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 18 -פרויקט הבמגרש מבונה  – והשתתפות בהון האגודה קבלה לחברות הסכם

 6201בשנת , _____בחודש , ___ ביום נחשוןשנערך ונחתם בקיבוץ 

 57-000910-0 מ.א. -   נחשון קיבוץ   בין:
 9976000מיקוד  שמשוןד.נ    

 אחד מצד   "(האגודה" או "הקיבוץ)להלן: "   

 _____________ת.ז. ,  ____________. 1              לבין:

 _____________ת.ז. ,_____________.2                                    

 ____________________עןמ                                     

  ("החברים החדשיםאו " "הנקלטיםהחברים )ביחד ולחוד להלן: "  

 מצד שני      

 ." הצדדיםיקראו, להלן, במשותף: " החברים החדשיםאו  הנקלטיםברים הקיבוץ או האגודה והח

"נוהל )להלן:  של הקיבוץ נוהלי קליטת חברים חדשיםאישרה האסיפה הכללית  2014 ובמרץ הואיל

 .(הקליטה"

 בתי אב 18יתקבלו לחברות בקיבוץ תהליך לקליטת חברים חדשים במסגרתו מקדם הקיבוץ ו והואיל

 .(הפרויקט"" )להלן:(בשטח המחנה של הקיבוץבמגרשים המצויים 

בהתאם לתנאי החברות  בקיבוץלחברות פנו לקיבוץ בבקשה להתקבל  הנקלטיםהחברים ו והואיל

המקדמיים הקבלה  עמדו בתהליכיו לאחר היום הקובע לשיוך דירותהמפורטים בהסכם זה ,

  ;שנערכו בטרם חתימת הסכם זה בוץיכפי שקבע הקהנדרשים 

ביחידת הדיור אשר לקבוע את ביתם בקיבוץ לחברים החדשים והקיבוץ מעוניין לאפשר  הואילו)(תיאום

לרבות עמידתם  בהתאם ובכפוף  לתנאים המפורטים בהסכם זהתבנה על ידם  ועל חשבונם 

 ; "(הסכם התיאום"בתנאים הקבועים בהסכם התיאום אשר ייחתם בינם לבין  הקיבוץ  )להלן: 

על החברים הנקלטים לממן על חשבונם את בניית ביתם  קיבוץפי החלטות הול והואיל(תיאום)תיאום

 ;בקיבוץ

 בדבר שיוך דירות 1366/   1411 ובכוונת הקיבוץ ליישם את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'   והואיל    

 .או כל החלטה שתחליף או תעדכן אותה

ליכי הסדר מול רשות מקרקעי ישראל דשים להוהקיבוץ מודיע כי בכוונתו להפנות את החברים הח והואיל  

לחתימה על חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה דו צדדי כחלק מהליך  ("הרשות" או ""ירמלהלן:")

חוזה הפיתוח ו/או חוזה החכירה )כמפורט בהסכם זה  1411שיוך הדירות בהתאם להחלטה 

 .("הפיתוח חוזה" או "החכירה חוזהייקראו יחדיו להלן :"

של הליך קליטת  ביצועואשר יאפשרו את הצדדים להתקשר ולהסדיר ביניהם את התנאים ברצון ו והואיל

הסדרים הנובעים מקליטה כאמור, על כל המשתמע מכך, ולחברות בקיבוץ  הנקלטיםהחברים 

 .בתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא כחלק אחד עמו.  המבוא להסכם זה .1.1

כותרות הסכם זה נועדו לצורכי נוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לצורך פרשנות ההסכם  ו/או  .1.2

 סעיף מסעיפיו.
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, ובמקרה של סתירה בין הוראות הימנוהנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד  .1.3

במקרה של סתירה בין הסכם  .זה ו ויגברו הוראות הסכםההסכם להוראות הנספחים, יכריע

 .זההעברת הזכויות להסכם ולייתר הנספחים יגבר האמור בהסכם 

  בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות הסכם החכירה ייגבר האמור בהסכם זה .1.4

 .  ובהסכם התיאום

וגובר על כל הסכמה קודמת, הסכם זה מכיל את כל ההבנות בין הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם  .1.5

משא ומתן, הצהרה, מצגת, התחייבות ו/או הסכם בין הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם, בין שאלו 

 נערכו בכתב ובין שבעל פה, בין אם במפורש ובין אם במרומז.

כמבטאות את החלטות הקיבוץ  ,ככל שניתן ,למען הסר ספק יודגש, כי הוראות הסכם זה יקראו .1.6

בכל מקום בו תהיה סתירה בין הוראות הסכם זה כי הקליטה בקיבוץ, אולם, בכל הקשור להלי

, או אם יש אלא אם נקבע בו במפורש אחרת בהסכם זהיגבר האמור  לבין החלטות הקיבוץ

 בהחלטות הקיבוץ כדי להיטיב עם החברים הנקלטים והם בחרו להחיל על עצמם החלטות אלו.

עמי נוחות וכולל זכר ונקבה, יחיד ורבים כאחד ולפי השימוש בלשון זכר ובגוף רבים נעשה מט .1.7

 העניין.

 ההסכם .2

קליטת חברים חדשים לקיבוץ מהווה מטרה יסודית ומרכזית בתפיסתו הערכית של הקיבוץ;  .2.1

 .קליטה כאמור מסייעת ליצירת קהילה חברתית צומחת, משגשגת ובריאה מבחינה דמוגרפית

 ת הקיבוץולהחלטו, הקליטה ולנוהללתקנון בהתאם לעיל ו 2.1לאור העקרונות נשוא סעיף  .2.2

"(, יקלוט האסיפה הכלליתבאסיפה הכללית של הקיבוץ )להלן: "נתקבלו , אשר הרלוונטיות

במטרה להגשים את מטרת הצמיחה הדמוגרפית , לחברות בקיבוץ הנקלטיםהחברים הקיבוץ את 

ובהתאם  ,עים בהסכם זההקבו, ובלוחות הזמניםכול, בכפוף להתקיימות כלל התנאים, ה בקיבוץ;

הסכם התחייבויותיהם בב ועמידת החברים הנקלטים, דרך לביצוע הוראות הסכם זההאבני ל

  . התיאום

הסכם  החלטות הקיבוץ ו/או בהוראותבמשתמע או במפורש צוין אחרת  םלמען הסר ספק, למעט א .2.3

כפי ותו האופן באהקיבוץ ינהג כלפי החברים החדשים  ,תיאום ו/או נספחיהםהזה ו/או הסכם 

 חברי הקיבוץ.יתר שהוא נוהג עם 

בכפוף לעמידת החברים הנקלטים בהוראות הסכם זה, יובאו החברים הנקלטים בפני האסיפה  .2.4

הכללית אשר תצביע על קבלת לחברות וככל שהם יתקבלו לחברות, הם יופנו לרמ"י לצורך תשלום 

 דמי ההיוון וחתימה על חוזה חכירה כמפורט בהסכם זה.

 

דוע לחברים הנקלטים והם מאשרים כי לצורך ההצטרפות לפרויקט וקבלתם לחברות בקיבוץ, י .2.5

ומתקבלים לחברות  התיאום והסכם ה יחול עליהם הסדר ייחודי ולפיו הם חותמים על הסכם זה

 לפיה הוראות הסכם זה בטרם החתימה על חוזה חכירה וכי ללא הסכמתם המפורשתבקיבוץ 

יגברו במקרה של סתירה על האמור בהסכם החכירה לא היתה  התיאום הסכם ההוראות ו

 מתאפשרת מראש הצטרפותם לפרויקט. 

היה ויחזרו בהם החברים החדשים מהסכמתם המפורשת כאמור לעיל וזאת בין השאר בהעלאת  .2.6

כי אז  יהווה  התיאום הסכם ה/או על וטענות בדבר היותו של הסכם החכירה גובר על הסכם זה 

ויקנה הדבר לקיבוץ ו/או את  התיאום והסכם ה ודית וחמורה של הסכם זההדבר הפרה יס

וכן  תיאוםובהסכם ה האפשרות לנקוט כנגד החברים החדשים בכל הסעדים המפורטים בהסכם זה
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   בכל סעד אחר העומד לו על פי דין..

 

  /מפסיקים תנאים מתלים .3

, ככל שלא כולם התקייםברק המתלים המפורטים להלן יחולו על הסכם זה, כך שהתנאים  .3.1

 זה לתוקף מלכתחילה:הסכם יכנס  בוצעו קודם לחתימתו,

: 

לעמידה בבדיקות ההיתכנות הכלכלית,  אישור הגוף האחראי על כך בקיבוץקבלת   .3.1.1

 .הפנסיונית והחברתית באמצעות גורמים שהקיבוץ הסמיך לשם כך

 . הקיבוץידי  על ילשיקבע  על הסכם לתיאום מגרש בנוסח  החברים החדשים יחתמו .3.1.2

לאחר כינוס האסיפה הכללית על פי תוצאות  בקיבוץלחברות  החברים החדשים יתקבלו .3.1.3

 .בקיבוץ חדשיםהצבעה כפי שנהוג ביחס לקבלת חברים 

לאחר שזה ייכנס לתוקף )היינו  המפורטים להלן יחולו על הסכם זה המפסיקיםהתנאים  .3.2

אחד מהם יבוטל  םשבהתקיי , כךלאחר התקיימות כל התנאים המלים המנויים לעיל(

 :הסכם זה  בכפוף למפורט להלן

החברים החדשים העלו טענה בכתב ו/או בעל פה שמשמעותה הינה כי במקרה של סתירה  .3.2.1

, להסכם החכירה, הוראות הסכם החכירה תיאוםהסכם ה/או בין הוראות הסכם זה ו

ה יסודית וחמורה גוברות וזאת מבלי לגרוע מהעובדה כי העלאת הטענה כאמור מהווה הפר

 של הסכם זה

הובהר לחברים החדשים, והוסכם על ידם, כי במקרה שלא יתקיים מי מהתנאים המתלים  .3.3

הכספים ששולמו על ידם  חברים החדשיםל יוחזרו על תתי סעיפיו, 3.1המפורטים לעיל בסעיף 

יום  21תוך דמי טיפול + מע"מ וזאת ב ₪ 2000לקיבוץ במסגרת הפרויקט עד לאותו המועד בניכוי 

 מעת קרות האירוע הנ"ל.  

