
 

 

 קבלת בנים לחברות החל מסיום י"ב  -מסמך עקרונות ונספחים 

 בקלפי  2020אושר בינואר  

מובא כאן מסמך עקרונות המפרט את אופן הקבלה לחברות של בני ובנות דגניה  
 . 30החל מסיום כיתה י"ב ועד גיל 

 הגדרות
 :כדלקמן התנאים  בכל שיעמוד מי :ת "בן דגניה" )"הבן"( הגדר

  אחד  שלפחותכ  ,14-18הגילאים   בין ברצף שנים 3 לפחות של לתקופה  דגניהשהתגורר ב  מי . א
 . זו בתקופה דגניה חבר  היה מהוריו 

מי שבעת הגשת הבקשה להתקבל לחברות, לפחות אחד מהוריו הינו חבר או שהלך  ב.   
 לעולמו כחבר. 

הסדר בנים הקיים ביום קבלת התקנון לחברים בני דגניה, בכפוף לשינויים שיחולו    –"הסדר" 
 בו מעת לעת, בהתאם להחלטות הקבוץ.

לתקנון זה, לרבות השינויים   ' התנאים המפורטים בנספח ג – "תנאים מיטיבים"הגדרת 
 שיחולו בהם מעת לעת, בהתאם להחלטות הקבוץ.

 ופשה מיוחדת. חבר שאינו בהסדר או בח  –"חבר פעיל" 
 

לחברות  .1 דגניה  בן  של    קבלת  ברוב  ואישור  בקלפי  הצבעה  באמצעות  מכלל    2/3תתבצע 
, על  שיגיש הבן לוועד ההנהלה  לחברות  לקבלההמצביעים בעד ונגד, ובכפוף להגשת בקשה  

הבן יוכל להגיש בקשה זו החל מסיום המחזור שלו את כתה י"ב  .  לתקנון זה  'א  נספחפי  
לגיל   הגיעו  את  30ועד  וימסור  הדרושים  הנתונים  את  הוועד  יכין  הבקשה  קבלת  עם   .

 המלצתו לאסיפה, לכל בן בנפרד. 

לתקנון זה(    'ב  נספחצורף כתב התחייבות, חתום על ידי הבן )בקשה להתקבל לחברות יל .2
מוטלת  ומימונו  הסדרת מדור עבורו, והחובה להסדרת המדור    לפיו הקיבוץ פטור מחובתו

ומצאי הדירות באותה עת וכן, שאעליו בלבד, בהתאם להחלטות  ישוב להתגורר  ,  ם לא 
 באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה נוספת כלשהי.   תפקע חברותו   30בקיבוץ עד הגיעו לגיל  

  תנאים ל  זכאי  יהיה" ובהסדר  חבר"  של  לסטטוס  יעבור  הוא,  לחברות  הבן  קבלת  לאחר  מיד .3
זה,    ' ג  בנספחכמפורט    ,מיטיבים   חבר חזרתו להיות    עד  שתימשך  תקופה  במשך לתקנון 

 , המוקדם ביניהם.  30  לגיל הגיעו המתגורר בדגניה או עד  פעיל 

פעם אחת בלבד, כלומר  של הבן  תעמוד לזכותו    "בהסדר  חבר"מעמד  האפשרות להנות מ  .4
פעילהמההסדר  משחזר   יוכל    לחברות  שובלא  בהסדר.  לחזור  חבר  מעבר    לסטטוס של 

 מותנה בפניה בכתב לשינוי הסטטוס לוועד ההנהלה   חבר פעיללסטטוס של  

החבר  יהיה    30רשאי הבן החבר להתגורר מחוץ לקיבוץ. בהגיעו לגיל    30עד הגיעו לגיל   .5
י  אם  .כחבר פעילולנהל את מרכז חייו בקיבוץ    מחויב לשוב ולהתגורר בקיבוץ קיים  לא 

זה   ובהתאם לתנאי    כתב ההתחייבות , תפקע חברותו, בהתאם להוראות תקנון הקבוץ, 
 עליו חתם עם קבלתו לחברות. 

יובהר כי התנאים המיטיבים ניתנים לבנים, בין אם הם חברים ובין אם בחרו שלא להגיש   .6
בלבד. בנים שלא הגישו בקשה להתקבל    30עד הגיעם לגיל   רק  בקשה להתקבל לחברות,  

גיל  חייב לחברות   עד    30להחליט אם בכוונתם להתקבל אם לאו. עם הגיעם לגיל    30ים 



 

 

רק במסגרת  לחברות לאחר מכן    , והם יוכלו להתקבלתזכותם להתקבל לפי תקנון זה פוקע
 מסלול קליטה רגיל כמקובל בקיבוץ. 

