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 חברות מותנית בקיבוץ נעןנוהל 

 23.6.2020ההנהלה בישיבתו מיום  דבווע אושר 

 
 מבוא

מים את ביתם בקיבוץ  יק קיבוץ מלראות את כלל בני ובנות השואף "( הקיבוץנען )"קיבוץ  .1

ולצורך כך רואה חשיבות בשימור הקשר עם הבנים והבנות וביצירת תחושת שייכות שלהם  

 . למקום

  תהאסיפה הכללית בהחלטהמגבלות הקיימות כיום בקיבוץ למגורי קבע החליטה מפאת  .2

י"ב   כיתה  בסיום  בקיבוץ  לחברות הבנים  של  לעצור את הקבלה  14/1/2020קלפי מיום 

 "(. החלטת האסיפה)"  ל"חברות מותנית"  תםלעבור לקבלו

במהלך  עקרונות כלליים למסלול "החברות המותנית" ונקבע כי נקבעו  אסיפההת בהחלט .3

מטרת הנוהל להוות הסדר מפורט    .להגדרה יותר מפורטת של הסטטוסהקיבוץ  יפעל    2020

 . לסטטוס "החברות המותנית"

לשם הנוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים בצורה שווה ולשון   זכר  בלשוןנוהל זה נוקט  .4

 רבים ולהיפך. יחד תכלול גם לשון 

 

 החברות המותנית ותנאיה

המתקבל ל"חברות מותנית" אינו נחשב לחבר   בהחלטת האסיפה,מפורשות כפי שנקבע  .5

הקיבוץ אלא לאחר ובכפוף להשתכללות החברות המותנית לחברות מלאה בהתאם  

 .  למפורט בנוהל זה

לחברות בהתאם  במתכונת וברוב הנדרש לקבלה  " כפופה לאישור  חברות מותנית"הקבלה ל  .6

 .  לקבוע בתקנון הקיבוץ

  חברות ל  קבלהלהכללית ההצבעה והאישור של האסיפה להסרת כל ספק, מובהר, כי 

קבלה לחברות מלאה וכל תפקידה להחליף את הצורך בהצבעה חוזרת  מהווה    מותנית אינה

המהווים תנאי להשתכללות החברות המותנית  המפורטים להלן בעת התקיימות התנאים 

 לחברות מלאה.  

מסיימי המחזור של   אך ורק לבני הקיבוץ מידי שנה פתוח יהיה  יתל החברות המותנ מסלו  .7

 . בסמוך לאחר תום שנת הלימודיםמרוכז  לאישור האסיפה בשיועמדו  , אותה שנה

לפני מועד   שנים  5לפחות במצטבר שהתגורר בקיבוץ דרך קבע, מי " משמע בן קיבוץ"

חבר  בהיותו או נפטר לפחות אחד מהוריו הינו חבר קיבוץ שהקבלה לחברות המותנית, ו

   .קיבוץ

ל"חברות מותנית" )בהתאם למפורט לעיל( יקרא  בן קיבוץ, שהאסיפה הכללית תאשרו  .8

 . "בחברות מותנית בןלהלן "
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 מחברות מותנית לחברות מלאה 

התקיימות כל התנאים  מותנית בכפופה ו לחברות מלאה "חברות מותנית" השתכללות  .9

 : 45לגיל הבן בחברות מותנית הגיע  מ לא יאוחר וזאת   המצטברים כדלקמן

בקיבוץ  לא מבונה /מבונהכי יש עבורו מגרש  ,מותניתבן בחברות ל הקיבוץ הודיע .9.1

   ;המתאים למגורי קבע

 או

בקיבוץ    לא מבונה/מבונהזכויות במגרש  ה  כלאת    וקיבל לידי בן בחברות מותנית  ה

בחברות מותנית  שמדובר במספר יורשים במגרש על הבן  )ככל )רכישה/ירושה(

 (. לחברותכתנאי  במגרשלהסדיר מול שאר היורשים קבלת מלוא הזכויות  

בדיקה  לעמוד בהבן בחברות מותנית על  ,ככל שמדובר בזכאות למגרש לא מבונה .9.2

על  לחתום כלכלית שתעיד על יכולתו להקים על חשבונו בית מגורים על המגרש ו 

כל המסמכים הנדרשים לצורך עמידה בהתחייבות לבניית הבית בהתאם  

 להחלטות הקיבוץ; 

