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 לחברים חדשיםהקליטה  לפרויקט הרשמה תהליך

 נחשון בקיבוץ כלכלית בעצמאות

 

 כללי רקע .1
מעמד של ב לקלוט חברים חדשים הקיבוץ בכוונתלהתחדשות וצמיחה ובמסגרת מהלך זה  ופותח שערי נחשון קיבוץ .1.1

ותינתן עדיפות למי  קיבוץ לבני ורק אך מיועד הפרויקט .בקיבוץ המחנה בשטח מבונים מגרשים 18-ב עצמאות כלכלית

 (.יקט""הפרו )להלן:שהם צאצא בעדיפות ראשונה בהתאם לנוהלי הקליטה כהגדרתם להלן 

 כאמור חדשים חברים קליטת; הקיבוץ של רכיתהע בתפיסתו מרכזית מטרה מהווה, לקיבוץ חדשים חברים קליטת .1.2

 ההתיישבות יעדי את מקדמת היא; דמוגרפית ומאוזנת בריאה משגשגת, צומחת, תוססת קהילה ליצירת מסייעת

 בקרקע. הקיבוץ חברי אחיזת את ומבצרת

: הבהתאמ להלן)זו, התקבלה באסיפה הכללית ובקלפי החלטה בדבר קליטה לחברות  מטרה לממשלאפשר  בכדי .1.3

 . ("הקליטה נוהלי"

הקליטה  ועדת", היא הפרויקט במנהלת" לעת מעת שייקבעו לכללים בהתאם יבוצעו זו בהודעה המפורטים העקרונות .1.4

 .הפועל אל מהכוח הפרויקט הוצאתלהמוסמך מטעם הקיבוץ  הגורםשל הקיבוץ המהווה את 

 לנרשמים הקיבוץ ביןבהסכמים שייחתמו המחייבים בנוגע לחובות ולזכויות במסגרת הפרויקט, יוסדרו  הכללים .1.5

 . במסגרת הפרויקט המוצעוהכל מתוך מצאי המגרשים  נחשוןב םבית את ולקבועלהיקלט לחברות  םמימתאי שיימצאו

 להצטרפות המרכזיות הדרך אבני את המתאר זרימה תרשים מצורף וההצטרפות ההרשמה תהליך הבנת לצורך .1.6

 .לפרויקט

 בנחשון בנייה היתרי לקבל כיום ניתן באמצעותה אשר 1425 החלטה את וכן 1411 החלטה את אימץ נחשון קיבוץ .1.7

  אש"ח(. 200 בנקאית בסך ערבות"י + רמ מול 91% לתשלום)התחייבות  חדשים לחברים

 הראשונית ההרשמה שלב .2
 תקופת" לן:)לה 15.00 בשעה 2016.16.05ליום  ועד 2016.17.03מיום  תתאפשרההרשמה  .2.1

 "(.ההרשמה

דמי  בצירוףכהן במזכירות הקיבוץ  לעדי ולמוסרו וז להודעהלהירשם נדרשים למלא את טופס ההרשמה המצ"ב  יניםיהמעונ .2.2

  .ולא יוחזרו בסוף תקופת ההרשמה לפקודת קיבוץ נחשון יפרעו אשר ₪ 500הרשמה בסך של 

 .ההרשמה לסדרלציין כי בשלב ההרשמה הראשונית אין כל חשיבות  יש .2.3

 . נרשמים די יהיו ולא ידהמב, תונוספהרשמות  אויהיה רשאי לפתוח הרשמה  הקיבוץ .2.4

 וההערכה  האבחון שלב .3
 כללי .3.1

 ויהיולעיל  2בסעיף  כמפורט הראשונית עמידה בכללי שלב ההרשמה על הודעה קיבלואשר  נרשמים .3.1.1

 המלצתה וקבלת קליטה ועדת עם ראיון ,לעבור יידרשו ,לפרויקט ההצטרפות בתהליך להמשיך מעוניינים

כך הם  ולשם ,חשבונם על אבחון והתאמה פנסיונית ,ראשונית כלכלית התאמהו אבחון, לחברות לקבלה

 בדיקות: "להלן) הפרויקט מנהלת מהם שתדרוש שאלוניםהו בטפסיםת הפרטים והנתונים א למלאידרשו 