ושלא ניתן ו/או אשר יש התחייבות להוציאן לא יוחזרו לחברים החדשים עלויות שהוצאו בפועל  .3.4

לקבל החזר בגינן כגון: אגרות, היטלים, תשלומים ליועצים שאין בהם כדי לשרת את משפחת 

ההוצאות הלן: "החברים החדשים אשר תבנה במגרש שנבחר על ידי החברים החדשים )ל

 . "(הישירות

במקרה בו בחרו החברים החדשים, מסיבה כלשהי להפסיק את חברותם בקיבוץ, וזאת בתקופה  .3.5

 יחולו לעניין זה הוראות סעיף___ להלן.מיום כניסתם לביתם החדש,  שלוש שניםשל עד 

על  שעולהבמקרה בו בחרו החברים החדשים, מסיבה כלשהי להפסיק חברותם בקיבוץ בתקופה  .3.6

מיום כניסתם לביתם החדש, יוכלו להעמיד ביתם למכירה במחירי השוק ובלבד  שלוש שנים

 נחשון ובהחלטותשהנעבר יתקבל לחברות על פי כללי הקיבוץ כפי שנקבעו בהסכם שיוך הדירות 

 .ובהתאם ובכפוף להוראות סעיף___ להלן

 

 הנקלטיםהחברים הצהרות והתחייבויות  .4

 כי:  ביחד ולחוד, בזאת, ומתחייביםמצהירים  הנקלטיםהחברים 

והם ינהגו בהתאם עליהם ומקובלים  מוסכמים הקיבוץ כהגדרתן להלן והחלטותכי תקנון הקיבוץ  .4.1

 .מעת לעת בצעוכפי שיתבהתאם לשינויים שיתקבלו בהם ו להוראותיהם

תקנון ) ונהלי הקיבוץ דבר הקליטהבההחלטה בפרט ומי ממוסדותיו של או ו/בוץ החלטות הקי .4.2
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, למעט אם , יחדיולהלןיקראו  , כפי שישתנו מעת לעת,הקיבוץ, ההחלטות האמורות ונהלי הקיבוץ

הן  , הם מבינים את משמעותם,( מוכרות להם"החלטות הקיבוץאו " "ההחלטות" :צוין אחרת

 .על פיהן ועל פי הקבוע בהסכם זה יפעלווכי במידה ויתקבלו לחברות, הם מקובלות עליהם, 

המיועד לעיון ירוכזו בתיק נפרד והן  ,מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זהץ החלטות הקיבו

ויכלול את  "(התיק לחברים הנקלטים" )להלן:אשר יימצא במזכירות הקיבוץ החברים החדשים, 

 להסכם זה. ' אכנספח ההחלטות אשר רשימתם מצורפת 

הנקלטים חברים צויים בתיק להם קראו בעיון את כל המסמכים הרלוונטיים והחלטות הקיבוץ המ .4.3

להסכם  'בכנספח  ולאחר שהסכימו לכל האמור בו חתמו על הבקשה להתקבל לחברות המצורפת

 זה.

שמולאו על הטפסים כי לא חל כל שינוי במידע אותו מסרו כחלק מהליך ההרשמה לפרויקט לרבות  .4.4

מימון לפרויקט הת מקורובעניין  לרבות ב ידם והועברו לקיבוץ כחלק מהליך ההרשמה לפרויקט

בהתאמה הם חותמים על תצהיר בדבר ו ולמחייה, המצב הפנסיוני ו/או הכלכלי של החברים,

  להסכם זה. 'גכנספח המצ"ב כחלק מהרשמתם לפרויקט הפרטים שמסרו  ואקטואליות נכונות

גוברים בכל מקרה של סתירה על  תיאוםהם מקבלים על עצמם מרצונם, כי הסכם זה והסכם ה .4.5

בהסכם החכירה ומוותרים בזאת לכל דבר ועניין, על כל טענה מכל מין וסוג, כי במקרה של  האמור

לרבות  יחולו עליהם הוראות הסכם החכירה תיאוםהסכם ה/או סתירה בין הוראות הסכם זה ו

מכירת ו/או בדבר , הכללים תיאוםבעניין של קצב הבנייה, התשלומים לקיבוץ ו/או לחברת ה

ביחידת המגורים בקיבוץ וכיוצ"ב. העלאת טענה כאמור לעיל  משמעה קיום מימוש זכויותיהם 

 . ___התנאי המפסיק המפורט בסעיף 

על כל המשתמע מכך, וכי למיטב ידיעתם, מתמלאים לגביהם כל  ,בקיבוץ ברצונם להתקבל לחברות .4.6

ו עבירה כי לא עברשנים,  18-ובכלל זה, כי גילם גדול מ ;התנאים שקבע הקיבוץ לקבלה לחברות

אין להם כל וכי  או עבירות אלו פלילית שיש עימה קלון ו/או הוגש כנגדם כתב אישום בגין עבירה 

 .או גורם אחר חוב כספי כלפי הקיבוץ

הם נשואים זה לזאת ו/או מקיימים משק בית משותף ולצורכי קבלתם לחברות לקיבוץ וחברותם  .4.7

ם יחשבו כנשואים זה לזו בהתאם להוראות כל בו, לכל דבר ועניין על כל הנובע והמשתמע מכך וה

 דין.

. יובהר, כי במקרה בו שני בני הזוגידוע ומוסכם עליהם, כי הקבלה לחברות בקיבוץ הינה קבלה של  .4.8

 יהםלחברות ויחולו עלהתקבלו כאילו לא שני בני הזוג  ולא התקבל לחברות, יחשבהזוג אחד מבני 

  .הלהסכם ז 5.4בסעיף המפורטות ההוראות הרלוונטית 

 הנקלטיםחברים להמצויים בתיק והחלטות הקיבוץ  קראו בעיון את כל המסמכים הרלוונטייםהם  .4.9

  נספח ג'(.) תמו על הבקשה להתקבל לחברותח והסכימו לכל האמור בלאחר שו

הליך נוכחיות ועתידיות, לרבות לעניין  ,בהתאם להוראות, הנחיות והחלטות הקיבוץיפעלו  .4.10

 .לוחות הזמנים ליישום הליך הקליטהמידה בע, בקיבוץ הקליטה

בית בהתאם להוראות, הנחיות והחלטות  ויפעלהקיבוץ ו/או עם בית בקיבוץ ופעולה עם  פוישת .4.11

, נוכחיות ועתידיות, לרבות לעניין עמידה בלוחות הזמנים לבניית יחידת הדיור; עמידה בקיבוץ

נויים המותרים לביצוע במסגרת בכלל והשי נתנו במסגרת בניית יחידת הדיוריבהנחיות שי

בהתאם להוראות הסכם  יקטהפרו עם בקשר שידרשו נוספים הסכמים או/ו מסמכים על ;הפרויקט

שאין בהם כדי לשנות באופן מהותי את הפרויקט ושאינם מטילים חבות  תיאוםזה והסכם ה

 יםהסכמלהלן: ") תיאוםבהסכם זה ובהסכם ה כספית על החברים הנקלטים, מעבר לאמור

. יודגש כי הפרה של הסכמים הנוספים ו/או אי חתימה עליהם במועדים שייקבעו, ("הנוספים
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תהווה הפרה של הסכם זה והקיבוץ יהא רשאי לנקוט בכל הסעדים העומדים לרשותו בהתאם 

 להסכם זה.

בלבד ואינן ניתנות ם הנן בגדר זכויות אישית לטובתהם מכוח הסכם זה הזכויות הניתנות ל .4.12

, הסכמים נוספים שייערכו בינם זה, הסכם התיאוםאלא בכפוף ובהתאם להוראות הסכם  להעברה

בו , טרם חתימתם על הסכם חכירה דו צדדי ביחס למגרש החלטות הקיבוץבהתאם לו לבין הקיבוץ

ביחס  רמ"יואף לאחר חתימתם על הסכם חכירה דו צדדי מול ייבנו את ביתם במסגרת הפרויקט 

 .כאמור למגרש

 להלן. 6.1.3כקבוע בסעיף באותם עניינים מסוימים קחו חלק בהצבעות האסיפה הכללית לא יי .4.13

 ולא יבצעו כל העברת זכויות בדירה שתבנה על חשבונם יקבעו בקיבוץ את מגורי הקבע שלהםהם  .4.14

הסכמים נוספים שייערכו בנושא אל מול  ,שאינה בהתאם להוראות הסכם זה בדירת המגורים

 .("חובת המגורים" להלן:) ,וץהחלטות הקיבוהקיבוץ 

 , במגרששתבנה על חשבונם כי בכל הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במגוריהם ביחידת הדיור .4.15

, במתחם ובקיבוץ בכלל ו/או בקשר לכל עניין אחר, לא יחולו עליהם ההגנות שיוקצה להם

 , בכל מקרה ונסיבות.חוקי הגנת הדייר לסוגיהםהקבועות ב

, ובאופן בלעדי, בכל העלויות הנובעות מחלקם בהצטרפותם לחברות לקיבוץ יישאו, ביחד ולחוד .4.16

התשתיות  , עלותעלות בניית יחידת המגוריםלרבות  ,ומקביעת מגורי הקבע שלהם בקיבוץ

ובכלל  י"לרמתשלומי מיסים והיטלים שונים; תשלומים , הציבוריות הנדרשות והתשתיות במגרש

 לרבות מנהלת הפרויקט נים אשר מלווים את הפרויקטזה דמי היוון; תשלום ליועצים השו

וכיו"ב. הכול, בהתאם להסכם  ; עלויות משפטיות("המנהלת"כהגדרתה בנוהל הקליטה )להלן: 

 מושיחתמול הגורם הממן ככל  התיאום, ההסכם שייחתם עם הקבלן והסכם שייחתם הסכםזה, 

 ועל פי החלטות הקיבוץ ועל פי כל דין. 

