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של משפחות חברים שבנו ת ומתווה למימוש דירבקשר להחלטת הנהלת הקהילה  הנדון:
 לנען חוזרותבשכונת הכדורגל ולא 

 [13.8.19 מיום ההנהלה בישיבת אושר]

 רקע .1

  קיימות כמה משפחות שבנו בשכונת הכדורגל ואשר שובן לנען מתעכב . .1.1

ת לשוב לקיבוץ, ומתכוונשאותן משפחות אינן  הנחת העבודה שבבסיס מתווה זה הינה  .1.2

יש לתת ופוקעת חברותן ובמצב דברים זה חופשתן הקיבוץ איננו מתכוון להאריך את 

 .הןפתרון לנושא בית מגורי

 זכויות בבית המגורים .2

גייס הכספים חברי שכונת הכדורגל , חתמו על הסכם שיוך "מקוצר" שנועד לאפשר להם ל .2.1

  הנדרשים לצרכי מימון הבנייה.

השאר "...לנקוט במהלכי הסיחור וההורשה ההסכם קובע כי יהיו החותמים רשאים, בין  .2.2

 הבסיסיים בלבד וכדלקמן:

אפשרות למכירת הבית, לצד ג', שיתקבל לחברות בקיבוץ, כפוף לזכות סירוב  .א

]הציטוטים מתוך  יקבעו".ראשונה לקיבוץ או למי מטעמו, כפוף לנוהלים מפורטים ש

 (.חתמו המשפחותנספח א' של נספח ה' להסכם התיאום והניהול שעליו 

, במסגרת פרק 12/6/09 -אושר בקלפי ב עקרונות לשיוך דירות""-במסגרת החלטות נען .2.3

 '.חד' ועד  בתתי הפרקים" נקבעו שורה של כללים עקרונות הסיחור וההורשה"

במסגרת  המשפחותחתמו סף על הכללים שעליהם בנו -נקבעובמסגרת תת פרקים אלו  .2.4

 בין השאר הדברים הבאים: -נספח א' הנ"ל

שייקבעו באמצעות שמאי מוסכם על פי עקרונות השמאות  -כללי קביעת מחיר .2.4.1

 המקובלים.

 חובת הסדרתם מראש של חובות המוכר לקיבוץ ככל וקיימים. .2.4.2

הסירוב הראשונה השמורה אופן התנהלות למקרה בו הקיבוץ לא מממש את זכות  .2.4.3

להתקבל לחברות כחלק  -כמובן -היינו אופן המכר לצד ג' שאיננו חבר נען ]אך חייב -לו

 מעסקת המכר[.

משלימים לביצוע מימוש דירות )מכר( על ידי  לאורך השנים שקדו מוסדות נען על גיבוש נוהלים .3

 אושרו. טרם , אך נוהלים אלו יורשים ועוזבים

ומכוח הקבוע בהסכמי  ( עבור כלל חברי נען"נורמטיביים"עד לגיבושם של כללים כלליים ) .4

 להלן: המתווה כמפורטחלופות במסגרת המכר המקוצרים, מוצע לפעול ולגבש 

 ברות פוקעת בכל מקרה(הח-)מוזכר האפשרויות הקיימות: .5

  הותרת הדירה ריקה למשך ארבע שנות המתנה )כקבוע בהסכמים(. הדירה לא תושכר. .5.1

  פידיון ערך הבנייה ע"י נען. .5.2



 -בנסיבות מסוימות ]כגון אך לא רק -העברת זכויות בנכס לקרוב משפחה מדרגה ראשונה .5.3

קהילה ואישורה היות קרוב המשפחה חבר נען מלכתחילה[ וכפוף לשיקול דעת הנהלת ה

העברת מלוא  מראש ובכתב של כל בקשה שכזו בנפרד במסגרת חלופה זו תתאפשר

 משפחה מדרגה ראשונה )אח/ות, בן/ בת וכו'(. בהזכויות בנכס לקרו

מכר "כולל תשלום דמי -גובש בימים אלו במינהלת הדיורמכפי ש-לצד ג'  הפעלת נוהל מכר .5.4

עקב הפחתת שווי ערך המתנה או , בשיעור ערך "המתנה" שבעיסקה ץלקיבו "מוקדם

 .למשך ארבע שניםבביצוע המכר המתנה המחייב תנאי ההפרת 

  בכל מקרה הדירה לא תושכר.

, המתאימה לה ביותרהנ"ל, את זו לבחור מבין החלופות  -כל אחת בנפרד-המשפחות יוכלו .6

 במסגרת לוחות זמנים אותם תקבע הנהלת הקהילה

 לטת הנהלת הקהילה תפורסם ברבים ותומצא למשפחות הרלבנטיות.הח .7

 


