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 אסיפה הכללית הצעת החלטה ל

 עזיבה ופטירה  -בדבר תיקונים בהסדר מענקים

מענקים  4.7.2016ביום   .1 הסדר  לראשונה  ופטירה  -אושר  תוקן  עזיבה  אשר    19.9.2016  ביום , 
 . "(ההסדר)להלן: "

ביחס לבית    למו רשאים לבחור בין שתי חלופותועליורשי חבר שהלך  כי    ,ובעקלהסדר    7סעיף   .2
   .להסדר 7.2 -ו 7.1פים המפורטות בסעי   ,רחבל בע כבית קששימש 

ב'במסגרת   .3 בה  ,חלופה  אומ  מילמאפשרת  ה)  להסדר  7.2סעיף  מעוגנת  של  נכ/בן ל  היורשים  ד 
  ,חבר המנוח(של    קבעה בית ששימש כבית  על בסיס ה  , להיקלט לחברות בקיבוץהמנוח  החבר

כי   בחלופ נקבע  המעוניינים  זויורשים  הודעה    ,ה  לקיבוץ  שיתקבל  על  ימסרו  מטעמם  מומלץ 
הקבע   בית  בסיס  על  המנוח, לחברות  החבר  לחברות  ת  בקש  בצירוף   של  להתקבל  המומלץ 

ההודעה  בקיבוץ. לקיבוץ  כאמור   על  ת  להימסר  המאוחר  החבר    שנים  5וך  לכל  בו  מהמועד 
   .חלופה א', שאחרת תחול  המנוח הלך לעולמו

המנוח  הקבע של החבר  מש כבית  הבית ששי,  להסדר  7.1חלופה א', המעוגנת בסעיף    במסגרת .4
למ  בקיבוץ, הדירויוחזר  יהיו  צאי  והיורשים  הקיבוץ  של  לקבלתת  כסף    זכאים  וזכות  סכום 

המגרשים   למצאי  בכפוף  ריק,  מגרש  בסיס  על  לחברות  שייקלט  אחר  על  בעתיד  להמליץ 
 . הפנויים

 . ונוסח ההסדר המלא הוא המחייבהינו כללי  לעיל תיאור החלופות יצוין, כי 

  את   ךהארימוצע ל  ,על כןמודעים לצורך בבחירת חלופה לפי ההסדר ועל, לא כל היורשים  ופב .5
 לפי ההסדר. ל בחירת חלופה עתקופת מתן ההודעה 

סעיף   .6 כן,  ק   22כמו  לעולמםלהסדר  שהלכו  חברים  ליורשי  ביחס  מעבר  הוראות    לאחר   ובע 
(. לגבי יורשים  2016שנת  )  ה( ולפני מועד אישור הסדר ז2013נכנס לתוקף )שנת    דיורההסדר  ש

כי   נקבע  לבחור"כאמור,  רשאים  זה חלב  יהיו  הסדר  בו  מהמועד  שנים  שלוש  תוך  א',  ופה 
 .יכנס לתוקף. יורשים אלה לא יהיו רשאים לבחור בחלופה ב'"

בין השנים  רשות  ל  ,, כי הלכה למעשהיוצא .7 עמדו רק    , 2016לבין    2013יורשי חברים שנפטרו 
. משמעות הדבר,  לבד' ב אבחלופה  לבחירה )לכאורה(  ם מתן הודעה  )ולא חמש( לש  שלוש שנים

והאפשרות היחידה    ה בחלופת בית הקבע )חלופה ב'(למעשה זכות בחיר אין    אלו  םליורשי  כי
א' בחלופה  בחירתם  על  לקיבוץ  להודיע  הייתה  להם  כןשניתנה  כמו  בפועל כאמור,  .  כל  ,  לא 

   דר. על פי ההסבמתן הודעה  מודעים לצורך היורשים 

התיקונים   .8 במסגרת  אלה,  מוצע  העיקרייםבנסיבות  אשרל   לתת   להסדר,  חברים,  היו    יורשי 
במועד הקובע, אך לתוקף  םמלו על  וכלה   חברים  נכנס  זה  בו הסדר  למועד    , (4.7.2016)  קודם 

 . להסדר חלופה ב' בהתאםבין זכות בחירה של ממש בין חלופה א' ל

כן, מוצע להאריך לכלל היורשים   .9 על  תהאת  כמו  קופה העומדת לרשותכם לשם מתן הודעה 
חלופה בהתאם לה עד    5בתוך  ,  סדרבחירת  או  החבר המנוח  של  ליום  שנים ממועד הפטירה 

 בין המועדים.  , לפי המאוחר מ30.4.2023

 : הלן התיקונים המוצעיםל .10
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 ח לאחר התיקוןנוס נוסח לפני התיקון   סעיף

3 
מי שנמנה עם חברי הקיבוץ על פי    –"  חבר"

 ,במועד פקיעת חברותו  ,אינו זכאי, אך  דין
מדמי הכניסה ששולמו על ידו  ת חלקלהשב

חברים"   "כספי  שהוסכם במסגרת  כפי 
בינועימו   שנערך  הקליטה  לבין   בהסכם 

ה  הסר כל ספק, מי שלא הי  למען   .הקיבוץ
חבר/ת קיבוץ במועד אישור החלטה זו, לא  
פי   על  הזכויות  מאיזה  ליהנות  זכאי  יהיה 

