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19/9/2019 
 שלום לכל החברים

לפני כמה שנים התקבלו באסיפת הקיבוץ כמה החלטות על שיוך בתי המגורים לחברים. כחלק מאותן 
עם החברים ולמרות שרישום הבתים על שם החברים ברמ"י לא הושלם, למעשה החלטות נחתמו הסכמים 

 יש חברים הנוהגים כאילו הרישום נעשה ושיוך הבתים הסתיים.
רו כמה שנים ומסתבר כי חלק מההחלטות שהתקבלו אז לא מבוצעות על ידי החברים, חלק מהפעולות עב

שהחברים מבצעים מנוגדות להחלטות וישנן נקודות שונות שלא טופלו ולא זכו להתייחסות במסגרת 
קם החלטות השיוך או שנראה לאור הזמן שעבר והניסיון שנצבר, שמן הראוי לשנותן, על מנת שישמר מר

 החיים הקיבוציים.
על מנת שלא להמשיך את המצב בו חלק מהחברים עוברים על הסכמים שהם עצמם חתומים עליהם ועל 
החלטות הקיבוץ ועל מנת לתת מענה לכמה מהנקודות שלא טופלו במסגרת החלטות השיוך או טופלו 

ות להסכמי השיוך.  באופן הדורש תיקון, אנו מתכוונים להביא לדיון ולהחלטה כמה נקודות הקשור
ההצעה היא לתקן את תקנון הקיבוץ באופן המצורף וכן לקבל החלטות פרטניות באסיפה הכללית, ללא 

 תיקון תקנון.
בנושא השינויים המוצעים, תשתתף עורכת הדין של הקיבוץ, עו"ד  25/9-באסיפה שתיערך ביום רביעי ה

וצעות ותענה לשאלות החברים לגבי אילנה שפרלינג בוטנסקי, שתציג ותסביר את ההחלטות המ
 ההחלטות המוצעות. כולכם מוזמנים כדי לשמוע, לשאול ולהחליט.

 בטבלה בהמשך דף זה ישנם הסברים לשינויים המוצעים.
 . הצעה לתיקון תקנון + דף הסבר1 בנוסף, מצורפים

 . הצעה לתיקון ההחלטה המשלימה + דף הסבר2                           
 

להעביר את גויותיהם טרם האסיפה יכולים יחברים שמבקשים להעביר את שאלותיהם ו/או הסתי

 omer@barnea.biz, לכתובת אלי  הסתייגויות /תהשאלו
 

 להלן הסעיפים העיקריים בהחלטות המוצעות )הטבלה איננה תחליף לקריאת ההצעה(:
 ההחלטה המוצעת ההחלטה הקיימת

החברים אינם רשאים להשכיר או לתת  .1

ד רישום זכות שימוש בבתים עד למוע

 הבתים ברמ"י

לבטל את הסעיף. המשמעות שהחברים יוכלו 

להשכיר ולתת זכות לשימוש בבית לאחרים, עוד 

לפני רישום הבתים ברמ"י וכל עוד החבר מתגורר 

באופן של קבע בקיבוץ. חבר ייחשב כאילו הוא 

מתגורר באופן של קבע בקיבוץ גם אם הוא 

ור מתגורר מחוץ לקיבוץ ובלבד שקיבל את איש

לכך ולא עבר את וועד ההנהלה של האגש"ח 

תקופת המגורים מחוץ לקיבוץ עליה החליטה 

 האסיפה )אם החליטה(.

שוכרי בתים יעברו וועדת קליטה לפני חתימה עם  אין התייחסות בהחלטה המקורית .2

ועדת הקליטה המשכירים על הסכם שכירות. 

לצורך זה תעסוק רק בהשכרות של בתים 

ם )אין מדובר בדירות שהן חלק שמשויכים לחברי

מעסקי הקיבוץ ואין מדובר בתהליך קליטה 

 שעוברים חברים שנקלטים לקיבוץ(
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 ההחלטה המוצעת ההחלטה הקיימת

חבר לא חייב להעביר את הזכויות בבית  .3

 גם אם הוא עוזב את הקיבוץ

 24חבר חייב להעביר את הזכויות בבית בתוך

חודשים ממועד עזיבת הקיבוץ. לא יהיה ניתן 

חודשים ממועד  24חרי להשכיר בית בתקופה שא

 העזיבה, גם אם הבית לא נמכר עד אז.

