טיוטא לאסיפה  -חבר חדש

תקנות האגודה
(להלן" :התקנון")
של

קיבוץ שדה בוקר
הנוסח הקיים
.3

.4

הקיבוץ הנו התאגדות חפשית של אנשים .3
למטרות התיישבות ,קליטה .קיום חברה
שיתופית המאורגנת על יסודות של בעלות
הכלל על הקניין .עבודה עצמית .שוויון
ושיתוף בכל שטחי הייצור ,הצריכה והחינוך.
הקיבוץ הוא יישוב נפרד.
הקיבוץ רואה את עצמו חלק בלתי נפרד של
תנועת הפועלים העבריים בישראל השואפת
לכונן את העם המתרכז בארץ בחברת עבודה
הבנויה על יסודות של שוויון כלכלי וחברתי.
כל חבר קיבוץ קובע את מקום מגוריו הקבוע .4
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 זה.

הנוסח המתוקן
הקיבוץ הנו התאגדות חפשית של אנשים למטרות
התיישבות ,קליטה ,קיום חברה שיתופית המאורגנת
על יסודות של שיתוף הכלל בקניין ,עבודה עצמית,
שוויון ושיתוף בשטחי הייצור ,הצריכה והחינוך
המקיימת ערבות הדדית עבור חבריה בהתאם לקבוע
בתקנון זה ולהחלטות הקיבוץ ובכפוף לדין .הקיבוץ
הוא יישוב נפרד.
הקיבוץ רואה את עצמו חלק בלתי נפרד של התנועה
ההתיישבותית בישראל.
כל חבר קיבוץ קובע את מקום מגוריו הקבוע במקום
היישוב של הקיבוץ (להלן " -היישוב הקיבוצי"),
מוסר לקיבוץ את כל ההכנסות והנכסים הנמצאים
ברשותו או המגיעים לידיו מכל מקור שהוא ,למעט
נכסי החבר ,כהגדרתם להלן ,והקיבוץ מספק את
צרכיו ,לרבות צרכי התלויים בו בהתאם ליכולתו
ולכללים הנהוגים בו ,כפי שנקבעו על ידי מוסדותיו
המוסמכים ,הכל כמפורט בתקנון זה.
לעניין תקנון זה:
בתקנון זה "תלוי'/ים בחבר" ,כהגדרתם בדין.
"נכסים" – לרבות מקרקעין ,מטלטלין ,כולל כספים
וכל מסמך המקנה זכות לקבלת רכוש מכל סוג ומין,
בהווה או בעתיד ,וכן זכויות וטובות הנאה מכל סוג
ומין ,לרבות זכות תביעה.
"הכנסות" – תקבולים מכל מין וסוג שהוא ולרבות
תקבולים עבור עבודה ו/או מכוחה ,לרבות פדיון ימי
חופשה ,ימי מחלה ודמי הבראה ,רנטות ,קיצבאות
וגמלאות.
"מימוש נכסים או הכנסות" – קבלת נכסים או
הכנסות ,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
או הכנסות וניהול משא ומתן בקשר לכל אלה.
"נכסי החבר" – הנכסים שלהלן:
כספים הניתנים לחבר כתקציבים אישיים,
()1
לרבות יתרות תקציבים אישיים מתקופות
קודמות ולגבי חברים חדשים גם הכנסותיו
מעבודה או חלף עבודה.
מיטלטלין או מקרקעין ו/או נכסים אחרים,
()2
שנרכשו על ידי החבר באמצעות נכסי החבר
וכן מטלטלין שנמסרו לחבר ע"י הקיבוץ
לשימוש האישי של החבר למעט ,מטלטלין
לגביהם החליט הקיבוץ אחרת.
רווחים ,שיחלק הקיבוץ לחברים ,ככל
()3
התקנון
להוראות
בהתאם
שיחלק,
ולהחלטות הקיבוץ.
הכנסות המתקבלות שלא כתוצאה מעבודה
()4
או חלף עבודה כגון ,ירושות ,זכיות בהגרלות
שונות ,מתנות וכיו"ב.
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מטרות הקיבוץ הן:
לספק את הצרכים הכלכליים,
ג.
החברתיים ,התרבותיים ,החינוכיים,
והאישיים של חברי הקיבוץ והתלויים
בהם .לדאוג לבריאותם ,וכן לייסד
ולקיים שירותים ,מוסדות ומפעלים
הדרושים לשם כך .להבטיח רמת חיים
נאותה של חברי הקיבוץ והתלויים
בהם ,בגבולות יכולתו הכלכלית של
הקיבוץ ,ובהתחשב עם צרכי פיתוחו
המשקי ומטרותיו האחרות.

.6

.7

לשם קיום מטרותיו יהיה הקיבוץ מוסמך:

.7

7א.

יב .לפעול כמיופה כח ,בשמו ובמקומו של
חבר הקיבוץ ,בנכסיו של החבר לרבות
בכל פעולה למימוש נכסיו של החבר.
לעניין תקנון זה:
"נכסים" – לרבות מקרקעין ,מטלטלין,
כולל כספים וכל מסמך המקנה זכות
לקבלת רכוש מכל סוג ומין ,לרבות
זכות תביעה.
"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 אלה.
7א.
לא קיים.