ז זאת,    ה.הסדר  קיבוץ עם  חבר  שהיה  מי 
בקיבוץ  ח  אך   הקובע  במועד ברותו 

נסתיימה לאחר המועד הקובע, אולם טרם 
הסדר   יחולקיםהמענאישור  בעני,  ינו  ו 

להלן בלשון זכר    לפי העניין.  22-23סעיפים  
 שם הנוחות. יחיד, ל

מי שנמנה עם חברי הקיבוץ על פי    –"  חבר"
במועד  דין חבר  זה  והיה  הסדר   אישור 

שלא    למען  .(4.7.2016) מי  ספק,  כל  הסר 
חבהי החלטה ת  /רה  אישור  במועד  קיבוץ 

הזכויות  ליהנות מאיזה  זכאי  יהיה  לא  זו, 
זה. הסדר  פי  זאת,    על  חבר עם  שהיה  מי 

במועד להלן(כה)  הקובע  קיבוץ  אך   גדרתו 
המועד  לאחר  נסתיימה  בקיבוץ  חברותו 

ו , יחולזההקובע, אולם טרם אישור הסדר  
העניין.  22-23יפים  סע  ינובעני להלן    לפי 

 שם הנוחות. ד, ליחבלשון זכר י

 

3 
הקובע" לא קיים אמועד    –"  המועד  ורחות שינוי 

 . 11.9.2011חיים ביום ה

7.2.5 
זה   סעיף  בחלופת  המעוניינים  יורשים 
בחתימת   מתאימה,  הודעה  לקיבוץ  ימסרו 

ת המאוחר  לכל  היורשים,  שנים,   5וך  כל 
. לא  הלך לעולמו  מהמועד בו החבר המנוח

תוך   היורשים  הודעת  פה קוהתנתקבלה 
מטעמם   האמורה מומלץ  נתקבל  שלא  או 

האמורהתו התקופה  א' ך  חלופה  תחול   ,
 לעיל .  

זה   סעיף  בחלופת  המעוניינים  יורשים 
בחתימת   מתאימה,  הודעה  לקיבוץ  ימסרו 

ת המאוחר  לכל  היורשים,  שנים,   5וך  כל 
לעולמו הלך  המנוח  החבר  בו  ו א  מהמועד 

לפי  ,  2023  לשנת  אפרילב  30ליום    דע
הודעת ניהםבמ  רהמאוח נתקבלה  לא   .

קבל בקשת המומלץ להת  בצירוף  היורשים
האמורה  תלחברו התקופה  תחול תוך   ,

 חלופה א' לעיל . 

7.2.6 
אשר   כאמור  הודעת  תקבלתעד  ,  היורשים 

למצא הקבע  בית  של יוחזר  הדירות  י 
ל רשאי  יהיה  והוא  כל הקיבוץ  בו  עשות 

למעט  משי הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  וש, 
קבכבי  העמדתו אחרת  חבר  של  ובלבד   ע 

שבמועד בו הלך החבר המנוח לעולמו, לא  
שהינו חבר קיבוץ ואשר בית    היה לו בן זוג,

הקבע   כבית  גם  הוקצה  המנוח  של  הקבע 
זה זוג  בן  ושל  היורשים  כי  יובהר,  מי .  כל 

יהיו זכאים לקבלת כל תמורה    לאמטעמם  
ן השימוש שהקיבוץ יעשה )או לא  ישהיא בג

ור, בין בעצמו, בין על ידי  מאת כבבייעשה(  
 . מי מחבריו ובין על ידי צד ג' כלשהו

 

,  המומלץ לחברות בקיבוץ  תקבליעד אשר  
למצא הקבע  בית  של יוחזר  הדירות  י 

ל רשאי  יהיה  והוא  כל הקיבוץ  בו  עשות 
למעט  שימ הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  וש, 

קבע כבית  אחר  העמדתו  חבר  ובלבד   של 
מו, לא  לעולנוח  שבמועד בו הלך החבר המ

שהינו חבר קיבוץ ואשר בית    ג,היה לו בן זו
הקבע   כבית  גם  הוקצה  המנוח  של  הקבע 

זה זוג  בן  ושל  היורשים  כי  יובהר,  מי .  כל 
יהיו זכאים לקבלת כל תמורה    לאמטעמם  

ן השימוש שהקיבוץ יעשה )או לא  שהיא בגי
ין על ידי  בין בעצמו, בבבית כאמור,  יעשה(  

 . ג' כלשהוצד  ידי מי מחבריו ובין על

 

22 
אשר חברים,  לאחר   םמלועל  וכלה  יורשי 

אך לתוקף  נכנס  הדיור  קודם   שהסדר 
לתוקף נכנס  זה  הסדר  בו  יהיו ,  למועד 

א'  רובחלרשאים   שלוש  תוך  ,  בחלופה 
זה  שנים   הסדר  בו  לתוקףכי מהמועד  .  נס 

לבח רשאים  יהיו  לא  אלה  ור יורשים 
 בחלופה ב'. 