אי אפשר להמשיך ולהיות בעלים בבית  בקיבוץ 

לאחר עזיבת הקיבוץ. תשמר הזיקה שבין זכויות 

 בבית בקיבוץ לחברות.

העברת זכויות בבית לא חייבת להיות רק  .4

 למי שהתקבל לחברות בקיבוץ

ות העברת הזכויות תהיה רק למי שהתקבל לחבר

 בקיבוץ

 

 

אין חובה שיורשי חברים יהיו חברים  .5

 בקיבוץ או שיגורו בקיבוץ

במקרה של פטירת שני בני הזוג, הזכויות בבית 

חודשים ליורשים  24חייבות לעבור בתוך 

 שיתקבלו לחברות בקיבוץ. 

אם אין יורשים כאלה, חייבים למכור את הזכויות 

 חודשים למי שהתקבלו לחברות 24בבית בתוך 

 בקיבוץ

אין לקיבוץ זכות סירוב לרכישת זכויות  .6

 בבתים שמוצעים למכירה

בכל מקרה של מכירת הזכויות בבית לצד שלישי 

)שאינו אחד מהיורשים( תהיה לקיבוץ )בעצמו או 

ימים, זכות סירוב  60באמצעות מי מטעמו(, בתוך 

לרכוש את הבית במחיר שהוצע  על ידי הצד 

 השלישי.

אם הקיבוץ לא ניצל את זכות הסירוב ואם המוכר  אין זכות סירוב  .7

ימים שלאחר סיום  60לא מכר את הזכויות בתוך 

מועד זכות הסירוב של הקיבוץ, המוכר לא יוכל 

למכור את הבית אלא לאחר מתן זכות סירוב 

 נוספת לקיבוץ

הקיבוץ יוכל לכפות על החבר מהלך של רכישת  אין התייחסות בהחלטה המקורית .8

ור הקיבוץ או עבור חברים שייקלטו הבית, עב

 24לקיבוץ, במקרה והזכויות בבית לא עברו בתוך 

 5חודשים ממועד פטירת החברים )כאמור בסעיף 

חודשים ממועד העזיבה  24להחלטה זו( או בתוך 

להחלטה זו(. במקרה שהקיבוץ  3)כאמור בסעיף 

יכפה רכישה כזו, שווי הבית יקבע בהתאם 

ידי שמאי שיוסכם על שני לשמאות שתיערך על 
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. בהיעדר הסכמה על זהות השמאי יקבע הצדדים

את זהותו ראש המועצה או יושב ראש הועדה 

 המקומית.

אין הגבלה על מספר הבתים בבעלות  .9

 החבר

חבר לא יוכל להיות בעלים של יותר ממגרש אחד 

 בקיבוץ, לא משנה אם רכש את הבית או ירש אותו

 
 הערות:

 
מוצע כי במקרה של חילוקי דעות בין הקיבוץ ובין החברים יופעלו המנגונים שקיימים בתקנון  .1

הקיבוץ )בוררויות למיניהן( ואם אין מנגנון כזה, כל מחלוקת בין הקיבוץ לחברים על יישום 
. זהות הבורר תיקבע בהסכמה בין הצדדים ובאין הסכמה כזו, על ידי ההחלטות תוכרע בבוררות

 ראש המוסד לגישור ובוררות של התנועה הקיבוצית.
החלטה וכל הסעיפים המובאים כאן מתייחסים לבתים בבעלות החברים באגש"ח בלי קשר ה .2

 למקום מגוריהם.
 



