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תקנות האגודה (להלן – "התקנון")
של קיבוץ רשפים2
פרק א' – השם והמקום.
נוסח קיים

נוסח מוצע

 20שם האגודה הוא  :קיבוץ רשפים
(בתקנון זה – "הקיבוץ")2

 20שם האגודה הוא  :קיבוץ רשפים (בתקנון זה –
"הקיבוץ")2

 2.מקום הקיבוץ הוא :רשפים

 2.מקום וכתובת הקיבוץ הוא :רשפים ,ד2נ 2עמק
המעיינות 207971
.א 2הגדרות
למונחים שלהלן תהא בתקנון זה המשמעות שלצדם:
"הכנסת החבר"  -כל תקבול ,השתכרות ,חלף
השתכרות ,תמורה ,תמלוג ,קצבה ,הטבה ,הנאה,
תשלום לכיסוי הוצאות או זכות אחרת (להלן-
"תקבול") ,מכל מין וסוג ,בין שניתנו בכסף ובין
בשווה כסף ,בין שניתנו לחבר ,למי מטעמו ו/או
עבורו וכן קצבאות ,תגמולים ,גמלאות או פיצויים בגין
אובדן השתכרות וכיו"ב ,והכל  -במסגרת או עקב או חלף
עבודתו ,עיסוקו ,משלח ידו או עסקו של החבר ,אך למעט
הכנסות פסיביות ,ובכלל זה :קצבאות ייעודיות ,הכנסות
מכל חוק השילומים ,תגמולים למשפחות שכולות ,שכר
דירה ,הכנסות שמקורן באחזקות בתאגידים (ולא
הכנסות הנובעות מפעילות אישית בתאגידים אלו)2
"קצבאות ייעודיות" – קצבאות להם זכאים חברי
קיבוץ והתלויים בחבר הקיבוץ שהינם בעלי צרכים
מיוחדים כהגדרתם בתקנות הערבות ההדדית2
"אדם בעל צרכים מיוחדים" – כהגדרת "צרכים
מיוחדים" בסעיף  0בתקנות הערבות ההדדית2
"נכסי החבר" :כל אחד מאלה:
( )0כספים הניתנים לחבר כתקציבים אישיים לרבות
יתרות תקציבים אישיים מתקופות קודמות לרבות
לתרומה,
תקציבים המחולקים לחבר בהתאם
לתפקיד או לוותק;
( ).ירושות ומתנות שקיבל החבר;
( )3מיטלטלין שבבעלות החבר המשמשים את החבר
באופן קבוע במקום מגוריו ביישוב הקיבוצי;
( )4זכויות לגבי דירת מגורים ,בהתאם ובכפוף להחלטות
הקיבוץ בדבר שיוך דירות כאמור בסעיף 44א לתקנון
ובתנאי שהחבר קיים את כל התנאים לשם מימוש
הזכות ,בהתאם להחלטות הקיבוץ והתקיימו התנאים
המאפשרים הקניית זכויות לחברים בקשר עם דירת
המגורים על פי החלטות הקיבוץ2
( )1סוגי נכסים או הכנסות אחרים השייכים לקיבוץ
אשר נקבע לגביהם בהחלטות האסיפה הכללית
שהתקבלו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל
המצביעים ותמכו בהן לפחות רוב חברי הקיבוץ ,כי
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הם ישוייכו לחברי הקיבוץ בכפוף לכל דין ובהתאם
להוראות תקנון זה ,אך למעט מקרקעין חקלאיים של
הקיבוץ (שאינם דירת מגורים ,כאמור לעיל) ,מים
ומכסות ייצור;
( )0נכסים אחרים שנרכשו על ידי החבר באמצעות
חלף מי מהנכסים המפורטים בס"ק ( )0עד ( )1לעיל2

או

"חבר בעצמאות כלכלית" – חבר הקיבוץ שאינו מעמיד
ואינו מחויב להעמיד לרשות הקיבוץ את כח עבודתו,
ואינו מוסר לקיבוץ את נכסיו ו/או הכנסתו ,ובשל כך אינו
זכאי לסיפוק צרכיו מאת הקיבוץ – הכל בהתאם ובכפוף
ליתר הוראות תקנון זה ולהוראות הדין2
"חבר רגיל" – חבר קיבוץ שאינו חבר בעצמאות כלכלית2
"האסיפה הכללית" או "החלטה של האסיפה הכללית"
– כמפורט בפרק ו' לתקנון זה 2מובהר כי החלטה
שהתקבלה בהצבעה בקלפי של חברי הקיבוץ יראו אותה
כהחלטה של האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ ,לכל
דבר ועניין ,אך בכפוף לקיום תנאי סעיף  90לתקנון זה
לעניין פרסום תוצאות ההצבעה2
"רוב רגיל" – רוב קולות מבין החברים המצביעים2
"רוב מיוחד" – כל החלטה של האסיפה הכללית אשר
לקבלתה נדרש רוב שאינו רגיל ,בין על פי הדין ,בין על פי
תקנון זה ובין על פי החלטת הקיבוץ מכוח תקנון זה2
"החברים המצביעים" חברים שהשתתפו בהצבעה
באסיפה הכללית ,הצביעו בעד או נגד והצבעתם לא
נפסלה 2מובהר כי במניין החברים המצביעים לא ייספרו
נמנעים או מי שלא הצביעו בעד או נגד או מי שהצבעתם
נפסלה על פי דין או על פי התקנון2
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פרק ב' – יסודות
נוסח קיים
יסודות הקיבוץ

נוסח מוצע
יסודות הקיבוץ

 23הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים
למטרות התיישבות ,קליטה ,קיום חברה
שיתופית המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל
על הקניין עבודה עצמית ,שוויון ושיתוף בכל
שטחי הייצור ,הצריכה והחינוך 2הקיבוץ הוא
יישוב נפרד 2הקיבוץ רואה את עצמו חלק בלתי
נפרד של תנועת הפועלים בישראל ,כחלוץ
התחיה הלאומית ושואפת להקים בישראל חברה
סוציאליסטית ,הבנויה על יסודות של שוויון
כלכלי וחברתי2

 23הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים
למטרות התיישבות וקיום חברה בעלת
מאפיינים שיתופיים וזיקה לערכים יהודיים
וישראליים 2הקיבוץ הינו יישוב נפרד2
הקיבוץ הוא קיבוץ מתחדש ,כמשמעותו בתקנות
האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) ,תשנ"ו–
 ,0991מקיים ערבות הדדית בעבור חבריו
והתלויים בהם ,בהתאם לקבוע בתקנון זה
ולהחלטות הקיבוץ מכוחו ,ולא פחות מהשיעורים
הקבועים בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות
הדדית בקיבוץ מתחדש) ,התשס"ו( 2.771 -להלן –
"תקנות הערבות ההדדית")2

 24כל חבר קיבוץ קובע את מקום מגוריו הקבוע
במקום היישוב של הקיבוץ (להלן – "היישוב
הקיבוצי") ,מעמיד לרשות הקיבוץ את מלוא
כוח עבודתו ,ומוסר לקיבוץ את כל ההכנסות
והנכסים הנמצאים ברשותו או המגיעים לידיו
מכל מקור שהוא ,והקיבוץ קובע את עבודתו של
החבר על כל הקשור בה ,ומספק את כל צרכיו,
לרבות צרכי התלויים בו היושבים כחוק ביישוב
הקיבוצי (להלן – "התלויים בחבר") ,בהתאם
ליכולתו ,וכל אלה בהתאם לכללים הנהוגים בו,
כפי שנקבעו על ידי מוסדותיו המוסמכים ,הכל
כמפורט בתקנון זה2

 24כל חבר קיבוץ (להלן – "החבר") חייב לקובע את
מקום מגוריו הקבוע במקום היישוב של הקיבוץ
(להלן – "היישוב הקיבוצי") הקיבוץ וכל חבר
יפעלו ,בכל הנוגע לכוח עבודתו של החבר,
להכנסותיו ולסיפוק צרכי החבר בהתאם ובכפוף
למפורט בתקנון זה ולהחלטות המוסדות
המוסמכים של הקיבוץ2

חברות בתנועה קיבוצית
 21הקיבוץ חבר ב"הקיבוץ הארצי – השומר הצעיר
– אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (בתקנון זה –
"התנועה")2

חברות בתנועה קיבוצית
 21הקיבוץ חבר ב"תנועה הקיבוצית – אגודה
שיתופית מרכזית בע"מ (בתקנון זה – "התנועה")2

מטרות
מטרות
 20מטרות הקיבוץ הן:
 20מטרות הקיבוץ הן:
(א) לקיים יישוב המבוסס על חקלאות ,תעשיה
(א) לייסד ולקיים יישוב המבוסס על חקלאות,
ומלאכה ,וכל עבודה אחרת ,המיועד כמקום
תעשיה ומלאכה ,וכל עבודה אחרת ,המיועד
התיישבותם ומגוריהם הקבועים של חברי
כמקום התיישבותם ומגוריהם הקבועים של
הקיבוץ והתלויים בהם בלבד2
חברי הקיבוץ והתלויים בהם בלבד2
(ב) לייסד ,לקיים ,לנהל ולפתח משק חקלאי
ומפעלי תעשיה ומלאכה ,וכן מפעלים
(ב) לייסד ,לקיים ,לנהל ולפתח משק חקלאי
כלכליים אחרים מכל סוג ומין ,כמקום
ומפעלי תעשיה תיירות ומלאכה ,וכן מפעלים
עבודתם של חברי הקיבוץ והתלויים בהם ,וכן
כלכליים אחרים בכל סוג ומין2
להעסיקם אף מחוץ למשקו העצמי של
הקיבוץ2
(ג) להשלים את הספקת צורכי חברי הקיבוץ,
(ג) לספק את הצרכים הכלכליים ,החברתיים,
שאינם במעמד חבר בעצמאות כלכלית ,בגיל
התרבותיים ,החינוכיים והאישיים של חברי
העבודה וילדיהם הקטינים התלויים בהם,
הקיבוץ והתלויים בהם ,לדאוג לבריאותם,
להבטיח את הספקת צרכי חברי הקיבוץ שבגיל
וכן לייסד ולקיים שרותים ,מוסדות ומפעלים
פרישה ולספק את הצרכים המיוחדים של חברי
הדרושים לשם כך 2להבטיח רמת-חיים
הקיבוץ והתלויים בהם :והכל – בכפוף
נאותה של חברי הקיבוץ והתלויים בהם,
ובהתאם ולא פחות מהקבוע בתקנות הערבות
בגבולות יכולתו הכלכלית של הקיבוץ,
וליכולתו
ההדדית ,בהוראות תקנון זה,
ובהתחשב עם צרכי פיתוחו המשקי ומטרותיו
הכלכלית של הקיבוץ2
האחרות2
שרותים
הקיבוצי
היישוב
בתחומי
(ד) לספק
(ד) לספק בתחומי היישוב הקיבוצי שירותים
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קהילתיים ושירותים ציבוריים אחרים ,ולמען
מטרה זו לקיים מעמד של רשות מקומית
מוכרת2

(ה)
(ו)

(ז)
(ח)

(ט)
(י)
(יא)

(יב)
(יג)

מוניציפאליים ושרותים ציבוריים אחרים,
ולמען מטרה זו לקיים מעמד של רשות
מקומית מוכרת ושל סוכנים של רשויות,
מוסדות ומפעלים הפועלים על פי חוק או
זכיון :וכן לייסד ולקיים למטרה זו שרותים,
(ה) לפעול לטיפוח רעות ואחווה בין חברי הקיבוץ2
מוסדות ומפעלים הדרושים לשם כך2
לטפח רעות ואחווה בין חברי הקיבוץ2
(ו) לפעול לטיפוח חיי החברה ,הקהילה ,התרבות
ואיכות הסביבה :והכל בהתאם להחלטות
לטפח את אישיותם ואת יכולתם האישית
הקיבוץ2
והקולקטיבית של חברי הקיבוץ ,בחיי
החברה ובשטחי הכלכלה ,התרבות ,המדע
והאמנות2
(ז) בוטל
לקדם את חברות הקיבוץ לשם השגת שוויון
בפועל ביצירה המשקית והחברתית ,בחינוך
(ח) לעודד קיומה של מערכת חינוך המטפחת
ובפעילות ציבורית ותנועתית2
ערכים עליהם מושתתים החיים הקיבוציים
בהתאם לעקרונות הקבועים בתקנון הקיבוץ2
לחנך את ילדיהם של חברי הקיבוץ ,לטפח
ולהעלות את רמת חינוכם והשכלתם ,לחנכם
להמשך חייהם בקיבוץ כנושאי ייעוד הקיבוץ,
(ט) לקלוט חברים חדשים לקיבוץ ובכלל זה בנים
לדאוג להכשרתם וקליטתם כחברים בקיבוץ2
ובנות של חברי הקיבוץ2
לקלוט עולים ומתיישים חדשים2
לקלוט ולחנך לחיי קיבוץ נוער עולה ונוער
(י) בוטל
ישראלי2
אותן
בעלי
קיבוצים
עם
במשותף
לטפח
(יא) לפעול במשותף עם קיבוצים אחרים ,לטיפוח
קידום
,
חדשים
קיבוצים
הקמת
מגמות
וקידום ההתיישבות הקיבוצית ,ערכי קיבוץ
ההתיישבות הקיבוצית ,ערכי קיבוץ עזרה
ועזרה הדדית לאגודות החברות בתנועה,
הדדית ופעולות משותפות ,ולמטרות אלה
בהתאם להחלטות הקיבוץ2
להצטרף כחבר לתנועה ,להושיט עזרה
משקית ,בטחונית ,חברתית ותרבותית
(יב) בוטל
לאגודות החברות בתנועה ,בהתאם להחלטת
הקיבוץ ,או בהתאם להנחיות התנועה
(יג) להיות שותף ליצירת החברה בישראל2
והוראותיה ,כפי אומצו על ידי הקיבוץ2
לקיים עזרה הדדית עם קיבוצים אחרים ועם 0א 2אין באמור לעיל כדי להטיל על הקיבוץ חובה
יישובים כפריים אחרים ,ולהשתתף במפעלים
לפעול לקיום כל המטרות המפורטות לעיל
משותפים המשמשים מטרה זו2
ורשויות הקיבוץ תהיינה מוסמכות לקבוע
לקיים ולמלא משימות המבצרות את
ולהתוות ,לפי שיקול דעתן ,את אופי הפעילות
מעמדה ,כלכלתה ובטחונה של מדינת ישראל,
של הקיבוץ ומתכונתה2
וכן משימות המבצרות את מעמד העובדים
ואת כלל התנועה הקיבוצית ,כפי שהותוו על
ידי התנועה ואומצו על ידי הקיבוץ2

סמכויות
 20לשם קיום מטרותיו יהיה הקיבוץ מוסמך:
(א) לייסד ולנהל מפעלים ,בין קבועים ובין
ארעיים ובין חד-פעמיים ,בענפי חקלאות,
דייג ,מחצבים ,תעשיה ,מלאכה ,בנין,
עבודות ציבוריות ,תחבורה ,חינוך ,תרבות,
רפואה ,אמנות ומדע ,תיירות ,נופש ,בידור
וספורט2

סמכויות
 20לשם קיום מטרותיו יהיה הקיבוץ מוסמך:
(א) לייסד ולנהל מפעלים ,בין קבועים ובין ארעיים
ובין חד-פעמיים ,בתחומים שונים לרבות
בענפי חקלאות ,דייג ,מחצבים ,תעשיה,
מלאכה ,בניין ,עבודות ציבוריות ,תחבורה,
חינוך ,תרבות ,רפואה ,אמנות ומדע ,תיירות,
נופש בידור וספורט2

(ב) לבצע פעולות עסקיות ,מסחריות ,ממון,
ביטוח ופעולות אחרות מכל סוג ומין
הקשורות בהנהלת מפעלי הקיבוץ ופיתוחם,
בהספקת חומרי גלם ויתר צרכי המשק
החקלאי ומפעליו האחרים של הקיבוץ,
בשיווק תוצרתם ,בהספקת הצריכה
והשרותים בכל השטחים ,של חברי הקיבוץ
ושל התלויים בם ושל כל אדם אחר שאינו
חבר הקיבוץ היושב בתחומי היישוב
הקיבוצי על-פי הסכם מיוחד עם הקיבוץ2

(ב) לבצע פעולות עסקיות ,מסחריות ,ממון ,ביטוח
ופעולות אחרות מכל סוג ומין הקשורות
בהנהלת מפעלי הקיבוץ ופיתוחם ,בהספקת
חומרי גלם ויתר צרכי המשק החקלאי ומפעליו
האחרים של הקיבוץ ,בשיווק תוצאתם,
בהספקת הצריכה והשירותים בכל השטחים,
של חברי הקיבוץ ושל התלויים בהם ושל כל
אדם אחר שאינו חבר הקיבוץ היושב בתחומי
היישוב הקיבוצי על פי הסכם מיוחד עם
הקיבוץ2
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(ג) להתקשר בחוזים ,לרכוש ולחכור נכסים
נדים ובלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין,
לרבות פטנטים ,סימני מסחר ,זכויות יוצר
וזכיונות מכל סוג ,להחזיקם ולהעבירם בכל
דרך ,ולהיות צד בכל משא ומתן והסכם,
ובעל דין בכל הליך משפטי ,או בכל דיון
אחר2
(ד) לקבל בכל אדם ותאגיד ללא הגבלה
הלוואות ,פקדונות ,ערבויות ואשראי מכל
סוג ,ולקבל על עצמו התחייבויות מכל סוג,
ולתת בקשר לכך ערובות ובטחונות ,לרבות
משכנתאות ,משכונים ושעבודים של נכסים
נדים ,נכסים בלתי נדים וזכויות מכל סוג
ומין2
(ה) לתת הלוואות ,פיקדונות ,ערבויות ואשראי
מכל סוג ,ולקבל בקשר לכך ערבויות,
בטחונות והתחייבויות ,לרבות משכנתאות,
משכוני ושעבודים ,של נכסים נדים ,נכסים
בלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין2
(ו)

לחתום ,למשוך ,לקבל ,להסב ,להעביר,
למכור ,לגבות ,לנכות ,להוציא ולעשות כל
פעולה אחרת בשטרי חוב שטרי חליפין,
אגרות-חוב ,מניות למעט הוצאת מניות,
שטרי מטען ומסמכים סחירים או עבירים
אחרים מכל סוג2

(ז) לבטח את עצמו ,את חבריו ואת התלויים
בהם וכן את עובדיו ואורחיו נגד נזקי גוף
ורכוש ,וכן נגד סיכוני אחרים מכל סוג ומין
וכן להתקשר בהסכמי ערבות ואחריות
הדדית עם יישובים אחרים2
(ח) להשתתף ,בין כחבר ובין אחרת ,באגדות,
חברות ,שותפויות או גופים משפטיים
אחרים2
(ט) לארח ולספק בתחומי היישוב הקיבוצי
שרותים ,לרבות שיכון ,למפעלים ,מוסדות
ואנשים שאינם חברים ,במידה ויש בכך
צורך לקידום מטרות הקיבוץ או תועלת
למפעלי הקיבוץ או למפעלים שהקיבוץ
מעוניין בהם ,ובמיוחד לשם הכשרת עולים ,
קידום ההתיישבות ,בטחון המדינה ,ועזרה
הדדית בין קיבוצים ,בתנאים שנקבעו בין
הקיבוץ ובין המתארחים או בין הקיבוץ
לבין המוסדות האחראים למפעלים,
מוסדות או אנשים אלו2
(י)

לשמור על הסדר בתחומי היישוב הקיבוצי,
ולמנות למטרה זו מבין חברי הקיבוץ
ממונים על כך ולקבוע את תפקידיהם ואת
סמכויותיהם2

(יא) לשמש סוכן ,נאמן ואפוטרופוס בכל אותם

(ג) לבצע הפקה ,אגירה ,אחסנה ,הובלה ,חלוקה,
מדידה ,הקמת ותחזוקת מתקנים ורשת
לחלוקה ,והספקה של מים ,תקשורת וחשמל
לחברי הקיבוץ ולכל אדם אחר בישוב רשפים
וכן לגבות תשלומים בעד שימוש במים,
תקשורת וחשמל ,חלוקתם ,הספקתם ,החזקת
רשתות מים ,תקשורת וחשמל ומתקני -מים
וחשמל2
(ד) להתקשר בחוזים ,לרכוש ולחכור נכסים נדים
ובלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין ,לרבות
פטנטים ,סימני מסחר ,זכויות יוצר וזיכיונות
מכל סוג ,להחזיקם ולהעבירם בכל דרך,
ולהיות צד בכל משר ומתן והסכם ,ובל דין בכל
הליך משפטי ,או בכל דיון אחר2
(ה) לקבל מכל אדם ותאגיד ללא הגבלה הלוואות,
פיקדונות ,ערבויות ואשראי מכל סוג ,ולקבל
על עצמו התחייבויות מכל סוג ,ולתת בקשר
לכך ערובות ובטחונות ,לרבות משכנתאות,
משכונים ושעבודים של נכסים נדים ,נכסים
בלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין ,לערוב
להבטחת חובות של צדדים שלישיים ולשעבד
את רכוש האגודה במקרקעין ובמיטלטלין
להבטחת פירעון חובות של צדדים שלישיים;
והכל – ובלבד שהתקבלה על הפעלת הסמכות
לפי סעיף זה החלטה בוועד ההנהלה של
האגודה ובכפוף להחלטות האסיפה הכללית,
ככל שנתקבלה ,לעניין הסכומים המרביים
שוועד ההנהלה מוסמך להחליט לגביהם לפי
סעיף זה2
(ו) לתת הלוואות ,פיקדונות ,ערבויות ואשראי
מכל סוג ,ולקבל בקשר לכך ערבויות ,בטחונות
והתחייבויות ,לרבות משכנתאות ,משכוני
ושעבודים ,של נכסים נדים ,נכסים בלתי נדים
וזכויות מכל סוג ומין; והכל – ובלבד
שהתקבלה על הפעלת הסמכות לפי סעיף זה
החלטה בוועד ההנהלה של האגודה ובכפוף
להחלטות האסיפה הכללית ,ככל שנתקבלו,
לעניין הסכומים המרביים שוועד ההנהלה
מוסמך להחליט לגביהם לפי סעיף זה2
(ז) לחתום ,למשוך ,לקבל ,להסב ,להעביר ,למכור,
לגבות ,לנכות ,להוציא ולעשות כל פעולה
אחרת בשטרי חוב ,שטרי חליפין ,אגרות-חוב
ומניות2
(ח) לבטח את עצמו ,את חבריו ואת התלויים בהם,
את נושאי המשרה ובעלי התפקידים בו וכן את
עובדיו ואורחיו נגד נזקי גוף ורכוש ,וכן נגד
סיכוני אחרים מכל סוג ומין וכן להתקשר
בהסכמי ערבות ואחריות הדדית עם יישובים
אחרים2
(ט) להשתתף ,בין כחבר ובין אחרת ,באגודות,
חברות ,שותפויות או גופים משפטיים אחרים2
(י) לארח ולספק בתחומי היישוב הקיבוצי
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הענינים שהחוק אינו מונע מגוף משפטי
לשמש בתפקידים אלו2
(יב) לפעול כמיופה כוח ,בשמו ובמקומו של חבר
הקיבוץ ,בנכסיו של החבר ,לרבות בכל
פעולה למימוש נכסיו של החבר 2לעניין
תקנון זה" :נכסים" – לרבות מקרקעין,
מטלטלין ,כולל כספים וכל מסמך המקנה
זכות לקבלת רכוש מכל סוג ,כולל כספים
בהווה או בעתיד ,וכן זכויות וטובות הנאה
מכל סוג ומין ,לרבות זכות תביעה2
"מימוש נכסים" – קבלת נכסים ,לרבות
חתימה על כל מסמך לשם קבלתם או
בקשר לקבלתם ,העברת נכסים ,לרבות
חתימה על כל מסמך לשם העברתם או
בקשר להעברתם ,הגשת תביעות והנהלתן,
וכן מימוש כל זכות אחרת בנכסים ,וניהול
משא ומתן בקשר לכל אלה2