 

אשר חברים,  חבר  יורשי  בהיו   מועדים 
קודם למועד בו      םמלועל  וכלה  הקובע, אך

לתוקף נכנס  זה  ימסרו ,  (4.7.2016)  הסדר 
על   בחלופה    תםריבחלקיבוץ הודעה בכתב 

 ליוםעד  ,  על פי הסדר זה  או בחלופה ב'  א'
סעיפים  2023אפריל  ב  30 הוראות   ויחולו 

ובשינויים    לעיל,  7.2  -ו   7.1 העניין  לפי 
 .  המחויבים
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 אישור האסיפה הכללית ל 2021תיקון נובמבר 

  עזיבה ופטירה   -ם ימענק הסדר 

  14-16תוספות ותיקונים בשיחה    17.7.16קלפי  4.7.16מיום  9-16שיחה ב התקבל
 . 25.9.16קלפי  19.9.16מיום 

 :ואמב

מר, זאת מטרות הסדר זה הינן קביעת זכויות החברים, לעת פקיעת חברותם בקיבוץ עין ש .1
לק השבנוסף  האגודות  לתקנות  בהתאם  עזיבה  דמי  תשל"גבלת  )חברות(,    1973-יתופיות 

אי הדירות  צמ  תהגדל )ככל שישנה זכאות כאמור(, הכל בכפוף וכמפורט בהסדר זה להלן וכן  
   בתי קבע.חדשים, כלחברים הפנויות 

 שרהק  לפי   להכו,  במשמע  נקבה  אף   זכר  ולשון  במשמע  יחיד  אף ,  רבים  לשון  זה  בתקנון .2
 . הדברים

 הגדרות:

 ם המשמעות שלצידם: בהסדר זה יהיו למונחים הבאי .3

 קיבוץ עין שמר.  –" הקיבוץ"

דין  –"  חבר" פי  על  הקיבוץ  חברי  עם  שנמנה  במועד  מי  חבר  זה  והיה  הסדר   אישור 
הי  ןלמע  .(4.7.2016) מי שלא  כל ספק,  לא  הסר  זו,  החלטה  במועד אישור  קיבוץ  ה חבר/ת 

  מי שהיה חבר קיבוץ במועד עם זאת,    יהיה זכאי ליהנות מאיזה הזכויות על פי הסדר זה.
להלן(כה)  הקובע נסתיימה    גדרתו  בקיבוץ  חברותו  המו אך  הקובעלאחר  טרעד  אולם  ם , 

הסדר   יחול זהאישור  בעני,  סעיפים  ו  העניין.ל   22-23ינו  ל  פי  יחיד,  זכר  בלשון  שם  להלן 
 הנוחות. 

 חבר שחברותו בקיבוץ תסתיים, מכל סיבה, למעט בשל פטירה.   –" חבר עוזב"

 יורש על פי דין של חבר. –" יורש"

 העניין.  למו, לפישהלך לעובית הקבע של חבר עוזב או חבר  –" ביתה"

 . 11.9.2011חיים ביום ורחות השינוי אמועד  –" המועד הקובע"

ביום    הדיור  הסדר  -  " הדיורהסדר  " כפי  13.10.2013והשיכון, שאושר בקיבוץ  על שינויו,   ,
 מעת לעת.  שיהיו 

 קיבוץ בניסוחו, מעת לעת. התקנון  -"תקנון הקיבוץ"

 שלהלן.  4.1 פי סעיף כהגדרתו על –" פיצוי בגין ההשקעות"

 . 1973-יות )חברות(, תשל"גיתופהאגודות השתקנות   –" ותקנהת"
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של    -"  שיפוץ" במבנה  פעולה  דהכל  וכל  מבנה  של  חלק  כל  לרבות  לו, בית,  המחובר  בר 
ו/או    קחו ו/או כל שינוי הטעון היתר בנייה על פי ה המביא לשינוי במעטפת ו/או בגודל הבית  

   ן לפירוק ו/או הזזה.ו/או שיפור בפנים מבנה הבית, למעט הנית  ל תוספת כ

 ור. " בהסדר הדיכהגדרת "ותק -"  לזכאות קות"

 : עוזבחבר 

מטע .4 וחפץ  אדם  מכל  הבית  את  יפנה  העוזב  הקיבוץ  החבר  תקנון  להוראות  בהתאם  מו, 
ות בו  י לעש יהיה רשא , כך שהקיבוץ  וחזר למצאי הדירות של הקיבוץוהסדר הדיור והבית י

 :כדלקמןזכאי  העוזבהחבר כפוף לכל אלה, יהיה כל שימוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי. ב

בגפיצו 4.1 ההשקעות  י  השקעותה  בעבור  -ין  העוזב  חזר  ה  החבר  ככל  ,  ביתבשיפוץ 
הנמוך  השש לפי  הבאות,  מהחלופות  אחת  לפי  וייקבע  יחושב  זה  סכום  קיע. 