 19.9.19-הצעה לשינוי תקנון 

 גונן קיבוץ: שם האגודה

 הצעה לתיקון תקנון

 

 

 הנוסח לפני התיקון

 

 

 הנוסח לאחר התיקון

 
 א' 44סעיף 

הקיבוץ יהיה רשאי להסב זכויות בבתי המגורים 
שיוך דירות(. שיוך  –של הקיבוץ לחבריו )להלן 

הדירות יתבצע בהתאם להחלטות הקיבוץ 
שתהיינה מעת לעת ובכפוף להוראות המנויות 

 -להלן:
א.  שיוך הדירות יהיה למי שהיה חבר הקיבוץ 

המועד הקובע לשיוך  -)להלן  19.7.2002ביום 
דירות(, אשר הודיע לקיבוץ כי הוא חפץ בשיוך 
הדירות ובהתאם לכללים ולתנאים שיקבע 

 הקיבוץ.
ב.    דירה ששויכה  תהיה  ניתנת להעברה לאחר 
השיוך לקיבוץ, לחבר הקיבוץ, למי שאושר 

בקיבוץ או למי שהקיבוץ אישר בכתב לחברות 
כחבר באגודה להתישבות קהילתית כהגדרתה 
בתקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות( 

, בכפוף לכללים שתקבע 1955 –התשנ"ו 
 האסיפה הכללית מעת לעת.

ג.     שיוך דירה למי שהיו חברים במועד הקובע 
לשיוך דירות יהיה על חשבון דמי העזיבה 

בר, לכשיגיעו לו, בהתחשב בשווי המגיעים לח
ההטבה הגלומה לחבר ובהתאם לכללים 

ידי המוסדות המוסמכים של -שיקבעו על
 הקיבוץ לענין זה.

 
ד.    המוסדות המוסמכים של הקיבוץ יהיו 
רשאים לקבוע כללים ביחס לשיוך הדירות 

 -לחברים ובין היתר בענינים המפורטים להלן:
וכנגזרת גובה  . מנגנוני איזון בין החברים1

 ידי החבר.-התמורה שתשולם על
. הגבלות על מתן הרשאת שימוש בדירה 2

 ששויכה לחבר לאחרים
 . שיעבודים, הגבלתם ומימוש שעבוד. 3
. הוראות לתקופה שמהמועד הקובע ועד 4

 לרישום הזכויות בדירה בפועל על שם החבר.
. העדר זכאות מי שחברותם נפסקה קודם 5

ל,  שלא על דרך של פטירה לשיוך הדירה בפוע
 לשיוך דירה.

. תנאים לזכאות יורשים ואחרים להכנס בנעלי 6
 חבר שנפטר.

 
ה. עד למועד בו יחתם הסכם בין מינהל מקרקעי 
ישראל לבין החבר ביחס לדירה המגורים, 

 הדירה הינה רכוש הקיבוץ.
 
 
 
 
 
 
 

 א' 44סעיף 

סב זכויות בבתי המגורים הקיבוץ יהיה רשאי לה

שיוך דירות(. שיוך  –של הקיבוץ לחבריו )להלן 

הדירות יתבצע בהתאם להחלטות הקיבוץ שתהיינה 

 -מעת לעת ובכפוף להוראות המנויות להלן:

א.  שיוך הדירות יהיה למי שהיה חבר הקיבוץ 

המועד הקובע לשיוך  -)להלן  19.7.2002ביום 

הוא חפץ בשיוך דירות(, אשר הודיע לקיבוץ כי 

 הדירות ובהתאם לכללים ולתנאים שיקבע הקיבוץ.

)לרבות  דירה ששויכה  תהיה  ניתנת להעברה . ב 

אך ורק לחבר קיבוץ ו/או למי שיתקבל בירושה( 

בכפוף לכללים שתקבע  והכל  ,לחברות בקיבוץ

הוראה זו לא תחול  האסיפה הכללית מעת לעת.

כניסתה דירות שהועברו בירושה קודם לביחס ל

 לתוקף.

 

ג.     שיוך דירה למי שהיו חברים במועד הקובע 

לשיוך דירות יהיה על חשבון דמי העזיבה המגיעים 

לחבר, לכשיגיעו לו, בהתחשב בשווי ההטבה 

ידי -הגלומה לחבר ובהתאם לכללים שיקבעו על

 המוסדות המוסמכים של הקיבוץ לענין זה.

