעהשתתקבל  בהחלטה

  .ההנהלה ועד כך לצורך שייקבע באמצעי הקיבוץ חברי לכלל יפורסםוידווח לאסיפה 

חבר בעצמאות כלכלית שלא יעבור למסלול של חברות מלאה לא יהיה זכאי לזכויות  9.5

מכוחם כללי הקליטה ב ומעמדו בקיבוץ יהיה כמפורט כללים אלולפי  של חבר מלא

חברות בעצמאות כלכלית ההצטרפות להוראות הסכם בונקלט לחברות בקיבוץ 

  .שנחתם בינו לבין הקיבוץ

  

 :לחברות מלאה תושבי קבע שאינם חברי קיבוץ קליטת 10

בקיבוץ יפתח )הרחבה/ בית שהתקבל תושב ההרחבה ובעל זכויות בבית  שהינו נקלט  10.1

במסלול של חברות מלאה בכפוף בקיבוץ לחברות  קלטילהיהיה רשאי לבקש בירושה(, 

)וכן יחולו לגביו כל התנאים הקבועים לעיל לגבי נקלט  להתקיימות כל התנאים שלהלן



 24/12/19אושר באסיפה 

10 

 

בשינויים המתחייבים מכך שכבר יש לו זכויות בבית / מגרש בקיבוץ לעניין פטור 

  :מתשלום בגין בית/ תשתיות(

 למעבר לחברות מלאה; )בנוסח שייקבע הקיבוץ(הגשת בקשה  10.1.1

הצבירה הפנסיונית האישית שלו ועמידתו בחובת לבדיקת  נקלטההפניית  10.1.2

 נקלטה הצבירה הפנסיונית הקבועה בקיבוץ, בהתייחס לגילו, לרבות השלמת

 את החסר לפי הצורך;

ושל הסדרי הסיעוד ושל ביטוחי הבריאות של   ההתפרנסות יכולתבדיקה של   10.1.3

 ומשפחתו; נקלטה

 למסלול חברות מלאה.להתקבל דיקות הנ"ל יחולו על המבקשים עלויות הב

 לקיבוץלאגודה הקהילתית ו והתחייבויותיו חובותיו בכל נקלטה עמידת 10.1.4

 בהסכם מוסדר שאינו, שהוא מקור מכל לקיבוץ חוב לו שיש נקלט כי, מובהר)

 (;מלאה לחברות יקלטלה לבקש יוכל לא, הקיבוץ מול

בסכום שייקבע על ידי הקיבוץ )לרבות לעניין פריסות  כניסהתשלום דמי  10.1.5

 לכללים אלה.  בנספח א'והנחות, ככל שישנן( בסכומים המפורטים 

מסמך ו/או הסכם, לפי הנוסח שייקבע על ידי הקיבוץ  על נקלטה חתימת 10.1.6

בשיתוף עם היועצים המקצועיים של הקיבוץ )עו"ד ורו"ח( ואשר יסדיר את 

 .בקיבוץ מלאה לחברות קבלתוותיו מרגע השינוי בזכויותיו ובחוב

 לחברות מלאה רק כיחידה אחת ולא כל אחד לחוד.  יקלטלהבני זוג יורשו  10.1.7

וועדת קבלה  או כל גוף אחר שימונה לכך על ידי הקיבוץ, יהיה אחראי לבדוק  10.1.8

לעיל ולגיבוש ההמלצה הנדרשת  9.1בתנאים הקבועים בסעיף  נקלטעמידת ה

 לחברות מלאה.  יקלטלה נקלטהלוועד ההנהלה בעניין  בקשת 

 בהצבעה) לחברות מלאה בקיבוץ יאושר בהחלטת אסיפה חברקליטת ה 10.1.9

  .הקיבוץ בתקנון הקבועברוב  (בקלפי

 מלאה לחברות ומעבר הצטרפות הסכמי הכנת 11

לגבש הסכמים  של הקיבוץ ההנהלה וועד, יוסמך החלטה זוהקיבוץ  אסיפתלאישור  בכפוף

 מעבר הסכמי, מלאה לחברות הצטרפות הסכמי לרבות, בה מפורטיםה כלליםהליישום 

שקיבלו זכויות בית בקיבוץ  קליטה ליורשיםוהסכמי  מלאה לחברות כלכלית מעצמאות

  .הקהילתית לחברות מלאהבאגודה ולחברים 

 

  תוקף, אישור ושינוי 12

 ברוב רגיל מבין קולות המצביעים.  באסיפת הקיבוץ החלטה זו וכל שינוי בה יתקבלו

 - ף ו ס -
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 ואופן תשלום תשלומיםתעריפי  -א' נספח 

 לשון זכר כלשון נקבה

 לנקלט ₪   50,000 – כניסהדמי  .1

 :הנחות  ופריסות .2

 שנים. 4מרווחים עתידיים וחצי בתשלומים בפריסה ל חצי מהסכום ישולם  .2.1

)הזכויות בבית  שאו יור קיבוץב בחברות מלאה של חבר בן שהוא)ובן זוגו(  נקלט .2.2

 של הנחה יקבל של מי שהיה חבר בחברות מלאה במועד פטירתו, המגורים בקיבוץ(

 .הכניסה בדמי  50%

 תושבים שהםל הכניסה דמיכן ו מלאה לחברות כלכלית בעצמאות מחברות מעבר דמי .3

 : הקהילתית באגודה יםחבר םבית בהרחבה והינ ים שלבעל

 בדמי 50% של הנחה יקבל הנוהלבתוך שנתיים מיום אישור  המעבראת  שיבצע מי .3.1

 אין כפל הנחות. כניסה. /המעבר

סעיף זה רלוונטי מול רווחים עתידיים.  70%שנים,  5בפריסה ל  30% - פריסת התשלום .3.2

לתשלומים של עוברים שהם ו/או בני זוגם הם בנים של חבר בחברות מלאה או של גם 

 מי שהיה חבר בחברות מלאה במועד פטירתו.

ביום קבלת נוהל זה, שיביעו רצונם להתקבל  תושבים הגרים ביפתח –הנחה מיוחדת  .4

לחברות ברגע שתתאפשר בנייה חדשה, ותוך חודשיים מאישור  הנוהל, יוכלו לקבל הנחה 

, בכפוף לתשלום דמי קדימה ולחתימה על הצהרה שאין  2.2 כמו זו המפורטת בסעיף 

ם לקבלה לעמוד בכל הקריטריוניויצטרכו  לקבלם לחברותבתשלום התחייבות של הקיבוץ 

 מעת לעת.לחברות כפי שמפורט בנוהל הקליטה. דמי הכניסה עשויים להשתנות 

ישולם מתוך דמי הכניסה/  העזרה הדדית והצרכים המיוחדים החדשההתשלום לקרן  .5

 )החלק הנפרס שאינו תלוי רווחים( בפריסה כאמור לעיל כאשר התשלומיםמעבר וישולם 

 .יבוץבאופן יחסי )פרו ראטה( לקרן ולקיזקפו 

 

 כל הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 

 הנחה למשלמים במזומן ןתינת 

 ההנחות הסכומיםאת יהיה רשאי לעדכן  )וועד ההנהלה באישור האסיפה( הקיבוץ ,
 הנקובים לעיל, בהחלטותיו מעת לעת. ופריסות התשלומים