התקבל    ,לחברות  לקבלה ו זכות   פקיעת  על  הודעה שלא  דגניה  בן  של  זה,  תקנון  פי  על 
מוסדות דגניה לפני  ותישלח ע"י    זה   תקנוןל  'ד כנספח  מצורפת    ,30לחברות עד הגיעו לגיל  

 מועד הפקיעה 

הגיעו   .7 ה30לגיל  עד  יוכל  בהסדר,  המיטיבים  בדגניה  להתגורר    חבר  לתנאים  בהתאם 
בכפוף למצאי  , והוא יינתן  יובהר כי לקיבוץ אין חובה למתן מדור לבן  . 'ג  בנספחהמופיעים  

שיקול דעתו הבלעדי של  על פי  ו ולהסכמים קיימים,    הדירות הקיים בקיבוץ באותה העת
 . שאינם בניםתינתן עדיפות לבנים על פני שוכרים  הקיבוץ.

לחברות    ןב .8 להתקבל  הגיש בקשה  להשלא  בקיבוץ  רשאי  עלי כתושב,  תגורר  כל    וויחולו 
על תושבים,   יהנ אך  הוראות הקיבוץ החלות  דגניה  תנאים המיטיביםמה   הבנוסף  ,  לבני 

 30וזאת עד הגיעו לגיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חברות בקשה לקבלה ל   -   נספח א'

 לכבוד 

 תאריך ___________                             קיבוץ דגניה א'  –וועד הנהלה  

 

 בקשה להתקבל כחבר 

 

  אגודה   כחבר  להתקבל   בזה  מבקשאני ___________________ ת"ז _______________  .1

  ומתחייב "( האגודה: "להלן)  "מ"בע  חקלאית להתיישבות  שיתופית  אגודה '  א  דגניה  קבוצת"

  אחר   ולמלא  האגודה  רשויות   והחלטות  האגודה  תקנות  אחר  למלא,  האגודה  כחבר  קבלתי  עם

  רשויות   החלטות  פי -ועל   האגודה  תקנון   פי-על  כחבר  עלי   שתחולנה  ואחרות  כספיות   התחייבויות

 . האגודה

ואני   .2 אגודה  חבר  על  החלות  ההתחייבויות  לכל  אחריות  עצמי  על  מקבל  אני  כי  מצהיר  הנני 

מסכים כי הרישומים בספרי האגודה יחייבו אותי בכל עניין הקשור לחובותיי כלפי האגודה או  

 לתביעותיי מהאגודה. 

פי התנהגות אלא מכוח החלטה של   .3 על  או  לא תיווצר חברות במשתמע  כי  לי  ידוע  כן,  כמו 

 האסיפה הכללית. 

הנתונים ויעביר    הבקשה להתקבל לחברות תוגש לוועד ההנהלה. וועד ההנהלה ידון במכלול .4

יום. האסיפה תעביר את הבקשה לאישור    60את הבקשה לאסיפה, עם המלצתו בנושא תוך  

 בקלפי.  

המצביעים בעד ונגד, כפי שנקבע  רוב של שני שליש מ אישור הקבלה לחברות בקלפי יתבצע ע"   .5

 לעניין זה.   האגודה  בתקנון  

"חבר   .6 יהיה מעמדי  צעירים מיד לאחר קבלתי לחברות  בנוהל    ותמוגדר   וזכויותי, ש"בהסדר 

 תקנון זה. בנספח ג' ל ההסדר וכוללים את התנאים המיטיבים המפורטים 

 _________________  ________________              __________ 
 חתימה              תאריך     שם המבקש         

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 30לבן המבקש להתקבל לחברות לפני הגיעו לגיל  כתב התחייבות   -  נספח ב'

 

" אגודת  כלפי  ומתחייב  מצהיר   ________________ ת"ז   ______________ הח"מ  קבוצת  אני 
  ( כי עם קבלתי לחברות "האגודה")להלן:  דגניה א' אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ"  

 להלן: קיים את האמור בכתב התחייבות זה כמפורט עלי ל

 למלא אחר הוראות תקנון האגודה והחלטותיה כפי שתתקבלנה מעת לעת. .1

 לקיים במלואם ובמועדם את כל החיובים המוטלים עלי על פי תקנון הקיבוץ ועל פי החלטותיו.   .2