 

ו רשאים ד.    המוסדות המוסמכים של הקיבוץ יהי

הוראות  יישוםל והוראות מפורטותלקבוע כללים 

 -ובין היתר בענינים המפורטים להלן: סעיף זה

. מנגנוני איזון בין החברים וכנגזרת גובה 1

 ידי החבר.-התמורה שתשולם על

. הגבלות על מתן הרשאת שימוש בדירה ששויכה 2

 .לחבר לאחרים

 . שיעבודים, הגבלתם ומימוש שעבוד. 3

אות לתקופה שמהמועד הקובע ועד לרישום . הור4

 הזכויות בדירה בפועל על שם החבר.

. העדר זכאות מי שחברותם נפסקה קודם לשיוך 5

הדירה בפועל,  שלא על דרך של פטירה לשיוך 

 דירה.

. תנאים לזכאות יורשים ואחרים להכנס בנעלי 6

ו/או חובת העברת זכויות חבר  חבר שנפטר

  .שנפטר

 , סוג השיוךאופי ו/או . 7

 אופן מימוש הזכויות לאחר מות החבר חו"ח. 8

 , הוראות לעת עזיבה של הקיבוץ.9

זכות סרוב ראשונה לקיבוץ ו/או למי מטעמו  .10

 זכות קדימה./

 



 19.9.19-הצעה לשינוי תקנון 

 
 
 
 

 א'  111סעיף 
 
(- ) 
 
 
 
 

ה. עד למועד בו יחתם הסכם בין מינהל מקרקעי 

ישראל לבין החבר ביחס לדירה המגורים, הדירה 

 הינה רכוש הקיבוץ.
 

 א' 111סעיף 
לאחר מיצוי זכות הערעור של ובכפוף לה, כל 
סכסוך בין הקיבוץ לחבר הקיבוץ ביחס ליישום 
החלטות שיוך דירות לחברים או הקשור בהן 
ימסר להכרעת המוסד לבוררות וגישור של 

 התנועה הקיבוצית.

 
 



 

 

 19.9.19-תיקון להחלטה המשלימה בר

 25.9.2019 הצעה לאסיפה
 

 דירות יישום שיוךמשלימה להחלטה תיקון ל
 

 קיבוץ גונן
 
 
 

 הקדמה א.
 

בקיבוץ גונן התקבלו שורה של החלטות ביחס לשיוך דירות לחברי הקיבוץ  .1
 -המפורטות להן:

 
 היום הקובע(–)להלן  היום הקובע – 19.7.2002החלטת אסיפה מיום  
 מסמך העקרונות(–)להלן  מסמך העקרונות – 16.12.05החלטת אסיפה מיום  
 החלטת תקופת המעבר( –)להלן  תקופת מעבר – 15.6.2006החלטת אסיפה מיום  
החלטת  –)להלן  חזון ערכי ליבה ותכנית לעשור - 4.11.2011החלטת אסיפה מיום  

 תכנית העשור(
 החלטה משלימה לשיוך דירות – 23.6.2013החלטת אסיפה מיום  
בדבר פיצוי לחברים שבמגרשם דירה אחת או חצי  1.9.2013החלטת אסיפה מיום  

 דירה
 
 בינתיים נחתמו הסכמי שיוך בין הקיבוץ לחבריו . .2
 
בנוסף, התקבלו באסיפת הקיבוץ החלטות ביחס לצמיחה דמוגרפית באמצעות  .3

ות חברים חדשים, במעמד של קליטה של חברים חדשים, וככזה התקבלו לחבר
הסדר מגורים בבתים קיימים ו/או  אשר חתמו עם הקיבוץ על "עצמאות כלכלית" 

  ., על חשבונםבניית בתים חדשים על 
 
וזאת ועוד, לחברים חדשים שמתקבלים לחברות במסגרת של בניית בית בהרחבה  .4

רקעי ישראל שלב ב' )חברים בעצמאות כלכלית(, משויך המגרש על ידי רשות מק
והסכם החכירה בין רמ"י לבינם נחתם עימם אף קודם שהושלם שיוך הדירות 

 לחברים החדשים ו/או למי שרכש דירה בתחום הישוב הישן.
 