 . ("ההתאמה

  .יום 30על   יעלהאשר לא  זמן בפרק יתבצעהאבחון וההערכה,  שלב .3.1.2

 ופנסיונית כלכלית והתאמה אבחון .3.2

ידי  על, חשבונם על, וניתשרא כלכלית התכנות בדיקת לעבור הנרשמים ידרשו, לפרויקט להצטרפות כתנאי .3.2.1

 "(. הכלכלית ההיתכנות בדיקת)להלן: " תפנסיוני בדיקה לולהקיבוץ ואנשי המקצוע מטעמו שיכ
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בפרויקט  להשתתפותאשראי  לגיוסהמשפחה  יכולת את תבחן הראשוניתההתכנות הכלכלית  בדיקת .3.2.2

וכן למימון צרכי ט קהנדרש למימון הפרויסך ה)הנרשמים יידרשו להראות יכולות לגייס לטובת הפרויקט 

 .החיים השוטפים של הנרשמים

 קבלת לצורך הבנקאית במערכת הנהוגים הבסיסים התנאים של בחינתם את, היתר בין, תכלול הבחינה .3.2.3

, התפרנסות יכולת בחינת: רק לא אך גם, כוללים אלו תנאים. הפרויקט לצורכי הנאמדים בסכומים אשראי

 הקיבוץ של מזכותו לגרוע מבלי וזאת, פוטנציאלים ָעֵרִבים קיום, עצמי הון גובה שיעור, פנסיה קרן הפרשות

 .דעתו שיקול מיטב לפי נוספות בדיקות לדרוש

 התאמה חברתית  .3.3

, תערכנה בדיקות לבחינות התאמת המשפחה בתחומי הבריאות וההשתלבות החברתית, שייערכו על ידי ועדת הקליטה בנוסף

 .בקיבוץ. לחברות הנרשמים קבלת ענייןהמלצתה ל תיתן ראששל הקיבוץ או מי מטעמה 

 וההערכה האבחוןשלב  סיכום .3.4

 .לפרויקט הצטרפותם הליךההתאמה יהיו רשאים להמשיך את  ותבבדיק בהצלחה עמדו אשר נרשמים .3.5.1

 שלב לממצאי בהתאם לפרויקט הצטרףללא מתאימים  מצאוי וההערכה האבחוןשלב  במהלך אשר נרשמים .3.5.2

 ל כך הודעה מתאימה. , יקבלו עזה

 הקיבוץ ו/או המנהלת לא יהיו מחויבים לנמק את הסיבה לחוסר התאמתו של נרשם כלשהו לפרויקט. .3.5.3

 בפרויקט המשתתפים גיבוש שלב .4
 סדר התור  גיבוש .4.1

הקליטה תמיין את הנרשמים שעמדו בהצלחה בבדיקות ההתאמה ומסרו במועד את המקדמה והכל בהתאם  ועדת .4.1.1

 התור שנקבעו בו.   לנוהל הקליטה וסדרי

 הנרשמים תינתן עדיפות בתור לנרשם שאין לו אח או אחות החברים כבר בקיבוץ.  מבין .4.1.2

ק מבין אלה שיש להם אחים חברים,  ייקבע בהתאם לוות והןהן מבין כאלה שאין להם  ,הנרשמים בין התור סדר .4.1.3

ההורים )או הסבים, כשאין בן/ נכד חברים(  לפי העניין )הוותיק מבין ההורים/ סבים וביחיד לפי ויתקו(  מהגבוה 

 לנמוך.

 בעדיפות נרשמיםמשפחות נרשמות שונות אותו הותק, תיערך בן אותם בני משק  של/ סבים במידה ולמספר הורים   .4.1.4

 הגרלה. -דומה

 .עליו לערער/ להתייחס האפשרות תהיה ולחבריםברבים ועדת הקבלה  תפרסםגיבוש התור  לאחר .4.1.5

 .הסופי התור סדר את הקבלה ועדת תגבש הערעורים ההתייחסויות בחינת לאחר .4.1.6

יובהר כי הן זהות המשתתפים בפרויקט בפועל והן סדר בחירת המגרשים למשתתפי הפרויקט יהיה בתאם לסדר   .4.1.7

 התור כאמור לעיל.