סוג הכנסות או נכסים אחרים ,לרבות
()5
מקרקעין ,בהתאם להחלטת האסיפה
הכללית ,שתתקבל בקלפי בתנאים שלהלן:
(א) השתתפו בהצבעה הראשונה לפחות
 50%מכלל בעלי זכויות ההצבעה או
בהצבעה נדחית כל מספר משתתפים,
ובלבד שההצבעה הנדחית תקויים לא
לפני  7ימים ולא יאוחר מ 60-ימים
ממועד ההצבעה הראשון;
(ב) תמך בהחלטה רוב של שני שליש
מהמצביעים
(להלן בתקנון זה – "רוב מיוחד").
עם זאת ,ככל שיהיה בהחלטה כאמור משום
שיוך מקרקעין לחברים השיתופיים ,תתקבל
ההחלטה ברוב הקבוע בסעיף 118א' לתקנון
זה.
פירות שנובעים מנכסי החבר.
()6
מטרות הקיבוץ הן:
לספק את הצרכים הכלכליים ,החברתיים,
ג.
התרבותיים ,החינוכיים ,והאישיים של חברי
הקיבוץ והתלויים בהם ,לדאוג לבריאותם ,וכן
לייסד ולקיים שירותים ,מוסדות ומפעלים
הדרושים לשם כך ,להבטיח רמת חיים נאותה
של חברי הקיבוץ והתלויים בהם ,בגבולות
יכולתו הכלכלית של הקיבוץ ,ובהתחשב עם
צרכי פיתוחו המשקי ומטרותיו האחרות ,ולגבי
חברים חדשים ,כהגדרתם להלן ,להשלים את
אספקת צרכיהם וצרכיהם המיוחדים ,שלהם
ושל התלויים בהם ,בהתאם לקבוע בתקנון זה.
לשם קיום מטרותיו יהיה הקיבוץ מוסמך בהתאם
להחלטות הקיבוץ :
יב .לפעול כמיופה כח ,בשמו ובמקומו של חבר
הקיבוץ ,בהתאם לקבוע בסעיף  54לתקנון זה.

בקיבוץ שני מסלולי חברות:
"חבר חדש"  -מי שיתקבל לחברות בקיבוץ החל
מיולי  2015בהתאם לנוהל קליטה במסלול חברות
חדש ,שאושר על ידי האסיפה הכללית ,ושכל שינוי
בחובות ו/או בזכויות החבר החדש המפורטות בו
מחייב החלטת אסיפה הכללית ,שתתקבל בקלפי,
ברוב של  2/3מכלל המצביעים בעד ונגד ובלבד
שהשתתפו בהצבעה למעלה ממחצית בעלי זכויות
ההצבעה מבין החברים השיתופיים.
"חבר שיתופי" – שאינו חבר חדש.
בתקנון זה "חבר" משמע "חבר חדש" ו"חבר שיתופי"
גם יחד ,וזאת אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

3
.8

אדם יתקבל כחבר לקיבוץ עם נתקיימו בו .8
תנאים אלה:
(א) מלאו לו  18שנה.

(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
זה.
לא קיים

ו.

לא קיים

ה.

לא קיים.

ה.

.9

.10

.11

על פי המלצת התנועה שתינתן במקרה מיוחד .9
או בסוג מקרים מיוחדים רשאי הקיבוץ על פי
החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב של
שני שלישים ממספר המצביעים לקבל אדם
כחבר ,גם לא נתמלאו כל התנאים המפורשים
בסעיפים הקטנים (ב) ו( -ג) של סעיף .8
המבקש להתקבל כמועמד ימלא שאלון .10
ויחתום על תצהיר ובקשה להתקבל כמועמד
בנוסח שהקיבוץ יקבע ,ואשר יכלול פרטים על
גילו ,מצבו האישי ,ילדיו ,הוריו ויתר
התלויים בו ,מצבו הרפואי ,קיצור תולדות
חייו ,רכושו ,התחייבויותיו וזכויותיו ,על
הליכים משפטיים במידה ומתנהלים נגדו או
על ידיו .בקשה זו כוחה יפה גם כבקשה
להתקבל כחבר.
הקיבוץ רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבל .11
את המבקש כמועמד או לדחותו מבלי שיהיה
חייב לנמק את החלטתו.

.12

מועמד חייב להעתיק את מקום מגוריו .12
ליישוב הקיבוצי תוך תקופה שהקיבוץ יקבע.
מועמדותו של מועמד לא תתחיל אלא מיום
שהעתיק את מקום מגוריו ליישוב הקיבוצי.

.13

תקופת המועמדות תהיה שנה אחת ,אלא אם .13
כן החליט הקיבוץ בין בזמן ההחלטה בדבר
קבלת המבקש כמועמד ובין תוך תקופת
המועמדות ,על תקופה קצרה יותר או תקופה
ארוכה יותר ,אך ,בכפוף להוראות סעיף ,27
לא יותר משנתיים (להלן" :תקופת
המועמדות").
תוך תקופת המועמדות יספק הקיבוץ את .14
צרכיו החומריים והחברתיים של המועמד
ושל התלויים בו ,אשר העתיקו את מקום
מגוריהם ליישוב הקיבוצי בהסכמת הקיבוץ,
לפי הכללים הנהוגים בו לגבי מועמדים.

.14

אדם יתקבל כחבר לקיבוץ עם נתקיימו בו כל אלה:
א.

ד.