 מטעמים שונים מתעכב סיום הליך השיוך הקנייני של הדירות לחברי הקיבוץ.  .5
 
חברתי  בר נסיוןנצמאחר ולאור פרק הזמן שעבר ממועד קבלת ההחלטות כלעיל ו .6

 חלטות שכבר התקבלו בקיבוץהאת הולתקן  ים החלטה זו נועדה להשל, ומשפטי
בין היתר נועדה ההחלטה לסייע באיחוד סטטוסים  התאימן למציאות הקיימת.לו

)שכן התברר שריבוי סטטוסים פוגע במרקם החברתי(, ליתן מענה לפסיקות בתי 
שר השכרת דירות על ידי החברים, המשפט ביחס לחברות באגודה הקהילתית ולאפ

 שממילא מבוצעת בפועל. 
 להצעת ההחלטה מתלווה גם הצעה לתיקון תקנון. . 7
 

 הגדרות ב.
 

בהחלטה זו תהיה המשעות שהוקנתה להם בהחלטה המשלימה מיום למונחים המפורטים  
23.6.2013. 

 
 

 על מי חלה ההחלטה  ג.
 

שהינם בחיים במועד קבלת החלטה  חברי הקיבוץ כל  הוראות החלטה זו יחולו על 
 .וכן על מי שיתקבלו לחברות לאחר קבלת ההחלטה יורשיהםזו ועל 

 
 

 
   תחולה.           ד
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 ידי אסיפת החברים של הקיבוץ.-תחולתה של החלטה זו החל ממועד קבלתה על               

 
 

 
 ולאחריו לסיום ההליך הקנייניעד , ההתנהלות החל ממועד מתן הודעת מימוש תיקון  .ו

 
 

 מוגנת לפי חוק שאינהבשכירות   להשכיר את הבית )כולו או חלקו( החבר רשאי              
 –)להלן  בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או ליתן הרשאת שימוש בו  ,הגנת הדייר

ך ןבתנאי שהחבר ממשי השוכר(  –)להלן  הסכמת הקיבוץ, בכתב ומראשב, השכרה(
הקיבוץ לא ימנע את מתן הסכמתו אלא מנימוקים סבירים.  .להתגורר בקיבוץ

נימוקים סבירים, בין היתר, אישור זהות השוכר , הבטחת תשלום בגין שירותים, 
 וכיו"ב. הגבלת התקופה , אפשרות הפסקת השימוש על ידי מי שאינו חבר הקיבוץ

 
 בת מגורי קבע בקיבוץ.מובהר כי אין באמור לעיל כדי לפטור את החבר מחו 

 יכול הקיבוץ לאשר לחבר להתגורר באופן זמני מחוץ לקיבוץ יוחדותבנסיבות מ
 .ולהשכיר את דירתו לשוכר

 
אין במתן הסכמת הקיבוץ כדי לפטור את החבר מחובת הנשיאה בכל ההוצאות  

 בגין הבית ולרבות המסים המשתלמים לאגודה הקהילתית.
 

מובהר כי אם רשות מקרקעי ישראל תטיל תשלום מיוחד בגין ההשכרה ישא בה  
החבר וכן אם רשות מקרקעי ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת תדרוש הפסקת 

 השימוש על ידי מי שאינו חבר יהא הקיבוץ רשאי לבטל הרשאה שנתן.
 

די החבר לשוכר, יהיה על המשכיר בטרם שהקיבוץ יאשר את השכרת הדירה על י                           
לקבל את הסכמת ועדת קליטה לזהות השוכר. ועדת קליטה תהיה רשאית 
לערוך מבדקים לפי שיקול דעתה. מובהר כי האמור לעיל יחול אך ורק 

 ביחס להשכרות של בתים המשוייכים לחברים.
 