שירותים ,לרבות שיכון ,למפעלים ,מוסדות
ואנשים שאינם חברים ,במידה ויש בכך צורך
לקידום מטרות הקיבוץ או תועלת למפעלי
הקיבוץ או למפעלים שהקיבוץ מעוניין בהם,
ובמיוחד לשם קידום ההתיישבות ובטחון
המדינה בתנאים שנקבעו בין הקיבוץ ובין
המתארחים או בין הקיבוץ לבין המוסדות
האחראים למפעלים ,מוסדות או אנשים אלו2
(יא) לשמור על הסדר בתחומי היישוב הקיבוצי,
ולמנות למטרה זו מבין חברי הקיבוץ ממונים
על כך ולקבוע את תפקידיהם ,את
סמכויותיהם ואת תקופת כהונתם2
(יב) לשמש סוכן ,נאמן ואפוטרופוס בכל אותם
העניינים שהחוק אינו מונע מגוף משפטי
לשמש בתפקידים אלו2
(יג) בוטל

(יג) לעשות כל פעולה אחרת הדרושה להשגת
מטרות הקיבוץ או לביצוע סמכויותיו2

(יד) לעשות כל פעולה אחרת הדרושה להשגת
מטרות הקיבוץ או לביצוע סמכויותיו2

פרק ג' – חברות
כשירות להתקבל כחבר

כשירות להתקבל כחבר

 28אדם יתקבל כחבר לקיבוץ אם נתקיימו בו
תנאים אלה:
(א) מלאו לו  08שנה2
(ב) הוא חבר ההסתדרות הכללית של
העובדים בארץ ישראל2
(ג) הוא חבר ההסתדרות הציונית העולמית2
(ד) עבר תקופת מועמדות כפי שנקבע
בתקנון זה ,אלא אם כן ויתר הקיבוץ
ביחס אליו על הצורך בתקופת מועמדות
כולה או מקצתה ,ונתקבל כחבר לקיבוץ
בהתאם להוראות תקנון זה2

 28בלי לגרוע מיתר הוראות התקנון ,אדם יוכל להגיש
בקשה להתקבל כחבר הקיבוץ אם נתקיימו בו תנאים
אלה:
(א) מלאו לו  08שנה2
(ב) בוטל2
(ג) בוטל2
(ד) עבר תקופת מועמדות ,במקרה בו החליט הקיבוץ כי
עליו לעבור תקופת מועמדות כתנאי לקבלתו כחבר
הקיבוץ ,ונתקבל כחבר לקיבוץ אך ורק בהתאם
להוראות תקנון זה 2תקופת המועמדות אותה
יקצוב הקיבוץ – לא תעלה על שנתיים2
(ה) הוא בעל מעמד קבע חוקי בישראל;
(ו) לא הורשע בעבירה בעלת יסוד של אלימות כלפי גוף,
מקום ,חפץ ,אדם וכד' ,לרבות עבירה מסוג פשע
ועבירה שיש עמה קלון;
(ז) הוא עמד בכל תנאי הכשירות הנוספים שנקבעו על
ידי האסיפה הכללית ברב הדרוש לקבלת חבר
לקיבוץ וחתם על כל מסמך שנדרש על ידי הקיבוץ
לשם קבלתו לחברות2

 29על פי המלצת התנועה שתינתן במקרה מיוחד
או בסוג מקרים מיוחדים רשאי הקיבוץ על פי
החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב של
שני שלישים ממספר המצביעים לקבל אדם
כחבר ,גם אם לא נתמלאו כל התנאים
המפורטים בסעיפים הקטנים (ב) ו – (ג) של
סעיף 28
בקשה להתקבל כמועמד

 29בוטל2

בקשה להתקבל כחבר
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 207המבקש להתקבל כמועמד ימלא שאלון
ויחתום על תצהיר ובקשה להתקבל כמועמד
בנוסח שהקיבוץ יקבע ,ואשר יכלול פרטים
על גילו ,מצבו האישי ,ילדיו הוריו ויתר
התלויים בו ,מצבו הרפואי ,קיצור תודות
חייו ,רכושו ,התחייבויותיו וזכויותיו ,ועל
הליכים משפטיים במידה ומתנהלים נגדו
או על ידיו 2בקשה זו כוחה יפה גם כבקשה
להתקבל כחבר2

 207המבקש להתקבל כחבר קיבוץ ימלא שאלון ויחתום על
תצהירים ומסמכי בקשה להתקבל כחבר בנוסחים
שהקיבוץ יקבע ,ואשר יכללו ,בין היתר ,פרטים על גילו,
מצבו האישי ,ילדיו הוריו ויתר התלויים בו ,מצבו
הרפואי ,קיצור תודות חייו ,רכושו ,התחייבויותיו
וזכויותיו ,הליכים משפטיים במידה ומתנהלים נגדו או
על ידו וכן כל פרט אחר שהקיבוץ נמצא לנכון לדרוש,
לרבות אבחון שיבוצע במכון מקצועי מוכר 2המבקש
להתקבל כחבר הקיבוץ יגיש בקשתו לוועדת קליטה של
הקיבוץ2

 200הקיבוץ רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי  200הקיבוץ רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את
המבקש כחבר או לדחותו מבלי שיהיה חייב לנמק את
לקבל את המבקש כמועמד או לדחותו מבלי
החלטתו2
שיהיה חייב לנמק את החלטתו2
 20.מועמד חייב להעתיק את מקום מגוריו
ליישוב הקיבוצי תום תקופה שהקיבוץ
יקבע 2מועמדותו של מועמד לא תחיל אלא
מיום שהעתיק את מקום מגוריו ליישוב
הקיבוצי2

 203תקופת המועמדות תהיה שנה אחת ,אלא
אם כן החליט הקיבוץ ,בין בשמן ההחלטה
בדבר קבלת המבקש כמועמד ובין תוך
תקופת המועמדות ,על תקופה קצרה יותר
או תקופה ארוכה יותר ,אך ,בכפוף
להוראות סעיף  ,.0לא יותר משנתיים (להלן
" -תקופת המועמדות")2

 20.המבקש להתקבל כחבר הקיבוץ ,שהינו נשוי או מקיים
משק בית משותף עם אחר – יהיו שני בני הזוג חייבים
להתקבל לחברות בצוותא 2אי קבלה של מי מבני הזוג
לחברות ,משמעה – אי קבלת המשפחה לחברות2
המבקש להתקבל כחבר קיבוץ שאינו נשוי ואינו מקיים
משק בית משותף עם אחר – יחתום על כתב התחייבות,
במסגרת מסמכי ההתקשרות עמו ,כי במידה ויישא
בעתיד ואו יקיים משק בית משותף עם אחר ,הוא יפעל,
כמיטב יכולתו ,לכך שבן/בת זוגו יגיש את מועמדותו
לקבלה לחברות 2מובהר כי אין באמור לעיל כדי לחייב
את הקיבוץ לקבל את בן/בת הזוג2

 203הקיבוץ יהיה רשאי ,אך לא חייב ,להתנות את הדיון
בבקשתו של מבקש מסוים להתקבל כחבר הקיבוץ בכך
שאותו מבקש יעבור תקופת מועמדות אותה יקצוב
הקיבוץ בכפוף לתקופה המכסימלית הקבועה בסעיף
(8ד) לעיל2
מובהר כי –
(א) לקיבוץ נתון שיקול דעת בלעדי להחליט לגבי
איזה מבקשים ,אם בכלל ,הוא יתנה את הדיון
בבקשתם בקיומה של תקופת מועמדות;
(ב) מבקש שלא נקבעה לו במפורש תקופת מועמדות
ונחתם עמו הסכם בקשר לקבלתו לחברות ללא
תקופת מועמדות לא יראו אותו כמועמד וכל עוד
לא התקבל לחברות על פי התקנון והתקיימו
התנאים לכניסתה לתוקף של ההחלטה על קבלתו
לחברות – זכויות וחובותיו יהיו אך ורק על פי
מסמכי ההתקשרות שנחתמו בינו לבין הקיבוץ
בקשר עם קבלתו המותנית לחברות2
זכויות המועמד וחובותיו

זכויות המועמד וחובותיו
 204תוך תקופת המועמדות יספק הקיבוץ את
צרכיו החבריים והחברתיים של המועמד  204בתקופת המועמדות ,אם נקבעה ,מבקש שנקצבה לו
ושל התלויים בו ,אשר העתיקו את מקום
תקופת מועמדות כאמור בסעיף  03לתקנון יהיה חייב
מגוריהם ליישוב בקיבוצי בהסכמת הקיבוץ
להעתיק את מקום מגוריו ליישוב הקיבוצי תוך תקופה
לפי הכללים הנהוגים בו לגבי מועמדים2
שהקיבוץ יקבע2
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 201מועמד ,תוך תקופת מועמדותו וכל עוד לא  201מועמד ,תוך תקופת מועמדותו וכל עוד לא התקבל
כחבר ,הוא בר-רשות בלבד בישוב הקיבוצי2
התקבל כחבר ,הוא בר-רשות בלבד בישוב
הקיבוצי2
 200המועמד יתאים עצמו לאורחות חיי הקיבוץ  200המועמד יתאים עצמו לאורחות חיי הקיבוץ לפי
המקובל בקיבוץ ועל פי הוראות רשויותיו המוסמכות
לפי המקובל בקיבוץ ועל-פי הוראות
של הקיבוץ2
רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ2

 200המועמד חייב להעמיד לרשות הקיבוץ את
מלוא כוח עבודתו ,ולציית להוראות
רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע
לקביעת עבודתו וסדרי עבודתו על כל
הקשור בכך2

 200בלי לגרוע מסעיפים  00 – 04לתקנון ,זכויותיו
וחובותיו של המועמד בתקופת המועמדות יהיו כפי
שיוסכם בינו לבין הקיבוץ בהסכם בכתב שייחתם בין
הקיבוץ לבין המועמד2

 208הקיבוץ רשאי לבטל את מועמדותו של
המועמד בכל עת ,גם לפני תום תקופת
המועמדות ,והוראות הסעיפים  ,37 ,.9ו –
 30יחולו על הדיונים וההחלטות בקשר
לכך ,בשינויים הנובעים מנסיבות העניין
אולם הסמכויות הנתונות לפי הסעיפים
האמורים לאסיפה הכללית תהיינה תוך
שלושת החדשים הראשונים של תקופת
המועמדות ,גם למזכירות הקיבוץ ,אלא אם
החליטה האסיפה הכללית אחרית2

 208הקיבוץ רשאי לבטל את מועמדותו של המועמד בכל
עת ,גם לפני תום תקופת המועמדות ,מכל סיבה שהיא2
הסמכות לביטול המועמדות תהיה נתונה לוועד
ההנהלה ובלבד שנתן למועמד הודעה מראש על כוונתו
לעשות כן ועל זכותו של המועמד להופיע ולטעון את
טענותיו בפניו 2במקרה שהמועמד ביקש תוך  0ימים
מהמועד שנמסרה לו הודעת ועד ההנהלה כאמור,
להביא את טענותיו בעניין בפניו ,ועד ההנהלה יזמנו
להופיע בפניו ולטעון את טענותיו בפניו 2לא הופיע
המועמד במועד שקבע ועד ההנהלה להשמיע את
טענותיו ואין הצדקה סבירה לאי הופעתו – יהיה ועד
ההנהלה רשאי לבטל את המועמדות גם ללא ששמע את
טענותיו של המועמד2

 209המועמד רשאי לבטל את מועמדותו בכל עת  209בוטל
ללא מתן סיבה2
 2.7בוטלה מועמדותו ,בין על ידיו ,בין על ידי
הקיבוץ ,חייב המועמד ,תוך שבועיים
מביטול מועמדותו ,אלא אם הוסכם בכתב
אחרת בינו לבין הקיבוץ ,לפנות כל
מקרקעין ,לרבות צריף ,אוהל וכל מיתקן
אחר המשמש למגורים ,אף אם אינו מחובר
לקרקע ,המוחזק על ידיו או על ידי התלויים
בו ,ולעזוב תחום היישוב הקיבוצי עם כל
התלויים בו מבלי שיהיה זכאי לקבל או
לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה אחרת
כלשהי ,בכסף או בעין ,וללא כל תביעה או
טענה אחרת ,ועד לעזיבתו כאמור את תחום
היישוב הקיבוצי יחולו עליו ועל התלויים בו
הוראות הסעיפים  01ו – 200

 2.7בוטלה מועמדותו ,בין על ידיו ,בין על ידי הקיבוץ ,חייב
המועמד ,תוך חודש מביטול מועמדותו ,אלא אם
הוסכם בכתב אחרת בינו לבין הקיבוץ ,לפנות כל
מקרקעין ,לרבות צריף ,אוהל וכל מיתקן אחר המשמש
למגורים ,אף אם אינו מחובר לקרקע ,המוחזק על ידיו
או על ידי התלויים בו ,ולעזוב תחום היישוב הקיבוצי
עם כל התלויים בו מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע
פיצויים או תשלום או תמורה אחרת כלשהי ,בכסף או
בעין ,וללא כל תביעה או טענה אחרת ,ועד
לעזיבתו כאמור את תחום היישוב הקיבוצי יחולו עליו
ועל התלויים בו הוראות הסעיפים  01ו– 200

 2.0המועמד חייב למסור לבעלות הקיבוץ אל  2.0בתום תקופת המועמדות ,ככל שנקבעה ,ואם לא בוטלה
קודם לכן ,יתקיים דיון בוועד ההנהלה בבקשתו של
השתכרויותיו השוטפות ,לרבות גמלאות
המועמד להתקבל כחבר הקיבוץ בהתאם לתקנון
מכל סוג ,המתקבלות תוך תקופת
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המועמדות הן עבורו והן עבור התלויים בו
שהעתיקו את מקום מגוריהם ליישוב
הקיבוצי2
ביחס לכל יתר נכסיו ינהגו כפי שיותנה
בהסכם בכתב בינו לבין הקיבוץ2

הקיבוץ והחלטותיו באותה מתכונת שדנים בבקשת
מבקש להתקבל כחבר שלא נקבעה לו תקופת
לעיל – ועד ההנהלה יהיה
מועמדות 2למרות האמור
רשאי ,לפי שיקול דעתו ,ובכפוף להוראות ההחלטה
בדבר תנאי קבלת חבר ,לוותר על חלק מהליכי הקבלה
שיסבור שאינם נחוצים בשים לב לקיומה של תקופת
מועמדות2

 2..מועמד לא יעשה ולא יגרום שינוי כלשהו  2..בוטל
בזכויותיו לנכסיו בלי אישור מוקדם בכתב
של הקיבוץ2
 2.3עזב המועמד את תחום היישוב הקיבוצי  2.3בוטל
לאחר שבוטלה מועמדותו ,בין על ידיו ,בין
על ידי הקיבוץ ,והפקיד המועמד את נכסיו,
כולם או מקצתם ,בידי הקיבוץ על פי הסכם
שנערך בינו לבין הקיבוץ כאמור בסעיף ,.0
חייב הקיבוץ ,כפוף לתנאי ההסכם האמור,
להחזיר מיד למועמד את הנכסים שהופקדו
בידי הקיבוץ כאמור 2נגרם נזק לאותם
נכסים תוך תקופת החזקה בהם על ידי
הקיבוץ ,למעט בלאי הנובע משימוש רגיל,
חייב הקיבוץ לתקן נזק זה או לשלם
תמורתו למועמד במעמד מסירת הנכסים
לידיו2
 2.4נתקבל המועמד כחבר  ,יעביר את כל נכסיו  2.4בוטל
לבעלות הקיבוץ ,ואילו הנכסים שהופקדו
על ידיו בידי הקיבוץ כאמור בסעיף .3
יעברו מאליהם לבעלותו של הקיבוץ2
קבלת חבר

קבלת חבר

 2.1בתום תקופת המועמדות יועלה כל סדר  2.1ועד ההנהלה של הקיבוץ ימנה ועדת קליטה ,שתפקידיה
יהיו:
היום של האסיפה הכללית דיון בדבר קבלת
המועמד כחבר2
(א) לעסוק בהליכי המיון והקליטה של מבקשים
להתקבל כחברי קיבוץ בהתאם להחלטות הקיבוץ
והבאת המלצות לאסיפה הכללית בנוגע
למבקשים;
(ב) לפקח על יישום הליכי הקליטה והוראות תקנון
זה לגבי כלל המבקשים להתקבל כחברי קיבוץ,
שיתקבלו כחברים בקיבוץ2
 2.0ועד ההנהלה של הקיבוץ (להלן – "מזכירות  2.0תנאי לקליטת חבר לקיבוץ הוא שהחבר יממן בעצמו
את בנית בית המגורים בו יתגורר באורח קבע או
הקיבוץ") או רשות אחרת שנקבעה למטרה
ירכוש מהקיבוץ זכויות בבית מגורים קיים בו יתגורר
זו על ידי האסיפה הכללית ,יגישו לאסיפה
באורח קבע2
הכללית את חוות דעתם בנידון2

 2.0האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר
קבלת המועמד כחבר או דחיית קבלתו
כחבר וביטול מועמדותו ,או בדבר הארכת
מועמדותו לתקופה נוספת ,בתנאי שתקופת

 2.0האסיפה הכללית תהא רשאית לקבוע מעת לעת,
כללים ,הוראות ותנאים נוספים לעניין קבלת חבר,
לרבות להחליט בדבר הצורך בתקופת מועמדות ותנאי
המועמדות; והכל –בהחלטת אסיפה כללית שהתקבלה
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המועמדות הכוללת לא תעלה על שנתיים
אלא אם קיימות סיבות מיוחדות לכך ורק
בהסכמת המועמד

ברוב של לפחות שני שלישים ( )./3מקולות החברים
המצביעים באסיפה הכללית של הקיבוץ ,ובלבד שרוב
חברי הקיבוץ השתתפו בהצעה (להלן – "החלטה בדבר
תנאי קבלת חבר") 2ההחלטה בדבר תנאי קבלת חבר
תהיה בהצעה בקלפי2
כל שינוי של ההחלטה בדבר תנאי קבלת חבר טעון את
אותו רוב הדרוש לקבלת החלטה בדבר תנאי קבלת
חבר ,כאמור2

 2.8מועמד יתקבל כחבר אם ההחלטה על
קבלתו כחבר נתקבלה בקולות רוב של ./3
מהמצביעים באסיפה הכללית שבסדר יומה
נכלל הדיוק בדבר קבלתו כחבר בהרמת
ידיים או באופן חשאי או במשאל בין באופן
שמי ובין באופן חשאי ,הודעה על סעיף כזה
בסדר היום תפורסם לא פחות משלושה
ימים לפני מועד האסיפה2

 2.8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומסמכויות האסיפה
הכללית לקבלת החלטה בדבר תנאי קבלת חבר ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,האסיפה הכללית תהא רשאית
לקבוע בהחלטה בדבר תנאי קבלת חבר הוראות
בנושאים אלה:
(א) קביעת עדיפויות בבחינת בקשות של בני/בנות
חברי הקיבוץ להתקבל כחברי קיבוץ ובתנאי
קבלתם כחברי קיבוץ לרבות קביעה של כללי
עדיפות למקרים שמספר משפחות המבקשים
המתאימים יעלה על כמות בתי האב שניתן לקבל
שיתנו ביטוי לעדיפות לבני/בנות קיבוץ כאמור;
וזאת – מבלי לגרוע משיקול דעתה המוחלט של
האסיפה הכללית בנוגע לקבלת מבקש כחבר
הקיבוץ ,אם לאו;
(ב) קביעה של תנאי כשירות ואמות מידה אשר ישמשו
את ועדת הקליטה בגיבוש המלצה לאסיפה בדבר
קבלת משפחות מבקשים כחברי קיבוץ2
(ג) קביעה כי כתנאי לחברות בקיבוץ ,בנוסף על
התנאים האחרים שנקבעו בתקנון זה או
בהחלטות הקיבוץ לפיו ,יהיה על המבקש לשלם
תשלומים שונים ו/או לממן ו/או להשתתף במימון
עלויות שונותו בכלל זה :דמי כניסה ,השתתפות
בפיתוח ותשתיות ,מימון בנית בית המגורים בו
יתגורר או תשלום בגין דירת המגורים שתועמד
לשימושו ,רכישת זכויות בתאגיד ,שלחברי הקיבוץ
זכויות בו ,וזאת בכמות ובתנאים שיקבע הקיבוץ
ואישור שיעורי התשלומים כאמור;
(ד) התניית תוקף הקבלה לחברות ,בין היתר  ,באלה:
חתימה על מסמכי התקשרות לפי נוסח שיאושר
על ידי רשויות הקיבוץ אותן תסמיך האסיפה
הכללית לערוך נוסח כאמור ו/או ביצוע תשלומים
בהתאם להחלטות האסיפה הכללית ו/או תחילת
מגורים בפועל בקיבוץ ו/או תנאים נוספים כפי
שתקבע האסיפה הכללית2

 2.9האסיפה הכללית מוסמכת להחליט בדבר  2.9האסיפה הכללית היא המוסמכת להחליט בדבר קבלת
מבקש שוועדת הקליטה המליצה להביא את בקשתו
אי קבלת המועמד כחבר מתוך סיבה כלשהי
להצבעה באסיפה – כחבר הקיבוץ 2האסיפה הכללית
שתמצא לנכון ,לרבות אי התאמה חברתית
תהיה רשאית לקבוע כי כניסתה לתוקף של ההחלטה
ויחס לעבודה
בדבר קבלה לחברות תהיה מותנית בתנאים שיידרש