  מגורי קבע בבית עבר להתגורר  בן בחברות מותנית  ה  -ככל שמדובר במגרש מבונה   .9.3

 ; הקיבוץ  "יקבע עעד המועד שי

 יכולת פרנסה טובה ויציבה, ללא חובות לא מוסדרים.  .9.4

  הקיבוץ לפי החלטות מספקת צבירה פנסיונית בן בחברות מותנית קיימת ל .9.5

השתכללות  את הפער כתנאי ל סדירלהליו ע)במידה ואין צבירה מספקת 

 חברות(; ה

ין חוב לקיבוץ  א)ו/או מי מטעמו לרבות תאגידים בשליטתו( לבן בחברות מותנית  .9.6

 חברות(;השתכללות ה כתנאי ל)ככל שיש חוב יש להסדירו  ו/או תאגידיו 

כנדרש מחברי הקיבוץ באותה עת )כגון  הסדרת ביטוחים, תשלומים ובדיקות  .9.7

 (.  הסדרת הוראת תשלום לקיבוץ וכד'

חתימה על כל ההסכמים הנדרשים לקבלה לחברות, כגון הסכם קליטה והסכם   .9.8

הקליטה, שיחול בקיבוץ באותה  שיוך וביצוע כל התשלומים הנדרשים על פי תקנון  

 עת.  

  ות הקבוע אה מחברות  סיבות להוצמי מהבן בחברות מותנית  ה  לגבימת  לא מתקיי  .9.9

 (. 36)סעיף בתקנון הקיבוץ 

, כי מתקיימים לגבי  ועד ההנהלה של הקיבוץ )או מי שמונה על ידו לצורך כך( בכתב אישר .10

, תוך  הבן בחברות מותניתבכתב  שר  יוא הבן בחברות מותנית כל התנאים המפורטים לעיל  

יהפוך  כי הוא מעוניין לממש את החברות המלאה,   ,על ידי הקיבוץלשם כך  המועד שיקבע 

 החל מהמועד המדויק שיתואם עם הקיבוץ.    ,הבן בחברות מותנית לחבר מלא

  עד יהפוך הבן בחברות מותנית לחבר מלא  ולא ,שהיא סיבה מכל, האמור יתקיים לא

 .  המותנית החברות ליהמא  פקעת  45הגיעו לגיל 



3 
 

ההחלטות  יבקש הבן להתקבל לחברות לאחר פקיעת חברותו המותנית כאמור יחולו עליו 

 . הרלבנטית, שיחולו באותה עת בקיבוץ, לגבי קבלה לחברות במתכונת הרגילה

 

 והקצאת מגרשים לשיוך  בקיבוץזמני מדור 

זמני בקיבוץ במהלך  פתרון דיור למציאת בן בחברות מותנית רשאי לפעול מול הקיבוץ  .11

במסגרת השכרת דירות או דירות אגודה בהתאם לנוהל הקצאת  תקופת החברות המותנית  

 שיחול בקיבוץ מעת לעת.   ,דיור זמני

להסרת כל ספק, מובהר, כי על הקיבוץ לא מוטלת חובה לספק מדור לבנים בחברות  

 מותנית.  

לפי מועד קבלתם לחברות  , לשיוך מגרש להקצאת לתורבנים בחברות מותנית יצורפו  .12

 המותנית.  

יקבע על פי הגרלה   , שהתקבלו באותו מועד ,מיקומם בתור של בנים בחברות מותנית

  . שתערך בסמוך למועד הקבלה לחברות המותנית

בני קיבוץ  תהיה לפני  להסרת הספק, מובהר, כי מיקומם בתור של הבנים בחברות מותנית  

 ו/או לפני חברים לשעבר. לחברות מותנית שלא התקבלו, מכל סיבה שהיא, 

היה  י  ,שיתגורר בקיבוץ ביחד עם הבן בחברות מותנית ,בן/בת זוג של בן בחברות מותנית .13

לעניין   ל ההחלטות הרלבנטיות של הקיבוץלגביו כ ויחולו במעמד של "בר רשות" בקיבוץ 

, לרבות קבלה אישור מאת הקיבוץ לעצם המגורים בקיבוץ )ככל  זה, כפי שיהיו מעת לעת 

בהתאם לדרישת הקיבוץ,  שונים  שיידרש בהתאם להחלטות הקיבוץ(, חתימה על מסמכים  

 .  הוראה לחיוב חשבון בבנק ועודהסדרת  

 

     סל שירותיםהתנהלות כספית בקיבוץ ו

הרשאה  הסדרת בכפוף ל בן בחברות מותנית רשאי לקבל מספר "תקציב" פנימי בקיבוץ  .14

  ידי שיקבעו לכך על  בהתאם לכלליםהכל ו חברי הקיבוץ ובערבות הוריו בנק לחיוב חשבון 

 . מחלקת הכספים של הקיבוץוהנהלת הקהילה 

מניעת אפשרות לקבלת שירותים, וזאת  תגרור סגירת התקציב הפנימי ו ביטול הרשאה 

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי כל דין ו/או הסכם. 