 מביניהן:  

יציג  חשבוניות 4.1.1 אותן  העו,  אודות    זב,החבר  יעידו    יו השקעותכל  אשר 
שב כאמור כפי  על  ,  הוצעו  לאחר  החבר,  לביידי  שנערכה  ת  שמאות 
 :אות השוואת פערי הדיור, על פי הסדר הדיור.  במסגר

בין   4.1.2 הדג הפער  שמאות  בהסדר  שווי  שהוגדרה  כפי  הבית,  של    הדיור ם 
שנערכה   פי בעבר,  לבית  וכפי  דיור  על  פערי  מו  , השוואת  צמדת  כשהיא 

לבין  למד הבנייה,  תשומות  מוסכםד  שמאי  החבר  להשקעו  הערכת  ת 
 שלהלן.  9 -8סעיפים  בבית כאמור, על פי

בר העוזב לא ימצא את כל החשבוניות המעידות אודות כל השקעותיו  במקרה והח
 . 4.1.2, הוא יהיה רשאי לבחור בחלופת סעיף 4.1.1כאמור בסעיף 

זכס 4.2 בגובה  העוכום  החבר  הסדר  אות  הוראות  פי  על  לדיור,  בהתחשב  הדיורזב   ,
לזכאות זה,  שנצ  ,בוותק  עוזב  לחבר  ששולם  טבר  הסכום  פי  ,  לובניכוי  הסדר  על 

 . הדיור, ככל שולם לו

ספק   הסר  כלמען  זכאיובהר,  העוזב  י  החבר  סעיף  ות  פי  על  מהסכומים  ה  הינ  זהלאיזה 
שהחבר   לכך  החזקה  ת  בי האת  כאמור  מפנה  העוזב  בכפוף  את  לידי  הבלעדית  ומעביר  בו 

כי  הקיבוץ.   יובהר,  פינוי עוד  עם  ה  חובת  חבר,  כל  על  חלה  בקיבוץ  אחר  מבנה  כל  או  בית 
ובין אם  ת בעניינו  ר זה חלוראות הסד, מכל סיבה שהיא, בין אם הוסיום חברותו בקיבוץ

 .   לאו

ס  .5 בהוראת  לג  4עיף  אין  כדי  מלעיל  בהתאם  רוע  עזיבה,  דמי  לתשלום  העוזב  החבר  זכות 
 הם. לתקנות, אם הוא זכאי ל

הזכות   .6 אזי  קבע,  כבית  לו  גם  הוקצה  הבית  ואשר  חבר  שעודנו  זוג,  בן  העוזב  לחבר  היה 
ני  פקיעת חברותם של ש  אשר( תהא אך ורק עם)אם וכלעיל    4פי סעיף  שלומים ללאיזה מהת

מבנ למי  ליתן  כדי  בכך  אין  כי  יובהר,  למען הסר ספק  הזוג.  לארח  י  זכות  בבית, שלא הם 
 בהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין. 

 : חבר שהלך לעולמו

חבר .7 של  היורשיו  אשר  )חו  ךל,  יהי "ח(לעולמו  רשא,  ב'  ו  חלופה  או  א'  בחלופה  לבחור  ים 
   סדר זה:ל בהתאם ובכפוף להוראות השלהלן, הכ



 

 2021נובמבר עדכון 

 ':א חלופה 7.1

יהיה    של  ביתה והקיבוץ  הקיבוץ  של  הדירות  למצאי  יוחזר  לעולמו  שהלך  החבר 
ברשא לעשות  כל  י  זה  הבלעדיבית  דעתו  שיקול  בהתאם  הקיבוץ  שימוש,  . של 

 ל אלה:  במקרה זה יהיו יורשיו זכאים לכ

ההשקעות 7.1.1 בגין  בסעיףפיצוי  המתואר  לתחשיב  בהתאם  ,  לעיל   4.1  , 
 . בהתאמה

המנוחס 7.1.2 זכאות החבר  בגובה  הדיור,    כום  הוראות הסדר  פי  על  לדיור, 
בניכוי הסכום ששולם    טבר לחבר המנוח,שנצ  , שב בוותק לזכאותבהתח

 .הסדר הדיור, ככל שולם לו  על פי, לו

הודעה    רשאים למסור לקיבוץ  ויורשי עולמו, יהיו  בר הלך ל לאחר שהח 7.1.3
בחתימת ה   בכתב,  לפיה  יורשי כל  מבקשים,ם,  מי  כי    הם  או  מהם  מי 

בקיבוץ  לחברות  יתקבל  לשימושו    מטעמם,  לאויועמד  מבונה    מגרש 
מבין מצאי המגרשים הפנויים בקיבוץ )אינו ממוספר/צבוע לטובת חבר  

   "(.המומלץ )להלן: " אחר

המ 7.1.3.1 לחקבלת  לתקנון  ומלץ  ובכפוף  בהתאם  תהיה  ברות 
 ת.  החלטותיו בנושא, באותה העהקיבוץ ו

כאמור,   7.1.3.2 המגרש  להעמדת  ובכפוף  בהתאם  מצאי  תהיה 
ראות המגרשים בקיבוץ, החלטות הקיבוץ באותה עת והו

 כל דין, לרבות החלטות הרשויות המוסמכות.   