תקנון קיבוץ רשפים

נוסח נקי לאישור האסיפה מיום 702702.700
המבקש לקיים2
 237האסיפה הכללית אינה חייבת לתת  237מבקש יתקבל כחבר אם הצביעו בעד קבלתו כחבר רוב
של לפחות שני שלישי ( )./3מקולות החברים
בהחלטתה את הנימוק או הנימוקים
המצביעים באסיפה הכללית של הקיבוץ ,ובלבד שרוב
שבגללם החליטה לא לקבל את המועמד
חברי הקיבוץ השתתפו בהצבעה ,ושקודם לכן נתקיים
כחבר2
דיון (ללא הצבעה) באסיפה הכללית של הקיבוץ בנוגע
לבקשה להתקבל כחבר 2הודעה על סעיף קבלה לחברות
בסדר היום של האסיפה תפורסם לא פחות מ( 0-שבעה
)ימים לפני מועד האסיפה2
 230החלטת האסיפה הכללית בדבר אי קבלת  230החלטת האסיפה הכללית בדבר קבלת מבקש כחבר
הקיבוץ או אי קבלת מבקש כחבר הקיבוץ היא סופית2
מועמד כחבר היא סופית ואין למועמד זכות
מובהר כי לנוכח אופי הליך ההצבעה – האסיפה
לערער על ההחלטה בפני מוסד או גוף
הכללית אינה יכולה ולא תיתן נימוקים להחלטותיה2
כלשהו לרבות רשות משפטית כשלהי2
 23.חברים החתומים על בקשת הרישום של  23.בוטל
הקיבוץ יהיו לברים בקיבוץ מיום רישום
הקיבוץ ,והוראות הסעיף ( 8ד) לא יחולו
עליהם2
 233האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר  233בוטל
קבלת חבר גם מבלי שיידרש לעבור תקופת
מועמדות או לחתום על תצהיר מועמדות
ובקשה להתקבל כמועמד ,ובלבד שאותו
אדם הגיש בקשה בכתב להתקבל כחבר תוך
תקופה שהאסיפה הכללית קבעה לעניין זה
והמבקש הוא אחד מאלה:
(א) ילדו של חבר הקיבוץ;
(ב) מי שהתחנך בקיבוץ לפחות שתי שנים
סמוך להגשת בקשתו;
(ג) אדם המבקש לעבור לקיבוץ מקיבוץ
אחר שבו היה חבר עד כה2
(ד) חבר שהתחנך בקבוצת נוער הידועה
בשם "השלמה" או "גרעין"2
(ה) אדם המתקבל בנסיבות שלדעת
האסיפה הכללית הן נסיבות מיוחדות
המצדיקות ויתור על תקופת מועמדות2
 234רשום אדם בפנקס החברים של הקיבוץ  234חברי האגודה יהיו כל מי שהם חברי הקיבוץ במועד
אישור תקנון זה ,וכן אנשים המתקבלים כחברים מידי
ביום תחילת תקפו של תקנון זה ,ונהג אותו
פעם בהתאם להוראות תקנון זה והחלטות הקיבוץ2
אדם ,וכן נהגו בו  ,כחבר הקיבוץ לכל דבר,
יראו אותו כחבר הקיבוץ ,אף אם לא קוימו
לגביו הוראות פרק זה ,כולן או מקצתן2
34א' על אף האמור בכל דין לא יראו אדם כחבר 34א' על אף האמור בכל דין לא יראו אדם כחבר הקיבוץ
אלא אם התקבל לחברות על פי הוראות תקנון זה,
הקיבוץ אלא אם התקבל לחברות על פי
אפילו נהג ונהגו בו כחבר הקיבוץ2
סעיף  .8לתקנון זה ,אפילו נהג ונהגו בו
כחבר הקיבוץ במשך תקופה סבירה"2
43ב' רשאי הקיבוץ להחליט ולהתנות עם חבר 34ב' בוטל2
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המתקבל לחברות בקיבוץ (להלן בסעיף זה:
"חבר חדש") כי:
(א) החבר החדש לא יהא זכאי לכל חלק
בנכסי הקיבוץ הקיימים במועד
הצטרפותו ,לרבות כל רווח ,דיבידנד ,או
כל תשואה אחרת הנובעת ישירות הם
אלא אם החליט הקיבוץ אחרת ובתנאי
החלטה זו ו/או כי זכויותיו ביחס
לנכסים אלה תקבענה בהתאם למספר
שנות החברות בקיבוץ בניכוי תקופות
חופשה2
(ב) החבר החדש לא יהא זכאי למימון מגוריו
בקיבוץ אלא בהתאם להחלטות הקיבוץ
לעניין זה2
פקיעת חברות
פקיעת חברות
 231חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה 231 :חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה:
(א) במותו;

(א)

במותו2

(ב) בעקרו את מקום מגוריו הקבוע מתחום
היישוב הקיבוצי שלא בהסכמת
הקיבוץ;

(ב)

בעקרו את מקום מגוריו הקבוע מתחום היישוב
הקיבוצי שלא בהסכמה בכתב של הקיבוץ ובלבד
שניתנה לחבר התראה בכתב לחזור ולקבוע את
מקום מגוריו בתחום הישוב הקיבוצי והחבר לא
נענה בתוך תקופה סבירה שנקבעה בהתראה;

(ג)

עם מתן הודעה בכתב מאת החבר לקיבוץ בדבר
יציאתו מהקיבוץ;

(ד)

עם הוצאתו מהקיבוץ2

(ה)

בוטל2

(ו)

בוטל2

(ג) עם מתן הודעת החבר לקיבוץ בכתב
בדבר הפסקת חברותו בקיבוץ;
(ד) אם הפסקת חברותו בקיבוץ על פי סעיף
 30לתקנון2
(ה) אם הוכרז כפושט רגל2
(ו) (אם נתקיים תנאי בהסכם בין החבר
לבין הקיבוץ לפיו תפקע החברות
בהתקיים התנאי2
הוצאת חבר

הוצאת חבר

 230רשאי הקיבוץ להוציא חבר מהקיבוץ על פי  230רשאי הקיבוץ להוציא חבר מהקיבוץ על פי החלטה של
האסיפה הכללית ,שהתקבלה ברוב של לפחות שני
החלטה של האסיפה הכללית שנתקבלה
שלישים ( )./3מקולות החברים המצביעים באסיפה
בקולות שני שלישים של החברים
הכללית ,ובלבד שרוב חברי הקיבוץ השתתפו בהצבעה,
המצביעים ,בגלל אחת הסיבות הבאות:
בגלל אחת הסיבות הבאות:
(א) אם נמצא חייב במעשה פלילי שביסודו
(א) אם הורשע בעבירה פלילית מסוג פשע או בעבירה
אי יושר;
שיש עימה קלון;
(ב) אם נמצא אשם על ידי האסיפה הכללית
(ב) אם נקבע על ידי האסיפה הכללית שהחבר עשה
במעשה בלתי הוגן הפוגע ביסודות
מעשה בלתי הוגן הפוגע ביסודות הקיבוץ,
הקיבוץ במטרותיו או באורחות חייו;
במטרותיו או באורחות חייו;
(ג) אם עבר על הוראה מהוראות תקנון זה,
(ג) אם עבר על הוראה מהוראות תקנון זה ,או לא
או לא קיים החלטה של האסיפה
קיים החלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה
הכללית שהתקבלה בהתאם להוראות
בהתאם להוראות תקנון זה ,או הפר התחייבות
תקנון זה ,בתנאי כי אי קיום ההחלטה
שלו כלפי הקיבוץ ,או לא פרע חובות שלו כלפי
האמורה קרה ,או לא נפסק ,לאחר
הקיבוץ (להלן – "הפרה") 2ובלבד שניתנה לחבר
שהוחלט באסיפה הכללית ,בין באופן
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כללי לסוג עניינים מסוימים ובין באופן
מיוחד לענין הנידון ,כי על אי קיום
ההחלטה האמורה צפוי חבר להוצאה
מהקיבוץ;
(ד) אם ,לאחר שנתקבל לקביו ,2התברר
שפרט חשוב מפרטי תצהיר המועמדות
שלו היה כוזב ,או שהפר התחייבות
הכלולה באותו תצהיר;
(ה) אם חדל להיות חבר ההסתדרות
הכללית של העובדים בארץ ישראל;
(ו) אם חדל להיות חבר ההסתדרות
הציונית העולמית2

התראה בכתב והזדמנות לתקן את ההפרה והוא
לא תיקנה תוך זמן סביר שהוקצה לו לשם כך;
(ד) אם ,לאחר שנתקבל לקיבוץ  ,התברר שהפר הפרה
יסודית ו/או נתן הצהרה מהותית לא נכונה באיזה
מהמצגים שנתן ו/או התצהירים ו/או ההסכמים
עליהם חתם כחלק מהליכי קבלתו לחברות
בקיבוץ;
(ה) במקרה בו חבר נטל הלוואה כספית מאת מוסד
פיננסי לשם מימון דמי הכניסה ו/או בנייה ו/או
שיפוץ ו/או הרחבה של בית מגורים ובית המגורים
מהווה בטוחה לפירעון ההלוואה ,והתקיימו כל
אלה )0 :החבר אינו פורע את תשלומי ההלוואה
בהתאם להסכם ההלוואה עם המוסד הפיננסי). 2
המוסד הפיננסי דרש את מימוש הבטוחה לפי דין
והודיע על כך לקיבוץ )3 2החבר נדרש על ידי ועד
ההנהלה של הקיבוץ לפרוע את התחייבויותיו
למוסד הפיננסי והחבר לא עשה כן תוך  07ימים
מעת שנמסרה לו הדרישה כאמור2
(ו) בוטל2

 230הסעיפים הקטנים (ה) ו(-ו) של סעיף  230 30בוטל2
חלים רק במקרה ,ולא הוחל על החבר בזמן
קבלתו לקיבוץ סעיף 29
הליכי הוצאת חבר

הליכי הוצאת חבר

 238מזכירות הקיבוץ תודיע לחבר עשרה ימים  238ועד ההנהלה של הקיבוץ יודיע בכתב לחבר עשרה ימים
מראש על דבר ההצעה לסדר היום של
מראש על אפשרות העלאת הצעה לסדר היום של
האסיפה הכללית להוצאתו מהקיבוץ בגלל
האסיפה הכללית להוצאתו מהקיבוץ בגלל נימוקים
נימוקים שיפורטו באותה הודעה2
שיפורטו באותה הודעה 2במקרה זה יזמין הוועד בכתב
את החבר להופיע בפניו  0ימים מראש לפחות 2לאחר
שמיעת טענות החבר (אם יחליט להגיע ) ,יחליט הוועד
אם עדיין קיימת לכאורה עילה להוצאת החבר
מהקיבוץ2
 239החבר רשאי לדרוש בכתב ,לא יאוחר  239בוטל2
משבעה ימים מים קבלת הודעה כאמור,
בירור במזכירות הקיבוץ או ברשות מוסמכת
אחרת של הקיבוץ ,אם האסיפה הכללית
קבעה רשות מוסמכת כזו למטרה זו ,נדרש
בירור כזה למטרה זו 2נדרש בירור עזה ,לא
תועלה ההצעה על סדר היום של האסיפה
הכללית עד לאחר שמזכירות הקיבוץ או
הרשות האמורה קיימו את הבירור וקבעו
את החלטתן לאור מסקנות הבירור2
לא הופיע החבר לבירור במועד שנקבע ,לאחר
שהוזמן אליו ,ואין הצדקה סבירה לאי
הופעתו ,יראו את דרישתו לבירור כמבוטלת2
 247לא דרש החבר בירור ,או קוים בירור  247לא הגיע החבר לבירור ,או קוים בירור בוועד ההנהלה
או ברשות מוסמכת שנקבעה על ידי האסיפה הכללית
ומזכירות הקיבוץ או הרשות האמורה שלא
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שוכנעו בדבר הצורך בביטול ההצעה ,תועלה
ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית,
אולם לא לפני עשרה ימים מתאריך מסירת
ההודעה לחבר כאמור2

למטרה זו והם לא שוכנעו בדבר הצורך בביטול ההצעה,
תועלה ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית ,אולם
לא לפני חלוף עשרה ימים מתאריך מסירת ההודעה
לחבר על כינוס האסיפה2

 240לחבר תימסר הודעה בכתב בדבר מועד
האסיפה הכללית שתדון בהוצאתו לפחות
 48שעות מראש 2באם החבר נמצא בתחומי
היישוב הקיבוצי תימסר לו ההודעה במסירה
אישית ,ובאם הוא נמצא מחוץ לתחומי
היישוב הקיבוצי והשאיר כתובת ,תישלח לו
ההודעה בדואר רשום לפי הכתובת
שהשאיר 2נעדר החבר מתחום היישוב
הקיבוצי ולא השאיר כתובת ,פטור הקיבוץ
ממסירת הודעה ,אך תפורסם בעתון יומי
אחד לפחות קריאה דחופה לאותו חבר
להופיע ביישוב הקיבוצי מיד לשם קבלת
הודעה ,ואם הופיע תוך  48שעות מיום
הפרסום תימסר לו ההודעה כאמור2

 240לחבר תימסר הודעה בכתב בדבר מועד האסיפה
הכללית שתדון בהוצאתו לפחות  48שעות מראש ,באם
החבר נמצא בתחומי היישוב הקיבוצי תימסר לו
ההודעה במסירה אישית ,ובאם הוא נמצא מחוץ
לתחומי היישוב הקיבוצי והשאיר דרך לתקשורת עימו,
תועבר לו ההודעה באותה דרך תקשורת שהשאיר,
נעדר החבר מתחום היישוב בקיבוצי ולא השאיר דרכי
תקשורת עימו ,פטור הקיבוץ ממסירת ההודעה ,אך
תפורסם בעתון יומי אחד לפחות קריאה דחופה לאותו
חבר להופיע ביישוב הקיבוצי מיד לשם קבלת ההודעה,
ואם הופיע תוך  48שעות מיום הפרסום תימסר לו
ההודעה כאמור2

פרק ד' – הון הקיבוץ
 24.אין לקיבוץ הון מניות ,לחבר הקיבוץ אין  24.אין לקיבוץ הון מניות2
זכויות הון כלשהן בקיבוץ 2הקיבוץ אינו מקבל
כל דמי כניסה2
 243לא תחול על חבר הקיבוץ אחריות אישיות בעד  243לא תחול על חבר הקיבוץ אחריות אישיות בעד חובות
הקיבוץ או התחייבויותיו ,בין בזמן קיומו של הקיבוץ
חובות הקיבוץ או התחייבויותיו ,בין בזמן
ובין בפירוקו2
קיומו של הקיבוץ ובין בפירוקו2
לחלוקה בין
 244רכוש הקיבוץ אינו ניתן לחלוקה בין החברים ( 244א) רכוש הקיבוץ אינו ניתן
החברים בזמן קיומו של הקיבוץ ,אלא אם
בזמן קיומו של הקיבוץ2
בהחלטה באסיפה
החליט הקיבוץ אחרת
הכללית שנתקבלה ברוב של לפחות שני שלישים
מקולות החברים המצביעים באסיפה הכללית,
ותמכו בה לפחות רוב חברי הקיבוץ ,להקצות
זכויות לחברי הקיבוץ בתאגידי אחזקות
המחזיקים ו/או מפעילים אמצעי ייצור ,אך
למעט קרקע חקלאית ,מים ומכסות ייצור
(להלן" :שיוך אמצעי ייצור") ,ובלבד שיתקיימו
כל אלה )0 :השליטה באמצעי הייצור ,כהגדרתה
בתקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור
בקיבוץ מתחדש) ,תשס"ו ,.771-תהיה בידי
הקיבוץ ולא תועבר לידי החברים;  ).קיימות
הוראות בתקנוני התאגידים ,בהם הוקצו זכויות
לחברי הקיבוץ ,בדבר הגבלת הסחרות של
הזכויות שהוקצו לחברים;  )3ההחלטה כאמור
נתקבלה תוך שמירה על מקורות כספיים שנועדו
להבטחת זכויות החברים הזכאים לקצבה ו/או
גמלה מהקיבוץ;  )4הצגה לרשם האגודות
השיתופיות של תוכנית לסגירה הדרגתית של
גירעון אקטוארי ,ככל שקיים ,והבטחת מקורות
לתמיכה בבעלי צרכים מיוחדים ,כחלק מהצורך
לעמידה בהוראות תקנה (3ב) ותקנה (4ג) לתקנות
הערבות ההדדית והתקבל אישור רשם האגודות
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השיתופיות לאותה תוכנית2
למען הסר ספק – אין בעצם קיומם של סעיף זה
או סעיפים אחרים בתקנון הנוגעים לחלוקה או
שיוך של רכוש משום החלטה על חלוקת רכוש
ואין בהם כדי להקנות לחבר הקיבוץ זכות
כלשהי לגבי רכוש הקיבוץ 2הקניית זכות לחבר
הקיבוץ תהיה אך ורק על פי החלטות אסיפה
כללית ספציפיות שיתקבלו בקיבוץ ואך ורק
בהתאם ובכפוף לקבוע בתנאי אותן החלטות2
(ב) דירות החברים לא ייחשבו כרכוש הקיבוץ לעניין
סעיף זה ,לגבי דירות החברים יחולו הכללים
המפורטים בסעיף 44א' להלן2
(ג) האסיפה הכללית תהיה רשאית להתנות את
ביצוע ויישום האמור לעיל לגבי כל אחד
מהחברים או חליפיהם ,בתנאים ,לפי שיקול
דעתה ,ובכלל זה :בתשלום סכומים ובחתימה על
מסמכים ,כתבי התחייבות והסכמים; והכל –
כפי שייקבע בהחלטת האסיפה הכללית2
(ד) בכל החלטה שתתקבל (ככל שתתקבל) בדבר
שיוך אמצעי ייצור ,ייקבעו זכויות החבר לשיוך
כאמור (ו/או משפחת החברים) לפי תבחינים
שוויוניים ובאופן שוויוני שיפורטו בהחלטת
האסיפה הכללית ובלבד שלפחות  17%מהנכסים
או הכספים העומדים לחלוקה בין החברים
במסגרת שיוך אמצעי ייצור יחולקו לפי וותק
החבר (ו/או משפחת החברים)2
44א 2עיגון זכויות החבר בדירת המגורים:
(א) החל ממועד קבלת ההחלטה באסיפת הקיבוץ
בדבר שינוי תקנון זה ,חבר הקיבוץ הינו בעל
זכות בדירת המגורים בה הוא מתגורר כדין,
וזאת בכפוף לעמידתו בהתחייבויותיו כלפי
הקיבוץ מכח תקנון זה ,וכל עוד לא פסקה
חברותו בקיבוץ ,למעט מחמת מיתה 2הקיבוץ
יפעל לעיגון זכותו של החבר בבית המגורים
באופן של הקניית זכויות חכירה מהוונות
בבית המגורים ,בהסתמך על החלטות מועצת
מקרקעי ישראל ,נהלי מינהל מקרקעי ישראל
והדין הכללי החל ,החלטות האסיפה הכללית,
והכל על פי העקרונות המובאים להלן בסעיף
זה2
(ב) חברי הקיבוץ הזכאים לזכויות מכח סעיף קטן
(א) הינם חברי הקיבוץ במועד הקובע ו/או
חברים שנתקבלו כחברי הקיבוץ לאחר מועד
זה 2המועד הקובע לקבלת ההחלטה בדבר
השינוי הארגוני כמשמעותה בהחלטת מועצת
מקרקעי ישראל מס'  ,010הינו ,7.2742.771
מועד קבלת ההחלטה בדבר המועד הקובע על
ידי האסיפה הכללית (להלן" :המועד
הקובע")2
(ג)

בכפוף לנהלי המינהל ,הזכות לשיוך דירה לפי
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החלטה זו כאמור תהיה ניתנת להורשה
ליורשיו של חבר שילך לעולמו בתקופה
שמהמועד הקובע ועד לשיוך בפועל2
(ד) חבר שעזב ו/או יעזוב את הקיבוץ בטרם
מועד השיוך בפועל  -זכאותו לשיוך דירה
כאמור תפקע ,והחבר יהיה זכאי לזכויות חבר
היוצא מהקיבוץ ,בהתאם לכללים הנוהגים
בענין זה2
(ה) הזכויות לשיוך דירה על פי הליך השיוך
נקבעות ,בין היתר ,בהתייחס לתא משפחתי
של משפחת חברים ,בין אם זוג ובין אם יחיד
או יחידה ,באופן שכל תא משפחתי זכאי
לשיוך דירת מגורים אחת2
(ו)

המועד הקובע לקביעת זכאותו של תא
משפחתי לשיוך ,ייקבע בהתייחס למועד
הקובע 2זוג חברים נשוי במועד הקובע ,שנפרד
או ייפרד לאחר המועד הקובע יהיה זכאי
לדירה אחת בלבד במסגרת הליך השיוך 2דירה
זו תהווה חלק מרכושו המשותף של אותו הזוג
והזכויות בדירה זו ,לרבות זכויות החזקה בה,
יוסדרו בין בני הזוג בינם לבין עצמם ,מבלי
להטיל על הקיבוץ מחויבות כלשהי בענין זה2

(ז)

שמאי מקרקעין יבצע שומה פרטנית לדירות
החברים על בסיס ערך המבונה בלבד ,ובאופן
שלא יביא בחשבון השקעות פרטיות שביצעו
החבר בבית המגורים שלו2

(ח) במועד השיוך בפועל ,ייזקף ערך המבונה
הספציפי של כל חבר אל מול דמי העזיבה
להם זכאי אותו החבר ,בהתאם לוותק
שנצבר לו עד למועד  27.2742.771דמי העזיבה
יחושבו על פי הכללים הסטטוטוריים הנוהגים
בענין זה ,לרבות לענין קיזוז זכויות צבורות
וכד' 2למען הסר ספק ,מרכיב התוספת לדמי
העזיבה בגין ילדי המשפחה יחושב בהתאמה
לגיל הילדים במועד ההתחשבנות כאמור
לעיל2
לחבר שתוותר בעניינו יתרת חובה (היינו ,ערך
המבונה גבוה מדמי העזיבה) ,תרשם יתרת חוב
בספרי הקיבוץ ויתרה זו תפרע במועד בו יבקש
החבר להעביר את זכויותיו כשהיא צמודה
למדד המחירים לצרכן הידוע במועד השיוך
בפועל ועד מועד התשלום ,בדירה לצד שלישי2
"העברת זכויות" לענין סעיף זה תהיה מכירה,
השכרה לתקופה העולה עשר שנים ,שעבוד,
רישום זכויות אגב הורשה2
לחבר שתוותר בעניינו יתרת זכות (היינו ,סכום
דמי העזיבה גבוה מערך המבונה) תרשם יתרת
זכות בספרי הקיבוץ ויתרה זו תפרע על פי
החלטות אסיפת הקיבוץ בעניין זה ובכל מקרה
לאחר שהקיבוץ יסדיר את כל התחייבויותיו
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לקצבה וערבות הדדית לכלל חבריו ,לרבות בגין
התחייבויות תלויות 2למען הסר ספק ,יתרת
זכות תעמודנה בעדיפות אחרונה בסדר
הפירעונות של התחייבויות הקיבוץ לחבריו
ו/או לנושים אחרים ,ותהיינה קודמות אך ורק
לחלוקת עודפים או רווחים2
(ט) בטרם יופנה חבר למינהל לצורך עריכת
הסכם חכירה לגבי הנכס המשויך לו ,ייחתם
הסכם אישי בין החבר לקיבוץ בו יאמץ החבר
את הוראות סעיף זה באורח אישי 2במסגרת
ההסכם האישי יוסדרו בין הקיבוץ לחבר כל
החובות וההתחייבויות התלויות של החבר
לקיבוץ2
(י)