הן בפן ו, הן בפן הכלכלי כל הבירורים והבדיקות הנחוצות אתיועצים מקצועיים, הם ערכו, בסיוע  .4.17

ועדה המקומית לתכנון ובנייה, ולרבות, ברשם האגודות השיתופיות, ב המשפטיהמיסויי והן בפן 

אין כל בדיקה כאמור הבירור וה לאחרו ובלשכת רישום המקרקעין, וכי ברמ"יבמועצה האזורית, 

  .קבלתם לחברות בקיבוץל או הסכם, דיןכל י על פ ,מניעה חוקית

התאם בוא היום בבולכרות,   להתקבל לחברות בקיבוץ צדם, אין כל מניעה מי"רמבהתאם לנוהלי  .4.18

 .י"רממול  פרטניהסכם זה,  הסכם חכירה להוראות  ובכפוף

 

יחה בכל פעולה שהיא ובכל דרך, לרבות פת ונקטיו/או  מויזיו/או  ובצעיהנקלטים לא החברים  .4.19

בהליכים משפטיים כלשהם, אשר יהא בה כדי להפריע ו/או לעכב ו/או לבטל ו/או למנוע את ביצועו 

ובלבד שאין בכך מניעת  ,של הפרויקט ו/או עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות ו/או הפרטיות

 .הסכם זההזכויות המוקנות לחברים הנקלטים עפ"י 

 םהתחייבויותיהסכם, לכניסתם להסכם זה ולמילוי אין כל מניעה חוקית, על פי כל דין או ה .4.20

 בו. הקבועות

 קבלה לחברות בקיבוץ .5

 נערך"( הליך הקליטה" או "הליך הקבלה)להלן: "לחברות בקיבוץ  הנקלטיםהחברים הליך קבלת  .5.1

סיומו של הליך הקבלה הינו בהצבעה של האסיפה הכללית בדבר  של הקיבוץ, ועדת הקבלה בליווי

  ., בהתאם לתקנון הקיבוץחברים הנקלטיםקבלה לחברות של ה

בפני האסיפה לאישור סופי לקבלה לחברות תובא  הנקלטיםהחברים כי בקשת  ,כךתנאי מקדמי ל .5.2
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 הסף לקבלה לחברותבכל תנאי  הנקלטיםהחברים עמידת  יהא ,להלן 5.3 בסעיף, כאמור הכללית

טה, וכן בהליכי הקבלה וכן עמידה בהליך הקלינשוא הפרויקט.  והמסמכים כאמור בהסכמים

לרבות מציאתם מתאימים לחברות בקיבוץ בהתאם לבדיקת  כמפורט בהחלטה בעניין הקליטה

 . היתכנות חברתית, כלכלית ופנסיונית

בהחלטה אשר תתקבל יהא לחברות בקיבוץ,  הנקלטיםהחברים של  הצטרפותםעל אישור סופי  .5.3

 . "(לחברות הקבלהמועד " )להלן:ליו ונה בהתאם לתקנון הקיבוץשל הקיבוץ  באסיפה הכללית

 עיתוי הקבלה לחברות: .5.4

ההצבעה בעניין קבלתם לחברות של החברים הנקלטים תתבצע רק לאחר התקיימות האמור להלן 

 במלואו: 

 .התיאוםנחתם הסכם זה והסכם   .5.4.1

כל כספי הפרויקט כשם שאלה נקבעו בהסכם התיאום הופקדו בחשבון הנאמנות בהתאם להוראות  .5.5

של החברים  איכלוס המגרש בפועלהחל ממועד הקבלה לחברות ועד למועד  תיאום.הסכם ה

חופשה הנקלטים בקיבוץ, כהגדרתו להלן, יהיו החברים הנקלטים במעמד של חברים בתנאי "

יחולו על החברים הנקלטים החובות עם איכלוס המגרש בהסכם התיאום ", כמפורט מיוחדת

 להלן. 5מפורט בהסכם זה ובסעיף והזכויות הנובעים מחברותם בקיבוץ כ

מהווה  ,כאמור בהסכם זה בכלל ובסעיף זה בפרט ,אי קבלת החברים הנקלטים לחברות בקיבוץ .5.6

. 1973-החוזים, )חלק כללי(, תשל"גתנאי המתלה את קיומו של הסכם זה בהתאם להוראות חוק 

מכל סיבה  ,קיבוץל לחברותיתקבלו  לאהנקלטים  החבריםהאסיפה הכללית של הקיבוץ כי  קבעה

יום מהחלטת האסיפה  21הכספים ששולמו על ידם עד לשלב זה וזאת בתוך  להם יוחזרושהיא, 

 הכללית כנ"ל. 

 החברותתנאי  .6

תנאי יחולו לעיל,   5סעיף ות החברים הנקלטים אשר יתקבלו לחברות בקיבוץ בהתאם להוראעל 

 החברות כמפורט להלן. 

 החברות יתנא .6.1

את תקנון  עצמםעל  יםמקבלהם  לחברות,  ם, עם קבלתכי יםבמתחיי החברים החדשים .6.1.1

במועד חתימת , הקיימות בקשר עם אורחות החייםמלוא החלטות הקיבוץ הקיבוץ ואת 

 מעת לעת וכי ינהג בהתאם להן. שתתקבלנהוכפי  הסכם זה

בעצמאות כלכלית" חבר החבר החדש יתקבל לקיבוץ במסלול   הרגיל הקרוי " מסלול של  .6.1.2

להחלטות הקיבוץ, ויחולו עליו כלל ההסדרים הנובעים מכך כפי שהם מאושרים בהתאם 

  (.חברות"" ומעת לעת במוסדות הקיבוץ המוסמכים )להלן: כיום

ות הצבעה תהיה להם זכלא בהתאם לנוהל הקליטה כי ם לכך, מימסכי החברים החדשים .6.1.3

לעצם שינוי עקרונות ולרבות בנוגע  בכל הנוגע לקידום והסדרת זכויות החברים הותיקים 

 ובכלל זאת: אלו 

 .שיוך דירות .6.1.3.1

 התחייבויות עבר של הקיבוץ  לחברים הותיקים. .6.1.3.2

זכויות החברים הותיקים לפנסיה )"מינימום" כהגדרתה על ידי  .6.1.3.3

 הקיבוץ(.

 זכויות סיעודיות. .6.1.3.4

 .שיוך נכסים יצרניים  .6.1.3.5



 24.2.16קבות  אישור המתווה במזכירות מיום בע -1טיוטה 

(7) 

 

פו בהצבעה לא ישתת מסכימים כי בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברים הנקלטים .6.1.4

)מקורות ושימושים( ם בהיבטיבמסגרת אישור התקציב השנתי על חלק התקציב שעוסק 

שנוצרו מהמיסוי הפרוגרסיבי שבו החברים הנקלטים אינם שותפים אך הם יהיו שותפים 

להצבעה על מרכיב התקציב המוניציפלי. ההבחנה בין סעיפי כל אחד מסוגי התקציב 

 הינה באחריות מזכירות הקיבוץ. ( )"פרוגרסיבי" ו"מוניציפלי"

 יםחברהלהסרת ספק,  .דות הקיבוץלבחור ולהיבחר למוס םזכאי יויהחברים הנקלטים ה .6.1.5

ו להתגורר בדרך לחברות החל םרק לאחר שבנוסף לקבלתו לממש זכות זו יוכל יםנקלטה

  .ם במסגרת הפרויקטעבור שיבנהקבע  בבית 

ו לרשות , וכן לא יעמידת כוח עבודתםים הנקלטים לא יעמידו לרשות הקיבוץ אהחבר .6.1.6

  .אלא עם יוסכם אחרת הקיבוץ את הכנסותיהם מעבודתם

לקבל תקציב שוטף ו/או דמי מחיה ו/או תקציבים מכל  םזכאי ים הנקלטים לא יהיוהחבר .6.1.7

 בהחלטות כהגדרתו הביטחון רשת למנגנון בהתאם זכאות לרבות סוג שהוא מהקיבוץ

 . לעת מעת הקיבוץ

, שיוך הנכסים היצרנייםלברשימת הזכאים  יכללו/נכללים/נכללולטים לא הנק יםהחבר .6.1.8

, מפירותיהם/או ו הקיבוץ אגידית בנכסי או הקיבוץ בנכסי חלק לקבל םזכאי והייולא 

 . וככל שיוחלט הקיבוץ ידי על אחרת יוחלט אם אלא

האחזקות  היה חבר בתאגידילא והוא לא יעמדו זכויות, מכל מין וסוג,  ים הנקלטיםלחבר  .6.1.9

 . 01.01.2006של הקיבוץ, בו חברים רק מי שהיו חברי הקיבוץ ביום 

 

 את ולשלם, הקיבוץ של ההדדית העזרה בקרן חלק לקחתים מתחייב הנקלטים יםהחבר .6.1.10

, ויחולו עליהם כל כללי הקרן, תקנונה ונהליה הקיבוץ ידי על שייקבע בשיעורלקרן  םחלק

יהיו זכאים לקבלת סיוע מהקרן בהתאם   ולאחר תקופת אכשרה בת כשלוש שנים הם

 לתקנונה וכלליה.