וכי    , או שאלה כבר הסתיימו,ידוע לי כי הקיבוץ מצוי בשלבים מתקדמים של הליכי שיוך דירות .3
סי עם  בבד  ו/או ושיוך  מון  בד  דירה  ו/או  מדור  לספק  מחובתו  פטור  הקיבוץ  לחברים,  הדירות 

הקיבוץ( בתקנון  )כקבוע  לחבריו  על    ,מגורים  ומוחלט  מלא  סופי  באופן  מוותרים  החברים  וכי 
זכותם זאת. לפיכך, והיה ולא שויך לי מגרש/מגרש מבונה/דירת מגורים בקיבוץ, החובה להסדרת  

שיוך או  , אך לא חייב, לסייע לי במציאת דירה ליכולוהקיבוץ    ,בלבד  מגורי בקיבוץ מוטלת עלי
 השכרה בקיבוץ בכפוף למצאי הדירות שיש לו באותה העת ובכפוף לשיקוליו הבלעדיים.  

  הרי עם הגיעי לגיל .   ידוע לי שאם לא אתגורר בדרך קבע בדגניה )אם בבית ששויך לי או בשכירות(  4
  .אוטומטית  תפקע חברותי,  בתאריך ..............., 30

. אני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כלפי הקבוץ ו/או מי מטעמו בכל הנוגע  5
 לאמור בכתב התחייבות זה

 

 

 

 

 _________________  _______________   _____________ 
 חתימה                 תאריך        שם המבקש         

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 30עד גיל    18מגיל    (טרם התקבלו לחברות התקבלו או  ש )בנים תנאים מיטיבים ל – נספח ג' 

 

בתקופה שמסיום י"ב ועד שיחליט לחזור לחיות בדגניה כחבר פעיל או עד הגיעו  דגניה, בן  .1
 , יהיה זכאי להנות מתנאים מיוחדים, כמפורט לעיל: המוקדם מביניהם  –  30לגיל 

 חזור לחיות בדגניה כחבר פעיל. ישלם סל שרותים לקהילה כל עוד לא  לא י  הבן .א
 ל יישארו בידיו. הכנסות הבן מהשירות הלאומי או מהשרות הסדיר בצה" .ב
 בצה"ל.   חובהגבה שכר דירה ממשרתי שרות לאומי ומשרתי שרות   יילא  .ג
ישולמו הוצאות חשמל,  , מועד העמדתה לרשות הבן מ , החל בגין מגורים בדירה .ד

 מים, תקשורת, ביוב, ארנונה וכיוצ"ב, כמקובל בדגניה מעת לעת. 
לשרות בצה"ל ישלם שכ"ד  בן / חבר שאינו יוצא לשרות לאומי או לא מתגייס  .ה

 מהתעריף המקובל לדירה כזו באותה עת.  20%בהנחה של 
 . 20%ישלם שכר דירה בהנחה של   הבן חובה  מתום שרות ה .ו
 כל החברים.   לע ים מעת לעת חלשימוש ברכבי סידור הרכב: בהתאם לכללים ה .ז
 . הבן אינו זכאי להשלמה לרשת הבטחון .ח
 ובקלפי.   לבן שהתקבל לחברות יש זכות הצבעה באסיפה  .ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

   - 'דנספח 

 על מועד פקיעת זכותו לקבלה לחברות  על פי תנאי תקנון זה    30הודעה לבן לפני גיל 

 

לך הזכות להגיש מועמדותך לקבלה  ומדת  על פי נוהל קבלת בנים מיום __________ ע .1
 . 30, עד הגיעך לגיל תקנון זה לחברות במסגרת  

הינו מסלול מקוצר ומיטיב שתכליתו    תקנון זה  קליטת בנים במסגרתכידוע לך, מסלול של   
 לקבל לחברות את בני הקיבוץ בתנאים מקלים. 

לא הגשת בקשה להתקבל    שנה,  ועד כה  30מלאו לך  י  היות ועל פי רישומנו ביום _______ .2
ך כי  הננו לעדכנ    -  לחברות ו/או לא חתמת על מסמכי ההתחייבות כמפורט בנוהל קליטת בנים

 . תפקע בתאריך האמורזה  תקנוןזכותך להתקבל כחבר במסגרת 

, תהיה רשאי  זכותך כאמור לעילשפקעה  לאחר  ככל שברצונך להתקבל לחברות בקיבוץ,   .3
בתקנוני   הקבועים  לתנאים  ובכפוף  בקיבוץ  הרגיל  הקליטה  מסלול  במסגרת  כן  לעשות 

 הקיבוץ ובהחלטותיו. 

 

 

 בברכה,        

 

 וועד הנהלה,        

 קיבוץ דגניה א'.        

 

        

 

 