חבר הקיבוץ לא יוכל להעביר זכויות בביתו
לאחר ,ולהישאר במעמד של חבר הקיבוץ ,ללא
הסכמת הקיבוץ 2העברת זכויות בדירת
המגורים ,תהיה מותנית בעזיבת החבר את
הקיבוץ2

(יא) העברת זכויות החבר לצד שלישי תהיה
מותנית בקבלת הצד השלישי לחברות בקיבוץ
או באגודה שיתופית להתיישבות קהילתית
ככל שתיווסד ביישוב (להלן בסעיף זה" :הגוף
המקבל") וזאת על פי כללים וקריטריונים
המקבל2
לקליטה שייקבעו על ידי הגוף
(יב) אסיפת הקיבוץ תהיה רשאית להטיל הגבלות
נדרשות על זכותו של החבר להשכיר ו/או
לשעבד את דירתו והתניית השכירות ו/או
שעבוד כאמור באישור הקיבוץ 2הקיבוץ יהא
רשאי לרשום הערה על זכויותיו לפי המגבלות
כאמור ,ברשות מקרקעי ישראל או בלשכת
רישום המקרקעין  -לפי הענין2
(יג) הגדרות לענין סעיף 44א 2זה-:
"חבר"  -לרבות משפחת חברים במשתמע
באופן שבו הזכות לשיוך דירה תעמוד
למשפחת חברים ,בין אם מדובר בבני זוג ובין
אם מדובר ביחיד2
"מינהל"  -מינהל מקרקעי ישראל2
"שיוך בפועל"  -חתימת החבר על הסכם
חכירה ,מול המינהל2
"יורש"  -מי שמחזיק בצו ירושה או צו קיום
צוואה שניתן כדין2
"דמי עזיבה"  -כהגדרתם בכללים 2למען הסר
ספק ,אין מושג זה כולל את הקצבה לה זכאי
החבר העוזב וזכאות זו תמשיך לעמוד לחבר
העוזב ,על פי כל דין2
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( 241א) הקיבוץ רשאי ,בהחלטה של האסיפה
הכללית ובתנאים הקבועים בסעיפים
קטנים (ב) ו(-ג) להלן ,להקים לחבריו
קרן מילואים ,שתשמש לביטחון
הסוציאלי של חברי הקיבוץ ולרווחתם
הכללית 2מקורותיה של הקרן יהיו רווחי
הקיבוץ ו/או תרומותיהם של חבריו2
(ב) קרן המילואים היא הסדר המבטיח ו/או
בא להבטיח את זכויות החברים באופן
יציב ומתכונת ניהול כספי הקרן תיקבע
בהתאם לכך2
כספי הקרן לא ישמשו לעסקיו של
(ג)
הקיבוץ לא ייחשבו לנכס (אקטיב) של
הקיבוץ2
(ד) לאחר שהופרשו כספים מרווחי הקיבוץ
לקרן המילואים ,אם הופרשו ,תעבור
יתרת הרווחים להונו העצמי של
הקיבוץ ,אלא אם הוחלט אחרת
במוסדותיו המוסמכים של הקיבוץ
ובכפוף לכל דין2

( 241א) הקיבוץ רשאי ,בהחלטה של האסיפה הכללית
ליצור קרן מילואים או קרן נאמנות לחבריו,
בהתאם ובכפוף לתקנות האגודות השיתופיות
(קרן מילואים) ,התשס"ה – ( .771להלן –
"תקנות קרן המילואים") ,אשר הנוהל בין
במסגרת האגודה ובין באגודת נאמנות נפרדת,
מתוך תרומותיהם של חבריו ומתוך רווחיו,
ובתנאי שלא ישתמשו בכספי קרן המילואים
או קרן הנאמנות בעסקיו של הקיבוץ ובתנאי
ששום חלק מכספי קרן המילואים או קרן
הנאמנות לא יחשב כנכס (אקטיב) של הקיבוץ2
(ב) בכפול לאמור לעיל ,כספי קרן המילואים או
קרן הנאמנות ישמשו להסדרי עזרה הדדית
ו/או למטרות אחרות הקשורות ברווחת
החברים ו/או הבטחת זכויותיהם; הכל – כפי
שיקבע ,מעת לעת ,בהחלטות האסיפה הכללית
שהתקבלה ברוב מיוחד הדרוש לפי תקנות קרן
המילואים2

(ה) האסיפה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת
כללים בדבר תרומות החברים לקרן
המילואים2

פרק ה' – חובות החבר וזכויותיו
נוסח קיים

נוסח מוצע
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איסור העברת זכויות וחובות

איסור העברת זכויות וחובות

 240חובות החבר וזכויותיו בקיבוץ הן אישיות  240חובות החבר וזכויותיו בקיבוץ הן אישיות ואינן
ניתנות להעברה או לביצוע על ידי מיופה כוח2
ואינן ניתנות להעברה או לביצוע על ידי
מיופה כוח2
חובות החבר
חובות החבר
 240חבר הקיבוץ חייב לקבוע את מקום מגוריו הקבוע
ביישוב הקיבוצי ולגור בו מגורי קבע ,כפוף להוראות
 240חבר הקיבוץ חייב לקבוע את מקום מגוריו
תקנון זה2
הקבוע ביישוב הקיבוצי ולגור בו מגורי קבע,
כפוף להוראות תקנון זה2
( 248א) חבר רגיל חייב למסור לקיבוץ את (למעט
נכסי החבר) מלוא הכנסותיו ,את יכולת
התפרנסותו ואת מלוא כל עבודתו 2חבר
רגיל זכאי לקבלת תקציבים ושירותים
בעין מהקיבוץ ,בהתאם להחלטות
האסיפה הכללית מעת לעת 2חבר
הקיבוץ אשר בפועל אינו נוהג על פי
האמור בסעיף קטן זה ,יראו אותו כחבר
במסלול עצמאות כלכלית וההוראות
הרלבנטיות יחולו עליו ,בהתאם לכך2
(ב) חבר הקיבוץ יהיה רשאי להיות חבר
בעצמאות כלכלית2
(ג) לגבי חבר הקיבוץ במסלול העצמאות
הכלכלית יחולו ההוראות הבאות-:
 20כל עוד הוא נמצא בעצמאות כלכלית,
אינו זכאי לקבל תקציב מהקיבוץ
(לרבות תקציב קיום הוגן ,כמשמעותו
בסעיף 200ב )2ו/או סיפוק צרכיו
השוטפים מהקיבוץ2
 2.חבר שיצא לעצמאות כלכלית וחפץ
לחזור למעמד של חבר רגיל ,ימסור
הודעה מוקדמת לוועד ההנהלה
שלושה חודשים בטרם חזרתו למעמד
של חבר רגיל 2ועד ההנהלה ידון
בבקשת החבר והוא יאשר אותה ,אלא
אם התרשם כי יש בכך ניצול לרעה של
זכות החבר כלפי הקיבוץ 2כן יהיה
רשאי ועד ההנהלה לקצר את תקופת
ההודעה המוקדמת כאמור2
 23בכל מקרה של מעבר של חבר ממעמד
של חברות בעצמאות כלכלית למעמד
של חברות רגילה או ההפך ,המועד
הקובע לשינוי מעמד החבר יהיה
בתחילתה של שנה קלנדרית העוקבת
לבקשת החבר לשינוי המעמד כאמור2
בנקרה בו יסכימו הצדדים על החלת
שינוי המעמד באופן רטרואקטיבי,
תערך התחשבנות לגבי התקופה
שמתחילת השנה הקלנדרית ועד למועד
שינוי המעמד כאמור והחבר יידרש

 248חבר בגיל העבודה אחראי ומחויב למצות את כושר
השתכרותו ולקיים את חובת עבודתו ואחראי
לפרנסתו ופרנסת התלויים בו כתנאי להשלמת
סיפוק צרכיו בהתאם לתקנות הערבות ההדדית 2בלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל – החבר אחראי
למציאת מקום העבודה ,לשמירה על מקום העבודה
וכן מחויב לקיים את אלה:
(א) החלטות הקיבוץ ,לרבות בנוגע להבטחת קיומם של
מקורות המיועדים לסיפוק הצרכים בגיל הפרישה
וצבירת זכויות פנסיוניות בהיקף אשר יש בו כדי
להבטיח שהן תקנינה לחבר ,החל מהגיעו לגיל
פרישה ,תשלום חודשי שלא יפחת משיעור אספקת
צרכים לחבר בגיל פרישה לפי תקנות הערבות
ההדדית2
(ב) עריכת ביטוח נכות ו/או ביטוח אובדן כושר עבודה
ו/או ביטוח סיעודי בהתאם להחלטות הקיבוץ:
כמו כן  ,הקיבוץ יהיה רשאי אך לא חייב לקבל
החלטה בדבר קיום חובת ביטוחים נוספים לגבי
כלל החברים ,לרבות במרוכז וחיוב החבר בחלקו
בעריכת הביטוחים2
(ג) מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מיתר חובותיו של
החבר והתנאים הקבועים בתקנות הערבות
ההדדית ,כתנאי להשלמת אספקת צרכי חבר בגיל
העבודה בהתאם ובכפוף להוראות סעיף  00להלן2
(ד) לגבי חבר קיבוץ במסלול של עצמאות כלכלית
יחולו ההוראות הבאות-:
 20חבר במסלול של עצמאות כלכלית ,אינו זכאי
לקבל תקציב מהקיבוץ (לרבות תקציב קיום
הוגן ,כמשמעותו בסעיף 200ב )2ו/או סיפוק צרכיו
השוטפים מהקיבוץ2
 2.בכל מקרה של מעבר של חבר ממעמד של חבר
רגיל למעמד של חבר בעצמאות כלכלית ,המועד
הקובע לשינוי מעמד החבר יהיה בתחילתה של
שנה קלנדרית העוקבת לבקשת החבר לשינוי
המעמד כאמור 2במקרה בו יסכימו הצדדים על
החלת שינוי המעמד באופן רטרואקטיבי ,תערך
התחשבנות לגבי התקופה שמתחילת השנה
הקלנדרית ועד למועד שינוי המעמד כאמור
והחבר יידרש להשלים לקופת הקיבוץ תשלומים
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להשלים לקופת הקיבוץ תשלומים
שהחסיר (אם החסיר) בגין תקופה זו2
 24תקופת שהותו של החבר במעמד של
חבר בעצמאות כלכלית לא תחשב
במניין הוותק לצורך חישוב דמי עזיבה
ו/או לצורך חישוב ותק פנסיוני לצורך
חישוב תשלומי קצבה ו/או תשלומי
הסכום המובטח לפי סע' 00ב ו/או
לצורך חישוב וותק לעניין שיוך אמצעי
ייצור ו/או דירות 2לעניין זה" ,ותק",
"ותק פנסיוני"" ,דמי עזיבה" ו-
"תשלומי קצבה"  -כהגדרתם בתוספת
האגודות
לתקנות
הראשונה
השיתופיות (חברות) ,תשל"ג0903-
ו/או בכללי העזיבה החלים מכח
תקנות אלה (להלן ולעיל" :הכללים")2
 21זוג חברים המהווים תא משפחתי אחד
יהיו חייבים להשתייך למסלול חברות
אחד מבין השניים ,ולא יתאפשר פיצול
של התא המשפחתי למסלולי חברות
שונים (זולת אם אחד מבני הזוג הגיע
לגיל פרישה)2
 20למעט המצוין במפורש בתקנון זה,
החבר
תהיינה זכויות וחובות
בעצמאות כלכלית כשל כל חבר אחר
ובכלל זה ,יהיה הוא זכאי להצביע
באסיפה הכללית ויהיה כפוף
להחלטות האסיפה ומוסדות הקיבוץ
המוסמכים ,וכן יהיה הוא רשאי לכהן
ברשויות האגודה השונות ,ככל חבר
אחר2
(ד) חבר בעצמאות כלכלית יהיה מחויב
בתשלום ההפרשה לקרן עזרה הדדית
עפ"י סע'  13לתקנון ,ככל חבר אחר2
(ה) חבר הקיבוץ ,לרבות חבר בעצמאות
כלכלית ידווח לקיבוץ ,באופן שוטף ,על
הכנסותיו מכל מקור שהוא לרבות על
הכנסות וזכויות צבורות שצבר בגין
עבודתו (זכאות לפנסיה ,קופת ביטוח,
קופת גמל וכיוצא באלה) ; למעט סוגי
הכנסות ,אשר מוסדות הקיבוץ
המוסמכים קבעו ,כי אין צורך בדיווח
עליהן2
(ו) בכפוף לאמור בתקנון זה ,אסיפת
לקבוע
רשאית
תהיה
הקיבוץ
בהחלטותיה מעת לעת כללים ,הנחיות,
מגבלות ועניינים נוספים בקשר עם אופן
התנהלותו ,זכויותיו וחובותיו של החבר
בעצמאות כלכלית2

שהחסיר (אם החסיר) בגין תקופה זו2
 23בלי לגרוע מהתקופות שעל פי דין ו/או תקנון זה
אינן נכללות בתקופת הוותק לדמי עזיבה,
התקופה בה היה חבר הקיבוץ חבר במסלול של
עצמאות כלכלית לא תחשב במניין שנות הוותק
לצורך חישוב דמי העזיבה ו/או לצורך חישוב
ותק פנסיוני לצורך חישוב תשלומי קצבה ו/או
לצורך חישוב וותק לעניין שיוך אמצעי ייצור
שיוך אמצעי ייצור ו/או דירות 2לעניין זה" ,ותק",
"ותק פנסיוני"" ,דמי עזיבה" ו – "תשלומי
קצבה" – כהגדרתם בתוספת הראשונה לתקנות
האגודות השיתופיות (חברות) ,תשל"ג – 0903
ו/או בכללי העזיבה החלים מכח תקנות אלה
(להלן ולעיל" :הכללים")2
מעבר חבר ממעמד של חבר בעצמאות כלכלית
למעמד של חברות רגילה מותנה בכך שהחבר
ישלים גרעון ,ככל שקיים ,בצבירת זכויות
פנסיוניות אשר יבטיחו לחבר סכום קצבה
חודשית שלא תפחת מערך אספקת הצרכים
לחבר בגיל פרישה הקבועה בתקנות הערבות
ההדדית2
 24זוג חברים המהווים תא משפחתי אחר יהיו
חייבים להשתייך למסלול חברות אחד מבין
השניים ,ולא יתאפשר פיצול של התא המשפחתי
למסלולי חברות שונים (זולת אם אחד מבניה
הזוג הגיע לגיל פרישה)2
 21למעט המצוין במפורש בתקנון זה ,תהיינה
זכויות וחובות החבר בעצמאות כלכלית כשל כל
חבר אחר ובכלל זה  ,יהיה הוא זכאי להצביע
באסיפה הכללית ויהיה כפוף להחלטות האסיפה
ומוסדות הקיבוץ המוסמכים ,וכן יהיה הוא
רשאי לכהן ברשויות האגודה השונות  ,ככל חבר
אחר2
(ה) כל חברי הקיבוץ ,לרבות חבר בעצמאות כלכלית,
חייבים בתשלום ההפרשה לקרן עזרה הדדית עפ"י
סע'  13לתקנון זה2
(ו) חבר הקיבוץ ,לרבות חבר בעצמאות כלכלית ידווח
לקיבוץ ,באופן שוטף ,על הכנסותיו מכל מקור
שהוא לרבות על הכנסות וזכויות צרובות שצבר
בגין עבודתו (זכאות לפנסיה ,קופת ביטוח ,קופת
גמל וכיוצא באלה); למעט סוגי הכנסות ,אשר
מוסדות הקיבוץ המוסמכים קבעו ,כי אין צורך
בדיווח עליהן2
(ז) בכפוף לאמור בתקנון זה ,אסיפת הקיבוץ תהייה
רשאית לקבוע בהחלטותיה מעת לעת כללים,
הנחיות ,מגבלות ועניינים נוספים בקשר עם אופן
התנהלותו ,זכויותיו וחובותיו של החבר בעצמאות
כלכלית2
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48א 2צבירת זכויות לפנסיה על ידי חבר בגיל העבודה2
(א) נקבע הזאת כי החל מהמועד הקובע –
( 7.2742.771מועד לקבלת ההחלטה בדבר
השינוי הארגוני) ,או מועד בו עבר החבר
למעמד של חבר בעצמאות כלכלית ,לפי
המוקדם מבין השניים ,חבר בגיל העבודה,
כהגדרתו בתקנות הערבות ההדדית (לעיל
ולהלן – "חבר בגיל העבודה") ,דהיינו :חבר
שטרם הגיע לגיל הפרישה כהגדרתו בתקנות
הערבות ההדדית (נכון ליום  – 4242.704גיל 00
שנים לגבר ואישה) ו/או בהתאם לתקנון
פנסיה של הקיבוץ כפי שישתנה מעת לעת ,לפי
הגיל הנמוך מבניהם (להלן – "גיל הפרישה"),
אחראי ומחויב לצבור זכויות לפנסיה בהיקף
שיבטיח ,כי בהגיעו לגיל הפרישה ,יהיה זכאי
לקבל ,בגין הזכויות שצבר (בצרוף הסכומים
להם הוא זכאי מהקיבוץ לפי החלטות הקיבוץ)
סכום חודשי שלא יפחת משיעור אספקת צורכי
חבר בגיל פרישה הקבוע בתקנות הערבות
ההדדית2
(ב) על מנת להבטיח צבירת זכויות פנסיוניות
כאמור  ,חבר בגיל העבודה אחראי ומחויב
לגרום לכך ששעורי ההפרשות החודשיות
לצבירת זכויות פנסיה בקרן או תכנית ביטוח
שניתן לגביהם אישור קופת גמל לפי הוראות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,תשס"ה –  ,.771לא יפחתו משיעור של
לפחות  .7233%מהכנסתו החודשית2
חובת ההפרשות כאמור לגבי חבר תחול על
שכר ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנון פיצויי
פיטורים2
האמור לעיל יחול גם על הכנסותיו של
עצמאי ,אשר יהא אחראי גם להפרשת
הסכומים שהמעביד היה חייב בהפרשתם
אילו היה אותו עצמאי עובד שכיר2
(ג) חבר אשר יצבור זכויות בקופת גמל לתגמולים
(מסלול הוני) מחוייב בהגיעו לגיל פרישה לנייד
את כל הסכום שצבר לקופת גמל לקצבה באופן
שיבטיח לו סכום קצבה חודשי שלא יפחת
מערך הספקת צורכי חבר בגיל פרישה הקבוע
בתקנות הערבות ההדדית2
(ד) חבר בגיל העבודה יהא מחויב שהסכומים
שהופרשו בגין פיצויי פיטורים ו/או שולמו
לחבר כפיצויי פיטורים יצורפו לסכומי הצבירה
לזכויות פנסיה ,באופן שיקנו זכויות לקצבה
חודשית החל מהגיעו של החבר לגיל פרישה2
למרות האמור לעיל – במידה ורשות מרשויות
הקיבוץ השתכנעה כי לזכות החבר צבורות
זכויות פנסיוניות שמבטיחות פנסיה כאמור
בסעיף קטן א' לעיל ,הרשות כאמור תהיה
רשאית לתת לחבר אישור בכתב לעשות שימוש
בסכומים כאמור ,כולם או מקצתם ,כפי
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שתקבע אותה רשות2
(ה) במקרה בו יתברר כי חבר בגיל העבודה לא
הפקיד את הסכומים שהיה חייב בהפקדתם,
הקיבוץ יהיה רשאי – לאחר שנתן לחבר
התראה מראש ובכתב בדבר חובו והזדמנות
סבירה בת  01ימים ממועד מתן התראה כאמור
לבצע את הפקדת הסכומים – להשתמש בכל
סכום שהוא חייב לחבר או לדרוש מכל תאגיד
לגביו החבר יהיה בעל זכויות במסגרת שיוך
הנכסים שיבוצע בקיבוץ ,אם ועד כמה ,ואשר
החבר יהיה זכאי ממנו לקבלת כספים ,כי כל
סכום שהחבר יהיה זכאי לו כאמור ישולם,
ראשית ,לצורך הבטחת זכויות פנסיוניות
כאמור 2לשם מימוש האמור ,לפני כל חלוקת
כספים או רווחים בגין זכויות שקיבל חבר
במסגרת שיוך הנכסים שבוצע בקיבוץ וכתנאי
להם – יהיה חייב החבר להעביר לקיבוץ דוח
מצב לגבי ההפקדות הפנסיוניות האישיות שלו
ובמידה ולא קיים את חובתו כאמור לעיל
הקיבוץ יהיה רשאי להפריש ולהעביר מתוך
הכספים להם יהיה זכאי החבר כספים
שיבטיחו את זכויותיו הפנסיוניות של החבר
כאמור2

 249חבר הקיבוץ ינהג על פי אורחות החיים וחיי  249חבר הקיבוץ ינהג על פי אורחות החיים וחיי החברה
הנהוגים בקיבוץ2
החברה הנהוגים בקיבוץ ,וכן יקבל את מרות
הקיבוץ בקביעת דרכי החזקתם וחינוכם של
ילדיו הקטינים2
 217חבר הקיבוץ חייב לשאת בתפקידי ולפעול  217בוטל2
בקיבוץ ,או מטעמו או בשליחותו מחוץ
לתחומי היישוב הקיבוצי לרבות תפקידים
בתנועה או מטעמה או בשליחותה ,וכל אלה
כפי שהוטלו עליו על ידי הקיבוץ על פי
החלטות האסיפה הכללית2

 210חבר הקיבוץ ינהג על פי העקרונות הלאומיים 210 ,בוטל2
החברתיים ,המעמדיים והתנועתיים ,כפי
שהותוו או נקבעו בהחלטת האסיפה הכללית
או כפי שהותוו או נקבעו על ידי התנועה
ואומצו על ידי הקיבוץ 2האמור לא יפגע
בחופש הביטוי של חבר ,אולם לא ישתתף
חבר בהקמה או בהפעלה של כלים ארגוניים
או בפעולה מאורגנת ביישוב הקיבוצי למען
קידום או הפצת השקפות המנוגדות
לעקרונות התנועה והחלטותיה 2למרות
האמור רשאים חבר או קבוצת חברים לפנות
לתנועה בבקשה כי לא תתנגד לאפשר להם
פעולה ,כמפורט בבקשתם 2הודיעה התנועה
בכתב בדבר אי התנגדותה לפעולה המתוארת
בבקשה – תובא הבקשה לדיון ולהחלטה
באסיפה הכללית והעולה תותר למבקשים בא
האסיפה הכללית תחליט על כך ברוב של שני
שלישים של המצביעים2
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 21.חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות
ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית
ושל יתר השרויות המוסמכות של הקיבוץ,
שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה 2דרכי
תגובת הקיבוץ לגבי חבר שאינו מקיים חובה
מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה
יובאו בכל מקרה ומקרה לדיון ולהחלטה
באסיפה הכללית ויופעלו בהתאם לאותה
החלטה2