זכויותיו   7.1.3.3 תהיינה  בקיבוץ,  לחברות  המומלץ  נתקבל 
בה להחלבמגרש  עת תאם  באותה  בנושא,  הקיבוץ  טות 

ככ) הליך  של  כלומר,  בקיבוץ  יאושר  כלשהו, לא  שיוך 
לו   מבלי  המיועמד  עליו,  קבע  בית  בניית  לשם  גרש 

תהי במגרששלמומלץ  זכות  כל  ש  ה  בקיבוץ ייושם  וככל 
מסוג הליך   המגורים,  בבתי  החברים  זכויות  עם  בקשר 

וכאשר אם  בהתאם כלשהו,  במגרש,  זכויותיו  תהיינה   ,
 . (בהחלטה כאמורהחלטות הקיבוץ ל

נתקבל 7.1.3.4 יהיו  המומלץ    לא  כאמור,  בקיבוץ  לחברות 
רשאיםהיורשי מהל  ם  בקיבוץבקש  בכתב, ,  הודעה 

היורשים,   כל  אחר  כי  בחתימת  יתקבל   מטעמם מומלץ 
 . , בהתאמהויחול אותו הליך לחברות בקיבוץ

של החבר המנוח, תינתן במקרה והמומלץ הינו בן או נכד   7.1.3.5
ך לפי המועד בו הל  , זאתלו עדיפות לבחירת מגרש כאמור

    יחס לחברים מנוחים אחרים.לעולמו בהמנוח 

 :ה ב'חלופ 7.2

רשאים למסור לקיבוץ הודעה בכתב, בחתימת  , היורשים יהיו  לחלופין 7.2.1
ובלבד שהינו בן או נכד של    או מי מטעמם  מי מהם כל היורשים, לפיה  

)ל "החבר המנוח  יתקבל  "(המומלץהלן:  בקיבוץ,  זו  לחברות  להודעה   .
   המומלץ. ץ, חתומה בידי  בקיבו ותתצורף בקשה להצטרף לחבר 

לח 7.2.2 המומלץ  בקיבוץנתקבל  והחלטות  ,  ברות  הקיבוץ  לתקנון  בהתאם 
  קבע לשימוש הכבית    המנוחבית הקבע של  יועמד  הקיבוץ, באותה העת,  

 .  המומלץ
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בקיבוץ   לחברות  המומלץ  נתקבל  רשאים  כאמורלא  היורשים  יהיו   ,
ומלץ אחר  אודות מ  מסור לקיבוץ הודעה בכתב, בחתימת כל היורשים,ל

 אותו הליך.  ול  ויחח שהינו בן/נכד של החבר המנו 

רות וכי על  יודגש, כי הקיבוץ אינו מחויב לקבל איזה מהמומלצים לחב 7.2.3
הקיבוץ   והחלטות  הקיבוץ  תקנון  הוראות  יחולו  הקליטה  הליך 

 מעת לעת. הרלבנטיות,

  , לא יהיו זכאים זה  יורשים אשר בחרו בחלופת סעיףלמען הסר ספק,   7.2.4
 7.1.2, למעט התשלום על פי סעיף  לעיל  7.1ף  פי סעיעל  זכויות  האיזה מל

 לעיל, בהתאם ובכפוף להוראות הסדר הדיור. 

פת סעיף זה ימסרו לקיבוץ הודעה מתאימה,  יורשים המעוניינים בחלו 7.2.5
ת  המאוחר  לכל  היורשים,  כל  החבר  שני  5וך  בחתימת  בו  מהמועד  ם, 

לעולמו ע  המנוח הלך    לפי המאוחר ,  2023  לשנת  אפרילב  30  ליום  דאו 
קבל  בקשת המומלץ להת   בצירוף  . לא נתקבלה הודעת היורשיםמבניהם

 , תחול חלופה א' לעיל .  תוך התקופה האמורה תלחברו

אשר   7.2.6 בקיבוץ  תקבליעד  לחברות  למצא המומלץ  הקבע  בית  יוחזר  י  , 
וש, לפי שיקול  עשות בו כל שימ והוא יהיה רשאי ל  הדירות של הקיבוץ

ובלבד שבמועד    דעתו הבלעדי, למעט העמדתו כבית קבע של חבר אחר
שהינו חבר קיבוץ ואשר    המנוח לעולמו, לא היה לו בן זוג,בו הלך החבר  

זוג זה יובהר, כי  בית הקבע של המנוח הוקצה גם כבית הקבע של בן   .
ן  ו זכאים לקבלת כל תמורה שהיא בגי יהי  לא כל מי מטעמם  היורשים ו

בבית כאמור, בין בעצמו, בין על  השימוש שהקיבוץ יעשה )או לא יעשה(  
 .על ידי צד ג' כלשהוידי מי מחבריו ובין 

 החבר המנוח: בן זוגו של  7.3

זוג,   7.3.1 בן  המנוח  לחבר  היה  לעולמו,  המנוח  החבר  הלך  בו  במועד  אם 
גם  ית הקבע של המנוח ה שהינו חבר קיבוץ ואשר ב וקצה כבית הקבע 