לשלם את המס הדיפרנציאלי המושת על חברי הקיבוץ  ולא יידרש הנקלטים יםהחבר .6.1.11

 רגיל.חברות השבמסלול ה

 ויישא הנקלטים יםלחברות החבר םמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החל ממועד קבלת .6.1.12

, וכן בכל תשלום שנקבע או ייקבע ליטההק בנוהלהשונים המפורטים  התשלומיםבכל 

 , ידוע ומוסכם כי התשלומים הנ"לבעתיד כי עליו לשאת בו בהתאם להחלטות הקיבוץ

 .כפופים להחלטות האסיפה בנוגע לעדכונם מעת לעת

 םאורחות חיים שוטפי .6.2

ותק  ולצבירת ותק לצורך חישוב דמי עזיבה, ולא יצבר םזכאי יולא יהחברים הנקלטים ה .6.2.1

תשלומי " ו"דמי עזיבה", "ותק פנסיונילצורך חישוב תשלומי קצבה. לעניין זה, " פנסיוני

תקנות כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ הקבועים בכמובנם ב –" קצבה

, או כללים אחרים אשר ("הכללים")להלן:  1973 –"ג האגודות השיתופיות )חברות(, תשל

  .לעניין זה יתקבלו בעתיד

כהגדרת  ",דמי עזיבה"לא יהיו זכאים ל הנקלטיםהחברים חלטות הקיבוץ, בהתאם לה .6.2.2

החברים למען הסר ספק, . (דמי עזיבה"" המונח בדין ו/או בהחלטות הקיבוץ )להלן:

 מענק עזיבהובכלל זה על  מוותרים בזאת על זכותם לדמי עזיבה מהקיבוץ הנקלטים

  .כלליםכקבוע בומרכיב הגמל,  וקיצבה
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 ן וסוג. יבחובות הקיבוץ מכל מ יחובוים לא החברים הנקלט .6.2.3

 סוציאליים תנאים לצבירת נקלטיםה החברים התחייבות .6.3

הנקלטים מתחייבים בזאת לצבור עבורם ועבור בני משפחתם זכויות  החברים .6.3.1

גמל, חסכון אחר לטווח ארוך, ביטוחים מכל מין וסוג  קופתסוציאליות כגון פנסיה, 

ביטוחי בריאות משלימים, ביטוח אובדן כושר  ובכלל זה ביטוח בריאות ולרבות

השתכרות, ביטוחי רכוש שונים וכיו"ב, על החברים הנקלטים יהיה להציג לפי דרישה 

 דו"ח שנתי המפרט את הזכויות שנצברו בקרנות הללו. 

לזכויות כאמור  יםזכא ויהי לא החברים הנקלטיםלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .6.3.2

ור בני משפחתם על /או עבםצרכי צבירת זכויות כאמור בעבורמהקיבוץ ו/או להפרשות ל

 םבאופן בלעדי ובלבדי לצבור זכויות כאמור, וכי ה םאחראי ויהי ידי הקיבוץ, והם

בזאת על כל דרישה מכל סוג ומין, מן הקיבוץ, בקשר ישיר או עקיף לזכויות  יםמוותר

 .לעיל 6.3.1בסעיף  כאמור

  םביטוחית לרכישהתחייבות החברים הנקלטים  .6.4

מתחייבים לבטח את עצמם בביטוחים רלוונטיים ובפרט ביטוח  הנקלטיםהחברים  .6.4.1

 נקלטיםסיעודי, ביטוח "קטסטרופות" וביטוח אובדן כושר השתכרות. החברים ה

כי ברשותם הביטוחים  להסכם זה,' דכנספח גבי הטופס המצ"ב  עלמאשרים בזאת 

 ים שהעמיד לרשותם הקיבוץ.האמורים או כי הם מצטרפים להסדרים הביטוחי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקום בו לקיבוץ קיימים הסדרים ביטוחיים מחייבים  .6.4.2

להצטרף להסדרים אלו, כפי שאלו יהיו חייבים  נקלטיםלכלל החברים, יהיו החברים ה

קיימים מעת לעת, אף במידה ותנאיהם ישתנו; בכל מקום בו לקיבוץ קיימים הסדרים 

רשאים להצטרף  נקלטיםאינם מחייבים לכלל החברים, יהיו החברים הביטוחיים ש

 להסדרים אלו על פי בחירתם.

 שוטפיםתשלומים  .6.5

שונים מיסים והיטלים ה תשלומי הנקלטיםהחברים  ישלמו, העברת החזקההחל ממועד  .6.5.1

  :ובכלל זהוהוראות הדין  אשר ייקבעו מעת לעת על ידי האסיפה הכללית

  .מטה יהודהחיובי המועצה האזורית תשלום ארנונה בהתאם ל .6.5.2

 כוזבהתאם לריכל תשלום אחר בעל אופי מוניציפאלי תשלומים לוועד המקומי ו/או  .6.5.3

 . התשלומים המוניציפאליים

ויחולו עליהם כללי קיבוץ הקיימת בהחברים הנקלטים יהיו חברים בקרן לעזרה הדדית  .6.5.4

הוראות הסכם זה  , הקרןי בהתאם לנוהל חברי הקיבוץ ככל שארהקרן, תקנונה ונהליה 

  .(לרבות תקופת אכשרה בת שלוש שנים)לקבוע בנוהל הקליטה ו

הוראת קבע לחיוב חשבון  יתנוכי בהתאם לנוהלי הקיבוץ  החברים הנקלטים מתחייבים .6.5.5

 מהקיבוץ שירותים של צריכה/או ו קניותלרבות  ןמכל סוג ומי שימושבגין  שלהםהבנק 

 .הקיבוץ דרך/או ו

  פות תשלום השתת .6.6

 להנחות כדלקמן:  זכאים  הקליטה החברים הנקלטיםנוהל בהתאם להחלטה בעניין  .6.6.1

בהפחתה  בגין ההשתתפות בהון האגודה ₪ 300,000 -כ החברים הנקלטים ישלמו סך של .6.6.2

המועד לביצוע התשלום של דמי ההשתתפות  . בהתאם לקבוע בנוהל הקליטה 10%של 

י קיום האסיפה הכללית כמפורט לעיל, וללא יום לפנ 14-בהון האגודה הוא לא יאוחר מ
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 ביצוע תשלום זה, לא יובאו החברים החדשים בפני האסיפה הכללית

משפחת חברים שלפחות אחד מיחידיה הינו צאצא )כהגדרה בנוהל הקליטה( זכאים  .6.6.3

  . ההשתתפות בהון האגודהמדמי  100%של להנחה 

 שיוך נכסים יצרניים .6.7

ם, כי הכללים המפורטים והמחייבים לעניין שיוך הנקלטיהחברים ידוע ומוסכם על  .6.7.1

החלטת הקיבוץ בדבר "שיוך נכסים ורכוש לחברים" . נכסים יצרני נקבעו במסגרת 

 .2010"שיוך נכסים יצרניים" מאפריל 

סוגיות השונות כנובע מאותה החלטה, הקיבוץ ממשיך לטפל בהסדרת הידוע ומוסכם כי  .6.7.2

 .כאמור זכות הצבעה םוכי בנושאים אלו אין לחברים הנקלטי

 

 קביעת מגורי הקבע בקיבוץ .6.8

 תיאוםובהסכם ה בכפוף לעמידת החברים הנקלטים בכלל התנאים הקבועים בהסכם זה .6.8.1

, יהיו זכאים החברים הנקלטים לקבוע את מגורי הקבע שלהם ובהסכמים הנוספים

ת ללא תמורה, מגרש למטרהנקלטים  בקיבוץ. לצורך זה יעמיד הקיבוץ לרשות החברים

הרכיב אך ייתכן כי  , מצוי רכיב מבונהאשר עליו "(, המגרשמגורים בלבד )להלן: "

 להוראות והכל בכפוף המבונה הינו מיועד להריסה ואינו מאפשר במצבו מגורים בו

 יחידת", יחידת המגורים", "בית המגורים")להלן לצורכי הסכם זה:  תיאוםההסכם 

דת המגרש לרשות החברים הנקלטים לצורך "(. הכללים בדבר העמהיחידה" או "הדיור

עליו יחתמו החברים  תיאוםיקבעו בהתאם להוראות הסכם ה ,הקמת יחידת הדיור

 . קיבוץהמול הנקלטים 

, משיקולי אפשרותכי גבולות המגרש אינם סופיים וכי קיימת לחברים הנקלטים ידוע  .6.8.2

ם בזאת לכל דבר גבולות המגרש עשויים להשתנות. החברים הנקלטים מוותרי ,תכנון

, ככל שיהיה שינוי משיקולי תכנון ועניין על כל טענה בעקבות שינויי גודל המגרשים

  בגודל המגרש כאמור.

המצורף והסכם העברת הזכויות  , הסכם התיאוםהסכם זהמוסכם על הצדדים, כי  .6.8.3

לקיבוץ אין ולא תהיה את זכות המדור של החברים בקיבוץ ו יםמסדירלהסכם זה להלן, 

ויבות כלשהי כלפי החברים הנקלטים, בכל הקשור למגורים ו/או לבנייה ו/או לשיכון מח

של החברים הנקלטים בקיבוץ )לרבות החזר הוצאות בגינם(; וכי זכאותם היחידה של 

  החברים הנקלטים לקבלת דיור כלשהו בקיבוץ תקום אך ורק בקשר ליחידת הדיור

 .ברת הזכויותובהסכם הע בהסכם התיאום, כאמור בהסכם זה

 : הדיור ויחידת המגרש בחירת .6.9

חתימת הסכם זה בטרם  להחלטות הקיבוץ בהתאם נקבע בחירת מגרש סדר התור ל .6.9.1

  .או בד בבד עם חתימתם תיאוםוהסכם ה

 הבנספח ו במגרש כמפורט בחר החדשיםכאמור, החברים בתור  בהתאם למיקומם  .6.9.2

 שלהם בקיבוץ. ורי הקבעשזה ישמש להם למג " המגרש הנבחרלהסכם זה )להלן: "

 ככל ,והיחידות הבנויות עליהם בהם הבנייה זכויות המגרשים, גודל כי לחברים ידוע .6.9.3

 לגרוע או לשנות כדי בכך אין כי ,הנקלטים לחברים ידוע וכי זהה ואינ, ,קיימותו

 .הנבחר במגרש מבחירתם

 מתווה לקבלת היתרי בנייה   .6.10
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בקשר עם חתימתו על היתרי  י"רמדיניות לנוכח השינוי במכי  לחברים הנקלטים ידוע .6.10.1

קיבוץ )בנייה עבור חברים חדשים בקיבוצים והדרישה לחתימה על התחייבויות 

ומסירת ערבות בנקאית כתנאי לחתימה כאמור, אשר נכון למועד  (והחברים הנקלטים

 חתימת הסכם זה מקבלת ביטוי אשר נכון למועד חתימת הסכם זה מקבלת ביטוי

  . )"הסדר הביניים"להלן: _______מיום  1425' מקרקעי ישראל מסבהחלטת מועצת 

 ריםביידרשו החככל ויבקשו החברים הנקלטים לבצע בניה הדורשת היתר בניה  .6.10.2

או כל סכום  ₪ 200,000הנקלטים למסור לקיבוץ ערבות בנקאית עבור רמ"י בגובה של 

מקדמה על חשבון כ אשר תשמשבהתאם לנוסח המקובל על ידי רמ"י אחר כפי שיידרש 

 .הנדרשים לצורך יישום הסדר הביניים לחתום על כתבי ההתחייבות ןוכ ,דמי ההיוון

על כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי הקיבוץ  החברים הנקלטים מוותרים בזאת .6.10.3

 הקבע מגורי קביעתהיתר בניה ו/או  קבלתהתאם לאמור לעיל בו/או מי מטעמו במידה ו

 .תתאפשר לא או תתעכב

 הפרויקט מימון .6.11

 נקלטיםההחברים  ע"ימימון עלויות הפרויקט עבור החברים הנקלטים יתבצע  .6.11.1

 ובאחריותם. 