 

 חכירהחתימת הסכם לאחר בין לפני חתימת הסכם חכירה ובין  הקיבוץעזיבת  ז. 
 

חייב להעביר את זכויותיו בבית המגורים למי  הקיבוץשיעזוב את  קיבוץהחבר  .1
ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הקיבוץ. העברת  שיתקבל לחברות בקיבוץ

. לא תקנה לנעבר זכויות טובות מאלה שהיו למעביר "תקופת המעבר"זכויות ב
ממועד הפסקת חברותו  חדשים 24לא יאוחר מאשר העברת הזכויות תתבצע  

  .בקיבוץשל החבר 
 
עד העברת הזכויות בבית יהיה החבר העוזב רשאי להשכיר את הבית בתנאים  .2

חדשים וגם אם הזכויות בבית לא עברו,  24שנקבעו לעיל ביחס לחברים. בתום 
 העוזב.לא תותר השכרה של הבית על ידי 

 
 
 העברת ו/או מכירת זכויות בבית .ח
 

עד לסיום רישום זכויות החבר, אין לחבר זכויות כלשהן בבית, למעט זכויות  .1
 .הקיבוץלמגורים כבר רשות עפ"י תקנון 

 
 
וכן לאחר רישום  (עד לרישום הזכויות בבית על שם החבר)בתקופת המעבר  .2

הזכויות בבית על שם החבר , יהא החבר )או יורשיו( רשאי להעביר את הזכויות 
או שלא בתמורה, וזאת אך ורק למי שיתקבל לחברות בקיבוץ בבית, בתמורה 

זכויות לא תקנה לנעבר זכויות הנאים שיקבעו על ידי הקיבוץ. העברת תובכפוף ל
 טובות מאלה שהיו למעביר.
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מובהר כי העברת זכויות , בלי שתהיה לחבר זכויות בבית מגורים אחר בקיבוץ  .3

 תביא לפקיעת חברותו בקיבוץ.
 

   
 
 
 שנפטר  קיבוץחבר  .ט

 
 24חבר )בין בתקופת המעבר ובין לאחריה(  ,  יהא על יורשיו החוקיים בתוך  נפטר .1

חדשים ממועד הפטירה, להעביר את הזכויות בבית למי מהם שיתקבל לחברות בקיבוץ 
 ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הקיבוץ.

עונין להתקבל לחברות בקיבוץ ו/או לא התקבל היורש לחברות שמנמצא היורש  לא .2
חדשים ממועד הפטירה לנעבר  24בקיבוץ, יעבירו היורשים את זכויותיהם בבית בתוך 

 שיתקבל לחברות בקיבוץ  ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הקיבוץ. 

 העברת זכויות לא תקנה לנעבר זכויות טובות מאלה שהיו למעביר.  .3
 

 
  

 
 ץזכות סרוב ראשונה לקיבו י. 
 

חרף כל האמור בהחלטה זו, העברת זכויות בבית של חבר ו/או חבר לשעבר ו/או  .1
יורשיו ו/או כל מי שיבוא מכוחו ומטעמו כפופה לזכות סרוב ראשונה של הקיבוץ ו/או 

 מי מטעמו לרכוש את הזכויות.

בבית לצד שלישי המעביר ימסור לקיבוץ הודעה בכתב על כוונתו להעביר את הזכויות  .2
ויציין את זהותו של הנעבר ואת כל תנאי ו/או מסמכי העסקה שהוא מתכוון לחתום 

 עם הנעבר, ובמיוחד התמורה שסוכמה בין הצדדים.

ימים ממועד קבלת  60הקיבוץ יהיה רשאי להודיע למעביר בכתב, לא יאוחר מאשר  .3
הראשונה, בעצמו ו/או באמצעות מי  ההודעה אצלו על רצונו לממש את זכות הסרוב

ולהתקשר עם המעביר היינו מי שהקיבוץ ימליץ עליו לרכישת הזכויות בבית(  מטעמו
 בתמורה שסוכמה עם הנעבר ובתנאים שנמסרו לקיבוץ.