או    7.1זי יהיו היורשים זכאים לממש את הזכות לפי סעיף  לבן זוג זה, א
 לעיל, לפי העניין, אך ורק לאחר פקיעת החברות של בן הזוג.   7.1.3

ו חבר,  אשר איננ בן זוג,  ו  ר המנוח לעולמו, היה לבמועד בו הלך החב  םא 7.3.2
הסכם   נערך  לעולמו(  אך  החבר  הלך  בו  המועד  לבין  )לפני  הזוג  בן  בין 

הזוג בבית הקבע של החבר,  בין הקיבוץ, המסדיר את מגורי בן  החבר ול
לפי סעיף    לאאזי היורשים     7.1.3או    7.1יהיו זכאים לממש את הזכות 

בהתאם   אלא  העניין,  לפי  ההסכולעיל,  להוראות  שנערך  בכפוף  ם 
   .כאמור

בן זוג, אשר  ו  אם במועד בו הלך החבר המנוח לעולמו, היה ל עם זאת,   7.3.3
אך  איננו חבר ולבין הקיבוץ,    לא,  לבין החבר  הזוג  בן  בין  נערך הסכם 

יהיו רשאים  החבר, אזי היורשים    מגורי בן הזוג בבית שלהמסדיר את  
לא תהיה  ללא דיחוי. יובהר, כי לקיבוץ  ,  יזה מהחלופות דלעיללממש א

 ובן הזוג יסרב לפנות את הבית.כל אחריות במקרה 

ת הקבע של שני בני זוג  למען הסר ספק, יובהר כי ככל והבית הועמד כבי 7.3.4
הות  עולמם בעודם חברים(, וככל שאין זששניהם חברים )אשר הלכו ל

פי חלופה א' או   על  בן הזוג שנותר(, אזי המומלץ  )מלבד  יורשיהם  בין 
 לל יורשי בני הזוג. יין, יהיה בכפוף להסכמת כחלופה ב', לפי הענ 

להחלטות הקיבוץ,    היורשים יהיו רשאים לבחור באיזה מהחלופות דלעיל, בכפוף 7.4
ורים, מכל  לטה בדבר זכויות החברים בבתי המגכפי שתהיינה מעת לעת, לרבות הח

 הכל בכפוף להוראות כל דין. וסוג )אם וכאשר(,  
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  כתב התחייבות חתימתם על    והינ   ות דלעילתנאי למימוש היורשים איזה מהחלופ 7.5
הקיבוץ  וויתור הסדר    ,כלפי  הוראות  עליהם  מקובלות  כל  לרבזה,  לפיו  קבלת  ות 

לזכ  החלטה בנוגע  החלטות  לקבלת  )כגון: הקיבוץ  המגורים  בבתי  החברים    ויות 
דירות(   שיוך  אי  או  דירות  כלל  שיוך  כאמור  החלטה  לקבל  שלא  הוראות  או  וכי 

אלה   להן(    )ככלהחלטות  ובהתאם  הם  לו  יחושתהיינה  וכן  שייקבע  כפי  עליהם, 
 . שר(יפעלו בהתאם להוראות ההחלטות האמורות )אם וכא

בחלופה א' או חלופה ב' )ככל    האם הם בוחרים  היורשים  הודעתאשר תתקבל    עד 7.6
החבר  דיעו(שיו של  בבית  שימוש  לעשות  רשאי  הקיבוץ  יהיה  שיקול  המנוח,  לפי   ,

 דעתו הבלעדי.  

   :יתבפרטנית להשמאות הנות עקרו

חישוב   .8 לצורך  ההשקעותהשמאות  בגין  הרלבנטיים,   פיצוי  לעקרונות  בהתאם    תיערך 
 הקבועים בהסדר הדיור, לרבות ללא ערך הקרקע.  

העזיבה/פהש .9 למועד  בסמוך  תיערך  כל  מאות  יעשה  בטרם  מקרה  ובכל  העניין,  לפי  טירה, 
 שימוש אחר בבית.  

היורבנוסף,   .10 יבחרו  בו  בתום  במקרה  הרי  ב',  בחלופה  בבית    ,השימוששים  יעשה  שהקיבוץ 
סעיף   לפי  יועמד    7.2.6הרלבנטי,  המומלץהלעיל,  של  הקבע  כבית  לחברות    ,בית  שיתקבל 

, כשהוא במצבו, כפי שהיה במועד בו החבר המנוח הלך לעולמו,  יתקבל()אם וכאשר    כאמור
מצב  הקיבוץ ישיב את  . כלומר,  בסמוך לאחר פטירתורכה לו  בהתאם להערכת השמאי שנע

   .לעיל 9בסעיף  כאמור תהבית לקדמותו, כפי שהיה במועד בו נערכה השמאו

 מועד התשלום:

 לחבר העוזב:  מועד התשלום .11

חודשים מהיום בו יועמד הבית    6ד  ע,  לעיל, ישולמו  4התשלומים לחבר העוזב, על פי סעיף  
 וראות הסדר זה.  של החבר העוזב, לחבר אחר, בהתאם ובכפוף לה