 לסדרי בכפוף הפרויקט של המעשי השלב לקראת להתקדם רשאים יהיוכאמור  םבתנאי עמדו אשר נרשמים ורק אך .4.1.8

 .התור

 לפרויקט הצטרפות .4.2

נרשם שלא ייענה  לפרויקטהאפשרות להצטרף   המתאימים לנרשמים תינתן, והערכה האבחוןשהסתיים שלב  לאחר .4.2.1

 .שלא לקחת חלק בפרויקט  שמבקש כמי בו יראו לפרויקט צטרפותוהלהודעה בדבר 

 בו המגרש את הנרשמים ייבחרו התור לסדר בהתאם, דלעיל התור לסדר בהתאם רשימת הנרשמים את יגבש הקיבוץ  .4.2.2

 .בקיבוץ מגוריהם את ייקבעו

תנאי להצטרפות לפרויקט ובה ייבחן  המהווה)שנייה( בחירת המגרש תבוצע בדיקת התכנות כלכלית נוספת  לאחר .4.2.3

 הסדרי, תשתיות,תקורות,  הכוללות תשלום בגין:)  הקבועותהפרויקט  בעלויותהאם לנרשם היכולת הכלכלית לעמוד 

וכן לשפץ/  הספציפי הנבחר על ידו במגרש המבונה החלק בעלויות וכן(   1411-751השיפוי בגין המעבר בין החלטות 

 תנאי מהווה זו בבחינה עמידהבמגרש והכל בהתאם לתנאים הפרטניים של כל מגרש ומגרש . לבנות את בית המגורים 

  . בפרויקט בפועל להצטרפות

במזומן  ₪אלף  10,000חשבון עלויות הפרויקט בסך של  עלהינו תשלום מקדמה  לפרויקט בפועל להצטרפות נוסף נאית .4.2.4

 לפני הקבלה לחברות.

 הפרויקט של המעשיים לשלבים ההערכות שלב .5
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 להתקדם לשלביו המעשיים של הפרויקט.  להם ותציעלפי סדר התור,  לנרשמים הקליטה ועדתתפנה  הבא  בשלב .5.1

יידרשו, בין השאר, לחתום על הסכמים מפורטים לקליטה ולבנייה בקיבוץ בנוסח שייקבע על ידי הקיבוץ, לבחור   הנרשמים .5.2

 המצטרפים:" להלן) )חמישים אלף(, ₪ 50,000", סך של השלישית , בנוסף על "המקדמה ולשלםסדר התור  לפימגרש 

  ."(המעשיים לשלבים

 בין ברעהמ בגין השיפוי הסדרי עבורלשלבים המעשיים יידרשו להעמיד מקורות למימון מלוא העלויות  המצטרפים, כי יודגש .5.3

פי התחשיב שתקבע -, ניהול ותקורות וזאת עלתשתיותביתם,  רכישתהפרויקט, ובכלל זה עלויות  עבורוכן  1411-751החלטות 

 .הפרויקטלת מנה

, יתבצעו בד (5.1-5.3 בסעיפים)חלקן  אואפשרות מעשית ביותר כי החתימה על הסכמים וביצוע הפעולות כמתואר לעיל  קיימת  .5.4

 לעיל.  4בבד עם הפעולות המפורטות בסעיף 

  להתקבל הקליטה ועדתידי -על יומלצו, לעיל כאמור, התנאים בכל עמדו אשר הפרויקט של המעשיים לשלבים המצטרפים .5.5

 .הכללית האסיפה ידי על נחשון בקיבוץ לחברות

, הקליטה בנוהלי שנקבעו כללים פי על לחברות קבלה של הליך המעשיים לשלבים המצטרפים של בעניינם תקיים האסיפה .5.6

 .הפרויקט של המעשיים השלבים תחילת טרם וזאת

 .ידה על ששולם המקדמות סכום אמלו לה יוחזרו, לחברות התקבלה לא(, חלקה)או   נרשמים ומשפחת היה .5.7

 הפרויקט של המעשיים לשלבים הצטרפו שלא נרשמים לגבי משמעותהו הבנייה בקבוצת מיקום על ההודעה מתן לאחר פרישה .6
 :להלן כהגדרתם

שלא יפעלו בהתאם  או והם בחרו מגרש למגוריהם בתור, אשר ימסרו הודעת ביטול לאחר שיקבלו הודעה על מיקום נרשמים .6.1