גילו לפחות  18שנה או גיל שחרור משירות
סדיר בצבא ו/או בשירות לאומי (ככל ולא ניתן
פטור משירות כאמור) ,המאוחר מבינהם,
ומעלה;
עבר תקופת מועמדות כפי שנקבע בתקנון זה,
אלא אם כן ויתר הקיבוץ ביחס אליו על הצורך
בתקופת מועמדות כולה או מקצתה ,כאמור
בסעיף  33לתקנון זה ,והתקבל כחבר לקיבוץ
בהתאם להוראות תקנון זה.

ה .גם בן זוגו התקבל לחברות בקיבוץ (הקיבוץ
קולט רק משפחות שלמות ולא חלקי משפחות),
אלא אם אושר על ידי האסיפה מפורשות
אחרת
לעניין זה "בן זוג" משמע מי שנשואים או
מנהלים משק בית משותף.
בן זוגו של המבקש אינו חבר ו/או מועמד
ו.
לחברות מסוג שונה (בבית אב אחד לא יהיו
חברים מסוגים שונים);
כל תנאי נוסף ,שנקבע על ידי האסיפה הכללית
ז.
כתנאי כשירות לסוג החברות הרלבנטי.
הטיפול בקליטת מועמדים וחברים לקיבוץ יהיה
בסמכות ועדת קליטה אלא אם כן החליטה האסיפה
הכללית למנות רשות אחרת לשם כך (להלן – "ועדת
קליטה") .לא תכהן במועד כלשהו ועדת קליטה
בקיבוץ ימולאו תפקידיה ע"י המזכירות.
המבקש 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
תולדות חייו ,רכושו ,התחייבויותיו וזכויותיו ,על
הליכים משפטיים במידה ומתנהלים נגדו או על ידיו
(להלן" :הבקשה") ויענה לכל בדיקה ו/או בחינה
אותה יבקש הקיבוץ לערוך ,בהתאם להחלטותיו.
הבקשה כוחה יפה גם כבקשה להתקבל כחבר.
הקיבוץ רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את
המבקש כמועמד או לדחותו מבלי שיהיה חייב לנמק
את החלטתו .נוהל הקבלה למועמדות יהיה בהתאם
להחלטות הקיבוץ.
מועמד חייב להעתיק את מקום מגוריו ליישוב
הקיבוצי תוך תקופה שהקיבוץ יקבע .מועמדותו של
מועמד לא תתחיל אלא מיום שהעתיק את מקום
מגוריו ליישוב הקיבוצי והכל אלא אם אושר על ידי
הקיבוץ מפורשות אחרת.
תקופת המועמדות תהיה בין חצי שנה לשנתיים,
בהתאם להחלטות הקיבוץ ולמסלול החברות
הרלבנטי ,וועדת קליטה מוסמכת להחליט על הארכת
תקופת המועמדות לתקופה שלא תעלה על  3שנים
נוספות (להלן" :תקופת המועמדות").
תוך תקופת המועמדות יחולו על המועמד הכללים
הנהוגים בקיבוץ לגבי מועמדים בהתאם להחלטות
הקיבוץ.

4
.17

המועמד חייב להעמיד לרשות הקיבוץ את .17
מלוא כוח עבודתו ,ולציית להוראות רשויותיו
המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע לקביעת
עבודתו וסדרי עבודתו על כל הקשור לכך.
הקיבוץ רשאי לבטל את מועמדותו של .18
המועמד בכל עת ,גם לפני תום תקופת
המועמדות ,והוראות הסעיפים  30 ,29ו31 -
יחולו על הדיונים וההחלטות בקשר לכך,
בשינויים הנובעים מנסיבות העניין ,אולם
הסמכויות הנתונות לפי הסעיפים האמורים
לאסיפה הכללית תהיינה ,תוך ששת
החודשים הראשונים של תקופת המועמדות
גם למזכירות הקיבוץ אלא אם החליטה
האסיפה הכללית אחרת.
המועמד חייב למסור לבעלות הקיבוץ את כל .21
השתכרויותיו השוטפות ,לרבות גמלאות מכל
סוג ,המתקבלות תוך תקופת המועמדות הן
עבורו והן עבור התלויים בו שהעתיקו את
מקום מגוריהם ליישוב הקיבוצי.
ביחס לכל יתר נכסיו ינהגו כפי שיותנה
בהסכם בכתב בינו לבין הקיבוץ.
מועמד לא יעשה ולא יגרום שינוי כלשהו .22
בזכויותיו לנכסיו בלי אישור מוקדם בכתב
של הקיבוץ.

.23

עזב המועמד את תחום היישוב הקיבוצי .23
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  .21חייב
הקיבוץ כפוף לתנאי הסכם האמור ,להחזיר
מיד למועמד את הנכסים שהופקדו בידי
הקיבוץ כאמור .נגרם נזק לאותם נכסים תוך
תקופת החזקה בהם על ידי קיבוץ ,למעט
בלאי הנובע משימוש רגיל ,חייב הקיבוץ
לתקן נזק זה או לשלם תמורתו למועמד
במעמד מסירת הנכסים לידיו.
נתקבל המועמד כחבר ,יעביר את כל נכסיו .24
לבעלות הקיבוץ ,ואילו הנכסים שהופקדו על
ידיו בידי הקיבוץ כאמור בסעיף  23יעברו
מאליהם לבעלותו של הקיבוץ.
בתום תקופת המועמדות ,יועלה על סדר היום .25
של האסיפה הכללית דיון בדבר קבלת
המועמד כחבר.