 21.חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את
ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר הרשויות
המוסמכות של הקיבוץ ,שנתקבלו או ניתנו בהתאם
לתקנון זה 2דרכי תגובת הקיבוץ לגבי חבר שאינו
מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון
זה יובאו בכל מקרה ומקרה לדיון ולהחלטה
באסיפה הכללית ויופעלו בהתאם לאותה החלטה2

 213חבר הקיבוץ חייב להעביר לקיבוץ ,והקיבוץ  213חבר הקיבוץ אינו חייב להעביר לקיבוץ ,והקיבוץ
אינו רשאי ליטול לרשותו ,את הבעלות והחזקה
רשאי ליטול לרשותו ,את הבעלות והחזקה
בנכסי החבר 2למרות האמור לעיל ,כל חבר הקיבוץ
בכל נכסיו של החבר2
(לרבות חבר קיבוץ בעצמאות כלכלית ו/או חבר
קיבוץ המקבל השלמה לתקציב קיום הוגן) ,חייב
להעביר לקיבוץ הפרשה לקרן עזרה הדדית2
גובה ההפרשה לקרן עזרה הדדית ייקבע מעת לעת
על ידי מוסדותיו המוסמכים של הקיבוץ בשים לב
בין היתר לגובה הכנסת החבר ולהיקף השימושים
בקרן העזרה ההדדית2
השימושים בכספי הקרן לעזרה הדדית ייוחדו אך
ורק למטרות של עזרה לחבר הקיבוץ בכיסוי
הוצאות חריגות ו/או השלמה לתקציב קיום הוגן
כמשמעותו בסע' 00ב' ו/או השלמה של הסכום
המובטח כמשמעותו בסעיף 00א' ,ובתנאי שייקבע
כי החבר הנוגע זכאי לעזרה כאמור ,בהתאם
להחלטות ועל ידי הגורמים המוסמכים בקיבוץ2
כספי קרן העזרה ההדדית יחשבו כתרומות חברים
והם ינוהלו בנפרד מספרי הקיבוץ ונכסיו 2האופן
המפורט של ניהול כספי קרן העזרה ההדדית יוחלט
בנפרד על ידי מוסדותיו המוסמכים של הקיבוץ2
האסיפה הכללית של הקיבוץ תהיה רשאית לשנות
את סכומי התשלום הקבועים בסעיף זה בהחלטה
האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל מקולות
החברים המצביעים באסיפה הכללית של הקיבוץ,
ובלבד שרוב חברי הקיבוץ השתתפו בהצבעה2
החבות להפרשה על פי סעיף זה הינה אישית וחלה
על כל חבר ,בין אם הוא יחיד ובין אם הוא חלק
מזוג2
 214הקיבוץ מיופה כח לפעול למימוש נכסים 214 ,לצורך הבטחת סיפוק הצרכים של חברי הקיבוץ
 הקיבוץ וחבריו יפעלו בכל הנוגע להכנסותיו שלכולם או מקצתם ,המגיעים לחבר הקיבוץ,
כל חבר בהתאם לקבוע בתקנון זה ובפרט בסעיף
בשמו ובמקומו של החבר2
 ,00חובת החבר כאמור תפקע מאליה במקרה בו
ניתן צו לפירוק הקיבוץ או עם מתן צו לכינוס
נכסיו של הקיבוץ (להלן בסעיף זה " -הליכים
משפטיים") וכתוצאה מכך הקיבוץ אינו יכול
להבטיח קיום חיוביו כלפי החבר בכל הנוגע
לסיפוק הצרכים 2חובתו של החבר לפי סעיף זה
תפקע גם במקרה של מתן צווים זמניים כאמור
או צו להקפאת הליכים (להלן – "הליכים
משפטיים זמניים") למעט אם הקיבוץ ימשיך
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בתקופת קיומם של הליכים משפטיים זמניים
כאמור ,לקיים את חובתו לפי סעיף  00לתקנון,
שאז לא תפקע חובת החבר לפי סעיף זה 2אם ואך
ורק במקרה שיבוטלו ההליכים המשפטיים,
תתחדש מאליה חובת החבר לפי סעיף זה2
 211במידה ויידרש הדבר לשם ביצוע הסמכות  211בוטל2
לפי סעיף  14לעיל ,חייב החבר ,בכל עת,
שיידרש לכך על ידי הקיבוץ ,לתת לקיבוץ יפוי
כח בנוסח שהקיבוץ יקבע 2יפוי הכח יכול
להיות כללי או מיוחד ,הכל כפי שהקיבוץ
יחליט2
 210הקיבוץ ישתמש בסמכות לפי סעיף  ,14או  210בוטל
ביפוי הכח שניתן לו לפי סעיף  ,11לאחר
שנמסרה לחבר הודעה מוקדמת על כך2
 210חבר הקיבוץ לא יקבל על עצמו התחייבויות
כספיות ,קנייניות או כל התחייבות אחרת
העלולה להטיל במישרין או בעקיפין חובת
ממון על הקיבוץ או למנוע מאותו חבר את
ביצוע חובותיו כלפי הקיבוץ עלפי תקנון זה;
וכן לא יוותר ,במישרין או בעקיפין ,על נכסים
לטובת אדם אחר ,ולא יעשה כל דיס פוזיציה
בנכסים ,פרט למסירתם לקיבוץ כאמור
בסעיף  ,13אלא אם כן קיבוץ לכך מראש
הסכמה בכתב מהקיבוץ2
חבר הקיבוץ אשר ילדו הקטין מתגורר
בקיבוץ ,יתבע מהורה ילדו אר אינו חבר
הקיבוץ ,בשמו ובשם ילדו ,מזונות ילדו
והוצאות החזקתו על פי כל דין ועל פי המאור
בתקנון זה ,אם יידרש לעשות כן על ידי
הקיבוץ2

 210חבר הקיבוץ ,לרבות חבר בעצמאות כלכלית ,לא
יקבל על עצמו התחייבויות כספיות ,קנייניות ,או כל
התחייבות אחרת ,העלולה להטיל במישרין או
בעקיפין ,חובת מימון על הקיבוץ או למנוע מאותו
חבר את ביצוע חובותיו כלפי הקיבוץ על פי תקנון
זה; חבר הקיבוץ לא יותר על הכנסות ,כהגדרתם
בתקנון זה ,אשר חובה עליו למוסרן לקיבוץ לפי
תקנון הקיבוץ והחלטותיו ,ואולם למען הסר ספק,
אין באמור כדי לגרוע מזכויותיו של חבר בנוגע
לכספים שעל פי תקנון זה הם חלק מנכסי החבר או
כדי להגבילו מלפעול בקשר עם כספים אלה לפי
שיקול דעתו 2חבר הקיבוץ אשר ילדו הקטין
מתגורר בקיבוץ ,יתבע מהורה ילדו אשר אינו חבר
הקיבוץ בשמו ובשם ילדו ,מזונות ילדו והוצאות
החזקתו על פי כל דין ועל פי האמור בתקנון זה ,אם
ידרש לעשות כן על ידי הקיבוץ2

 218חבר קיבוץ ימנע משימוש בכל קנין פרטי ,גם
אם הוא של אחרים ,בתחום היישוב הקיבוצי
או מחוצה לו ,שלא בהתאם לדרכי השימוש
שהקיבוץ מתווה לחבר בהתאם לכללים
הנהוגים בו ולהחלטותיו ,אלא במקרים
שביחס אליהם הוסכם בין הקיבוץ לבין
החבר אחרת2

 218אסיפת הקיבוץ תהיה רשאית לקבל החלטות
ולהורות הוראות שונות שעניינן שמירה על איכות
החיים ,איכות הסביבה והעדר מטרדים של חברי
הקיבוץ ו/או הקיבוץ ,תושביו וענפיו ,גם אם יהיו
כרוכים באלה הצבת תנאים ומגבלות לגבי אופן
השימוש ,האחזקה והמימוש של נכסי החבר2

 219נפסקה מסיבה כל שהיא חברותו בקיבוץ של  219בוטל2
חבר שעבר תקופת השתלמות ,חייב אותו
חבר לשעבר להחזיר לקיבוץ את הוצאות
ההשתלמות  ,אלא אם כן עברה מאז סיום
תקופת ההשתלמות שלו ועד להפסקת
חברותו כאמור תקופה שהיא כפל תקופת
ההשתלמות שלו ,או כל תקופה קצרה יותר
או ארוכה יותר שהוסכם עליה בין הקיבוץ
לבין אותו חבר (להלן – "תקופת
ההתחייבות") 2נפסקה חברותו של חבר
כאמור תוך תקופת ההתחייבות ,חייב אותו
חבר לשעבר להחזיר לקיבוץ החזרה חלקית
של הוצאות ההשתלמות שתהיה ביחס לכלל
הוצאות ההשתלמות כיחס יתרת התקופה
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החסרה להשלמת תקופת ההתחייבות אל
תקופת ההתחייבות2
 207סילוק הוצאות ההשתלמות על פי סעיף  207 19בוטל2
יבוצע כדלקמן :היו לאותו חבר לשעבר
נכסים מיד עם הפסקת חברותו או מיד לאחר
מכן ,חלה חובת התשלום מיד ,בכל מקרה
אחר תחול חובת התשלום בשיעורים
חודשיים שלא יפחתו מרבע השתכרויותיו או
הכנסותיו ברוטו בכל חודש החל מהחודש
השלישי שלאחר הפסקת חברותו2
 200לענין סעיף :19
"תקופת ההשתלמות" – התקופה שבה חבר
השתלם או התמחה במקצוע מסויים במוסד
או במפעל הנמצא מחוץ לתחומי היישוב
הקיבוצי - ,ולפי החלטת אסיה כללית
שנתקבלה לפני המעשה ,אף במוסד או במפעל
הנמצא בתחומי היישוב הקיבוצי - ,בין שהוא
שייך לקיבוץ ובין שאינו שייך לו2
"הוצאות ההשתלמות" – הוצאות הקיבוץ,
לרבות שירותים ,בכסף או בשווה כסף,
שהוצאו על ידי הקיבוץ בין במישרין ובין
באמצעות החבר ,להשתלמות או להתמחות
האמורות ולקיום החבר והתלויים בו תוך
תקופת ההשתלמות ,בין בתחום היישוב
בקיבוצי ובין מחוצה לו ,ולרבות שווי מילגה
או זכות שהוענקה לקיבוץ ונוצלה למען
ההשתלמות או ההתמחות האמורות2

 200בוטל2

 20.הוציא הקיבוץ הוצאות ,בכסף או בשווה
כסף ,למימוש נכסי חבר שמומשו בפועל על
ידי החבר עצמו לאחר הפסקת חברותו
בקיבוץ מסיבה כלשהי ,חייב אותו חבר
לשעבר להחזיר לקיבוץ את ההוצאות
האמורות מיד לאחר מימוש אותם נכסים על
ידו ,או בצורה הקבועה בסעיף  ,07הכל לפי
המועד המוקדם יותר ,לענין מימוש פיצויים
בעד נזקי גוף ,בין לפי חוק הנזיקין ובין לפי
חוק אחר ,יראו בכלל הוצאות למימוש נכסי
חבר לפי סעיף זה גם הוצאות טיפול רפואי
ושרותים ,בכסף או בשווה כסף ,שהוצאו על
אותו חבר לשעבר בקשר לאותם נזקי גוף ,וכן
הוצאות החזקה וקיום של אותו חבר לשעבר
ושל התלויים בו תוך תקופת אי כושר עבודה
או כושר עבודה מוגבל של אותו חבר לשעבר
שנגרם כתוצאה מאותם נזקי גוף2

 20.הוציא הקיבוץ הוצאות ,בכסף או בשווה כסף,
למימוש נכסי חבר שמומשו בפועל על ידי החבר
עצמו לאחר הפסקת חברותו בקיבוץ מסיבה כלשהי,
חייב אותו חבר לשעבר להחזיר לקיבוץ את
ההוצאות האמורות מיד לאחר מימוש אותם נכסים
על ידו.
לעניין מימוש פיצויים בעד נזקי גוף ,בין לפי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ובין לפי חוק אחר ,יראו בכלל
הוצאות למימוש נכסי חבר לפי סעיף זה גם הוצאות
טיפול רפואי ושירותים ,בכסף או בשווה כסף,
שהוצאו על אותו חבר לשעבר בקשר לאותם נזקי
גוף ,וכן הוצאות החזקה וקיום של אותו חבר
לשעבר ושל התלויים בו תוך תקופת אי כושר עבודה
או כושר עבודה מוגבל של אותו חבר לשעבר שנגרם
כתוצאה מאותם נזקי גוף2

0.א' נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ או חדל 0.א 2נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ או חדל להתגורר בו
מסיבה כלשהי ,יישא בהוצאות החזקת ילדו הקטין
להתגורר בו מסיבה כלשהי ,ישא בהוצאות
המתגורר בקיבוץ ,או ילדו הבגיר התלוי בו הנתמך
החזקת ילדו הקטין המתגורר בקיבוץ
על ידי הקיבוץ וישלמו לבן הזוג החי בקיבוץ מדי
וישלמו לקיבוץ מדי חודש בחודשו2
חודש בחודשו2
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 203חישוב ההוצאות לפי סעיפים  0. ,00 ,10ו –  203חישוב ההוצאות לפי סעיפים  0. ,10ו – 0.א' יערך
בהתאם למקובל בקיבוץ ,וספרי החשבונות ישמשו
0.א' יערך בהתאם למקובל הקיבוץ ,וספרי
ראיה לכאורה ביחס לקביעת סכומי הוצאות אלה2
החשבונות ישמשו ראיה מכרעת ביחס
לקביעת סכומי הוצאות אלה2
 204נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ ,מסיבה
כלשהי ,חייב אותו חבר לשעבר לפנות
מקרקעין המוחזקים על ידיו או על ידי
התלויים בו בקיבוץ ,לרבות צריף ,אוהל ,וכל
מתקן אחר המשמש למגורים גם אם אינו
מחובר לקרקע ולעזור את תחום היישוב
הקיבוצי עם התלויים בו ,תוך  07יום מקבלת
הודעה בכתב מהקיבוץ הדורשת ממנו לפנות
את המקרקעין האמורים ,מבלי שיהיה זכאי
לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או
תמורה אחרת כלשהי בכסף או בעין ,פרט
לאמור בסעיף 200

 204נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ ,מסיבה כלשהי,
חייב אותו חבר לשעבר לפנות מקרקעין המוחזקים
על ידיו או על ידי התלויים בו בקיבוץ 2מקרקעין
בסעיף זה ,לרבות כל מתקן המשמש למגורים גם
אם אינו מחובר לקרקע 2כן חייב אותו חבר לשעבר
ולעזוב את תחום היישוב הקיבוצי עם התלויים בו,
תוך  07יום מקבלת הודעה בכתב מהקיבוץ הדורשת
ממנו לפנות את המקרקעין האמורים ,מבלי שיהיה
זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה
אחרת כלשהי בכסף או בעין ,פרט לאמור בסעיף 200

 201בוטל2

 201בוטל2

זכויות החבר
( 200א) הקיבוץ יספק את הצרכים של חבריו,
בהתאם ליכולתו של הקיבוץ ,ובהתחשב
בצרכי הקיבוץ ,פיתוחו וקיום יתר
חובותיו של הקיבוץ ,בין במתן תקציבים
כספיים ובין בסיפוק הצרכים בפועל;
והכל  -בהתאם לאמור להלן ,בהתאם
להחלטות הקיבוץ ולפי סדרי הביצוע
שהקיבוץ יקבע בדרך כלל או לסוגי צריכה
שונים2

זכויות החבר
( 200א) הקיבוץ יספק את הצרכים של חבריו( ,לרבות
התלויים בחבר) בהתאם ליכולתו של הקיבוץ,
ובהתחשב בצרכי הקיבוץ ,פיתוחו וקיום יתר
חובותיו של הקיבוץ ,בין במתן תקציבים
כספיים ובין בסיפוק הצרכים בפועל; והכל –
בהתאם לאמור להלן ,להחלטות הקיבוץ ולפי
סדרי הביצוע שהקיבוץ יקבע בדרך כלל או
לסוגי צריכה שונים ,ובלבד שבכל מקרה שיעור
סיפור הצרכים ,לרבות הצרכים המיוחדים,
לחברי הקיבוץ והתלויים בהם ,לא יפחת
מהקבוע בתקנות הערבות ההדדית2

(ב) הקיבוץ יהיה רשאי לחלק תקציבים לחברי
הקיבוץ ,בהתאם ובהתחשב בותק של
החבר ו/או בתרומתו הכלכלית לקיבוץ
ו/או בתפקיד שהוא ממלא ו/או בשיעור
הכנסת החבר; והכל  -לפי החלטות
וכללים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית2

(ב) הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע כי התקציבים של
חברי הקיבוץ במסלול חברות רגילה ,יהיו
בהתאם ובהתחשב בותק של החבר ו/או
בתרומתו הכלכלית לקיבוץ ו/או בתפקיד שהוא
ממלא ו/או בשיעור הכנסות החבר :והכל – לפי
החלטות וכללים שייקבעו על ידי האסיפה
הכללית או מכוחן של החלטות אלה2
(ג) למען הסר ספק ,בכפוף לכל דין רואים את
החלטות האסיפה הכללית בדבר השינוי
הארגוני ,כפי שיתקבלו מעת לעת ,כהחלטות
שנתקבלו לפי סעיף  00זה2
00א 2אספקת צרכי חבר בגיל פרישה (פנסיה תקציבית)

00א2
(א) הקיבוץ מחויב להעמיד תקציב חודשי
מובטח לחבר שהגיע לגיל פרישה והינו
חבר הזכאי לתקציב כאמור (להלן:
"הסכום המובטח")2
(ב) גובה הסכום המובטח לא יפחת מגובה
הקצבה כאמור בתקנות האגודות
השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ

(א) הקיבוץ מחויב לשלם גמלה ,בכסף או בשווה
כסף ,לכל חבר הקיבוץ ולכל חברת הקיבוץ
שהגיעו או יגיעו לגיל פרישה בהתאם להוראות
ולתנאים שנקבעו בהחלטות הקיבוץ ,כפי
שתתקבלנה מעת לעת (להלן ":הסכום
המובטח")2
(ב) גובה הסכום המובטח לא יפחת מגובה
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מתחדש) ,תשס"ו 2.771-
(ג) הסכום המובטח אינו כולל את קצבת
הזיקנה שמקבל החבר מהמוסד לביטוח
לאומי ,והקיבוץ יפעל בשיתוף פעולה עם
החבר על מנת שהקצבה כאמור תועבר
ישירות אל החבר2
(ד) הקיבוץ יעמיד לחבר הנזקק לכך שרותי
סיעוד בתנאים סבירים 2חבר המקבל
שרותי סיעוד כאמור יעביר לקיבוץ את
הכנסותיו מקוד הבריאות 81% ,מהסכום
המובטח ,ואת כל הקצבאות וההכנסות
האחרות של החבר ,לרבות שכר דירה
שיתקבל בגין השכרת דירתו (אם היא
פנויה) ו/או העמדתה לרשות הקיבוץ
להשכרה כאמור ,ובלבד שהסכום המועבר
לקיבוץ לא יעלה על עלות האשפוז2
(ה) אסיפת הקיבוץ תהיה רשאית לקבל
החלטות ולקבוע כללים ומגבלות לגבי
אופן ותנאי תעסוקת חברים בגיל הפרישה
בענפי הקיבוץ ומחוצה להם2
(ו) למרות האמור לעיל ולהלן בתקנון זה,
גובה הסכום המובטח כהגדרתו במודל
השינוי הכולל לא יופחת אלא על דרך
שינוי סעיף קטן זה ,ברוב הדרוש לתיקון
התקנון עפ"י סע'  008להלן ובאישור רשם
האגודות השיתופיות2

הקצבה כמתחייב מהקבוע בתקנות האגודות
השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש),
תשס"ו– ( .771להלן – "תקנות הערבות
ההדדית")2
(ג) הסכום המובטח לא יכלול את קצבת הזיקנה
שהחבר זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי,
והקיבוץ יפעל בשיתוף פעולה עם החבר על
מנת שהקצבה כאמור תועבר ישירות אל
החבר2
(ד) הקיבוץ יעמיד לחבר שאינו חבר בעצמאות
כלכלית הנזקק לכך שרותי סיעוד בתנאים
סבירים 2חבר המקבל שרותי סיעוד כאמור
יעביר לקיבוץ את הכנסותיו מקוד הבריאות,
 81%מהסכום המובטח ,ואת כל הקצבאות
וההכנסות האחרות של החבר ,לרבות שכר
דירה שיתקבל בגין השכרת דירתו (אם היא
פנויה) ו/או העמדתה לרשות הקיבוץ להשכרה
כאמור ,ובלבד שהסכום המועבר לקיבוץ לא
יעלה על עלות האשפוז 2מובהר כי האמור
בסעיף זה תואם את הוראות התוכנית לשינוי
אורחות חיים לגבי חברים השוהים בבית
הסיעודי במועד אישור תקנון זה2
(ה) אסיפת הקיבוץ תהיה רשאית לקבל החלטת
ולקבוע כללים ומגבלות לגבי אופן ותנאי
תעסוקת חברים בגיל הפרישה בענפי הקיבוץ
ומחוצה להם2
(ו) למרות האמור לעיל ולהלן בתקנון זה ,גובה
הסכום המובטח כהגדרתו במודל השינוי
הכולל לא יופחת אלא על דרך שינוי סעיף קטן
זה ,ברוב הדרוש לתיקון התקנון עפ"י סע' 008
להלן ובאישור רשם האגודות השיתופיות2

00ב( 2א) חבר קיבוץ בגיל העבודה יהיה זכאי
לתקציב בסיסי לפי קביעת הקיבוץ,
אשר יאפשר קיום הוגן לחבר ולתלויים
בו ("תקציב קיום הוגן")2
(ב) סכום תקציב הקיום ההוגן ייקבע
ויעודכן בהתאם לגובה שכר מינימום
כהגדרתו בחוק שכר מינימום ,תשמ"ז-
( 0980לאחר ניכויי בטוח לאומי וביטוח
בריאות ממלכתי)2
(ג) חבר שהכנסותיו המצטברות מכל מקור
שהוא לא הגיעו לסכום תקציב הקיום
ההוגן ,יקבל מהקיבוץ השלמה עד לגובה
תקציב הקיום ההוגן2
(ד) בחישוב הכנסות החבר לענין זכאותו על
פי סעיף זה תובאנה בחשבון כל
הכנסותיו החודשיות ו/או השנתיות
(שתחושבנה באופן יחסי)2