קבעילא  הבית  אם   כבית  העו  לחבר  ועמד  לחבר  ישולמו  אזי  כאמור,  התשלומים,  אחר  זב 
 חמש שנים ממועד עזיבתו.תוך 

 מועד התשלום ליורשי החבר המנוח: .12

מהיום    חודשים  6, עד  לעיל, ישולמו    7.1.2  -ו  7.1.1שי חבר מנוח, על פי סעיף  התשלומים ליור
 לחבר אחר, בהתאם ובכפוף להוראות הסדר זה.    נוחבו יועמד הבית של החבר המ 

חמש תוך  ים,  ר, אזי ישולמו להם התשלומלחבר אחר כאמו  ועמד כבית קבעילא  הבית  אם  
לפי העניין, למזכירות    שנים מהמועד בו יורשי חבר מנוח ימסרו צו ירושה/צו קיום צוואה,

כמי שוויתרו על חלופה    , יחשבו7.1.1התשלום האמור בסעיף  הקיבוץ וככל ששולם כאמור  
 ב' לעיל.

 קיזוז:

וץ ו/או  ב כספי של החבר כלפי הקיבהקיבוץ רשאי לקזז מהתשלומים על פי הסדר זה כל חו .13
 איזה מתאגידיו. 

 שונות

ל .14 כדי  זו  בהחלטה  אין  כי  יובהר,  ספק  הסר  הלמען  ליישם  הקיבוץ  מזכות  בנוגע  גרוע  סדר 
החב המגוריםלזכויות  בבתי  לפי  רים  סוג,  מכל  שלא ,  או  המוסמכות  רשויותיו  החלטות 

 .  כלל או באופן חלקי ליישמו
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ותיו על הוראות הסדר זה ובנוסף,  דירות כאמור, יגברו הורא   ייושם בקיבוץ הסדר שיוך  אם
יורשים אשר   א' או  זכויות המומלץ  יורשים אשר בחרו בחלופה  ב', תהיינה  בחרו בחלופה 

או בבית, לפי העניין, בהתאם להוראות    נתקבל לחברות כאמור לעיל, במגרש  מטעמם אשר
המגורים בבתי  החברים  לזכויות  ההסדר  במסגרת  וכאשר(    שתקבענה  )אם  ותוקף  האמור 

 . יגיע לכדי סיוםסדר זה ה

בוץ בבתי המגורים בתחומי הקיבוץ,  אין באמור בהוראות הסדר זה כדי לגרוע מזכויות הקי .15
 . לרבות בתי הקבע

דיור  חבר בהתאם להסדר הכל  מכל זכות אחרת העומדת לכדי לגרוע  בהסדר זה  אין באמור   .16
 יהיו(.)אם  מעת לעתכפי שיהיו יו,  על כל תיקונ

במידה והמצב המשפטי  ו/או מי מהיורשים    אחריות כלפי מי מהחבריםלקיבוץ לא תהא כל   .17
לרבות בשל סירובן    זאתמימוש איזה מהוראות הסדר זה, מכל סיבה שהיא,  לא יאפשר את  

לפועל, כולו  סדר זה  צאת השות מקרקעי ישראל, להות כלשהי, לרבות  רשל רשות מוסמכ
 . אתו אל הפועלאו חלקו ו/או להמשך הוצ

הינו  המומלץ    אם .18 לחברות  שיתקבל  ב'  חלופה  פי  על  המומלץ  או  א'  חלופה  פי   , יורשעל 
לוהקיבו בנוגע  רמ"י  מהחלטות  איזה  עצמו  על  /החיל  קיבל  בקיבוץ  ץ  החברים  מגורי  בתי 

זכאיהק   אזי, להן  מההטבות  ייהנה  הוא  כי  יתנגד,  לא  פי    םיבוץ  על  ההחלטה  יורשים 
שיו  ,הרלוונטית שיוענקוו  ,בקיבוץ  שמהככל  ובהתאם  הטבות    ככל  בכפוף  הכל  כאמור, 

 להוראות כל דין. ישראל  ולהוראות ההחלטה הרלבנטית של מועצת מקרקעי 

 טרםמועד אישור החלטה זו,  חבר, אשר נכון לל חובה נוספת על  אין בהחלטה זו כדי להטי .19
  , , כי יועמד לשימושויהיה מעונייןאשר  ודיור  הסדר הלקבע, בהתאם  ההועמד לשימושו בית  

ופה א',  )לפי חלמנוח    לעיל( או של חבר  4)כאמור בסעיף  עוזב    של חברבית הקבע    , קבע  ביתכ
 , הכל בכפוף לאישור הקיבוץ, בהתאם להוראות הסדר הדיור. לעיל( 7.1יף כאמור בסע 

בית זה לשימושו כבית הקבע, מעבר    חובה נוספת בקשר עם העמדתחבר זה לא יחוב בכל  
 דיור. הפי הסדר לחובותיו על  

 תו. על חבר זה יחולו הוראות הסדר זה, לעת סיום חברו יובהר כי גם

 

 תוקף הסדר זה ושינויים: 

 ר זה ייכנס לתוקפו עם אישורו באסיפה הכללית של הקיבוץ, ברוב רגיל של המצביעים. הסד .20