.26

ועד ההנהלה של הקיבוץ (להלן" :מזכירות .26
הקיבוץ") או רשות אחרת שנקבעה למטרה זו
על ידי האסיפה הכללית ,יגישו לאסיפה
הכללית את חוות דעתם בנידון.
האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר .27
קבלת המועמד כחבר או דחיית קבלתו כחבר
וביטול מועמדותו ,או בדבר הארכת
מועמדותו לתקופה נוספת ,בתנאי שתקופת
המועמדות הכוללת לא תעלה על שנתיים
אלא אם קיימות סיבות מיוחדות לכך ורק
בהסכמת המועמד.

.18

.21

.22

.24

.25

.27

המועמד חייב לקיים את כל החלטות הקיבוץ
הנוגעות לו ,במישרין או בעקיפין.
הקיבוץ רשאי לבטל את מועמדותו של המועמד בכל
עת ,גם לפני תום תקופת המועמדות ,והוראות
הסעיפים  30 ,29ו 31 -יחולו על הדיונים וההחלטות
בקשר לכך ,בשינויים הנובעים מנסיבות העניין ,אולם
הסמכויות הנתונות לפי הסעיפים האמורים לאסיפה
הכללית תהיינה גם למזכירות הקיבוץ ו/או לועדת
הקליטה ו/או לכל רשות נוספות או אחרת בקיבוץ,
בהתאם להחלטות הקיבוץ.
מבוטל.

מועמד יודיע לועדת הקליטה ,מראש ובכתב ,על כל
שינוי במידע שנמסר על ידו בבקשה ,כהגדרתה לעיל,
ו/או בכל דרך אחרת במסגרת הליך קבלתו
למועמדות.
מבוטל.

מבוטל.

בתום תקופת המועמדות או בסמוך לאחר מכן,
ובכפוף להמלצת ועדת הקליטה לקבלת המועמד
לחברות בקיבוץ ולהסדרת כל חובה אחרת המוטלת
על המועמד בהתאם להחלטות הקיבוץ ,כגון ,אך לא
רק ,חתימה על מסמכים והפקדת תשלומים ,יועלה
על סדר היום של האסיפה הכללית דיון בדבר קבלת
המועמד כחבר.
המלצת ועדת הקליטה כאמור בסעיף  25לעיל תוגש
לאסיפה הכללית.
האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת
המועמד כחבר או דחיית קבלתו כחבר וביטול
מועמדותו.
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34ב

מועמד יתקבל כחבר אם ההחלטה על קבלתו .28
כחבר נתקבלה בקולות רוב של 2/3
מהמצביעים באסיפה הכללית שבסדר יומה
נכלל הדיון 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 האסיפה.
האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר .33
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;
מי שהתחנך בקיבוץ לפחות שתי שנים
ב.
סמוך להגשת בקשתו;
אדם המבקש לעבור לקיבוץ מקיבוץ
ג.
אחר שבו היה חבר עד כה;
חבר שהתחנך בקבוצת נוער הידועה
ד.
בשם "השלמה" או "גרעין";
ה .אדם המתקבל בנסיבות שלדעת
האסיפה הכללית הן נסיבות מיוחדות
המצדיקות ויתור על תקופת מועמדות.
34ב
לא קיים.

.28

.35

.35

.33

חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה:
לא קיים.
ו.
ז.

לא קיים.

.36

רשאי הקיבוץ להוציא חבר מהקיבוץ על פי .36
החלטה של האסיפה הכללית שהשתתפו בה
לפחות  50%ממספר חברי הקיבוץ (בכפוף
להוראות סעיף  ,)93ושנתקבלה ברוב של שני
שליש המצביעים ,בגלל אחת הסיבות
הבאות:
אין לקיבוץ הון מניות .לחבר הקיבוץ אין .42
זכויות הון כלשהן בקיבוץ ,הקיבוץ אינו
מקבל כל דמי כניסה.

.44

רכוש הקיבוץ אינו ניתן לחלוקה בין החברים.44 ,
בין בזמן קיומו של הקיבוץ ובין בפירוקו.

.42

מועמד יתקבל כחבר אם ההחלטה על קבלתו כחבר
נתקבלה בקלפי ברוב המיוחד ,כהגדרתו בתקנון זה,
הודעה על סעיף כזה בסדר היום תפורסם לא פחות
משלושה ימים לפני מועד האסיפה.

תמליץ על כך ועדת הקליטה תהא האסיפה הכללית
רשאית להחליט בדבר קבלת חבר גם מבלי שיידרש
לעבור תקופת מועמדות.