   - " שירותים סל" .15

מהם נהנה כל מי שמתגורר   בתקציב הקהילה,מעת לעת  ויתוקצב ש ,שירותיםה .15.1

 . כגון תאורת חצר, נוי, בוסתן, תרבות, דואר, בית כנסת וכיו"בבקיבוץ, 

  שירותיםכוללים אינם הנ"ל מובהר בזאת, כי השירותים  להסרת כל ספק

 :  יהיו זכאים הבנים בחברות מותנית  להם לא כדלקמן,

אופי של ערבות הדדית )להם לא יהיו זכאים הבנים בחברות   בעלישירותים   •

  ושי  סיעוד, פנסיה"ב, תקהדדית,  ערבות, מיוחדים צרכיםמותנית(, כגון 

 ; לחג
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(  גיל רך וכו' , )חינוך חברתי מרפאת שיניים, חינוך , כגון אישייםשירותים  •

 וכד'; 

 , בית שקמה ועוד;הבוגרת, כגון בית הדרים  הלאוכלוסיי פעילויות הקשורות   •

 להצטרף בחברות מותנית שגר בקיבוץ תעמוד האפשרות    לבן ) ביטוח בריאות   •

הסדרת התשלום   תוך הבריאות שעושה הקיבוץ לחבריו  לביטוח בחירתו ל

 ;(מראש

פעילויות ו/או שירותים מיוחדים נוספים בהתאם לכפי שיקבע על ידי   •

 הנהלת הקהילה.  

להנות מהמחירים המיוחדים, הניתנים לחברים עבור שירותים, שאינם   הזכות .15.2

 מתוקצבים בתקציב הקהילה, כגון כניסה/מנוי לבריכה, שירותי ענף הרכב וכד'; 

ע"י הנהלת הקהילה  מעת לעת כן שיעוד יחיד, ₪ ל  480של חודשי סך  -" מחייה דמי" .16

ונתוני   2020בתקציב הקהילה ביחס לתקציב בהתייחס לשינויים שיחולו מעת לעת 

    .האוכלוסייה

 .  יהי מח דמי  ללא תשלום שירותיםזכאים לסל ה 21 גיל עד מותנית בחברות בנים .17

)לדוגמא   עצמאי  לאהמתגורר בקיבוץ בדיור  ,28 לגילועד  21מותנית מגיל  בחברות  ןב .18

 .  זכאי לסל השירותים ללא תשלום דמי מחייה ,מגורים בבית ההורים בקיבוץ(

  28 מעלהמתגורר בקיבוץ בדיור עצמאי או שגילו  21מעל  שגילובחברות מותנית  בן .19

     . דמי מחייה  בתשלום חייב והמתגורר בקיבוץ בין בדיור לא עצמאי ובין בדיור עצמאי 

חייב בתשלום דמי מחייה ואינו  שאינו מתגורר בקיבוץ, לא    ,21בן בחברות מותנית מעל גיל   .20

 .  שירותיםזכאי לסל ה

יישא   ,המתגורר בקיבוץ בדיור עצמאי ,להסרת כל ספק, מובהר, כי בן בחברות מותנית  .21

כגון  ,  בקיבוץ והשימוש בהבכל העלויות הכרוכות באחזקת הדירה  בנוסף לדמי המחייה גם  

 חשמל, מים וכד'.  

 

 עבודה בקיבוץ  

פני מועמדים  שיגיש מועמדותו לתפקיד/משרה בנען, יקבל עדיפות על בן בחברות מותנית  .22

ה לדרישות התפקיד בהתאם לשיקול דעתו של  שאינם חברי הקיבוץ, והכל בכפוף להתאמ

 הגורם המגייס.  

להסרת כל ספק, מובהר, כי בן בחברות מותנית שיעבוד בקיבוץ יהיה שכיר לכל דבר ועניין   .23

 )יקבל תלוש שכר(.  

 

   פתרון מחלוקות

על כל מחלוקת בין הקיבוץ לבין הבן בחברות מותנית בנוגע לחברות המותנית יחול מנגנון   .24

 פתרון הסכסוכים בין הקיבוץ לחבריו הקבוע בתקנון הקיבוץ.  
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  סמכות

שתהיה גם מוסמכת לעדכנו מעת לעת,   ,יישום נוהל זה הינו בסמכות הנהלת הקהילה .25

 . לציבור בהתאם להחלטות הקיבוץבכפוף לדיווח לועד ההנהלה ופרסום  


