
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 והל קליטה בישוב קהילתינ

 

 יישובית היכרותועדת   :1שלב 

 הינה הגוף הממונה על קידום הקליטה בישוב.  ההיכרותועדת 

 הוועדה היא הזרוע המבצעת הכפופה לוועד / מזכירות היישוב. 

 מדיניות הקליטה נקבעת בשיתוף וועד הישוב ובהתאם לחזון היישובי. 

 . היישובית ההיכרותהליך הקליטה הראשוני יבוצע מול וועדת 

 ההליך שונה מישוב לישוב.  -, מסירת מידע, שבת קליטה ועוד.. בישוב שיחת היכרות, סיור

בין מוסדית )עיין לאחר שלב ההיכרות עם הישוב, מגבשת הוועדה את המלצתה לוועדה ה
 (3שלב 

לקבל את  לאשגם היישובית יכולה להמליץ לוועדה האזורית  ההיכרותועדת   ?הידעת

המשפחה לישוב. והיה והמשפחה תרצה להמשיך את ההליך למרות ההמלצה השלילית, 

 השלבים המפורטים במסמך זה. כליהיה עליה לעבור את 

 

 אבחון :2שלב 

 המכונים הבאים: מלהפנות את בני הזוג לאבחון באחד כחלק מהליך הקליטה יש 

  02-9908662מאור :  -תאום אבחון בצרעה  - כיוונים נוספים

 04-9835373סיגל :  -תאום אבחון באורנים   

 02-9908625שרון:  –שירות לקוחות         

 03-5630529יעקב רון:   –תאום אבחון      - קינן שפי

 08-6287766בית נועם,  36שד' שז"ר  –ים בכל הארץ( )סניפ     – אדם מילוא

 03-7679256סניפים בפתח תקוה, חיפה, ירושלים, באר שבע.  אתי מסילתי          – פילת

 המועצה בלבד.התוצאות יגיעו לנציג הזוג יישא בעלות האבחון. 

ריאיון בפני לתאם מול אילנית מועד ל ההיכרותעל נציג וועדת  –במקביל להליך האבחון 
 .0שלוחה  9969111-02בטלפון:  / ilanit@hrhevron.co.ilהוועדה הבין מוסדית במייל: 

 
לא  עם הוועדה מועד הריאיון שנקבע לפנייגיע לא האבחון שלה ש: משפחה שימו לב

 .הועדה תתראיין בפני

mailto:ilanit@hrhevron.co.il


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ועדה בין מוסדית :3שלב  

 

  יש לעדכן את המשפחות להביא לריאיון: 

 ע"י שני בני הזוג מלא וחתום – שאלון למועמד 

 ולהציג ת.ז. מקור( צילום ת.ז. וספח( 

 תמונת פספורט 
 

  חובה! כל המסמכים הנ"ל 
 

ומאשרת / לא מאשרת את קבלת  ועדה המסכמת את הליך הקליטה –ועדה בין מוסדית 

 התושב לישוב

  :בוועדה משתתפים

  חברי הועדה הבין מוסדית:             יו"ר הועדה –לאה מנדל 

  אמנה       נציגי: מועצה, חט"ל, תנועה מיישבת נציג התנועה המיישבת –יהודה גרמן 

  נציג החטיבה להתיישבות –יעקב כהן   
  

  ואחד לכל הפחות. נציגי היישוב 2עד 

 בני הזוג המועמדים לקליטה 
 

 ריאיון.הללא נציג ישוב לא יתקיים 

 

 קבלת אישור הוועדה :4שלב 

ותו ציינו על גבי השאלון למועמד(, עם העתקים אישור קבלה יישלח לבני הזוג בדוא"ל )א

אך ורק אם  –ימים מיום הריאיון בפני הוועדה הבין מוסדית  14תוך  – ההיכרותלנציג ועדת 

 . 3המציאו את כל הטפסים המפורטים בשלב 

לא ניתן  מהחטיבה להתיישבות. רשותכשי הבתים לקבלת בר ואישור הועדה חשוב לר

 ללא אישור הועדה. *לגשת לקבל בר רשות

 לאחר קבלת אישור מהוועדה הבין מוסדית המשך התהליך אל מול נציגי הישוב.

 

 גדולה בהצלחהקליטה טובה ו

רשות הוא בעל רשות להשתמש במקרקעין, באופן המבדיל אותו מפולש, המשתמש במקרקעין שלא ברשות. בכך, בר  *

 מעמד בר רשות מגן על המחזיק במקרקעין מטענות של הסגת גבול

5.6.19 