הקיבוץ רשאי להחליט ולהסכים עם אדם המתקבל
לחברות ,כי זכויותיו וחובותיו יהיו כפי שיפורט עימו
בכתב ,ובכלל זה כי לא יהיה זכאי לדיור על חשבון
הקיבוץ ו/או כי לא יהא זכאי לכל חלק מנכסי
הקיבוץ ,לרבות כל רווח ,דיבידנד או כל תשואה
אחרת הנובעת מהם או לדרוש תשלום עבור
השתתפות במי מאלה וכי לא ישתתף ולא יצביע
באסיפות כלליות ו/או בישיבות רשויות הקיבוץ
בנושאים העוסקים בהנ"ל ,והכל בהתאם להחלטות
הקיבוץ ובכפוף לדין.
חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה:
אם ,לאחר שנתקבל לקיבוץ ,התברר שפרט
ו.
מפרטי תצהיר המועמדות שלו ו/או הבקשה
ו/או מהסכם הקליטה ,היה כוזב;
אם התקיים תנאי בהסכם בין החבר ובין
ז.
הקיבוץ על פיו פוקעת החברות.
רשאי הקיבוץ להוציא חבר מהקיבוץ על פי החלטה
של האסיפה הכללית ,שתתקבל בקלפי ברוב המיוחד,
כהגדרתו בתקנון זה לעיל ,בגלל אחת הסיבות
הבאות:
אין לקיבוץ הון מניות .לחבר הקיבוץ אין זכויות הון
כלשהן בקיבוץ .אין באמור לגרוע ,מזכותו של
הקיבוץ לדרוש תשלום דמי קליטה ו/או כל תשלום
דומה לכך.
בכפוף למגבלות הדין ,רכוש הקיבוץ ,ובכלל זה דירות
ונכסים יצרניים ניתן לחלוקה בין החברים ,בין בזמן
קיומו של הקיבוץ ובין בפירוקו ,וזאת בכפוף לקבלת
החלטה בהתאם לקבוע בסעיף קטן ( )5להגדרת
המונח "נכסי החבר" בתקנון זה לעיל ומבלי לגרוע
מהקבוע בסעיף 34ב' לתקנון זה.
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.48

חבר הקיבוץ חייב להעמיד לרשות הקיבוץ .48
את מלוא כוח עבודתו ולקיים את הוראות
רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע
לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור בכך.

.53

חבר הקיבוץ חייב להעביר לקיבוץ ,והקיבוץ .53
רשאי ליטול לרשותו ,את הבעלות והחזקה
בכל נכסיו של החבר.

.54

הקיבוץ מיופה כוח לפעול למימוש נכסים.54 ,
כולם או מקצתם ,המגיעים לחבר הקיבוץ,
בשמו ובמקומו של החבר .הקיבוץ ישתמש
בסמכות זו תוך תיאום עם החבר.

.64

נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ ,מסיבה .64
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 ולעזוב את תחום היישוב
הקיבוצי עם התלויים בו ,תוך  60יום מקבלת
הודעה בכתב מהקיבוץ הדורשת ממנו לפנות
את המקרקעין האמורים ,מבלי שיהיה זכאי
לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או
תמורה כלשהי בכסף או בעין ,פרט לאמור
בסעיף .77
הקיבוץ יספק את הצרכים החומריים.66 ,
החברתיים והתרבותיים של חבריו בהתאם
ליכולתו ובהתחשב בצרכי משק הקיבוץ
ופיתוחו וקיום יתר חובות הקיבוץ.
סיפוק הצרכים ,כאמור ,יבוצע במגמה
להגשמת הכלל "לכל אחד לפי צרכיו" ,תוך
שמירת העיקרון של שיתוף בצריכה ושל
זכויות שוות בתנאים שווים ,בהתאם לכללים
ולפי סדרי הביצוע שהקיבוץ קבע בדרך כלל
או לסוגי צריכה שונים ,או על פי החלטות
התנועה והנחיותיה ,שאומצו ע"י הקיבוץ.

.66

66א'

לא קיים.

66א'

האחריות למציאת עבודה ולפרנסת החבר והתלויים
בו מוטלת על החבר ,והקיבוץ אינו מחויב לספק לו
מקום עבודה.
מבלי לגרוע מהאמור ,החבר השיתופי חייב להעמיד
לרשות הקיבוץ את מלוא כוח עבודתו ולקיים את
הוראות רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע
לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור בכך.
החבר חייב לדווח לקיבוץ על כל הכנסותיו ונכסיו
מכל מקור שהוא ,בהתאם להחלטות הקיבוץ ולמסור
לקיבוץ כל מסמך בקשר להנ"ל ,בהתאם לדרישת
רשויות הקיבוץ.
הקיבוץ רשאי ליטול לרשותו ,את הבעלות והחזקה
בכל הנכסים וההכנסות של החבר ,למעט נכסי החבר.
חובה זו תפקע עם מתן צו לפירוק הקיבוץ או עם מתן
צו לכינוס נכסיו.
הקיבוץ מיופה כוח לפעול למימוש נכסים או הכנסות,
כולם או מקצתם ,המגיעים לחבר הקיבוץ ,בשמו
ובמקומו של החבר .הקיבוץ ישתמש בסמכות זו תוך
תיאום עם החבר ומבלי שהקיבוץ ירכוש בעלות
בנכסי החבר ,כהגדרתם בתקנון זה ,אותם מימש
עפ"י יפוי הכח.
נפסקה 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 ו/או לכל
מטרה אחרת ,גם אם אינו מחובר לקרקע ,ולעזוב את
תחום היישוב הקיבוצי עם התלויים בו ,תוך  60יום
מקבלת הודעה בכתב מהקיבוץ הדורשת ממנו לפנות
את המקרקעין האמורים ,מבלי שיהיה זכאי לקבל או
לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה כלשהי בכסף או
בעין ,פרט לאמור בסעיף  ,77וזאת אלא אם החליט
הקיבוץ או סוכם עם החבר מפורשות אחרת.
הקיבוץ יספק את הצרכים החומריים ,החברתיים
והתרבותיים של חבריו השיתופיים והתלויים בהם,
כהגדרתם בתקנון זה לעיל ,בהתאם ליכולתו
ובהתחשב בצרכי משק הקיבוץ ופיתוחו וקיום יתר
חובות הקיבוץ וכן בהתחשב בנכסי החבר ו/או בנכסי
והכנסות התלוי.
סיפוק הצרכים כאמור ,יבוצע במגמה להגשמת הכלל
"לכל אחד לפי צרכיו" ,תוך שמירת העיקרון של
שיתוף בצריכה ושל זכויות שוות בתנאים שווים,
בהתאם לכללים ולפי סדרי הביצוע שהקיבוץ קבע
בדרך כלל או לסוגי צריכה שונים ,או על פי החלטות
התנועה והנחיותיה ,שאומצו ע"י הקיבוץ.
א .הקיבוץ יבטיח את אספקת צרכי הקיום של
חבר החדש בגיל פרישה ,בהתאם לדין,
להוראות תקנון זה ולהחלטות רשויותיו
המוסמכות של הקיבוץ.
ב .הקיבוץ ישלים את אספקת צרכי החברים
בהתאם לדין,
החדשים בגיל העבודה,
להוראות תקנון זה ולהחלטות רשויותיו
המוסמכות של הקיבוץ ,בהתאם ליכולתו
ובהתחשב ב )1( -צרכי משק הקיבוץ ופיתוחו,
( )2בהיקף כלל הצרכים ובקיום יתר חובות
הקיבוץ )3( ,בנכסי החבר ו/או בן זוגו ,למעט
קצבאות שאינן מותרות להכרה לצרכים אלה
בהתאם לקבוע בדין )4( ,במיצוי הכנסות ו/או
נכסים ובכפוף למילוי מלוא התחייבויות החבר
החדש כלפי הקיבוץ ,והכל על בסיס שנתי
מצטבר.
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.67