הקיבוץ יעשה כל מאמץ לסייע בקבלת הלוואות מגורמי מימון חיצוניים, אך עם זאת   .6.11.2

לא תחול על הקיבוץ כל אחריות בהקשר לקבלה או אי קבלה של מימון ע"י גורמי מימון 

 ים.חיצוני

בחובותיהם כלפי הגוף המממן ובכלל זה בהחזרי  הנקלטיםעמידת החברים  אי .6.11.3

לגוף  נקלטיםהאשר ייחתם בין החברים  להוראות ההסכם, בכפוף תהווהההלוואה, 

להפרה יסודית של הסכם זה ע"י החברים הנקלטים, בגינה תעמוד לקיבוץ המממן, 

י כל דין. במקרה זה יפעל הזכות לבטל את ההסכם על פי הוראות הסכם זה ועל פ

מחברות בקיבוץ ולפינוים מיחידת הדיור ומשטח  נקלטיםה, להוצאת החברים הקיבוץ

עפ"י הסכם זה, ובין היתר החזרת  נקלטיםהבכפוף לכל הזכויות של החברים  ,הקיבוץ

 .תיאוםה בהסכם18הכספים כמפורט 

 :לשימוש וחזקה ביחידת הדיור זכויות החברים הנקלטים   .6.12

בתנאי לקיבוץ ועמידה החברים הנקלטים קבלת וכי בכפוף ל ,ץ מצהיר ומאשרהקיבו .6.12.1

ו/או בתנאי הסכמים בתנאי הסכם העברת הזכויות  בתנאי הסכם התיאוםהסכם זה, 

הקיבוץ מכיר בזכויות החברים הנקלטים במגרש וביחידת הדיור, לרבות  הנוספים,

מערכת הזכויות דת הדיור. בזכות החזקה והשימוש של החברים הנקלטים במגרש וביחי

להסכם  ז' כנספחלהסכם העברת הזכויות המצורף והחובות הכרוכות בכך יהיו בהתאם 

שייכנס לתוקף רק עם קבלת החברים החדשים לחברות בקיבוץ ומילוי כלל  ,זה

 ם הנוספיםסכמיהבהסכם התיאום וביתר הבהסכם זה, התחייבויותיהם הקבועות 

ישנה הוראה הסותרת את הוראות הסכם העברת הזכויות  יודגש, וככל ובגוף הסכם זה

  .יגברו הוראות הסכם זה

תישמר זיקת הנאה לצורך גישה לתשתיות, תחזוקתן וביצוע ו/או למי מטעמו לקיבוץ  .6.12.2

עבודות בהן. בעת ביצוע עבודות כאמור יהיה על הקיבוץ להחזיר את מצב השטח 

ר בקשה לרישום זיקת הנאה ו/או החברים הנקלטים במתחייבים לחתום עבו לקדמותו.

התחייבות לרישום זיקת הנאה מיד עם דרישתו הראשונה של הקיבוץ לצורך הבטחת 
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 הגישה של הקיבוץ כאמור.

ידוע לחברים הנקלטים כי במידה והדבר יתאפשר תירשם הערת אזהרה לטובת הקיבוץ  .6.12.3

מכר, הורשה, )ולפיה תדרש הסכמתו מראש ובכתב לכל העברת זכויות ביחידת המגורים 

 .(שיעבוד

 

 העברת זכויות  7

תהיה מוגבלת יחידת המגורים זכויות בהאפשרותם להעביר את כי החברים הנקלטים מסכימים  7.1

            ובהסכם העברת הזכויותבהחלטות הקיבוץ מפורט בהסכם זה, בתקנון הקיבוץ, על פי ה

  .(ז' נספח )

 יהיו מחויבים כי הם כי החברים הנקלטיםמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ידוע ומוסכם  7.2

שלוש שנים לפחות במשך במסגרת הפרויקט  ביחידה הנרכשת על ידם במגורים דרך קבע בקיבוץ

ו/או השכרת  על דרך של מכר לצד ג' טרם יוכלו לפעול למימוש זכויותיהם ,סממועד האיכלו

  הדירה לצד ג'

במקרה של כי  רת שנקבעה בעניין זה,, וזאת מבלי לפגוע בכל הוראה אחמוסכם על הצדדים 7.3

( "המכירה")להלן:  7.2מכירת הזכויות ביחידת המגורים במהלך התקופה המפורטת בסעיף 

 י מוסכםוכפיצ ש"ח )מאה אלף שקלים חדשים( 100,000ישלמו החברים הנקלטים לקיבוץ סך של 

היינו  יקטהשקעתם בפרוערך החזר החברים החדשים יהיו זכאים לקבלת  כמו כן  מראש.

התשלומים בגין הפרויקט אותם שילמו החברים החדשים בפועל לקיבוץ וכן החזר בגין 

השקעותיהם ביחידת הדיור, ככל וביצעו כאלה, כאשר השקעה זו ביחידת הדיור תאמוד על ידי 

 שמאי/ מהנדס מטעם הקיבוץ. )להלן: "ההחזר"(.

הם רק לאחר שהקיבוץ יקבל מוסכם על החברים החדשים שהזכות לקבלת ההחזר תעמוד ל 7.4

 ןרים חליפיים תחתם, בניכוי חובותיהם של החברים החדשים לקיבוץ, אם קיים חוב כזה, וכבח

, ר כיסוי כל הלוואהחשירות של הקיבוץ )כגון בגין תשלומים ליועצים( ולאיהניכוי הוצאותיו  יאחר

   .ככל שקיימת כזו, שנלקחה על ידי החברים החדשים בקשר עם המגרש

יודגש, לעניין זה כי בכל מקרה המכירה תבוצע בהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין והסכם העברת  7.5

'(. למען הסר ספק הסכם העברת הזכויות יחול על החברים הנקלטים בשינויים )נספח זהזכויות 

המחויבים וכי הוראות המתייחסות רק לחברים לפני היום הקובע לא יחולו על החברים וכי בכל 

 או אי התאמה בין האמור בהסכם זה להסכם העברת הזכויות ייגבר האמור בהסכם זה.סתירה ו/

יפטור הקיבוץ את החברים  ,בכפוף לקבלת אישור הקיבוץמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  7.6

במידה והמכירה תתבצע טרם אוכלסה יחידת המגורים על ידי  ₪ 100,000הנקלטים מתשלום 

בפני הקיבוץ חברים חליפיים אשר  יציגוהחברים הנקלטים בכפוף לכך ש החברים הנקלטים

ייקחו על עצמם את כלל התחייבויות החברים הנקלטים בהסכם זה וביתר ייכנסו בנעליהם ו

 .ההסכמים שייחתמו בין החברים הנקלטים לקיבוץ

זה להסכם  'ח כנספח ,המצ"באת שטר החוב  מת הסכם זה ימסרו החברים הנקלטיםבמועד חתי 7.7

(. השטר ""השטר וא תקין, שלם וגמור על פי הוראות כל דין בסך המפורט לעיל  )להלן:כאשר ה

עד חלוף התקופה  או ברשות מי שיקבל את סמכויותיה מנהלת והוא יהא ברשותהלהנ"ל יימסר 

 או עד לביצוע המכירה לפי המאוחר .  7.2המפורטת בסעיף 

או מי שיקבל את לט מנהלת הפרויקט , תח7.2סעיף בבמידה ובוצעה המכירה בתקופה האמורה  7.8

ותעביר את התמורה לידי הקיבוץ, כשהקיבוץ יהיה רשאי לעשות שימוש  את השטרסמכויותיה 

 בתמורה שתתקבל מחילוט השטר בהתאם להחלטותיו ושיקול דעתו הבלעדי.
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 חכירההסכם מקרקעי ישראל לחתימה על לרשות  הנקלטיםהחברים הפניית  8

 טרם חידשה את החתימה על נקלטים, כי במועד חתימת הסכם זה האגודה ידוע והובהר לחברים ה

, ביחס למקרקעי הקיבוץ ובכלל זה לכלל בתי י"רממול  / הסכם חכירהחוזה תלת שנתי מתחדש

 המגורים של החברים בקיבוץ. בהתאם ידוע ומוסכם על החברים הנקלטים, כי:

ה בידי הקיבוץ להפנות את כלל חבריו בכפוף להליך שיוך הדירות בקיבוץ וכאשר תתקבל החלט 8.1

שם ל לרמ"יהחדשים, החברים , כאמור בסעיף זה, הקיבוץ מתחייב בזאת, להפנות את לרמ"י

החדשים כלפי הקיבוץ נשוא הסכם זה החברים ת בכפוף לקיום כלל חובות חתימה על הסכם חכיר