00ב 2אספקת צרכי חבר במסלול רגיל שהינו חבר בגיל
העבודה2
(א) חבר קיבוץ במסלול רגיל שהינו בגיל העבודה
יהיה זכאי להשלמת סיפוק צרכים אשר יאפשר
קיום הוגן לחבר ולתלויים בו ("תקציב קיום
הוגן")2
(ב) סכום תקציב הקיום ההוגן ,כולל תוספות
לילדים הקטינים שבחזקת החבר ,ייקבע על ידי
הקיבוץ בהתאם לקבוע בתקנון זה ,בהחלטות
הקיבוץ ובתקנות הערבות ההדדית ,ובלבד
שלא יפחת משכר המינימום כהגדרתו בחוק
שכר מינימום ,תשמ"ז20980-
(ג) ועד ההנהלה של הקיבוץ ,או כל רשות אחרת
שתיקבע על ידי האסיפה הכללית ,תדון ותבחן
בקשות לאספקת צרכי החברים במסלול
חברות רגילה לרבות צרכים מיוחדים בהתאם
לקבוע בתקנון זה ,להחלטות הקיבוץ ולתקנות
הערבות ההדדית.
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(ה) הקיבוץ יהיה רשאי להתנות את זכאותו
של חבר שהוא בגיל העבודה לפי דין לכל
או חלק מהזכויות לפי סעיף קטן זה ,בין
היתר ,בכך שיתקיימו לגבי החבר אחד
מאלה )0 :החבר יעבוד בפועל;  ).החבר
מוכן לעבוד אולם מסיבות בריאותיות
אינו יכול לעבוד;  )3החבר אינו מצליח
למצוא מקור תעסוקה שלא עקב סירובו
להצעה שהוצעה לו;  )4מתקבלים לגבי
החבר תשלומי גמלה או קיצבה ,עקב
הפסקת עבודתו;
(ו) בסעיף זה -
"יחידה משפחתית (של חבר)"  -יחידה
הכוללת את החבר ובן/בת זוגו
המקיימים חיי משפחה ומשק בית
משותף ,וכן התלויים בהם ,לרבות אם
מי מהם ,אינו חבר הקיבוץ ו/או מתגורר
מחוץ לקיבוץ; "תלויים" לענין סעיף זה,
כהגדרתם של אלה בתקנות האגודות
השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ
מתחדש) ,תשס"ו2.771-
"הכנסות היחידה המשפחתית (של
חבר)"  -כלל ההכנסות שהיחידה
המשפחתית אליה משתייך החבר זכאית
להן ,מכל מקור שהוא ,בין מהקיבוץ ובין
מכל גורם אחר (לרבות הכנסות
פאסיביות);
לצורך חישוב זכאותו של חבר לתקציב
לפי האמור לעיל ושיעורו ,יילקחו
בחשבון כלל ההכנסות של היחידה
המשפחתית אליה משתייך החבר ,באופן
הבא:
( )0כל עוד ,כלל ההכנסות של היחידה
המשפחתית של החבר (בחישוב
שנתי) ,יהיה שווה או גבוה מסכום
תקציב הקיום ההוגן (בחישוב
שנתי)– החבר לא יהיה זכאי
להשלמת תקציב הקיום ההוגן2
( ).זכאותו של חבר להשלמה לתקציב
קיום הוגן ,תיקבענה בשים לב לכלל
הכנסות היחידה המשפחתית של
החבר2
תנאי מוקדם ומפורש לזכאותו של חבר
להשלמה לסכום הבסיסי ליחידה משפחתית
הוא מסירת פירוט מלא בדבר כלל ההכנסות
של היחידה המשפחתית במתכונת שתידרש
על ידי הקיבוץ2
00ג 2סעיף חדש

(ד) זכאותו של חבר בגיל העבודה (במסלול רגיל)
לסיפוק צרכים מותנית בקיום כל התנאים
הקבועים בתקנה  .לתקנות הערבות ההדדית,
בתנאים שנקבעו בהחלטות האסיפה הכללית
וכפי שיעודכנו מעת לעת ובמילוי מלא של
חובותיו לפי סעיף  48ו 13 -לתקנון זה 2
(ה) בסעיף זה -
"יחידה משפחתית (של חבר)"  -יחידה
הכוללת את החבר ובן/בת זוגו המקיימים חיי
משפחה ומשק בית משותף ,וכן התלויים
בהם ,לרבות אם מי מהם ,אינו חבר הקיבוץ
ו/או מתגורר מחוץ לקיבוץ; "תלויים" לעניין
סעיף זה ,כהגדרתם של אלה בתקנות
האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ
מתחדש) ,תשס"ו2.771-
"הכנסות היחידה המשפחתית (של חבר)" -
כלל ההכנסות שהיחידה המשפחתית אליה
משתייך החבר זכאית להן ,מכל מקור שהוא,
בין מהקיבוץ ובין מכל גורם אחר (לרבות
הכנסות פאסיביות)2
הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע כי לצורך חישוב
זכאותו של חבר לתקציב קיום הוגן לפי
האמור לעיל ושיעורו ,יילקחו בחשבון כלל
ההכנסות של היחידה המשפחתית אליה
משתייך החבר ,באופן הבא:
( )0כל עוד ,כלל ההכנסות של היחידה
המשפחתית של החבר  ,יהיה שווה או
גבוה מסכום תקציב הקיום ההוגן ,אשר
לפי קביעת הקיבוץ מבטיח קיום הוגן
ליחידה משפחתית כדוגמת היחידה
המשפחתית של החבר – החבר לא יהיה
זכאי לתקציב העולה על הכנסות החבר
בפועל ,בניכוי סכומים ,אשר לפי החלטות
הקיבוץ לגבי חישוב תקציבים המחולקים
לחברים ,יש לנכותם מהכנסות אלה2
( ).זכאותו של חבר להשלמה לתקציב קיום
הוגן ליחידה המשפחתית של החבר
ושיעורה ,תיקבענה בשים לב לכלל
הכנסות היחידה המשפחתית של החבר2
תנאי מוקדם ומפורש לזכאותו של חבר במסלול
רגיל להשלמה לתקציב קיום הוגן ליחידה
משפחתית הוא מסירת פירוט מלא בדבר כלל
ההכנסות של היחידה המשפחתית של החבר
במתכונת שתידרש על ידי הקיבוץ2

00ג 2אספקת צרכים מיוחדים של חבר
הקיבוץ יספק את הצרכים המיוחדים של חבר
הקיבוץ בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים
בהחלטות הקיבוץ ,כפי שתתקבלנה מעת לעת,
ובאופן שלא יפחת מהמתחייב על פי תקנות הערבות
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ההדדית2
בסעיף זה "צרכים מיוחדים" – כהגדרתם בתקנות
הערבות ההדדית2
 200לענין סעיף " :00צרכי חברים" – לרבות  200בוטל2
צרכי החזקתם וחינוכם של ילדיהם הקטינים
הנמצאים ביישוב הקיבוצי ,ובהסכמת
הקיבוץ אף מחוץ לתחום היישוב הקיבוצי2

 208נכסים שנמסרו על ידי הקיבוץ לשימושו של
החבר ,ממשיך הקיבוץ להיות בעליהם
מבחינת זכות הקניין בהם ,ולחבר נתונה רק
זכות השימוש בהם ,בהתאם למטרות
שנקבעו על ידי הקיבוץ 2לחבר אין זכות
העברה או העברת השימוש בנכסים אלה
שלא בהסכמת הקיבוץ; ובכל עת שנפסק
השימוש בנכסים אלה על ידי החבר מסיבה
כלשהי חוזרת החזקה בהם מאליה לקיבוץ2
האמור לא יחול על נכסי החבר ו/או הכנסת
החבר ו/או דירת המגורים של החבר
שמשויכת לו לי סע' 44א'2

 208נכסים שנמסרו על ידי הקיבוץ לשימושו של החבר,
ואשר אינם נכסי החבר כהגדרתם בתקנון זה,
ממשיך הקיבוץ להיות בעליהם מבחינת זכות
הקניין בהם ,ולחבר נתונה רק זכות השימוש בהם,
בהתאם למטרות שנקבעו על ידי הקיבוץ 2לחבר אין
זכות העברה או העברת השימוש בנכסים אלה שלא
בהסכמת הקיבוץ; ובכל עת שנפסק השימוש
בנכסים אלה על ידי החבר מסיבה כלשהי חוזרת
החזקה בהם מאליה לקיבוץ2

 209בוטל2

 209בוטל2

 207האמור בסעיף  00לא יתפרש כהטלת חובה
אוטומטית על הקיבוץ לשאת באחריות
לסילוק קנס שהוטל על חבר בשל עבירה
פלילית ,או לסילוק חוב לפי פסק דין שניתן
נגדו ,וכן לא ישוחרר חבר קיבוץ לשעבר
מאחריות בעד נזק שגרם בזדון לרכוש
הקיבוץ אף תוך תקופת חברותו בקיבוץ2

 207הקיבוץ אינו אחראי לסילוק קנס שהוטל על חבר  ,או
לסילוק חוב לפי פסק דין שניתן נגדו ,וכן לא ישוחרר
חבר קיבוץ לשעבר מאחריות בעד נזק שגרם בזדון
לרכוש הקיבוץ אף תוך תקופת חברותו בקיבוץ2

 200בקביעת עבודתו של החבר ינהג הקיבוץ ,לפי  200בוטל
יכולתו ואפשרויותיו ,על פי עקרונות אלה:
א 2מקום עבודתו של כל חבר ייקבע תוך
התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית של
החבר ובצרכי משק הקיבוץ2
ב 2קידום הכשרתו והתמחותו של החבר
בעבודתו2
האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לסדר
את החבר העובד במקום עבודה קבוע
לעבוד באופן זמני בשירותים או בעבודה
עונתית או בעבודות מיוחדות אחרות כפי
שיידרש מפעם לפעם ,ובמקרים שיהיה
צורך בכך אף להחליף את מקום עבודתו
הקבוע2

 20.אם יש ביכולתו של הקיבוץ ולפי מידת יכולתו20. ,

בוטל
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יושיט הקיבוץ תמיכה כספית ואחרת להורי
חבר ,החיים מחוץ לתחום היישוב הקיבוצי
ובמקרים מיוחדים גם לקרובי משפחה
אחרים ,הנזקקים לדעת הקיבוץ לתמיכה
לצורך קיומם2

 203במקרים מסוימים יקבל הקיבוץ ליישוב
הקיבוצי הורים של חבר - ,ובמקים מיוחדים
גם קרובי משפחה אחרים ,לפי העקרונות
הנקובים בסעיף  ,0.אולם הקיבוץ רשאי
לסרב ,במקרים שימצא לנכון ,לקבל הורה או
קרוב כאמור ליישוב הקיבוצי מבלי שיהיה
חייב לנמק את סירובו2

 203הקיבוץ רשאי (אך לו חייב) לאפשר לתלויים
בחברים ,שאינם בעלי צרכים מיוחדים ,כהגדרתם
בתקנות הערבות ההדדית ,להורה או קרוב אחר של
חבר להתגורר ביישוב הקיבוצי ,בתנאים שיקבעו על
ידי הקיבוץ בהסכם מיוחד ,שיחתם עימו או עם
האפוטרופוס שלו ,ויכול שיכלול גם חובת תשלום
דמי שימוש וגם הסדר ביחס לדרכי השימוש בנכסיו
של התלוי2

 204נפטר חבר קיבוץ ובן זוגו עזב את הקיבוץ 204
לאחר מכן ,הרי –
א 2התחייב בן הזוג לשעבר שעזב להשאיר
את ילדיו הקטינים בקיבוץ עד
התבגרותם ,ולשאת במחצית הוצאות
החזקתם ,או לפי החלטת הקיבוץ בשיעור
פחות מזה ,ובמקרה שאותו בן הזוג מקבל
או יקבל עבורם קיצבה מכל מקום שהוא
– אף בשיעור העולה על מחצית ההוצאות
כאמור ,אך אינו עולה על מלוא סכום
הקיצבה האמורה ,יהיה הקיבוץ חייב
להחזיקם ולשאת ביתרת הוצאות
החזקתם2
ב 2סירב בן הזוג לשעבר שעזב להתחייב
כאמור ,רשאי הקיבוץ לא לשאת בהחזקת
הילדים ואותו עוזב יהיה חייב לקחתם
עמו2
ג 2הפר אותו עוזב את התחייבותו לפני
התבגרות הילדים או הוציא את הילדים
מהקיבוץ בין על פי צו בית משפט ובן
אחרת ,רשאי הקיבוץ לתבוע מהעוזב
להחזיר לקיבוץ את הוצאות החזקת
הילדים שהוצאו על ידי הקיבוץ מתאריך
עזיבתו ועד תאריך הוצאת הילדים על
ידיו2
ד 2עזבו הילדים את הקיבוץ על דעת עצמם,
רשאי הקיבוץ לא להמשיך בהחזקתם
מתאריך עזיבתם את הקיבוץ2

בוטל

04א 2נפטרו הורי קטין בהיותם חברי הקיבוץ04 ,א 2בוטל2
ימשיך הקיבוץ בהחזקת הקטין כל עוד הוא
מתגורר דרך קבע ביישוב הקיבוצי וכן
ישתתף הקיבוץ בהוצאות החזקתו של
הקטין מחוץ לקיבוץ2
 201חישוב הוצאות החזקת הילדים כאמור 201
ייערך בהתאם למקובל בקיבוץ וספרי
החשבונות של הקיבוץ ישמשו ראיה מכרעת
ביחס לקביעת סכומי הוצאות לה2

בוטל
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 200נתן הקיבוץ לחבר חופשה מיוחדת מחוץ
לתחום היישוב הקיבוצי ,חייב החבר לקיים
את התנאים שנקבעו בהחלטה שלפיה ניתנה
לו חופשה זו וכפוף לתנאים אלה רשאי החבר
תוך אותה תקופה לעבוד ולהשתכר לחשבונו
או לקבל הספקת צרכי קיומו ממקורות
אחרים ,וכן לנהוג אורח חיים מתאים
לנסיבות המצב ,אך הוראות הסעיפים 1.-10
יחולו על אותו חבר בכל מקרה2

 200חבר יהיה זכאי לבקש מהקיבוץ כי למשך תקופה
מוגבלת לא יחולו עליו כל או כלק מחיוביו כחבר
הקיבוץ על פי תקנון זה וההחלטות מכוחו (להלן –
"חופשה מיוחדת") ,ובמקרה של בקשה לחופשה
מיוחדת יחולו הוראות אלה:
(א) ועד ההנהלה יבחן את בקשת החבר לחופשה
מיוחדת ויהיה רשאי לאשר או לסרב לאשר
מתן חופשה מיוחדת לחבר ובלבד שאישור
חופשה מיוחדת יהיה בכפוף לאמור להלן2
(ב) לא יינתן אישור לחופשה מיוחדת לתקופה
העולה על ( 0.שנים עשר) חודשים 2ועד
ההנהלה יהיה רשאי לקראת תום תקופת
חופשה מיוחדת שניתנה לחבר ועל פי בקשתו
להאריך או לסרב להאריך את תקופת
החופשה המיוחדת; ובלבד שהארכת תקופת
חופשה מיוחדת תהיה לתקופה שאינה עולה
על שנה אחת2
ועד ההנהלה רשאי להאריך חופשה מיוחדת
שניתנה לחבר לקופה מצטברת שאינה עולה
על ( 1חמש) שנים 2בקשת חבר להאריך את
תקופת החופשה המיוחדת לתקופה מצטברת
העולה על ( 1חמש) שנים תובא על ידי ועד
ההנהלה לאישור האסיפה הכללית2
(ג) יציאת חבר לחופשה מיוחדת מותנית
בהסדרת חובותיו של החבר כלפי הקיבוץ ,כל
שקיימים ,בין בדרך של פרעון החוב ובין בדרך
של הסדר מוסכם עם הקיבוץ לגבי פרעון החוב2
(ד) זכויות וחובות חבר בחופשה מיוחדת יהיו
בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת הקיבוץ
לגבי יציאת החבר לחופשה מיוחדת 2מובהר כי
קיום האמור הוא תנאי ליציאה לחופשה
מיוחדת2
(ה) החבר יחתום על הסכם המסדיר את זכויותיו
וחובותיו כלפי הקיבוץ לרבות מועד היציאה
לחופשה והחזרה ממנה ,תשלום תשלומי
החובה לקיבוץ ,קיום הוראות סעיפים  48ו –
48א' תקנון לרבות לעניין צבירת זכויות
פנסיוניות ועריכת ביטוחים2
(ו) חבר בחופשה מיוחדת אינו זכאי לזכויות חבר
הקיבוץ על פי סעיפים 00 ,00ב'00 ,ג' לעיל ,לפי
העניין2
(ז) חבר אשר לא חזר לקיבוץ במועד שנקבע על ידי
ועד ההנהלה כמועד סיום החופשה המיוחדת,
יראו אותו כמי שעקר את מקום מגוריו מתחום
הישוב הקיבוצי שלא בהסכמת הקיבוץ ויחול
לגביו האמור בסעיף  31לעיל2

 200נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה  200נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי,
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כלשהי ,למעט עקב פטירה ,זכאי החבר
שנפסקה חברותו כאמור לקבל –

למעט עקב פטירה ,זכאי החבר שנפסקה חברותו
כאמור לקבל –

(א) את המלבושים האישיים שהוקצו לו על
ידי הקיבוץ  ,וכן המלבושים האישיים של
ילדיו ,ובמקרה שאין מלבושים אישיים
לילדים מלבושים לילדים לפי הרמה
הנהוגה בקיבוץ לילדי החברים בגיל דומה
לגיל הילדים העוזבים2

(א) דמי עזיבה בהתאם לקבוע בתקנות האגודות
השיתופיות (חברות) תשל"ג 0903-כפי שיהיו
מעת לעת ,בכפוף להסדרים הנקבעים בסעיף
44א לתקנון זה 2בנוסף לאמור ובכפוף לכל דין,
הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע הסדר חלופי והוגן
לדמי עזיבה או ליתרת דמי העזיבה (לאחר
ניכוי סכומים כאמור בסעיף 44א לתקנון
זה);וזאת – בהחלטה באסיפה הכללית ברוב
הקבוע בסעיף  44לתקנון זה 2הסדר חלופי זה
יכול לקבוע פדיון של דמי עזיבה בדרך של מתן
זכויות לחבר בנכס יצרני של הקיבוץ או בדרך
של הקניית זכויות לגבי דירת הגרים (לפני שיוך
הדירות בפועל) או בדרך של מתן זכויות
כספיות לחבר כלפי האגודה ,ויראו הסדר זה
כפרעון וכקיום מלא של כל חיובי הקיבוץ כלפי
החבר לתשלום דמי עזיבה2

(ב) את הריהוט והציוד המטלטל שהוקצו לו
או שנמסרו להחזקתו הקבועה ולשימושו
הבלעדיים ,והמצויים במקום מגוריו
ביישוב הקיבוצי ,וכן ציוד וריהוט מתאים
לילדים או תמורתם הכספית לפי הרמה
הנהוגה בקיבוץ לילדי החברים בגיל
דומה2
(ג) דמי עזיבה בסכום שנקבע בהתאם
להחלטות התנועה והנחיותיה שאומצו על
ידי הקיבוץ2

מובהר כי ,בכל מקרה שיוך דירות ו/או שיוך
אמצעי ייצור לחברים יבואו על חשבון דמי
העזיבה המגיעים לחבר 2אשר על כן ,תנאי
לתשלום דמי העזיבה לחבר יהיה פינוי דירת
המגורים המוחזקת על ידיו בקיבוץ והשבתה
לידי הקיבוץ ,וכן הצהרת החבר לפיה ידוע לו
והוא מסכים שממועד עזיבתו ואילך ,הוא אינו
זכאי לשיוך דירה ו/או נכסים ו/או פירותיהם2
בהתאם להוראות סעיף ( 4ג) לכללים בדבר
זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ אשר
בתוספת הראשונה לתקנות האגודות
השיתופיות (חברות) ,תשל"ג – ( 0903להלן:
"הכללים") ,הקיבוץ קובע כי ,בכל מקרה,
תקופת חברות בקיבוץ לאחר יום 7.2742.771
(מועד החלטת השינוי הארגוני) לא תבוא
הוותק של החבר לכל דבר ועניין,
במניין
רק לעניין חישוב דמי
לרבות אך לא
אם וככל
העזיבה ותשלומי קצבה,
שהחבר יהיה זכאי להם2
(ב) זכות לקצבה ,ככל שהוא זכאי לה ,בהתאם
לקבוע בכללים כפי שיהיו מעת לעת ,או לפי
בחירת הקיבוץ והחלטותיו ,זכויות לתשלומי
גמל שנצברו או נרכשו על ידי הקיבוץ על שם
החבר בכפוף ובהתחשב בקבוע בכללים כאמור2
(ג) קיים הסכם בכתב בין הקיבוץ ובין החבר או
החלטת הקיבוץ בדבר החזרת נכסים או כספים
שמסר החבר לקיבוץ עם הצטרפותו לקיבוץ או
בזמן חברותו בו ,ינהגו בו בהתאם להסכם או
בהתאם להחלטה2

.87
 208נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה
כלשהי ,ונשאר בן זוגו ,או בן זוגו לשעבר ,חבר
הקיבוץ ,רשאי אותו בן זוג להחזיק את
ילדיהם בקיבוץ בזכותו הוא ,האמור לא יפגע
בזכותו של הקיבוץ לתבוע מבן הזוג שנפסקה
חברותו את השתתפותו בהחזקת הילדים כל

 208נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי,
ונשאר בן זוגו לשעבר ,חבר הקיבוץ ,רשאי אותו בן
זוג להחזיק את ילדיהם בקיבוץ בזכותו הוא ,האמור
לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לתבוע מבן הזוג
שנפסקה חברותו את השתתפותו בהחזקת הילדים
על פי כל דין ,כמו כן ,על פי דרישת הקיבוץ ,חבר
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פי כל דין ,ועל פי תקנון זה וכן לדרוש מבן
הזוג או בן הזוג לשעבר ,שנשאר חבר
הקיבוץ ,כי יתבע מאותו עוזב ,בין במו"מ ובין
בתביעה משפטית את השתתפותו של אותו
עוזב בהחזקת הילדים ואת העברת דמי
ההשתתפות האלה לקיבוץ2

הקיבוץ ,אשר ילדו הקטין מתגורר בקיבוץ ,יתבע
מהורה ילדו ,אשר אינו חבר הקיבוץ ,בשמו ובשם
ילדו ,מזונות ילדו והוצאות החזקתו על פי כל דין2