ותשלום  הנדרשים מכוח הפרויקט ההסכמים על חתימה)לרבות להצטרפות לשלבים המעשיים של הפרויקט  להודעה

 . ההרשמה דמי להם יוחזרו לא (המקדמה השלישית

ור ו/או נרשמים שלא לעיל, יכול על נרשמים שלא יכללו בפרויקט אור מקומם בת 6.1אין האמור בסעיף  ספק הסר למען .6.2

 . ידם על נבחר)השנייה( הפרטנית יחס למגרש אשר  הנוספתיימצאו מתאימים לפרויקט לאחר בדיקת ההתכנות 

 לסיכום .7
  הזדמנות להצטרף לפרויקט  לקבלדמי הרשמה כשלב ראשון על מנת   םלולשאת טופס ההרשמה  ולהגיש למלא מוזמנים אתם .7.1

נספק לכם את המידע הדרוש  הלכומוב הקרובים בשבועותשייערך  לכנסמה הראשוני, מי שיבצע את שלב ההרש אתנזמן  אנו .7.2

 .לפרויקט הצטרפותכם לאפשרותבאשר 

 ,בברכה

  קליטה ועדת

 נחשון קיבוץ
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 'א נספח

 

 חדשים לחברים הקליטהוהצטרפות לפרויקט  הרשמהה השלמתל דרך אבני

 נחשון בקיבוץ כלכלית בעצמאות

 -ות בלבד אינו מהווה מסמך מחייבלצורכי נוחי -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת טופס [1] - םתנאים מרכזיי

דמי הרשמה בסך [ תשלום 2]הרשמה 

דמי ההרשמה לא יוחזרו גם   ₪ 500של 

  בהיעדר הצטרפות לפרויקט.

עמידה [1] :מרכזיים ותהליכים תנאים

ביצוע ע"ח [ 2] ;בתנאי השלב הקודם

אבחון והתאמה כלכלית,  והנרשמים: 

פגישה עם [ 3] ;אבחון והתאמה פנסיונית

מילוי טפסים לרבות  ועדת הקבלה

  ועדת הקליטהושאלונים לפי דרישת 

מבדקי האבחון בידה אישור על עמ[4]

  .וההתאמה

[עמידה 1]: תנאים ותהליכים מרכזיים

תשלום [ 2] ים הקודמים;בתנאי השלב

ע"ח עלויות  ₪ 10,000מקדמה בסך של 

[ מעבר בדיקת התכנות 3] הפרויקט;

 נוספת )שנייה( ביחס למגרש הנבחר

 שלב ההרשמה הראשונית

 

  האבחון וההתאמהשלב 

 יום  30שלא יעלה על פרק זמן 

 

  ובחירת המגרש ורסדר התגיבוש שלב 
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  .לעיל 5.4 בסעיף לאמור בהתאם* 

 

 

 

 'ב נספח

  

    :  תאריך

 

 

 הקליטה  ועדת : עבור

                         נחשון קיבוץ

  

 

 

 

 פרויקט הקליטה לחברים חדשיםלהרשמה  טופס

 נחשוןכלית בקיבוץ כל בעצמאות

 בקיבוץ כלכלית בעצמאות חדשים לחברים הקליטה לפרויקט להירשם מבקשים אנו .1

 .נחשון

 גם לנו יוחזרו לא אשר מיידי לפירעון ₪ 500לטופס זה דמי הרשמה בסך של  יםמצורפ .2

  .שבנדון לפרוייקט נצטרף לא אם

מאשרים כי קראנו בעיון ובכובד ראש את דברי ההסבר שצורפו לטופס זה  אנו .3

 בקיבוץ כלכלית בעצמאות חדשים לחבריםלפרויקט הקליטה  הרשמההושכותרתם  "תהליך 

 .ולנוהל הקליטה לכך אםואנו מבינים ומסכימים לאמור שם ונפעל בהת " נחשון
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 באנו על החתום:  ולראיה

 

 ___________ שם פרטי:   __________ :פרטי שם

 ___________ שם משפחה:   __________ :משפחה שם

 __________  "ל:דוא   __________  "ל:דוא

 ___________ חתימה:   __________ :חתימה

 ___________  תאריך:   __________  :תאריך

 

 

 

 