, יהיו י"רמירשמו בובכפוף לכך כי הזכויות ביחידות הדיור של החברים החדשים, כפי שאלה 

נקיות מכל זכות לטובת צד ג' ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או משכון ככל שיידרש, למעט הזכויות 

, ובלבד שהקיבוץ שחל ביחס לכלל חברי הקיבוץ כפיהשייכות לחברים החדשים עפ"י הסכם זה, 

 כאמור בסעיף זה. לרמ"יקיבל החלטה להפנות את כלל חבריו 

, על פי על ידי הקיבוץייקבע  הפרטנילחתימה על חוזה החכירה  החדשים החבריםהפניית מועד  8.2

החלטות מועצת מקרקעי חשב במכלול הנתונים הרלוונטיים, ובכלל זה בהתהחלטתו הבלעדית וב

  וכל דין אחר. י"רמוהלי נ ,ישראל

 ,י"רמהחברים החדשים מתחייבים, כי בבוא העת, בד בבד עם חתימת חוזה החכירה הפרטני עם  8.3

הגורם המממן על פי דרישתו, לרישום המשכנתא לטובת   רמ"יידאגו להמציא התחייבות של 

 מן כהגדרתו בהסכם התיאום והבנייה.מבמידה והתקשרו עם גורם מ

עד למועד חתימת חוזה החכירה הפרטני, זכויות החכירה במגרש ימשיכו ויוחזקו על ידי הקיבוץ,  8.4

עד  וזאת כפוף לזכויות החברים החדשים על פי הסכם זה, ובלרמ"יהקיבוץ  שבין  שכחלק מהסכם 

 שהקיבוץ יקבל החלטה על הפניית החברים החדשים לשם חתימה על הסכם החכירה הפרטני. 

החדשים על חוזה החברים  החדשים תתגבשנה אך ורק לאחר חתימתהחברים  זכויות הקניין של 8.5

 זה וכל דין חל.    בקשר למגרש בהתאם להוראות הסכם  י"רמחכירה פרטני מול 

ישירות או בעקיפין ו/או לקיבוץ  י"לרמלשלם  ידרשו החברים החדשיםכל התשלומים אשר  סך 8.6

ככל שתתקבל בקיבוץ החלטה על הפנית , על כל היבטיו, י"רמלצורך ביצוע ההסדר הנדרש עם 

 :להלן כאמור לחתימה על הסכם חכירה דו צדדי ,יתבצע י"לרמ החברים 

של מועצת  1366יעשה לפי החלטה  בקיבוץדירות השיוך הקיבוץ התקפות בהתאם להחלטות   8.7

  .מקרקעי ישראל

 שהיוולפיהם זכויות החברים פנימיים בש הסדרים יג הקיבוץ 1411במסגרת אימוץ החלטה  8.8

 םושלהשתתף בתלחברים חדשים ידרשו  כילא תפגענה וכן,  751חברים ביום הקובע לפי החלטה 

שבין ההנחה המגיעה להם לפי החלטה  )מי שהיו חברים ביום הקובע( ותיקיםוההפרש לחברים ה

אשר על כן ובהתאם להחלטות הקיבוץ החברים הנקלטים  .1411לבין התשלומים לפי החלטה  751

במועד חתימת הסכם זה ימסרו . ("תשלומי האיזוןלהלן: ") ₪ 65,000יידרשו לקיבוץ סך של 

זה יתווסף .  לסך בגין תשלומי האיזון ₪ 55,000בסך של החברים הנקלטים שיק ללא מועד פירעון 

   ששלמו החברים בטרם חתימת הסכם זה כדמי קדימה. 10,000התשלום בסך של 

לקראת החתימה על חוזה חכירה פרטני, -קרי ,1411החלטה השלבים המתקדמים של יישום בעת  8.9

 השבתו לרמ"י, גודהמזכויות החכירה של האגריעת המגרש על מנת שתתאפשר הקיבוץ יפעל 

בחוזה חכירה פרטני לחברים החדשים, בהתאם לכללים ולתנאים קבועים ברמ"י והקצאתו 

המלצה על הקצאת מגרש באותה העת. במקרה זה, יחתום הקיבוץ לחברים הנקלטים על הודעת 

להסכם זה לאחר קבלתם לחברות, אלא עם יידרש על ידי רמ"י שינוי  'ט כנספחהמצ"ב בנוסח 

  . הנוסח
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על כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי הקיבוץ ו/או מי בזאת  יםמוותר החברים החדשים 8.10

או כל החלטה  1411שיוך הדירות יתבצע על פי החלטה התאם לאמור לעיל במטעמו במידה ו

את ההפרש לחברים החברים החדשים לשלם  לעניין חובתוכן אחרת אותה יאמץ הקיבוץ 

בהתאם להחלטות הקיבוץ, לרבות  751מגיעה להם לפי החלטה הותיקים שבין ההנחה ה

)נספח ו' בהסכם  ויפעלו בהתאם לאותן החלטות הקיבוץ החליטהתחשיבים והמנגנונים עליהם 

 .התיאום(

 

 המחאת זכויות ומשכון 9

מפורשות בהסכם זה, זכויות החברים הנקלטים נשוא הסכם זה הינן אחרת למעט אם צוין  9.1

מוסכם בזאת,  .והן שלובות באופן בלתי נפרד מהיותם חברי קיבוץ ת להעברהאישיות ובלתי ניתנו

כי החברים הנקלטים אינם רשאים להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את התחייבויותיהם 

 לכך הסכמת הקיבוץ מראש ובכתב. ניתנהוזכויותיהם על פי הסכם זה, אלא אם 

לעיל,  8הנקלטים לבין רמ"י כמפורט בסעיף עד לחתימה על חוזה חכירה פרטני בין החברים  9.2

הנקלטים יהיו רשאים למשכן ברישום אצל רשם המשכונות ו/או אצל רשם האגודות החברים 

ות המוקנות להם בהסכם זה ובכלל זה בקשר עם המגרש לגורם את הזכויות החוזיהשיתופיות 

ים החלים עליהם על המממן אך ורק לצורך קבלת מימון לשם עמידת החברים הנקלטים בתשלומ

פי הסכם זה ו/או הסכמים נוספים אשר ייכרתו עם הקיבוץ, בכפוף להוראות ההסכם אשר ייכרת 

 בינם לבין גורם מממן כאמור; והכול, אך ורק בכפוף לקבלת אישור הקיבוץ מראש ובכתב.

 לעיל, לאחר החתימה על חוזה חכירה פרטני בין  החברים 9.2מבלי לגרוע מן האמור סעיף  9.3

הנקלטים לבין רמ"י יהיו רשאים החברים הנקלטים לשעבד את זכויותיהם הקנייניות במגרש 

 .לקבלת אישור הקיבוץ  בכפוף להסכמת רמ"י ובכפוף 

 

 תשלום מיסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים 10

הסכם על  בישראל המס לשלטונות קיימת חובה לדווח לדין בהתאםכי  לחברים הנקלטים ידוע 10.1

  זה.

על ידי  החברים חשבון על יבוצע במרוכז המיסוי בסוגיית והטיפול כי הדיווחומוסכם  ידוע  10.2

 .  כך לצורך שירותיהם את  שכר שהקיבוץ  מיסוי יועצי ובאמצעות

כל תשלום מס קיבוץ, ההחברים הנקלטים ישלמו על פי דרישת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  10.3

בקשר להסכם זה ובנוגע למגרש , מכל מין וסוג שהואו/או אגרה ו/או היטל ו/או תשלום חובה 

אגרות תשלום  ,ו/או להעמדת המגרש לרשות החברים החדשים ו/או יחידת הדיור ו/או בנייתה

לרבות תשלום דמי חכירה ו/או דמי היוון ו/או כל  ,בנייה ו/או בקשר ישיר או עקיף לפרויקט

ולרבות תשלום מס שבח, מס  ישי כלשהו,ו/או לרשות העתיקות ו/או לצד של י"לרמ תשלום אחר 

ו/או תשלומים לחברת החשמל לישראל רכישה, היטל ביוב ו/או אגרת ביוב ו/או היטל השבחה 

ולרבות תשלומים שנרשמו ו/או שיירשמו בספרי לרבות בגין חיבור המגרש לרשת החשמל,  ,בע"מ

החברים החדשים באופן  כלליות אשר יחולו על תיאוםהקיבוץ ולרבות שכ"ט יועצים ועלויות 

 מבלי לגרוע מכלל התחייבויות החברים החדשים נשוא הסכם זה.  ,בלעדי

את דמי ההיוון שידרשו בקשר  י"רמהחברים הנקלטים ישלמו מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  10.4

בהתאם  לביצוע תשלום נדחה שלהם כולל הצמדה וריבית י"רמעם הדירה, ו/או יתחייבו כלפי 

 ו/או כל דין תקף אחר. י"רמקיבוץ ולהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ו/או נוהלי להחלטות ה

. במקרה שכל חלק מדמי ההיוון ישולם על ידי הקיבוץ, יעבירו יחידי המשפחה לקיבוץ מייד את  10.5
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הסכום המתאים לכיסויו, אין באמור לעיל כדי להטיל על הקיבוץ חבות או התחייבות לשלם 

 .י"לרמל החברים לשלם את דמי ההיוון שע"י רמל

כל תשלום, הנקלטים ישלמו החברים כלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר, כי בלי לגרוע מ 10.6

על ידי רשות העתיקות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מוסמך אחר,  ,אשר יידרש, במידה ויידרש

ו/או  לההימצאות אפשרית של עתיקות במתחם, לרבות למימון ביצוע חפירות הצקשר עם ב

 בדיקה.

 : בגינה ולתשלומים ליחידת המגורים אחריות 10.7

האיכלוס שייקבע בהתאם להודעת איכלוס מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל החל ממועד  10.7.1

תהיה בידי החברים הנקלטים האחריות בלעדית לגבי  שישלח הקיבוץ לחברים החדשים

לרבות ארנונה, חשמל, מים, ותחזוקתה, ולתשלומים המתחייבים בגין הדירה, יחידת הדיור 

 ביוב וכיוצ"ב.