 209חבר קיבוץ רשאי לפנות למוסדות התנועה  209בוטל
שנקבעו לכך בערר על החלטת הקיבוץ ,באותם
עניינים שהתנועה החליטה לגביהם לטפל
בעררים של חברי קיבוץ ,לרבות ערעור של
חבר על החלטת הקיבוץ להוציאו מהקיבוץ,
בין על פי החלטה כללית ובין על פי ההחלטה
מיוחדת 2סדרי הדיון בכל הנוגע לעררים אלה
יהיו כפי שהתנועה תקבע 2על פי בקשת
מוסדות התנועה הנוגעים בדבר ידון הקיבוץ
ויחליט מחדש בענין שנדון בהחלטתו הקודמת
ושמוסדות התנועה טיפלו בו כאמור ,בין
בנוכחות בא כוח התנועה ובין בהיעדרו2
זכויותיהם וחובותיהם של תלויים בחבר קיבוץ
החיים ביישוב הקיבוצי

הכותרת בוטלה

 287הורה או קרוב אחר שנתקבל לגור בקיבוץ על  287בוטל
פי הוראות סעיף ( 03להלן בסעיף זה – "תלוי
בחבר קיבוץ") ,חייב:
(א) למלא אחרי הוראות הרשויות המוסמכות
של הקיבוץ ,ולהתאים עמו לאורחות חיי
הקיבוץ2
(ב) להעמיד לרשות הקיבוץ את מלא כוח
עבודתו ,ולציית להוראות הרשויות
המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע
לקביעת עבודתו וסדרי עבודתו ,על כל
הקשור בכך2
(ג) אם היו לו נכסים ,או הכנסות ממקור כל
שהוא ,חייב הוא להשתתף בהוצאות
החזקתו והחזקת התלויים בו ,אם
נתקבלו ליישוב הקיבוצי כנלווים אליו,
בניכוי ערך עבודתו ועבודת התלויים בו
בקיבוץ ,בהתאם לסדרים שייקבעו על ידי
הקיבוץ ובהתאם לחשבונות המקובלים
בקיבוץ2
(ד) הקיבוץ ותלוי בחבר קיבוץ רשאים לערוך
הסכם בכתב ביחס לדרכי השימוש בנכסי
אותו תלוי ,וכן מותר בהסכם ביניהם
בכתב ולתנות על הוראות הפיסקות (ב) ן –
(ג)2
 280תלוי בחבר קיבוץ יהיה בר-רשות בלבד  280בוטל
ביישוב הקיבוצי כל זמן ישיבתו בקיבוץ,
והאסיפה הכללית רשאית ,בכל מועד שהוא,
לבטל רשות זו ,ולהפסיק את ישיבתו ביישוב
הקיבוצי ,לפי שיקול דעתה בלבד ,ומבלי
שתהיה חייבת לנמק את החלטתה2
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 28.מבלי לפגוע בכלליות האמור ,יראו את הרשות  28.בוטל
האמורה כנפסקת מאליה עם הפסקת חברותו
בקיבוץ של החבר שבגינו נתקבל אותו תלוי,
אלא אם כן החליט הקיבוץ אחרת ,נדרש
אותו תלוי לעזוב את היישוב הקיבוצי ,חייב
הוא לפנות ,תוך חודש מקבלת הודעה לכך
בכתב מהקיבוץ ,כל מקרקעין ,לרבות צריף,
אוהל וכל מיתקן אחר המשמש למגורים אם
אינו מחובר לקרקע ,המוחזק על ידו או על ידי
התלויים בו ,ולעזוב את תחום היישוב
הקיבוצי עם התלויים בו ומבלי שיהיה זכאי
לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה
אחרת כלשהי ,בכסף או בעין2

 283סיפוק צרכיו של תלוי בחבר קיבוץ יהיה  283בוטל
כמקובל בקיבוץ ובהתאם להחלטות הקיבוץ
לגבי סיפוק צרכי התלויים בחברי קיבוץ בדרך
כלל או לסוגי צריכה שונים2

 284תלוי בחבר קיבוץ רשאי להפסיק את ישיבתו  284בוטל
ביישוב הקיבוצי בכל מועד שהוא ,על פי
החלטתו הוא ,לאחר מתן הודעה מוקדמת של
שבועיים מראש; אולם החזרתו ליישוב
הקיבוצי טעונה החלטה חדשה של הקיבוץ לפי
הוראות סעיף 203
 281למרות האמור בסעיפים  80ן –  8.ימשיך  281בוטל
הקיבוץ בהחזקת תלוי בחבר קיבוץ שנפטר ,כל
עוד הוא מתגורר דרך קבע ביישוב הקיבוצי
ומקיים הוראות סעיף  ,87וכן יוסיף הקיבוץ
לתמוך בתלוי בחבר הקיבוץ שנפטר ,שאינו
מתגורר ביישוב הקיבוצי ,במתכונת שהיה
נתמך על ידי הקיבוץ בימי חייו של החבר
בהתאם לסעיף 20.

פרק ו' – רשויות הקיבוץ
האסיפה הכללית

האסיפה הכללית

 280האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של  280האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקיבוץ
והיא רשאית להחליט בכל עניין שהוא בתחום
הקיבוץ והיא רשאית להחליט בכל עניין שהוא
מטרות הקיבוץ וסמכויותיו ושאינו מנוגד ליסודות
בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיו ושאינו
הקיבוץ2
מנוגד ליסודות הקיבוץ2

 280האסיפה הכללית השנתית תתכנס ותפעל  280האסיפה הכללית תתכנס תפעיל סמכויותיה ותקבל
החלטות; והכל בהתאם להוראות הדין ותקנון זה2
בהתאם להוראות הכלולות בחוק ,מבלי לפגוע
באמור ,רשאית כל אסיפה כללית לדון
ולהחליט גם בעניינים שהם בסמכויותיה של
אסיפה כללית שנתית ,כולם או מקצתם2
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 288האסיפה הכללית תבחר מזכירות וכן רשאית
היא לבחור מבין חברי הקיבוץ ועדות ,מזכיר
הקיבוץ ונושאי תפקידים אחרים ,לקבוע את
סמכויותיהם ותפקידיהם ,למעט העברת
סמכויות השמורות על פי החוק או לפי תקנון
זה לאסיפה הכללית2

 288האסיפה הכללית תבחר מבין חברי הקיבוץ חברי
ועד הנהלה וכן רשאית היא לבחור מבין חברי
הקיבוץ ועדות ונושאי תפקידים אחרים ,לקבוע את
סמכויותיהם ,תפקידיהם ומשך זמן כהונתם של
הועדות ונושאי תפקידים כאמור וכן להביא את
כהונתם לידי סיום בכל עת ,למעט העברת סמכויות
השמורות על פי דין או לפי תקנון זה לאסיפה
הכללית או לכל רשות מוסמכת אחרת בקיבוץ2

 289מזכירות הקיבוץ רשאית לכנס בכל עת אסיפה
כללית ,והיא חייבת לעשות כך על פי דרישה
של לא פחות מ –  07%ממספר כלל חברי
הקיבוץ ,תוך  37יום מקבלת דרישה כזו לשם
דיון בעניין שצוין באותה דרישה2

 289ועד ההנהלה רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית,
והוא חייב לעשות כך על פי דרישה של לא פחות מ –
 07%ממספר כלל חברי הקיבוץ ,תוך  37יום
מקבלת דרישה כזו לשם דיון בעניין שצוין באותה
דרישה ובלבד שאותו עניין הוא בסמכותה של
האסיפה הכללית ואינו נתון על פי תקנון זה או
מכוחו לסמכותה של רשות אחרת של האגודה2

 297מזכירות הקיבוץ תפרסם הודעה בדבר כינוס
אסיפה כללית על לוח המודעות שנקבע למטרה
זו במקום ציבורי בתחומי היישוב בקיבוצי ,לא
פחות מ –  .4שעות לפני האסיפה ,בהודעה
יפורטו :מועד האסיפה ,מקום כינוסה וסדר
היום המוצע ,בכפוף ליתר הוראות תקנון זה,
אין חובה לשלוח הזמנות אישיות לחברים או
לפרסם את ההזמנה בכל צורה נוספת2

 297ועד ההנהלה יפרסם הודעה בדבר כינוס אסיפה
כללית על לוח המודעות שנקבע למטרה זו במקום
ציבורי בתחומי היישוב הקיבוצי ,לא פחות משלושה
ימים לפני האסיפה ,למרות האמור לעיל ,במקרה בו
ועד ההנהלה קבע כי קבלת החלטה בנושא העומד
על סדר היום אינו סובל דיחוי ,יהיה רשאי ועד
ההנהלה לפרסם הודעה על כינוס אסיפה כללית 48
(ארבעים ושמונה) שעות לפני מועד האסיפה2
בהודעה יפורטו :מועד האסיפה ,מקום כינוסה,
וסדר היום המוצע 2האסיפה הכללית תהיה רשאית
לקבוע דרכי פרסום נוספות של הודעה כאמור
באמצעות אמצעי מדיה 2בכפוף ליתר הוראות תקנון
זה ,אין חובה לשלוח הזמנות אישיות לחברים או
לפרסם את ההזמנה בכל צורה נוספת2

 290האסיפה הכללית תדון בעניינים הקבועים
בסדר היום המוצע על ידי מזכירות הקיבוץ
ולפי סדר העניינים הקבוע באותה הצעה2
האסיפה רשאית לשנות את סדר העניינים וכן
להוסיף עניין לסדר היום ולקבוע את מקומו
בסדר העניינים 2נדרש כינוס אסיפה כללית על
פי הוראות סעיף  89לביטול החלטה שנתקבלה
באסיפה כללית בעניין שלא נכלל מלכתחילה
בסדר היום שלה יושהה ביצוע החלטה זו עד
לכינוס האסיפה הכללית הנדרשת2

 290האסיפה הכללית תדון בעניינים הקבועים בסדר
היום שפורסם על ידי ועד ההנהלה ולפי סדר
העניינים הקבוע באותה הודעה 2האסיפה רשאית
לשנות את סדר העניינים 2האסיפה הכללית לא
תחליט בשום עניין שאינו נכלל מלכתחילה בסדר
היום של האסיפה2

 29.מזכיר הקיבוץ יכהן כיו"ר האסיפה הכללית  29.יו"ר ועד ההנהלה יכהן כיו"ר האסיפה הכללית,
אלא אם החליטה האסיפה הכללית לבחור יו"ר
אלא אם החליטה האסיפה הכללית לבחור
אחר ,בין לאסיפה מסוימת ובין בדרך כלל 2בנוסף,
יו"ר אחר ,בין לאסיפה מסוימת ובין בדרך
בכל אסיפה יבחר מזכיר לאסיפה (להלן – "מזכיר
כלל2
האסיפה") שיסייע בניהול האסיפה וברישום
הפרוטוקול2
 293האסיפה הכללית תקוים בכל מספר של חברים  293האסיפה הכללית תקוים בכל מספר של חברים
2
נוכחים2
נוכחים2
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 294כל החלטה באסיפה כללית תתקבל ברוב דעות  294כל החלטה באסיפה כללית תתקבל ברוב דעות רגיל
של המצביעים אלא אם על פי תקנון זה ,או על פי
רגיל של המצביעים אלא אם כל פי תקנון זה,
החוק ,נדרש רוב גדול יותר2
או על פי החוק ,נדרש רוב גדול יותר2
 291ללא שינוי

 291ללא שינוי

 290ההצבעה תהיה בהרמת ידיים ,אולם באסיפה
הכללית רשאית להחליט כי ההצבעה לעניין
מסוים תהיה חשאית או תבוצע במשאל ,בין
באופן שמי ובין באופן חשאי ,בין באותה
אסיפה ובין באסיפה כללית אחרת ובין שלא
באסיפה בצורה שתיקבע 2לעניין הוראות
תקנון זה דין הצבעה שבוצעה במשאל או
החלטה שנתקבלה במשאל כדין הצבעה
שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה
כללית ,ובלבד שתוצאות ההצבעה נתפרסמו
בביטאון הקיבוץ ,או על לוח המודעות של
הקיבוץ ,ונמסרו באסיפה הכללית שלאחר
המשאל ונרשמו בפרוטוקול 2תקפה של החלטה
שנתקבלה במשאל הוא מיום פרסומה

 290ההצבעה תהיה בקלפי ,בין באותה אסיפה ובין
באסיפה כללית אחרת ובין שלא באסיפה בצורה
שתיקבע 2לעניין הוראות תקנון זה דין הצבעה
שבוצעה בקלפי או החלטה שנתקבלה בקלפי כדין
הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה
כללית ,ובלבד שתוצאות ההצבעה נתפרסמו
בביטאון הקיבוץ ,או בדף מידע ,או על לוח המודעות
של הקיבוץ ,ונרשמו בפרוטוקול 2תקפה של החלטה
שנתקבלה בקלפי הוא מיום פרסומה2

90א 2סעיף חדש

90א 2הצבעה בקלפי
(א) לצורך הצבעה בקלפי בעניינים שנקבע בתקנון
שהחלטה לגביהם תתקבל ברוב מיוחד יקבע
הקיבוץ מועדים נפרדים לביצוע הצבעה בקלפי2
(ב) האסיפה הכללית תיבחר ועדת קלפי בת 3
(שלושה)  -חברים ותקבע את סמכויותיה ונהלי
עבודתה2
(ג) ועדת הקלפי תיבחר לתקופת כהונה של 30
חודשים וחבריה יוכלו לחזור ולהיבחר2
(ד) ועדת הקלפי תבחר מבין חבריה יו"ר וסגן
יו"ר2
(ה) המניין החוקי לפתיחת ישיבת ועדת קלפי יהיה
בנוכחות רוב חברי ועדת הקלפי ובתוכם יו"ר
ועדת הקלפי או סגנו2
(ו) תפקידי ועדת קלפי יהיו:
 )0פרסום הודעה על קיום הצבעה בקלפי,
מקום הקלפי ומועדי ההצבעה לפחות  3ימים
לפני יום ההצבעה בקלפי2
 ).פיקוח על סדרי ההצבעה וחשאיותם2
 )3ספירת הקולות2
 )4פרסום פרוטוקול ועדת הקלפי לגבי תוצאות
ההצבעה2
(ז) ההצבעה בקלפי תתקיים ברציפות ביום
ההצבעה 2אולם רשאית ועדת הקלפי להחליט כי
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ההצבעה תתקיים גם במשך ( .שני) ימים
ברציפות ,בשעות כפי שתקבע ועדת הקלפי
ובלבד שוועדת הקלפי תיקבע כללים לשמירת
הקלפי באופן שיבטיח את מהימנות תוצאות
ההצבעה2

 290לכל חבר תהיה זכות דעה אחת בלבד בכל  290לכל חבר תהיה זכות דעה אחת בלבד בכל צורת
הצבעה2
צורת הצבעה2
 298באסיפה הכללית יירשם פרוטוקול על ידי יו"ר  298באסיפה הכללית יירשם פרוטוקול על ידי מזכיר
האסיפה או על ידי חבר שימונה למטרה זו על ידי
האסיפה או על ידי חבר שימונה למטרה זו על
יו"ר האסיפה 2הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר
ידי יו"ר האסיפה 2הפרוטוקול ייחתם על ידי
האסיפה ומזכיר האסיפה או החבר שמונה על ידי
יו"ר האסיפה2
יו"ר האסיפה לרשום את פרוטוקול האסיפה2
 299משפורסמה ברבים החלטה או הנחיה של  299בוטל
התנועה הדורשת אימוץ על די הקיבוץ לפי
תקנון זה ,רשאי כל חבר לתבוע דיון בהחלטה
או בהנחיה האמורה באסיפה כללית 2נתבע
דיון בהחלטה או בהנחיה כאמור באסיפה
כללי 2תקבע האסיפה את עמדתה ביחס לאותה
החלטה או הנחיה 2לא נתבע דיון בהחלטה או
בהנחיה האמורה באסיפה כללית תוך חודש
אחד מיום פרסומה ברבים ,יראו החלטה או
הנחיה זו כמאומצת על ידי הקיבוץ לעניין
תקנון זה 2לעניין סעיף זה – "פרסום ברבים"
פירושו פרסום בביטאון התנועה ,או בביטאון
הקיבוץ ,או על לוח המודעות של הקיבוץ ,או
הודעה באסיפה כללית של הקיבוץ שנרשמה
בפרוטוקול של אותה אסיפה2
ועד ההנהלה

מזכירות הקיבוץ

 2077מספר חברי מזכירות הקיבוץ יהיה כפי  2077מספר חברי ועד ההנהלה יהיה כפי שהאסיפה
שהאסיפה הכללית תקבע מפעם לפעם2
הכללית תקבע מפעם לפעם בסיום תקופת כהונת
הועד המכהן 2כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת
ועד ההנהלה של הקיבוץ ימנה  0חברים2
 2070מזכיר הקיבוץ יהיה חבר מזכירות הקיבוץ  2070בכפוף להוראות תקנון זה ,ועד ההנהלה יבחר חבר
ועד הנהלה שיכהן בתפקיד יו"ר ועד ההנהלה2
ויושב ראש שלה בתוקף תפקידו2
 207.מזכירות הקיבוץ תיבחר על ידי האסיפה  207.ועד ההנהלה יבחר על ידי האסיפה הכללית
לתקופה של שלוש שנים וחבריו יוכלו לחזור
הכללית לתקופה של שנה אחת וחבריה יוכלו
ולהיבחר 2נושאי משרה בקיבוץ ובכללם יו"ר פעיל,
לחזור ולהיבחר2
מנהל הקהילה ומנהל העסקים ,ככל שאינם חברי
ועד הנהלה ,יוזמנו להשתתף בישיבות ועד ההנהלה,
אך לא יהיו בעלי זכות הצבעה בוועד ההנהלה2
 2073מזכירות הקיבוץ תמשיך למלא את תפקידיה
כל עוד לא נבחרה מזכירות אחרת על ידי
האסיפה הכללית וסמכויותיה לא תיפגענה
גם אם פסקה כהונתם של חבר או חברים

 2073בכפוף לתקנה  .1לתקנות האגודות השיתופיות
(רשויות האגודה) ,תשל"ה 0901-ולכל דין רלבנטי
אחר ,ועד ההנהלה ימשיך למלא את תפקידיו כל
עוד לא נבחר ועד הנהלה אחר על ידי האסיפה
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שלה ,מבלי שנבחר חבר אחר או חברים
אחרים במקומם 2האמור אינו בא לשחרר
מהחובה המוטלת על פי הוראות סעיף 207.

הכללית ,וסמכויותיו לא תיפגענה גם אם פסקה
כהונתם של חבר או חברים שלו ,מבלי שנבחר חבר
אחר או חברים אחרים במקומם2

 2074חבר מזכירות הקיבוץ יפסיק לכהן בתפקידו  2074חבר ועד הנהלה יפסיק לכהן בתפקידו –
–
האסיפה
ידי
על
מתפקידו
שוחרר
אם
)
א
(
(א) בוטל2
הכללית ,בין על פי בקשתו ובין שלא על
(ב) אם נפסקה חברותו בקיבוץ ,מסיבה כלשהי2
פי בקשתו2
(ג) אם יפסל לכהן בתפקיד חבר ועד הנהלה על פי כל
(ב) אם נפסקה חברותו בקיבוץ ,מסיבה
דין2
כלשהי2
 2071מזכירות הקיבוץ תתכנס לפי הצורך ,לפי  2071ועד ההנהלה יתכנס לפי הצורף ולכל הפחות לפחות
אחת לחודש ,לפי הסדרים שיקבעו על ידו או על פי
הסדרים שקבעה לעצמה או על פי הזמנת
הזמנת יו"ר ועד ההנהלה 2יו"ר ועד ההנהלה יהיה
מזכיר הקיבוץ2
חייב לכנס את ועד ההנהלה אם קיבל דרישה לכך
מאת שניים מחבר ועד ההנהלה2
 2070מזכירות הקיבוץ תקבע לעצמה את סדרי  2070ועד ההנהלה יקבע לעצמו את סדרי עבודתו 2ועד
ההנהלה מחויב לנהל את פנקסי הקיבוץ בהתאם
עבודתה ,מזכירות הקיבוץ מחויבת לנהל את
לדישות החוק לרבות פנקס החברים של הקיבוץ2
פנקסי הקיבוץ בהתאם לדרישות החוק
לרבות פנקס החברים של הקיבוץ ורישום
הערה מתאימה בפנקס זה ,אם נתמלאו
התנאים המפורטים בסעיפים הקטנים (ב) ו –
(ג) של סעיף 231
 2070המזכירות תחליט בכל עניין ברוב דעות  2070ועד ההנהלה יחליט בכל עניין ברוב דעות חבריו
המצביעים 2לכל חבר ועד הנהלה יהיה קול אחד2
חבריה המצביעים 2לכל חבר מזכירות תהיה
מנין חוקי לישיבת ועד הנהלה הוא רוב חבריו2
זכות דעה אחת2
החלטת ועד ההנהלה תיכנס לתוקף עם פרסומה2
 2078בישיבות המזכירות יתנהל פרוטוקול וייחתם  2078בישיבות ועד ההנהלה יתנהל פרוטוקול וייחתם על
ידי יו"ר ועד ההנהלה ,ובהיעדרו – על ידי חבר אחר
על ידי מזכיר הקיבוץ ,ובהיעדרו – על ידי
של ועד ההנהלה2
חבר אחר של המזכירות ,כפי שהמזכירות
תקבע2
 2079זכויות החתימה בשם הקיבוץ ,אשר יחייבו  2079זכויות החתימה בשם הקיבוץ ,אשר יחייבו את
הקיבוץ לכל עניין ,יהיו כפי שייקבעו מפעם לפעם על
את הקיבוץ לכל עניין ,יהיו כפי שייקבעו
ידי ועד ההנהלה2
מפעם לפעם על ידי המזכירות2
 2007כפוף לתפקידים ולסמכויות החלטה וביצוע
שנמסרו על פי האסיפה הכללית לוועדות,
רשויות ונושאי תפקידים אחרים ,מתפקידה
של המזכירות לנהל את ענייני הקיבוץ בתחום
מטרותיו וסמכויותיו ,ולבצע את החלטות
האסיפות הכלליות והחלטות כל רשות אחרת
של הקיבוץ ,שהוסמכה על ידי אסיפה כללית
לקבל החלטות המחייבות את הקיבוץ2
למטרה זו מוסמכת המזכירות להשתמש בכל
הסמכויות המתונות לקיבוץ ,פרט לאותן
הסמכויות השמורות במפורש לאסיפה

 2007כפוף לתפקידים ולסמכויות החלטה וביצוע
שנמסרו על פי האסיפה הכללית לוועדות ,רשויות
ונושאי תפקידים אחרים ,לוועד ההנהלה יהיו את
כל סמכויות הניהול והביצוע של הקיבוץ והוא ינהל
את ענייניו השוטפים של הקיבוץ ,ויבצע את
החלטת האסיפות הכלליות 2למטרה זו מוסמך ועד
ההנהלה להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקיבוץ,
פרט לאותן הסמכויות השמורות במפורש לאסיפה
הכללית או לרשויות אחרות שנתמנו על פי החלטת
האסיפה הכללית ,בין על פי דין ובין על פי תקנון זה
ובין על פי כל החלטה של אסיפה כללית2
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הכללית או לרשויות אחרות שנתמנו על פי
החלטת האסיפה הכללית ,בין על פי החוק
ובין על פי תקנון זה ובין על פי כל החלטה של
אסיפה כללית2
ועדת ביקורת