לעניין סעיף " :66צרכי חברים" – לרבות .67
צרכי החזקתם וחינוכם של ילדיהם הקטינים
הנמצאים ביישוב הקיבוצי ,ובהסכמת
הקיבוץ אף מחוץ לתחום היישוב הקיבוצי.
נכסים שנמסרו על ידי הקיבוץ לשימושו של .68
החבר ,ממשיך הקיבוץ להיות בעליהם
מבחינת זכות הקניין בהם ,ולחבר נתונה רק
זכות השימוש בהם ,בהתאם למטרות
שנקבעו על ידי הקיבוץ .לחבר אין זכות
העברה או העברת השימוש בנכסים אלה
שלא בהסכמת הקיבוץ; ובכל עת שנפסק
השימוש בנכסים אלה על ידי החבר מסיבה
כלשהי חוזרת ההחזקה בהם מאליה לקיבוץ.
האמור לא יחול על כספים שניתנו לחבר
למטרה מסויימת ,אולם ניתנו כספים אלה
לשם רכישת דבר מסויים יחולו ההוראות
האמורות על הדבר שנרכש בכספים אלה.
למען הסר ספק ,חבר אינו רשאי להתיר
להתגורר ,למסור השימוש או לתת רשות
שימוש בדירה שנמסרה לשימוש על ידי
הקיבוץ לאדם אחר שאינו חבר הקיבוץ,
לרבות בן זוג ,ללא קבלת הסכמה מפורשת
מהקיבוץ .הקיבוץ יכול לבטל הסכמה שניתנה
בכל עת.

.69

לא יקבל חבר קיבוץ מתנות מבחוץ ,החורגות .69
מהמקובל בקיבוץ ,מבחינת היקפן או טיבן,
אלא בהסכמת הקיבוץ .הסכמה זו יכולה
להיות כללית או מיוחדת ,מפורשת או
מכללא ,דין מתנות אלה כדין נכסים שנמסרו
לחבר לפי סעיף .68

.68

הקיבוץ ישלים את אספקת הצרכים המיוחדים
ג.
של החבר החדש ו/או צרכים מיוחדים של
התלויים בחבר החדש ,בהתאם לדין ,לתקנון
הקיבוץ ולהסדרים ,שיקבעו בקיבוץ לעניין זה,
ושיכול שיכללו ,בין היתר ,גם הסדרת השימוש
בהכנסות ונכסי החבר ובן זוגו והתלויים ובני
זוגם או שעבודם לטובת הקיבוץ ולאחר שמוצו
כל האפשרויות ,שמספקות רשויות המדינה
השונות ,ובלבד שתובטח להם זכות דיור עד
אריכות ימיהם.
הקיבוץ ימנה ,מעת לעת ,ועדת צרכים
מיוחדים .לא תפעל במועד כלשהו ועדת צרכים
מיוחדים בקיבוץ ,מכל סיבה שהיא ,תשמש
המזכירות גם כוועדה כאמור.
להסרת הספק ,מובהר ,כי כללי הערעור
הקבועים בסעיף  111לתקנון זה ,יחולו,
בשינויים המחויבים ,גם לגבי ערעור על
החלטות ועדת צרכים מיוחדים.
ד .הבטחה וסיפוק הצרכים כאמור בסעיף זה לעיל
יכול שיעשה בכסף ,בשווה כסף ו/או בעין ,והכל
בהתאם לכללים שיקבעו ,מעת לעת ,ע"י
הרשויות המוסמכות בקיבוץ ,בדרך כלל או
לגבי סוגי צרכים שונים ,ובכפוף להוראות הדין.
ה .הקיבוץ יפעל כמיטב יכולתו להבטחת מקורות
למימון סיפוק הצרכים כאמור ,לרבות
באמצעות הטלת תשלומים על החברים
החדשים ,בין אחידים ובין תלויי הכנסה.
הקיבוץ רשאי להטיל את התשלומים האמורים
או חלקם גם על חבר חדש שאינו עובד.
מבוטל.