 שמירת תוך נעשית, לגביה והאחריות ביחידת המגורים הזכויות קבלת כי ומוסכם מובהר 10.7.2

לקיום אורחות החיים הנהוגות בקיבוץ, להחלטות הרשויות  החברים הנקלטים מחויבות

שפה וגזם, , לרבות בדבר גידול בעלי חיים, דרכי גישה וחנייה, פינוי אהמוסמכות שלו

 ומניעת רעש ומפגעים.

 ת יורשוההתנהלות מול  10.8

ו/או לרשות המקומית ו/או לוועדה החברים הנקלטים יהיו חייבים לשלם לרשויות המס  10.8.1

את כלל שומות המס לרבות המקומית לתכנון ולבנייה ו/או לכל גוף ציבורי ו/או דו מהותי 

בגין הסכם זה ככל שידרשו  והיטל השבחה מס הכנסה, מס שבח, מס מכירה ומס רכישה,

ו/או כל ובמידה וידרשו. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, במידה ותתקבל שומת מס 

הצדדים  מתחייבים להודיע על כך זה לזה מיד עם  ,בקשר להסכם זהדרישה אחרת 

)כולל( תיעשה אך ורק  /עררעד שלב השגהשלעיל קבלתה. יובהר כי כל פנייה לרשויות 

 וכזת, באמצעות הקיבוץ ועל חשבון החברים הנקלטים. בצורה מר

האם יש  ,, במידה ויהיה שלב שכזה, תחליט המנהלת/עררמובהר כי עם תום שלב ההשגה 10.8.2

 .מקום לנקוט בצעדים נוספים בקשר עם הפחתת שיעורי המס ככל שיהיו כאלה

ר למען הסר ספק, אין באמו .הצדדים מתחייבים לשתף פעולה לשם הפחתת נטל המס 10.8.3

הפחתת שיעורי המס שידרשו ככל גרום ללבסעיף זה כדי ליצור חובה כלשהי על הקיבוץ 

 לעיל.כאמור  שידרשו

 

 אחריות לנזיקין ולביטוח 11

מוסכם על הצדדים, כי בשום מקרה ונסיבות, לא יהא הקיבוץ ו אחראי לכל נזק גוף ו/או נזק  11.1

לכל צד שלישי אחר בקשר ישיר או  לרכוש ו/או בגין נזק אחר, אשר ייגרם לחברים הנקלטים ו/או

עקיף להעמדת יחידת המגורים לטובת החברים הנקלטים, ובכלל זה בקשר עם ביצוע עבודות 

  .הפיתוח והבניה

המימון שייחתם בינם לבין  הסכםידוע ומוסכם על החברים הנקלטים, כי בהתאם ובכפוף לתנאי   11.2

הסדיר פוליסות לביטוח יחידת הדיור יהא על החברים הנקלטים לככל וייחתם,  הגורם המממן,

 ולביטוח חייהם, לשביעות רצון המממן והקיבוץ ובהתאם לדרישותיהם.

 

 :שיפוי 12
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עקב מעשה או מחדל של  קיבוץשייגרם ל כל נזקבגין  הקיבוץאת וישפו  ופצי הנקלטיםהחברים 

ובמיוחד  ין היתרב, שיוציא הקיבוץ משפטיותו/או מי מטעמם ובכלל זה גם הוצאות  הנקלטיםהחברים 

לפי  בהתחייבויות םטעממי מאו ו/ הנקלטיםהחברים דת יכתוצאה מאי עמ ,תביעה של צד ג'עקב 

 )שישים( ימים ממועד קבלת פסק דין סופי וחלוט בגין הנ"ל.  60 –, וזאת לא יאוחר מ הסכם זה

 

 הפרה וביטול  13

 הפרה יסודית

שהפרתם מהווה הפרה יסודית  שהפרו הפרה יסודית את הוראות הסכם הנקלטיםהחברים  13.1

ו/או נספחיו ו/או הוראה אשר מוגדרת הפרה יסודית ולא תיקנו את  כמפורט במפורש להלן

 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בכתב מהקיבוץ בדבר קיומה של הפרה כאמור 30ההפרה תוך 

לתי לפעול בצורה בלתי חוזרת וב רשאי הקיבוץ יהיה ,("החברים הנקלטים מפרים")להלן: 

והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלבדי של הקיבוץ  מסויגת באחת או יותר מן הפעולות שלהלן

  :ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים לקיבוץ

 להשתתפות בהליך הקבלה המפרים של החברים הנקלטיםהעקרונית  םתבוטל זכאות 13.1.1

ותם ובמידה וכבר התקבלו לחברות תישלל חברותם, וכן תופסק השתתפ לחברות

יום  ולא יהיו  45אשר לא יעלה על  זמן סבירפרק בתוך הם יפונו מהקיבוץ ו ,בפרויקט

 .זכאים לקבלת מגרש בקיבוץ

 רישום כל, םבהסכמת צורך ללא, לבטל ושביקש כמי בחברים הנקלטים המפרים לראות 13.1.2

  .המדינה מרשויות רשות אצל לרבות כלשהו' ג צד אצל םלטובת שנעשתה פעולה/או ו

כמי שביקשו לבטל לאלתר, ללא צורך  בחברים הנקלטים המפריםאו לראות  לבטל 13.1.3

על נספחיו, וכתוצאה מכך להביא לסיום מיידי של  זה הסכם, באופן חד צדדי םבהסכמת

  .בקיבוץ לחברות םקליטת הליכי או של בקיבוץ םתוחבר

 

ות הקיבוץ, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בעניין הסעדים ודרכי הפעולה העומדים לרש 13.2

, 2.5מוסכם בזאת במפורש כי במידה והחברים החדשים יפרו את התחייבותם כאמור בסעיפים 

לעיל, ויעלו טענה כי הוראות הסכם החכירה גוברות במקרה של סתירה על האמור  4.5-ו 2.6

לפעול בצורה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת  רשאי הקיבוץ יהיה, תיאוםהסכם ה/או בהסכם זה ו

והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלבדי של הקיבוץ ומבלי  ו יותר מן הפעולות שלהלןבאחת א

  כדלקמן: לגרוע מכל סעד אחר הקיים לקיבוץ

החברים החדשים יידרשו לשלם לקיבוץ פיצוי מוסכם וללא צורך בהוכחת נזק בסך של  13.2.1

סכום רואים בהם  הצדדים מצהירים כי ,(שלוש מאות אלף שקלים חדשים) ₪ 300,000

. להבטחת פירעון ("המוסכם הפיצוי" להלן:)זה כתשלום סביר וראוי בנסיבות העניין 

הפיצוי המוסכם יחתמו החברים החדשים במועד החתימה על הסכם זה על שטרי חוב 

והחברים יידרשו לשלם את פיצוי המוסכם ולא יעשו כן בתוך  אשר יוצגו למימוש במידה

   יום מדרישת הקיבוץ. 30

יום ולשם כך  30יהיה רשאי לבצע מכר של הזכויות ביחידת הדיור בהתראה של  הקיבוץ 13.2.2

יעשה שימוש במכתב העזיבה וייפוי הכוח בלתי חוזר שמסרו החברים החדשים בד בבד 

 עם חתימת הסכם זה.
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 :סעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית 13.3

___________________________________________________________ 

 :אינה יסודיתפרה שה 13.4

לו הליכי בירור וטיפול כפי סעיפי ההסכם יחויתר הצדדים מסכימים כי בכל הנוגע להפרת 

על ו, בהתאם לתקנון הקיבוץ וההחלטות אשר התקבלו כדין וג ביחס לשאר חברי הקיבוץשנה

 .פיו

דיהם הודעה חתומה על י ,במועד החתימה על הסכם זההקיבוץ  החברים הנקלטים  יפקידו בידי 13.5

 ,לעיל"(. הודעה זו תכנס לתוקפה, בהתאם להוראות מכתב עזיבה" בדבר עזיבת הקיבוץ )להלן:

הפרו הפרה יסודית את החוזה עם הגורם  (א)מההוראות כדלקמן: שהתרחשה אחת לא וככל 

לא ביצעו את  (ב)וכתוצאה מכך פעל האחרון למימוש זכויותיהם ביחידת המגורים המממן 

הפרו הפרה  (ג)והפרט לא שילמו את דמי ההיוון בהתאם לדרישתו מול רמ"י הפעולות הנדרשות 

העלו טענה כי הסכם החכירה גובר במקרה  (ד); תיאוםיסודית של הסכם התיאום עם חברת ה

אין ברשותם את המימון הנדרש  (ה) תיאוםשל סתירה על הסכם הקבלה לחברות ו/או הסכם ה

בפרק לא התקבל היתר בנייה  [ו' ה והסכם התיאוםבהסכם זלצורך עמידה בהתחייבויותיהם 

 -חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בניה  6חודש ממועד חתימת הסכם זה או  12הזמן של 

, ככל והחברים החדשים זקוקים להיתר בנייה, על מנת לקבוע את לפי המאוחר מביניהם

מגוריהם ביחידת מגוריהם ביחידת המגורים, ויובהר ככל והחברים החדשים יקבעו את 

 .בניה הכרוכה בהיתר בנייה לא תחול הוראה זו המגורים אף ללא ביצוע

במועד חתימת הסכם זה החברים הנקלטים יחתמו על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת הקיבוץ ובאי  13.6

מייפים את כוחו של הקיבוץ לפעול בשמם ובמקומם לצורך ביצוע הפעולות  במסגרתו הם כוחו 

. קט ו/או לאור הפסקת חברותםביטול השתתפות החברים הנקלטים בפרויבמסגרת הנדרשות 

 נוסח של ייפוי הכוח לחתימת החברים הנקלטים. 'יכנספח מצ"ב 

הנקלטים בזאת, כי במקרה של הפסקת חברותם של החברים הנקלטים החברים מוסכם על  13.7

סכם זה ו/או ועקב כך פינויים מהקיבוץ ו/או מהמגרש ומיחידת הדיור, בהתאם להוראות ה

לא לפי העניין, לבין הגורם המממן  , ככל שייחתם,בהתאם להוראות ההסכם אשר ייחתם בינם

יהיו הם מוגנים וכן לא יהיו מוגנים כל מי שיחזיק מטעמם בפועל, מכל סיבה שהיא, במגרש 

לחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(,  33ו/או ביחידת הדיור, כולם או חלקם, לפי הוראות סעיף 

