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 -נחשון-

 כללים ואבני דרך לקראת כניסה לפרויקט קליטה ובנייה )צמיחה דמוגרפית(

 (מזכירותאישור )ל

 רקע .1

בתי אב במגרשים מבונים בשטח  18של לחברות פרויקט של קבלה קיבוץ נחשון מקדם  .1.1
 (."הפרויקט"המחנה בקיבוץ )להלן: 

פות בפרויקט יהיה כשסדר התור להשתתהקיבוץ, לבני אך ורק המגרשים הנ"ל מיועדים  .1.2
  בהתאם להחלטות הקיבוץ

טרם קביעת סדר התור הסופי יפרסם הקיבוץ את סדר התור ברבים ולחברים תינתן  .1.3
 אפשרות להתייחס/ לערער עליו

 וועדת קליטה.פרויקט ינוהל על ידי ה .1.4

 

 הרשמה לפרויקט ושיטת עבודה .2

 אישור הפרויקט במזכירות .2.1

 ת הרשמה.הצגת הפרויקט לציבור המתעניינים ופתיח .2.2

  יוחזרו. , שלא₪ 500מילוי טופס הרשמה+ דמי הרשמה בסך  -הודעה על פתיחת הרשמה .2.3

להלן.  5מובהר כי הסכומים הכוללים לתשלום לקיבוץ בגין הפרויקט מפורטים בסעיף  .2.4
המצטרף לפרויקט יידרש להמציא את מלוא הסכומים האמורים לחשבון נאמנות 

בוץ לאחר קבלתו לחברות. במידה והמצטרף לא שיפתח טרם קבלתו לחברות ויועבר לקי
 יתקבל לחברות, יוחזר הסכום במלואו.

 גמר הרשמה . .2.5

  

 שלב הערכה והגיבוש .3

הצגת מקורות בסך מינימאלי שייקבע להשתתפות )ראשונית  כלכליתבחינת היתכנות  .3.1
מעבר  -ראיון עם ועדת קליטה וקבלת המלצתה לקבלה לחברות וכן  פנסיוניתו (בפרויקט

 פרויקט.השתתפות בלהמשך הינו תנאי  הנ"ל לחה של המבחניםבהצ

יוזמנו להמשך השתתפות בפרויקט הנ"ל בדיקות הנרשמים שימצאו מתאימים לפי  .3.2
 ויגובש לגביהם סדר התור להשתתפות בפרויקט 

 עלויות המבונהולגבי כל מגרש יוצגו  בהתאם לנוהל הקליטה תבוצע בחירת המגרשים .3.3
לאחר בחירת המגרש תבוצע בדיקת ה טבלה מצורפת(. והתשלומים הנוספים )רא

האם לנרשם ובה ייבחן פרויקט ל להצטרפותהתכנות כלכלית נוספת המהווה תנאי 
והכל  היכולת הכלכלית לעמוד בערך המבונה וכן לשפץ/ לבנות את בית המגורים במגרש

  . בהתאם לתנאים הפרטניים של כל מגרש ומגרש

רק  -אין תזוזת מגרשים -בבחינות הסף המצוינות לעיל / שאינה עומדתמשפחה שפורשת .3.4
תחשיב  וכיוב'(. 19)היינו נרשם מס' המגרש שמתפנה פנוי. מוצע לנרשם הבא לפי התור 

איננו  התחשיברסום כללים אלו מצורף כנספח ______. עלויות לכל מגרש נכון למועד פ
 מצורף בזה כנספח א'.   .כולל אגרות, מיסים והיטלים

 

 ות לשלבים המעשיים:הערכ .4

  .ים הקודמיםעמידה בתנאי השלב .4.1

רים את כללי החברות בקיבוץ וכללי העמדת יחתימה על הסכמים מול הקיבוץ המסד .4.2
 והבנייה.המגרש 

 והפקדת הכספים הנדרשים בנאמנות.גיוס המימון  .4.3

 קיום אסיפה והצבעה בקלפי על הקבלה לחברות. .4.4

 העברת התשלומים מחשבון הנאמנות לקיבוץ. .4.5
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 תשלומים .5
דעתו של במזומן )ו/ או בהסדר להנחת התשלומים המפורטים להלן יבוצעו להלן 

 :(הקיבוץ

"ח נאמנות. תשלום אש 60 -כ  751/1411תשלום ראשון ע"ח טבלת האיזונים עקב מעבר   .5.1
 מיידי .