נכסים 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 ,והקיבוץ רשאי
ומוסמך להתנות שימוש כאמור בתשלום תמורה,
בהתאם להחלטות הרשויות המוסמכות בקיבוץ.
לחבר אין זכות העברה או העברת השימוש בנכסים
אלה שלא בהסכמת הקיבוץ; ובכל עת שנפסק
השימוש בנכסים אלה על ידי החבר מסיבה כלשהי
חוזרת ההחזקה בהם מאליה לקיבוץ .האמור לא
יחול על כספים שניתנו לחבר למטרה מסויימת ,אולם
ניתנו כספים אלה לשם רכישת דבר מסויים יחולו
ההוראות האמורות על הדבר שנרכש בכספים אלה.
כמו כן ,חבר אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או
להסב את זכותו לשימוש בנכס כאמור או לשתף
בזכות זו צד ג' כלשהו ,בין אם הינו חבר ובין שאינו
חבר קיבוץ ,לרבות בן זוג ,ללא קבלת הסכמה
מפורשת מראש מהקיבוץ .הקיבוץ יכול לבטל
הסכמה שניתנה בכל עת.
להסרת הספק ,מובהר ,כי האמור בסעיף זה לא יחול
על נכסי החבר ,כהגדרתם בתקנון זה.
מבוטל.
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.71

בקביעת עבודתו של החבר ינהג הקיבוץ ,לפי .71
יכולתו ואפשרויותיו ,על פי עקרונות אלה:
א .מקום עבודתו של כל חבר ייקבע תוך
התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית
של החבר ובצרכי משק הקיבוץ;
קידום הכשרתו והתמחותו של החבר
ב.
בעבודתו.
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 הקבוע.
נתן הקיבוץ לחבר חופשה מיוחדת מחוץ .76
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 52-57
יחולו על אותו חבר בכל מקרה.

.77

נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה .77
כלשהי ,למעט עקב פטירה ,זכאי החבר
שנפסקה חברותו כאמור לקבל-
א .את המלבושים האישיים שהוקצו לו
על ידי הקיבוץ ,והן המלבושים
האישיים של ילדיו ,ובמקרה שאין
מלבושים אישיים לילדים – מלבושים
לילדים לפי הרמה הנהוגה בקיבוץ
לילדי החברים בגיל דומה לגיל הילדים
העוזבים.
את הריהוט והציוד המטלטל שהוקצו
ב.
לו או שנמסרו לחזקתו הקבועה
והמצויים
הבלעדיים,
ולשימושו
במקום מגוריו ביישוב הקיבוצי ,וכן
ציוד וריהוט מתאים לילדים או
תמורתם הכספית לפי הרמה הנהוגה
בקיבוץ לילדי החברים בגיל דומה.

.76

בקביעת עבודתו של החבר השיתופי ינהג הקיבוץ ,לפי
יכולתו ואפשרויותיו ,על פי עקרונות אלה:
א .מקום עבודתו של כל חבר ייקבע תוך
התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית של
החבר ובצרכי הקיבוץ;
ב .קידום הכשרתו והתמחותו של החבר בעבודתו.

נתן הקיבוץ לחבר חופשה מיוחדת ,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  52עד 57א יחולו על אותו חבר בכל מקרה.
הקיבוץ רשאי להטיל מיסים וחובת נשיאה
בתשלומים שונים גם על חברים הנמצאים בחופשה.
להסרת כל ספק ,מובהר ,כי במהלך החופשה
המיוחדת לא ייצבר לזכות החבר ותק ,על כל
המשתמע מכך ,ובמהלך תקופה זו לא יבצע הקיבוץ
הפקדות ו/או הפרשות פנסיוניות לזכות החבר ,ככל
שכאלה מבוצעות לגבי החברים שאינם בחופשה,
והחבר יהיה חייב לבצען בעצמו טרם סיום החופשה
ולמסור לקיבוץ כל מסמך המעיד על כך ,והכל כפי
שיחליט ויורה הקיבוץ.
ניתנה לחבר חופשה מיוחדת לא יהיה החבר זכאי
להצביע באסיפה הכללית או בכל צורת הצבעה אחרת
ולא ייכלל במניין החברים לצורך בחינת תוצאות
ההצבעה .האמור לא יחול לגבי החלטה בעניין הכרוך
בשינוי זכויות בנכסי הקיבוץ.
נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי,
למעט עקב פטירה ,זכאי החבר שנפסקה חברותו
כאמור לקבל-
א .את נכסי החבר ,כהגדרתם בתקנון זה.

ב.

זכויות בקופות גמל לרבות קרנות פנסיה ו/או
זכויות מסוג אחר שנצברו על שמו על ידי
הקיבוץ והכל בהתחשב באמור בס"ק ג' להלן.
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ג.

.83

.86

דמי עזיבה בסכום שנקבע בהתאם
להחלטות התנועה והנחיותיה שאומצו
על ידי הקיבוץ.