י  .21 א הקיבוץ  לשנות  או  לתקן  רשאי  וכל  היה  רגיל  ברוב  לעת,  זה, מעת  יזה מהוראות הסדר 
 ברים והיורשים.  שינוי/תיקון יחייב את כלל הח

 ת מעבר:והורא

קודם למועד בו הסדר זה     םמלועל  וכלה   היו חברים במועד הקובע, אך  יורשי חברים, אשר .22
  או בחלופה ב'   בחלופה א'   תםריבחימסרו לקיבוץ הודעה בכתב על  ,  (4.7.2016)  נכנס לתוקף 

זה הסדר  פי  סעיפים  2023אפריל  ב  30  ליום עד  ,  על  הוראות  לפי    לעיל,  7.2  -ו  7.1  ויחולו 
 . ביםהעניין ובשינויים המחוי

פ  .23 על  עוזב  לחבר  בנוגע  הסדרההוראות  חברותו    י  סיים  אשר  לחבר  ביחס  גם  תחולנה  זה 
למועד  ועד  טרם חלפו שנתיים ממועד סיום חברותו בקיבוץ  בבקיבוץ )למעט מחמת פטירה(,  

 בו הסדר זה נכנס לתוקף. 

 יור:דההסדר תיקון ב

חבר שילך לעולמו  "  קובע כי:הדיור הנוכחי, ההסדר  ל  5.1סעיף  סדר זה לתוקף,  העם כניסת   .24
ע, הרי שבית הקבע שלו יוחזר למצאי הדירות בקיבוץ, אולם הקיבוץ לא  הקוב   מועד לאחר ה 



 

 2021נובמבר עדכון 

הבית   את  אחרכייעד  לחבר  קבע  שיוך    .בית  על  בעתיד  ויוחלט  )ככל  הבית  לשיוך  הזכות 
 כדלקמן:ויקבע יתוקן   ".ר ליורשי החברדירות בקיבוץ( תישמ

יוחזר  " שלו  הקבע  שבית  הרי  הקובע,  המועד  לאחר  לעולמו  שילך  הדירות   למצאיחבר 
ובהתאם להוראות   זכויות חברים לעת  בקיבוץ, בכפוף  וכל ההחלטה בדבר  פקיעת חברות 

   ".האו בנוסף ל ההחלטה אחרת אשר תתקבל בקיבוץ בנושא, במקומ
 

הדיור הנוכחי, הקובע  הסדר  ל  5.2סדר זה לתוקף, סעיף  העם כניסת  (  25.9.16)תוספת קלפי   .25
חבר למעט סיבה מכל ץבקיבו חברותו תסתיים אשר כי:  תוחזר  שהיא,  זכות  פטירה, 
על עזיבה לדמי  זכאי יהיה העוזב הקיבוץ, והחבר לידי הבלעדית השימוש  פי הדין בלבד, 

 על ויחולט הקבע, ככל יתב  לשיוך זכאי יה יה לא  העוזב החבר  כי הקיבוץ. מובהר,  והחלטות

 :יתוקן ויקבע כדלקמן" .בעתיד דירות שיוך
חב" תסתיים  אשר  זכות רותו  חבר  תוחזר  פטירה,  למעט  שהיא,  סיבה  מכל  בקיבוץ 

חבר העוזב ובית הקבע יוחזר למצאי הדירות בקיבוץ. ה  השימוש הבלעדית לידי הקיבוץ
זכאי   שהועזיבה  הלדמי  בנוסף  יהיה  ד)ככל  פי  על  זכאי  ובכפוף יא  בהתאם  לזכויות  ן( 

ביום  להוראות   בקיבוץ  אושר  אשר  ופטירה,  עזיבה  מענק  החלטה   17.7.16הסדר  וכל 
מובהר, כי למען הסר כל ספק    במקומו או בנוסף לו.תתקבל בקיבוץ בנושא,  אחרת אשר  

 "   .ככל ויחולט על שיוך דירות בעתיד ,החבר העוזב לא יהיה זכאי לשיוך בית הקבע

קלפי .26 סעיף  (  25.9.16  )תוספת  לתוקף,  זה  כניסת הסדר  ל12.1.2עם  ו.  תכנון  של    בנייהנוהל 
, הקובע כי: 7.6.15ועודכן בקלפי    2.12.13  11-13, אשר אושר בשיחה  מרעין שב  מגוריםבתי  

יהיה לא    הבניה   בגין   כלשהו  תשלום   או   פיצוי,  החזר  כל  מהקיבוץ   לקבל  זכאי  "החבר 
 : ויקבע כדלקמן יתוקן"  .בדירה השקעתו או/ו  הפרטית

יהיה" ובכפוף    זכאי  החבר  בהתאם  תשלום  זכולהוראות  מהקיבוץ  בדבר  יות ההחלטה 
לעת  ח חברותברים  ביום  פקיעת  בקלפי  אושרה  אשר  אחרת,   17.7.2016,  החלטה  וכל 

 ." במקומה או בנוסף להתתקבל בקיבוץ בנושא, אשר 

 