כותרת חדשה
007א 2סעיף חדש

007א 2האסיפה הכללית רשאית למנות ועדת ביקורת2
מינתה האסיפה הכללית ועדת ביקורת – תקבע
האסיפה הכללית את הרכבה ,סמכויותיה ודרכי
פעולתה של ועדת הביקורת2
ועדת הביקורת תבדוק ותבקר את פעילות הקיבוץ
ורשויותיו בהתאם לסמכויות שהוקנו לה על ידי
האסיפה ותמסור דין וחשבון על פעולותיה לוועד
ההנהלה ולאסיפה הכללית 2ועדת הביקורת תהיה
רשאית לעיין בכל מסמך ולקבל מידע הנחוץ
לצורך מילוי תפקידה2

פרק ז' – שונות
זכות ערעור

זכות ערעור

 2000לחבר הקיבוץ זכות ערעור על החלטות
הרשויות המוסמכות של הקיבוץ ,נוהל
הערעורים ודרכי שמיעתם ,לרבות קביעת
המוסדות שישמעו ערעורים אלה ,ייקבעו על
ידי האסיפה הכללית ,ובלבד שבכל מקרה
יהיה החבר רשאי ,אם לא בא על סיפוקו
בדרגות הערעור השונות ,להביא את ערעורו
בפני האסיפה הכללית 2האסיפה הכללית
תשמש דרגת דיון סופית הן בערעור
המובא בפניה והן בכל עניין המובא להחלטתה
כדרגה ראשונה ,אולם האסיפה הכללית
רשאית להתיר דיון חוזר בפניה ולקבוע כללים
ונוהל בקשר לעניינים ולנסיבות שבהם יישמע
דיון חוזר ,כאמור 2הוגש ערעור ,או נקבע דיון
חוזר כאמור ,יעוכב ביצוע ההחלטה ,שעליה
מערערים ,אלא אם החליטה האסיפה הכללית
אחרת בהחלטה כללית לעניינים מסוימים ,או
בהחלטה מיוחדת לעניין הנדון2
האמור לא יפגע בהוראות סעיף 290

 2000דיון חוזר בהחלטת האסיפה הכללית
(א) נושא שנדון באסיפה הכללית והאסיפה
הכללית קיבלה החלטה לגביו לא ידון שנית
אלא בחלוף לפחות ( 0ששה) חודשים ממועד
קבלת ההחלטה בנושא ,למעט לגבי הצעות
החלטה שהובאו לאסיפה על ידי ועד ההנהלה2
(ב) על אף האמור לעיל )0/3( ,שליש מחברי הקיבוץ
רשאים לבקש ,בבקשה בכתב חתומה על ידם,
בתוך  04ימים ממועד קבלת ההחלטה על ידי
האסיפה הכללית ,דיון חוזר באותו נושא
באסיפה הכללית 2הוגשה בקשה כאמור לוועד
ההנהלה ,יביא ועד ההנהלה את הנושא
להכרעת האסיפה הכללית תוך ( 37שלושים)
ימים ממועד הגשת הבקשה לדיון חוזר2
(ג) הוחזר הנושא לדיון והחלטה באסיפה הכללית,
החלטת האסיפה הכללית בדיון החוזר תהיה
באותה דרך הצבעה בה התקבלה ההחלטה
בדיון הראשון ,ההחלטה בדיון החוזר תתקבל
רק במקרה בו מספר הקולות התומכים
בקבלתה יהיה גבוה יותר ממספר הקולות
התומכים בהצעה בה התקבלה ההחלטה
המקורית שעליה הוגשה הבקשה לדיון חוזר2
(ד) לאחר קיום דיון חוזר באסיפה הכללית כאמור
לעיל ,לא ניתן יהיה לקיים דיון נוסף באותו
נושא אלא בחלוף לפחות ( 0.שנים עשר)
חודשים ממועד קבלת ההחלטה בדיון החוזר2
000א 2זכות חבר לבקש דיון חוזר באסיפה הכללית
בגין פגם שנפל בהחלטה2
(א) סבור חבר כי החלטה שקיבלה האסיפה
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הכללית התקבלה שלא בהתאם לדין ,לתקנון
זה ולהחלטות הקיבוץ ,יגיש החבר ,בתוך 07
ימים ליו"ר וועד ההנהלה בקשה לדיון חוזר2
(ב) הבקשה תוגש בכתב ותכלול את אלה:
( )0נוסח ההחלטה עליה מוגשת הבקשה
לדיון חוזר;
( ).פירוט הנימוקים להגשת הבקשה2
(ג) ועד ההנהלה של הקיבוץ ידון בבקשת החבר2
ועד ההנהלה רשאי לדחות את הבקשה או
לקבלה ולהביא את הנושא לדיון חוזר
באסיפה2
מובהר כי ועד ההנהלה יידון אך ורק בבקשה
בדבר חוקיות הליך קבלת ההחלטה באסיפה
הכללית והתאמתו לדין ,לתקנון זה ולהחלטות
הקיבוץ 2לא תידון בקשה אשר תכליתה תקיפת
תוכן החלטת האסיפה הכללית מתוך כוונה
לשנותה2
000ב 2דיון חוזר לגבי החלטות ועד ההנהלה הנוגעות
בענין אישי של חבר2
חבר הקיבוץ יהיה רשאי לבקש דיון חוזר על
החלטת ועד ההנהלה שהתקבלה בנוגע
לעניינו האישי של אותו חבר או החלטה שיש
בה משום פגיעה בזכות אישית של אותו חבר,
ויחולו ההוראות שלהלן:
ועד
(א) בקשה לדיון חוזר בנוגע להחלטת
ההנהלה תוגש ליו"ר ועד ההנהלה בתוך 07
ימים מהיום בו נמסרה לחבר הקיבוץ או
הובאה לידיעתו החלטת ועד ההנהלה עליה
מוגשת הבקשה לדיון חוזר2
(ב) הבקשה תוגש בכתב ותכלול את אלה:
( )0נוסח ההחלטה עליה מוגשת הבקשה
לדיון חוזר;
( ).פירוט הנימוקים להגשת הבקשה לדיון
חוזר ובלבד שהנימוקים כאמור לא נדונו
קודם בוועד ההנהלה2
(ג) ועד ההנהלה של הקיבוץ ידון בבקשת החבר,
ועד ההנהלה רשאי לדחות את בקשת החבר או
לקבלה2
(ד) על אף האמור לעיל ,במקרה בו דחה ועד
ההנהלה את בקשת החבר או לא שינה את
החלטתו( 07 ,עשרה) אחוזים מחברי הקיבוץ
רשאים לבקש לקיים דיון באותו נושא באסיפה
כללית 2הוגשה בקשה כאמור לוועד ההנהלה,
יביא ועד ההנהלה את הנושא להכרעת האסיפה
הכללית תוך ( 37שלושים) ימים ממועד הגשת
הבקשה לדיון חוזר2

יישוב סכסוכים

יישוב מחלוקות
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 200.כל סכסוך בין חברי הקיבוץ יימסר לבירור
ולהכרעה למזכירות או לרשות אחרת
שהוסמכה לכך על ידי האסיפה הכללית או על
ידי המזכירות 2לחבר זכות ערעור על הכרעה
שנתקבלה כאמור כזכותו לערעור על החלטות
הרשויות המוסמכות של הקיבוץ לפי סעיף
2000

 200.כל מחלוקת בין חבר הקיבוץ לחבר או לחברים
אחרים תובא בפני ועד ההנהלה או בפני רשות
אחרת שהוסמכה לכך על ידי האסיפה הכללית
או על ידי ועד ההנהלה 2ועד ההנהלה או רשות
כאמור יפעל לסייע לחברים לפתור את המחלוקת
ביניהם בהלך גישור ופישור 2במקרה שלא הושג
פתרון מוסכם ,מוטלת על החברים האחריות
לפתרון המחלוקת בעצמם ועל חשבונם ,בדרך
שיחליטו עליה2
00.א 2מחלוקת בין חבר הקיבוץ לבין הקיבוץ,
הנובעת מחברותו בקיבוץ או הקשורה בכך,
בנוגע לאי קיום הוראות תקנון זה או החלטות
הקיבוץ או הוראות הדין ,תימסר לבירור
לוועד ההנהלה או לרשות אחרת שהוסמכה
לכך על ידי האסיפה הכללית2
כל מחלוקת כאמור שלא באה על פתרונה,
לאחר שהתקיים בירור בין הצדדים וניסיון
להגיע להבנה והסכמה ,תימסר להכרעת בורר
אשר ימונה על ידי רשם האגודות השיתופיות
על פי סעיף  ).(1.לפקודת האגודות
השיתופיות ,ודין הוראה זו כדין הסכם בוררות
שנחתם כחוק על ידי הקיבוץ ועל ידי החבר2
הוראות תקנון זו תחייבנה בכל בירור או
בוררות כאמור 2האמור לא ימנע מהקיבוץ
ומהחבר למסור את ההכרעה בסכסוך לכל
בוררות מוסכמת אחרת2
האמור לעיל לא יתפרש בדרך כלשהיא כגורע
מחובתו של החבר למצות הליכים לפי סעיפים
000 ,000א ו000-ב2

 2003כל סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר לשעבר של
הקיבוץ ,הנובע מחברותו בקיבוץ או הקשור
בכך ,יימסר להכרעתם של מוסדות התנועה
שיקבעו לכך על ידיה ,אם נתן אותו חבר
לשעבר את הסכמתו לכך בכתב על ידי חתימה
על הסכם בוררות בנוסח שהתנועה תקבע 2לא
הושגה הסכמה כזו ,יימסר הסכסוך להכרעת
רשות השיפוט בהסתדרות ,בהתאם לתקנונה
ודין הוראה זו כדין הסכם בוררות שנחתם
כחוק על ידי הקיבוץ ועל ידי החבר לשעבר של
הקיבוץ 2הוראות תקנון זה תחייבנה בכל
בירור או בוררות כאמור לעיל 2האמור לא
ימנע מהקיבוץ ומאותו חבר לשעבר למסור את
ההכרעה בסכסוך לכל בוררות מוסכמת
אחרת2

 2003כל מחלוקת שבין הקיבוץ ובין חבר לשעבר
של הקיבוץ ,הנובעת מחברותו בקיבוץ או
הקשורה בכך ,תימסר להכרעת בורר אשר
ימונה על ידי רשם האגודות השיתופיות על
פי סעיף  ).(1.לפקודת האגודות השיתופיות,
ודין הוראה זו כדין הסכם בוררות שנחתם
כחוק על ידי הקיבוץ ועל ידי החבר לשעבר
של הקיבוץ 2הוראות תקנון זו תחייבנה בכל
בירור או בוררות כאמור 2האמור לא ימנע
מהקיבוץ ומאותו חבר לשעבר למסור את
ההכרעה בסכסוך לכל בוררות מוסכמת אחרת2

003א( 2א) כל מחלוקת בין חבר לבין הקיבוץ ו/או 003א 2בוטל
בין חבר לחבר בקשר עם החלטות
האסיפה בענין יישומו של תקנון זה ו/או
החלטות משנה הקשורות בו ו/או
פרשנותן ו/או דרכי יישומן ,תידון
במסגרת בוררות שתתקיים על פי סע' 1.
( ).לפקודת האגודות השיתופיות2
(ב) אסיפת החברים תהיה רשאית לקבל
החלטות מפורטות בקשר עם מנגנון
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יישוב המחלוקות כאמור בסעיף זה,
לרבות לענין אופן יישובן של מחלוקות
כאמור במסגרת של בירור וגישור ,בטרם
העברתן לבוררות כאמור2
חברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדת

חברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדת

 2004הקיבוץ חבר בניר שיתופי ,אגודה ארצית  2004הקיבוץ חבר בניר שיתופי ,אגודה ארצית שיתופית
להתיישבות עובדים עברים בישראל בע"מ (להלן –
שיתופית להתיישבות עובדים עברים בישראל
"ניר שיתופי")2
בע"מ (להלן" :ניר שיתופי")2
האסיפה הכללית מוסמכת להחליט ,ברוב רגיל ,על
פרישתו של הקיבוץ מניר שיתופי2

שנת כספים

שנת כספים

 2001שנת הכספים של הקיבוץ היא תקופה של שנים  2001שנת הכספים של הקיבוץ היא תקופה של
עשר חודשים המסתיימת ב –  37בספטמבר של
שנים עשר חודשים המסתיימת ב–  30בדצמבר של
כל שנה2
כל שנה2
ביטול חברות בתנועה

ביטול חברות בתנועה

 2000הקיבוץ רשאי להחליט בדבר ביטול חברותו  2000הקיבוץ רשאי להחליט בדבר ביטול חברותו
בתנועה באופן הקבוע להלן בלבד:
בתנועה באופן הקבוע להלן בלבד:
(א) אסיפה כללית שתתכנס במיוחד לדיון
בביטול החברות כאמור ,תחליט ברוב של
שלושה רבעים מכלל חברי הקיבוץ על
ביטול החברות2
(ב) לאחר שעברו לא פחות משלושה חדשים
ולאר יותר משישה חדשים מיום ההחלטה
הנזכרת בסעיף קטן (א) ,תכונס אסיפה
כללית לדיון שני בביטול החברות כאמור,
החליטה האסיפה בדיון השני על ביטול
החברות ברוב של שלושה רבעים מכלל
חברי הקיבוץ ,תהיה החלטה זו סופית
והקיבוץ יודיע לתנועה בכתב על החלטתו
לבטל את חברותו בה2

 2000לשם מניעת ספקות:
(א) להחלטה שנתקבלה לפי סעיף  000אין
צורך בהסכמת התנועה או ניר שיתופי2
(ב) הסמכויות הנתונות לתנועה לפי תקנון זה
נפסקות עם ביטול חברותו של הקיבוץ
בתנועה2
סמכויות אלה עוברות לניר שיתופי ,וזו
תוכל להפעילן ,כולן או מקצתן ,כפי
שתמצא לנכון מפעם לפעם2
תיקון תקנון

(א) אסיפה כללית שתתכנס במיוחד לדיון בביטול
החברות כאמור ,תחליט ברוב של שלושה
רבעים מכלל חברי הקיבוץ על ביטול החברות2
(ב) לאחר שעברו לא פחות משלושה חדשים ולא
יותר משישה חדשים מיום ההחלטה הנזכרת
בסעיף קטן (א) ,תכונס אסיפה כללית לדיון
שני בביטול החברות כאמור ,החליטה האסיפה
בדיון השני על ביטול החברות ברוב של שלושה
רבעים מכלל חברי הקיבוץ ,תהיה החלטה זו
סופית והקיבוץ יודיע לתנועה בכתב על
החלטתו לבטל את חברותו בה2

 2000לשם מניעת ספקות:
(א) להחלטה שנתקבלה לפי סעיף  000אין צורך
בהסכמת התנועה או ניר שיתופי2
(ב) הסמכויות הנתונות לתנועה לפי תקנון זה,
למעט לפי סעיף  0.1נפסקות עם ביטול
חברותו של הקיבוץ בתנועה2

תיקון תקנון

 2008הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או  2008הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים
שינויים בתקנון זה אם נתקבלה על כך החלטה
בתקנון זה אם נתקבלה על כך החלטה ברוב של
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נוסח נקי לאישור האסיפה מיום 702702.700
ברוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים
ובלבד שמספר המצביעים בעד התיקון לא
יפחת משני שליש מכלל חברי הקיבוץ וניתנה
הסכמת התנועה בכתב לתקנן ונמסרה הודעה
מראש לניר שיתופי2
קיום תקנון

שלושה רבעים מכלל המצביעים ובלבד שמספר
המצביעים לא יפחת משני שליש מכלל חברי
הקיבוץ 2תיקון התקנון יהיה לאחר קיום
התייעצות עם התנועה ,ומסירת הודעה מראש
לניר שיתופי2
קיום תקנון

 2009כוחו של תקנון זה ככוחו של חוזה בין הקיבוץ  2009כוחו של תקנון זה ככוחו של חוזה בין הקיבוץ
לבין חבריו וכן בין הקיבוץ לבין התנועה וכן בין
לבין חבריו וכן בין הקיבוץ לבין התנועה ובין
חברי הקיבוץ בינם לבים עצמם ,לקיום הוראות
הקיבוץ לבין ניר שיתופית לקיום הוראות
התקנון על שינוייו2
התקנון על שינוייו2
סמכויות התנועה במצב מיוחד

סמכויות התנועה וניר שיתופית במצב מיוחד

 20.7פחת מספר חברי הקיבוץ ל –  .1חברים או  20.7פחת מספר חברי הקיבוץ ל –  .1חברים או פחות
מזה ,הרי יוקנה לתנועה מעמד שח חבר עם
פחות מזה ,הרי יוקנה לניר שיתופית מעמד של
הסמכויות הבאות:
חבר עם הסמכויות הבאות:
(א) למנות נציג שישתתף מטעמה בכל
האסיפות הכלליות של הקיבוץ ובכל
ישיבות מזכירות הקיבוץ2

(א) למנות נציג שישתתף מטעמה בכל האסיפות
הכלליות של הקיבוץ ובכל ישיבות ועד ההנהלה
של הקיבוץ2

(ג) לכהן ,על ידי נציגה ,כיושב ראש קבוע הן
באסיפות הכלליות והן בישיבות המזכירות
של הקיבוץ2

(ב) לכהן ,על ידי נציגה ,כיושב ראש קבוע הן
באסיפות הכלליות והן בישיבות ועד ההנהלה
של הקיבוץ2

(ג) להצביע ,על ידי נציגה ,באסיפות הכלליות
ובישיבות המזכירות עם זכות דעה מונעת,
כך שלא תתקבל החלטה באסיפה כללית
או בישיבת מזכירות של הקיבוץ ,אם
הצביע נציג ניר שיתופית נגד קבלת
ההחלטה2

(ג) להצביע ,על ידי נציגה ,באסיפות הכלליות
ובישיבות ועד ההנהלה עם זכות דעה מונעת ,כך
שלא תתקבל החלטה באסיפה כללית או
בישיבת ועד ההנהלה של הקיבוץ ,אם הצביע
נציג התנועה נגד קבלת ההחלטה2

 20.0ניר שיתופית רשאית להשהות את הפעלת
הסמכויות הנתונות לה לפי סעיף  0.7וכן
להשעותן לתקופות זמן ולחזור ולהפעילן2
החלה ניר שיתופית להשתמש בסמכויות
הנתונות לה לפי סעיף  ,0.7תיפסק זכותה
להשתמש בסמכויות אלה באחד משני אלה:

 20.0התנועה רשאית להשהות את הפעלת הסמכויות
הנתונות לה לפי סעיף  0.7וכן להשעותן לתקופות
זמן ולחזור ולהפעילן 2החלה התנועה להשתמש
בסמכויות הנתונות לה לפי סעיף  ,0.7תיפסק
זכותה להשתמש בסמכויות אלה באחד משני
אלה:
(א) חזר ועלה מספר חברי הקיבוץ ל –  17חבר או
יותר מזה2
(ב) התמנה מפרק לקיבוץ2

 20..כל עוד הקיבוץ חבר בתנועה תופעלנה סמכויות
ניר שיתופית לפי הסעיפים  0.7ו –  0.0על ידי
התנועה מטעמה של ניר שיתופית ותוך תיאום
אתה ,אלא אם ניר שיתופית נתבקשה על ידי
התנועה לפעול במישרין2

 20..כל עוד הקיבוץ חבר בתנועה תופעלנה סמכויות
ניר שיתופי לפי הסעיפים  0.7ו –  0.0על ידי
התנועה מטעמה של ניר שיתופי ותוך תיאום אתה,
אלא אם ניר שיתופי נתבקשה על ידי התנועה
לפעול במישרין2

פירוק

פירוק

(א) חזר ועלה מספר חברי הקיבוץ ל –  17חבר
או יותר מזה2
(ב) התמנה מפרק לקיבוץ2

 20.3הקיבוץ אינו מתפרק מרצון אלא אם הצביעו  20.3הקיבוץ אינו מתפרק מרצון אלא אם הצביעו בעד
החלטה לפרק את הקיבוץ שלושה רבעים מכלל
בעד החלטה לפרק את הקיבוץ שלושה רבעים
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נוסח נקי לאישור האסיפה מיום 702702.700
מכלל חברי הקיבוץ ואם אושרה החלטת
הפירוק בכתב על ידי התנועה וניר שיתופית2

חברי הקיבוץ ובלבד שניתן אישור בכתב של
התנועה כי הקיבוץ התייעץ עימה בדבר ההחלטה
על הפירוק2

 20.4עם פירוק הקיבוץ זכאי כלחבר הקיבוץ לאותן
הזכויות המוקנות לחבר שנפסקה חברותו
בקיבוץ ,כמפורט בסעיף  ,00בתנאי ששיעור
דמי העזיבה לפי סעיף ( 00ג) יהיה טעון אישור
התנועה וניר שיתופית2

 20.4עם פירוק הקיבוץ זכאי כלחבר הקיבוץ לאותן
הזכויות המוקנות לחבר שנפסקה חברותו בקיבוץ,
כמפורט בסעיף  ,00מובהר בזאת ,כי אין באמור
כדי לגרוע מזכויות החבר בנכסי החבר2

 20.1לאחר סילוק כל חובות הקיבוץ ולאחר מימוש
זכויות החברים כאמור בסעיף  ,0.4וכיסוי
הוצאות הפירוק ,תימסר כל יתרת נכסי
הקיבוץ לניר שיתופית אשר תשתמש בנכסים
אלה,תוך תיאום עם התנועה ,לשם הקמתם,
קיומם או ביסוסם של אגודה או אגודות
אחרות החברות בתנועה ,בתנאי שעם קבלת
יתרת הנכסים כאמור תקבל ניר שיתופית על
עצמה לדאוג ,מתוך אותה יתרת נכסים,
לסידורם ,כפי שייראה למתאים בעיניה
בנסיבות העניין ,של חברי הקיבוץ הנכים,
שאינם מסוגלים לפרנס עצמם ,וכן של
הקטינים היתומים שנותרו אחר מות חבר
הקיבוץ ושל התלויים בחבר שמת שנתמכו על
ידי הקיבוץ עד לפירוקו2

 20.1לאחר סילוק כל חובות הקיבוץ ,מימוש זכויות
החברים כאמור בסעיף  ,0.4כיסוי הוצאות
הפירוק ,ולאחר שהקיבוץ קבע הסדר ,באישורה
בכתב של התנועה ,אשר ידאג לסידורם של חברי
הקיבוץ הנכים והפנסיונרים ,שאינם מסוגלים
לפרנס עצמם ,וכן של הקטינים והיתומים שנותרו
אחר מות חבר הקיבוץ ושל התלויים בחבר שמת
שנתמכו על ידי הקיבוץ עד לפירוקו ,תחולק כל
יתרת נכסי הקיבוץ בין כל חברי הקיבוץ במועד
הפירוק באופן שיקבע בהחלטה על ידי שלושה
רבעים מהחברים2
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