סיפוק צרכיו של תלוי בחבר קיבוץ יהיה .83
כמקובל בקיבוץ ובהתאם להחלטות הקיבוץ
לגבי סיפוק צרכי התלויים בחברי קיבוץ
בדרך כלל או לסוגי צריכה שונים.
האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של .86
הקיבוץ והיא רשאית להחליט בכל עניין
שהוא בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיו
ושאינו מנוגד ליסודות הקיבוץ.
97א

97א

לא קיים.

113

כל סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר לשעבר של .113
הקיבוץ ,הנובע מחברותו בקיבוץ או הקשור
בכך ,יימסר להכרעתם של מוסדות התנועה
שנקבעו לכך על ידיה ,ואם נתן אותו חבר
לשעבר את הסכמתו לכך בכתב על ידי
חתימה על הסכם בוררות בנוסח שהתנועה
תקבע .לא הושגה הסכמה כזו ,יימסר

דמי עזיבה ,בהתאם לכללים בדבר זכויות חבר
ג.
יוצא או מוצא מהקיבוץ ,כפי שיהיו בתוקף,
בעת סיום החברות ,בניכוי ו/או בקיזוז כל
הסכומים אותם חייב היה החבר להעביר
לקיבוץ ,במהלך תקופת חברותו בקיבוץ ,ומכל
סיבה שהיא החבר לא העבירם ו/או הכנסה
קיימת ו/או עתידית ,שמקורם בסכומים שלא
הועברו כאמור ובקיזוז הדירה ו/או הנכסים
ששויכו לחבר ,ככל ששויכו.
החבר החדש אינו צובר ותק ואינו זכאי לדמי
עזיבה.
מבוטל.

האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקיבוץ
והיא רשאית להחליט בכל עניין שהוא בתחום מטרות
הקיבוץ וסמכויותיו ובכלל זה היא מוסמכת להטיל
על החברים תשלום מיסים ו/או תשלומים מכל סוג
שהוא.
על אף האמור בסעיף  97לעיל ,לחברים החדשים לא
תהא זכות ההצבעה באסיפות הכלליות בנושאים
המפורטים להלן וזאת במטרה לשמור ולהגן על
זכויות החברים השיתופיים ולא לפגוע או לשנות
מאורחות חייהם אלא בהחלטתם:
א .בכל עניין הנוגע לזכויות ו/או חובות איזה
מהחברים השיתופיים;
בכל עניין הנוגע לשינוי באורחות החיים של
ב.
החברים השיתופיים ו/או במודל התפרנסות
של החברים השיתופיים;
בכל עניין הנוגע לשיוך ו/או זיקה של חברים
ג.
לאמצעי יצור ו/או נכסי הקיבוץ ו/או
השתתפות איזה מהחברים בנכסי ו/או רווחי
הקיבוץ ו/או מדרג השימושים ברווחי הקיבוץ
ו/או כל שינוי במדרג זה;
בכל עניין הנוגע לשינויים בהחזקות ו/או
ד.
בהשקעות הקיבוץ בנכסיו ,לרבות תאגידים
בהחזקת הקיבוץ ,במישרין או בעקיפין,
ולרבות מכירה ,הכנסת שותפים ,מיזוג ,גיוס
הון וכיו"ב;
בכל עניין הנוגע לשינוי בעסקי הקיבוץ ו/או
ה.
איזה מתאגידי הקיבוץ ו/או כניסה של מי מהם
לתחומי עיסוק חדשים;
בכל עניין הנוגע לקרנות ,שהחבר החדש אינו
ו.
משתתף בהן ,כגון קרן בנים ,קרן לחבר
השיתופי וכיו"ב;
בכל עניין הנוגע לשיוך דירות בקיבוץ ,לרבות
ז.
החלטה בדבר בחירה בהחלטת מועצת מקרקעי
ישראל לפיה יבוצע השיוך ואישור הסדר
דירות.
א .כל סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר הקיבוץ או
חבר לשעבר של הקיבוץ ,הנובע מחברותו
בקיבוץ או הקשור בכך ,יימסר להכרעת המוסד
לבוררות וגישור של התנועה ולשם כך יחתמו
על הסכם בוררות ,בנוסח שמוסה זה
יקבע.הוראות תקנון זה תחייבנה בכל בירור או
בוררות כאמור.
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הסכסוך להכרעת רשות השיפוט בהסתדרות,
בהתאם לתקנונה ודין הוראה זו כדין הסכם
בוררות שנחתם כחוק על ידי הקיבוץ ועל ידי
החבר לשעבר של הקיבוץ .הוראות תקנון זה
תחייבנה בכל בירור או בוררות כאמור.
האמור לא ימנע מהקיבוץ ומאותו חבר
לשעבר למסור את ההכרעה בסכסוך לכל
בוררות מוסכמת אחרת.
118א לא קיים

ב .האמור לא ימנע מהקיבוץ ומאותו חבר לשעבר
למסור את ההכרעה בסכסוך לכל בוררות
מוסכמת אחרת ובכלל זה לבורר ,אשר ימונה
על ידי רשם האגודות השיתופיות עפ"י סעיף
 )2(52לפקודת האגודות השיתופיות.
ככל שיקבע מנגנון יישוב סכסוכים מיוחד
ג.
במסגרת הליך שיוך כלשהו בקיבוץ ,יגבר
האמור בהסדר כאמור על הקבוע לעיל בסעיף
זה.
118א לתיקון או שינוי בסעיפים 7א'66 ,א' ו 118-לתקנון זה
יידרש גם אותו הרוב הקבוע בסעיף  118מבין
החברים השיתופיים.