מסר הקיבוץ הודעה על מימוש זכות הסרוב הראשונה יתקשרו הצדדים בהסכם  .4
 בכתב.

יע שאיננו מעונין לרכוש את הזכויות בתנאים לא מסר הקיבוץ הודעה כלשהי ו/או הוד .5
שנמסרו לו, יהיה המעביר רשאי להתקשר עם הנעבר המוצע )בכפוף לקבלת הנעבר 

ץ, לא יאוחר פי אותם תנאים בדיוק שנמסרו לקיבו–לחברות באגודה הקהילתית( על 
ימים ממועד  מסירת הודעת אי המימוש ו/או עבור הזמן למסירת הודעת  60מאשר 

 וש.המימ

לעיל, לא יהיה רשאי לעשות  5לא התקשר המעביר עם הנעבר בפרק הזמן הנקוב בס"ק  .6
 ולהציע לו לממש את זכות הסרוב הראשונה.לקיבוץ כן ויהיה עליו לשוב ולפנות 

למען הסר ספק מובהר כי זכות הסרוב הראשונה, כהגדרתה לעיל, תשמר לקיבוץ בכל  .7
יר לנעבר יקפיד המעביר ליידע ולקבל את העברה נוספת ובכל מסמך שיחתם בין המעב

 הסכמת הנעבר לכך.

זכות הסרוב הראשונה לקיבוץ לא תחול בהעברה בין יורשים עצמם ליורש שיתקבל  .8
 לחברות בקיבוץ.

 
 כפיית מכירה וקביעת מחיר יא.

 
הקיבוץ יהא רשאי לכפות על חבר שעזב ולא העביר את הזכויות בביתו בתוך פרק הזמן  

ו/או על יורשי חבר שלא העבירו את הזכויות בתוך פרק הזמן שנקבע לכך את שנקבע לכך 
העברת הזכויות לקיבוץ ו/או למי מטעמו. במקרה כזה ובהעדר הסכמה על שווי התמורה, 
שווי הבית יקבע על ידי שמאי שיוסכם בין הצדדים. בהעדר הסכמה על זהות השמאי יקבע 

  השמאי על ידי ראש המועצה האזורית.
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 זכויות בבית אחד בלבד יב.
 

, לרבות בדרך של קניה ו/או  להחזיק בזכויות ביותר מבית אחדחבר קיבוץ לא יוכל        
 ( הזכויות100%, וזאת גם אם זכויותיו בכל בית נמוכים ממלוא ירושה

 
  שינוי תנאים  .גי
 

 שקדמה לה.שמורה לאסיפה הזכות לשנות ו/או לתקן החלטה זו ו/או כל החלטה אחרת 
 
 
 

 -דף הסבר לשינוייים המוצעים:
 

מוצע לשנות את ההחלטה שאיננה מאפשרת לחברים להשכיר או לתת זכות שימוש בבתים  .1
עד למועד הרשיום ברמ"י בפועל ולאפשר השכרה בתנאים ובפיקוח של הקיבוץ על זהות 

 השוכר.

את הזכויות בבית מוצע לבטל את האפשרות שחברים יעזבו את הקיבוץ וימשיכו להחזיק  .2
המגורים. חבר שעוזב יעביר את זכויותיו בבית לחבר אחר, כך שתשמר הזיקה שבין 

 החברות בקיבוץ לזכויות בבית.

 מוצע לבטל את האפשרות שיורשי חברים יהיו בעלי זכויות בבית אך לא יהיו חברי קיבוץ. .3

לעת עזיבה או  מוצע לאפשר לקיבוץ )או למי מטעמו( זכות סרוב ראשונה לרכישת הבית .4
 ירושה )למעט בהעברה לאחד היורשים שיתקבל לחברות(.

יקבע מנגנון של קביעת מחיר המכירה במקרה שלא תבוצע על ידי יורש ו/או עוזב מכירה  .5
 בתוך המועדים שנקבעו לכך.

 מוצע להגביל את מספר הבתים שבבעלות החבר.  .6
 
 
 

   
 

   