א'  86, לפי סעיף 1967 –לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז  39 -ו 38, לפי הסעיפים 1972 –של"ב ת

או לפי כל דין אחר המאפשר התנאה על הוראות  1980 –לפקודת פשיטת הרגל )נ"ח(, תש"ם 

ו/או מי שיחזיק מטעמם במגרש ו/או ביחידת הדיור,  הנקלטיםהחברים החוקים הנ"ל. לפיכך, 

כולם או חלקם, לא יוכל להיות לדיירים במגרש ו/או ביחידת הדיור בעת מכל סיבה שהיא, 

ולאחר הוצאתם מן הקיבוץ ו/או המגרש ו/או יחידת הדיור, וכן לא יהיו זכאים למקום מגורים 

הנקלטים יהיו אחראיים לפינויים של המגרש . החברים בקיבוץ חלופי או לסידור חלופי אחר

, וזאת בתוך פרק נויים מכל אדם וחפץ בעת פינויים כאמורויחידת הדיור ומסירתם לקיבוץ פ

  . יום 45אשר לא יעלה על  זמן סביר

הנקלטים בזאת, כי במקרה של פינויים מהקיבוץ ו/או מהמגרש ומיחידת החברים מוסכם על  13.8

הדיור, בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות ההסכמים כהגדרתם לעיל לא יהיו 

 . 1967 –( לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 3)ב()1ב81וראת סעיף הם מוגנים לפי ה

ברורות והובהרו להם  הללו סעיפיםהמשמעויות הנקלטים מצהירים בזאת, כי החברים  13.9

 מפורשות.

מפרים ו/או לא התקבלו לחברות  נקלטיםחברים במקרה בו תבוטל השתתפותם בפרויקט של  13.10
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במקומם ולחברים חברים נקלטים אחרים רשאי להחליט אם להתקשר עם  הקיבוץבקיבוץ יהא 

נקלטים מפרים לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם הפרויקט, למעט בכל 

סכם לה על סעיפי המשנה שבו כאמור  10 לסעיףהנוגע להחזר כספים המגיעים להם בהתאם 

 .תיאום הבניה

 הקיבוץ עזיבתזכויות החברים החדשים בעת  14

 טרם מכל סיבה שהיא יבוטל והסכם זה במידהכי  ומוסכם ידוע, 13סעיף  מבלי לפגוע בכלליות 14.1

החברים הסכם זה יבוטל לאחר ששל החברים הנקלטים או במקרה ש לחברות קבלתם

החברים זכאים יהיו  טרם מועד האכלוס כהגדרתו בהסכם זהוהתקבלו לחברות  הנקלטים

והסכם העברת הזכויות )נספח  ,בלבד בהסכם התיאום שנקבעכספי החזר הלקבלת ה הנקלטים

  .יבוטל(  ז'

בקיבוץ לחברות  החברים החדשים קבלת לאחריבוטל  והסכם זה, במידהידוע ומוסכם כי  14.2

התחייבו החברים  בהם הקבועים בהסכמיםולאחר מועד האכלוס ותשלום מלוא הכספים 

ים החדשים במסגרת הסכמי הפרויקט לרבות הסכם זה, הסכם התיאום וההסכמים הנוספ

 בהסדרכל התנאים והכללים כמפורט  במגרש החברים החדשים זכויות לעניין יחולושנכרתו 

 לחבר שפקעה חברותו / עזב את הקיבוץ בקשר הזכויות העברת ובהסכם הדירות שיוך ליישום

 .המהווה חלק מההחלטות בתיק לחברים

בקיבוץ ות בנוסף מוסכם כי במקרה של סיום ההסכם לאחר קבלת החברים החדשים לחבר 14.3

זכאים לקבלת כל תמורה נוספת/חלופית  יהיולא החברים החדשים ו ולאחר מועד האיכלוס 

 .למעט הסך שיקבלו בגין העברת זכויותיהם כאמור מהקיבוץ

תתבצע  14.3 -14.2 של סיום ההסכם כקבוע בסעיפים , במקרה למען הסר ספק יובהר כי  14.4

 יחולו במקרה זה ולוש שנים ממועד האיכלוס ש עברוהעברת זכויות לצד ג' במגרש אף אם טרם 

  .7.2-7.6 הוראות סעיףאף 

 משפטיים הליכים מנקיטת להימנעות התחייבות 15

מי מטעמו מקיים בתחומי היישוב  אושהקיבוץ  להםכי ידוע  מאשרים החברים הנקלטים 15.1

שונים.  מפגעיםמגוונות, וכי פעילויות אלה כרוכות לעתים ביצירת  עסקיותפעילויות 

 לא וכי הקיבוץ של אלה לפעולות בעתיד יתנגדו לא כי מתחייבים החברים הנקלטים

, ככל שייעשו תן, לרבות הרחבאלה פעולות עם בקשר תביעה או טענה כל להם תהייה

 מחוץ לאזור המיועד למגורים בהתאם לתוכנית הקיבוץ.

חברים  של ליישוב לקליטה פועלהקיבוץ ידוע להם שכי  החברים נקלטים מצהירים  15.2

כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהם,  להםנוספים לשטח הקיבוץ, ולא תהיה 

בהסכם שונה  ים הללוט, והקיבוץ יהיה רשאי להתקשר אם הנקלבקשר לקליטה האמורה

 ואין ולא תהיה להם כל טענה בעניין זה..מהסכם זה 

 הסדרים, החלטות כנגד משפטי הליך כלב ינקטו לא כי מתחייבים החברים הנקלטים 15.3

  להסכם זה. בהקשר שנתקבלו מוסדותיו/או ו הקיבוץ של תקנונים/או ו

 

 יישוב מחלוקות  16

ביחס להסכם זה לרבות נספחיו יובאו חילוקי דעות בין הצדדים, אם יהיו כאלה, כל  16.1

חברתי מטעם הקיבוץ בראשות מנהל הקהילה בו יהיו חברים עוד שני תחילה בפני צוות 

"(, שתפקידו יהא לנסות ולפתור, על בסיס הצוות" )להלן:נהלת הפרויקטנציגים מטעם מ

כאמור. הליך פתרון המחלוקת בפני הצוות שיתעוררו של הידברות, את המחלוקות 
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 )שלושים( ימים מיום פניית מי מבין הצדדים לצוות.  30-סתיים תוך לא יאוחר מי

בורר  ורק לבוררות בפנימסרו אך ימחלוקות אשר לא יוסדרו בהסכמה בפני הצוות,  16.2

 "(. הבורר, על ידי רשם האגודות השיתופיות )להלן: "שימונה בהסכמה ובהיעדרה ימונה

( ימים מיום העברת המחלוקת שישים) 60כריע בחילוקי הדעות ככל הניתן תוך הבורר י 16.3

ועל הבוררות המנוהלת סדרי עליו לבוררות, וזאת בהתאם לדין המהותי, אך מבלי שיחולו 

 ודיני הראיות. הדין

תהא סופית ותחייב את כל הצדדים כאילו פסקו והכרעתו הא מחויב לנמק את הבורר י 16.4

 הוסכמה על ידם במפורש.

  .1968 –סעיף זה מהווה הסכם בוררות, כהגדרת המונח בחוק הבוררות התשכ"ח  16.5

 

 שונות 17

יבוץ עובר אין בהוראות הסכם זה ו/או נספחיו כדי לגרוע מזכויות כלשהן שהיו קיימות לק .14.1

 לחתימתו ו/או כל זכות השמורה לקיבוץ על פי כל דין.

כל ויתור או גריעה של זכות כלשהי מכוח הסכם זה ו/או נספחיו תיעשה בכתב בלבד  .14.2

 ובחתימת הצדדים.

כהגדרת לעיל ו/או ההסכמים בהתאם להוראות הסכם אי נקיטת צעד כלשהו מצד הקיבוץ  .14.3

המפורטת בהסכם זה ו/או שהי לזכות כבוץ לו/או השתק בטענת הקי לא יהווה ויתור

 בהוראות כל דין.

 כל שינוי ו/או תיקון של הסכם זה ייעשה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים. .14.4

 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה ונספחיו תהיינה כמפורט בכותרת להסכם זה. הודעות  .14.5

נתקבלה אצל לצדדים תתבצענה בדואר רשום או במסירה אישית, וכל הודעה תיחשב ש

 שעות ממועד משלוח ההודעה. 72הצד השני תוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

_______________  _________________  __________________ 

 קיבוץ                     הנקלטהחבר           נקלטהחבר  ה     

  

 

 



 24.2.16קבות  אישור המתווה במזכירות מיום בע -1טיוטה 

(19) 

 

 

 

 

 טרם הוכנו/צורפו-יקט שכונת לטרון ד'פרו נחשוןהסכם קבלה לחברות בקיבוץ  נספחים שימתר

המצויה בתיק לחברים הנקלטים במזכירות  םרשימת ההחלטות והמסמכים הרלבנטיי .א

  (;4.2הקיבוץ )סעיף 

  (;4.3בקשה להתקבל לחברות )סעיף  .ב

תצהיר המאשר את נכונות הפרטים וההצהרות שמסרו החברים הנקלטים בשלב ההרשמה  .ג

 ; (4.4לפרויקט )סעיף 

 ; (6.4.1לרכישת ביטוחים )סעיף  התחייבות .ד

 (.6.9.2סעיף )אישור בחירת המגרש   .ה

  ; (6.11.3סעיף )הודעה על הפסקת חברות  .ו

 (;6.12.1העברת הזכויות )סעיף הסכם  .ז

 ;(7.5שטר חוב )סעיף  .ח

 (8.9סעיף )הודעת הפניה  .ט

 (13.6ייפוי כוח בלתי חוזר סעיף ) .י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