 לקרן תשתיות. אש"ח 150בסך קבוע של  -תשתיות .5.2

בהתאם למחיר של כל בית על פי מה שייבחר  דירות.השיוך  על פי שמאות -לקיבוץ -מבונה .5.3
 כנספח א'.המצטרף . רשימת הבתים מצורפת 

  תקורות  אש"ח 12 סכום קבוע של .5.4
 

 

 קבלת החזקה במגרש .6

החברים יעמדו  והתנאי הוא שכל קה הינה על תנאי ז, מסירת החכל מגרש בהתאם למצבו .6.1
 .לאישורבין היתר, בלוחות הזמנים 

  פרטנית.  –בנה על פי מצב איוש המגרש בפועל לוח זמנים לקבלת חזקה יי .6.2

 איכלוס המגרש יהיה בהתאם ללוחות הזמנים הבאים:  .6.3

 בתוך עד שנה מקבלת החזקה במגרש -שיפוץ החלק המבונה במגרש .6.3.1

 .כלוסועד הא -מקבלת חזקה לכל היותר תוך שנתייםבנייה חדשה מגרש ב .6.3.2

 לת החזקה.בימים מק 30וך תב -מעבר למגרש ללא ביצוע שיפוץ/ בנייה .6.3.3

 

הנרשמים לפרויקט עוד טרם קבלתם מול  שייחתמו לעיל יעוגן בהסכמיםזמנים הלוח   .6.4
 )ביטול העיסקה והחברות( . סנקציותואי עמידה בו יגרור  לחברות

 .בנחשון פרטיתהבנייה הפעולת בניה במגרש יתבצעו בהתאם לכללי  .6.5
 

 במגרש שימוש הגבלת .7

לטים לא יהיו זכאים להשכיר את הדירה לצד הנק -שנים מאיכלוס המגרש 3של  הבתקופ .7.1
ג' והדירה תשמש את הנקלטים אך ורק לצרכי מגוריהם )לרבות שיפוץ/ בניית הבית ככל 

 והדבר יידרש( 

לא ניתן למכור אלא רק ערך ההשקעות שנים מאיכלוס המגרש  3בנוסף בתקופה של  .7.2
 .אישיות מיוחדותזאת בנסיבות  בחזרה + סמכות מזכירות לפנים משורת הדין לאפשר

 
 1425לתשומת לב כי בקשה להיתר בנייה כרוכה בחתימה על התחייבות בהתאם להחלטה *

 .אש"ח 200בסך בנקאית של רמ"י ומתן ערבות 
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 בלבד אבני דרך ולוחות זמנים משוערים .8

 אבן הדרך מועד

 אישור המתווה בועדת הקליטה פברואראמצע 

 אישור המתווה במזכירות  סוף פברואר

 –אמצע מרץ 
 אמצע מאי

+ סיור במגרשי הפרויקט ופירוט עלויות לגבי כל מפורטכנס + יום 60הרשמה למשך  
 מגרש

 [ לגבי כל מגרש טרם הסיור)תיק( נתונים היש להכין את] 

 על מועד הסיור תפורסם הודעה נפרדת 

 

 פנסיונית וחברתית כלכליתביצוע בדיקות התכנות  2016יוני 

   ומתן זמן ערעור סדר התורפירסום רשימת הנרשמים על ידי ועדת הקליטה+  גיבוש 2016יולי 

 גיבוש סדר התור הסופי ובחירת מגרשים בהתאם לסדר התור.  

ביצוע בדיקת התכנות כלכלית ספציפית של הנרשם לגבי המגרש הנבחר בהתאם  
 לעלויותיו הפרטניות.

 חתימה על הסכמי הפרויקט 

 ברות בכפוף לתשלום מלוא תשלומי הפרויקטקבלה לח 2016אוגוסט 

בכל  קבלת החזקה במגרש המבונה כל מגרש בהתאם למצבו ייקבע בהסכם התיאום 
 עד שנתיים.בתוך מקרה 

 


