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פרק א'  הש והמקו
 .1ש $האגודה קיבו עי חרוד איחוד
)בתקנו זה "הקיבו"(
 .2מקו $הקיבו הוא :עי חרוד איחוד ד.נ .גלבוע 18960

פרק ב'  יסודות
יסודות הקיבו
 .3הקיבו הנו התאגדות חופשית של אנשי $למטרות התיישבות ,קליטה ,קיו $חברה שיתופית
מאורגנת על יסודות של בעלות הכלל על הקניי ,עבודה עצמית ,שיויו ושיתו ,בכל שטחי
הייצור ,הצריכה והחינו .-הקיבו .הוא ישוב נפרד .הקיבו רואה את עצמו חלק בלתי נפרד
של תנועת הפועלי $בישראל ,כחלו התחייה הלאומית ושואפת להקי $בישראל חברה
סוציאליסטית ,הבנויה על יסודות של שיויו כלכלי וחברתי.
*** .4

כל חבר קיבו קובע את המקו $מגוריו הקבוע במקו $הישוב של הקיבו )להל "הישוב
הקיבוצי"( ,מעמיד לרשות הקיבו את כוח עבודתו ומוסר לקיבו את כל ההכנסות והנכסי$
הנמצאי $ברשותו או המגיעי $לידיו מכל מקור כל שהוא; למעט נכסי $שנמסרו לחבר
מהקיבו בהתא $להחלטות הקיבו ,ובלבד שלא נית יהיה להעביר לחבר הקיבו קרקע
המוקצת לקיבו ,מי $ומכסות ייצור .הקיבו קובע את עבודתו של החבר על כל הקשור בה,
ומספק את כל צרכיו ,לרבות צרכי התלויי $בו היושבי $כחוק ביישוב הקיבוצי )להל
"התלויי $בחבר"( ,בהתא $להחלטות הקיבו ,וכל אלה בהתא $לכללי $הנהוגי $בו כפי
שנקבעו על ידי מוסדותיו המוסמכי ,$הכל כמפורט בתקנו זה.

חברות בתנועה הקיבוצית
 .5הקיבו חבר בתנועה הקיבוצית המאוחדת התק") .$בתקנו זה "התנועה"(.
מטרות
 .6מטרות הקיבו ה:
א( לייסד ולקיי $יישוב המבוסס על חקלאות ,תעשיה ומלאכה ,וכל עבודה אחרת ,המיועד
כמקו $התיישבות $ומגוריה $הקבועי $של חברי הקיבו והתלויי $בה $בלבד.
ב( לייסד ,לקיי ,$לנהל ולפתח משק חקלאי ומפעלי תעשייה ומלאכה ,וכ מפעלי$
כלכליי $אחרי $מכל סוג ומי ,כמקו $עבודת $של חברי הקיבו והתלויי $בה ,$וכ
להעסיק $א ,מחו למשק העצמי של הקיבו.
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לספק את הצרכי $הכלכליי ,$החברתיי ,$התרבותיי ,$החינוכיי $והאישיי $של חברי
הקיבו והתלויי $בה ,$לדאוג לבריאות ,$וכ לייסד ולקיי $שירותי ,$מוסדות
ומפעלי $הדרושי $לש $כ .-להבטיח רמת חיי $נאותה של חברי הקיבו והתלויי$
בה ,$בגבולות יכולתו הכלכלית של הקיבו ,ובהתחשב ע $צרכי פיתוחו המשקי
ומטרותיו האחרות.
לספק בתחומי היישוב הקיבוצי שירותי $מוניציפאליי $ושירותי $ציבוריי $אחרי,$
ולמע מטרה זו לקיי $מעמד של רשות מקומית מוכרת ושל סוכני $של רשויות,
מוסדות ומפעלי $הפועלי $על פי חוק או זיכיו; וכ לייסד ולקיי $למטרה זו
שירותי ,$מוסדות ומפעלי $הדרושי $לש $כ.-
לטפח רעות ואחווה בי חברי הקיבו.
לטפח את אישיות $ואת יכולת $האישית והקולקטיבית של חברי הקיבו ,בחיי
החברה ובשטחי הכלכלה ,התרבות ,המדע והאמנות.
לקד $את חברות הקיבו לש $השגת שיויו בפועל ביצירה המשקית והחברתית,
ובפעילות ציבורית ותנועתית.
לחנ -את ילדיה $של חברי הקיבו ,לטפח ולהעלות את רמת חינוכ $והשכלת ,$לחנכ$
להמש -חייה $בקיבו כנושאי ייעוד הקיבו ,לדאוג להכשרת $וקליטת $כחברי$
בקיבו.
לקלוט עולי $ומתיישבי $חדשי.$
לקלוט ולחנ -לחיי קיבו נוער עולה ונוער ישראלי.
לטפח במשות ,ע $קיבוצי $בעלי אות מגמות הקמת קיבוצי $חדשי ,$קידו$
ההתיישבות הקיבוצית ,ערכי הקיבו ,עזרה הדדית ופעולות משותפות ,ולמטרות אלה
להצטר ,כחבר לתנועה ,וכ להושיט עזרה משקית ,ביטחונית ,חברתית ותרבותית
לאגודות החברות בתנועה ,בהתא $להחלטות הקיבו ,או בהתא $להנחיות התנועה
והוראותיה ,כפי שאומצו על ידי הקיבו.
לקיי $עזרה הדדית ע $קיבוצי $אחרי $וע $יישובי $כפריי $אחרי ,$ולהשתת,
במפעלי $משותפי $המשמשי $למטרה זו.
לקיי $ולמלא משימות המבצרות את מעמד העובדי $ואת כלל התנועה הקיבוצית ,כפי
שהותוו על ידי התנועה ואומצו על ידי הקיבו.

סמכויות
 .7לש $קיו $מטרותיו יהיה הקיבו מוסמ:-
*** א( לייסד ולנהל מפעלי ,$בי קבועי $ובי ארעיי $וחד פעמיי ,$בתחומי $שוני ,$לרבות
ניהול משאבי אנוש ,ענפי חקלאות ,דייג ,מחצבי ,$תעשייה ,מלאכה ,בני ,עבודות
ציבוריות ,תחבורה ,חינו ,-תרבות ,רפואה ,אמנות ומדע ,תיירות ,נופש ,בידור וספורט,
להקי $ו/או לרכוש ולקבל זכויות בתאגידי $קיימי $בתחומי $שוני $כאמור לעיל וכ
להעביר רכוש וזכויות לתאגידי $בשליטת הקיבו.
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לבצע פעולות עיסקיות ,מסחריות ,ממו ,ביטוח ופעולות אחרות מכל סוג ומי
הקשורות בהנהלת מפעלי הקיבו ופיתוח ,$בהספקת חומרי גל $ויתר צרכי המשק
החקלאי ומפעליו האחרי $של הקיבו ,בשיווק תוצרת ,$בהספקת הצריכה
והשירותי $בכל השטחי ,$של חברי הקיבו ושל התלויי $בה $ושל כל אד $אחר
שאינו חבר הקיבו היושב בתחומי היישוב הקיבוצי על פי הסכ $מיוחד ע $הקיבו.
להתקשר בחוזי ,$לרכוש ולחכור נכסי $נדי $ובלתי נדי $וזכויות מכל סוג ומי ,לרבות
פטנטי ,$סימני מסחר ,זכויות יוצר וזיכיונות מכל סוג ומי ,לרבות פטנטי ,$סימני
מסחר זכויות יוצר וזיכיונות מכל סוג ,להחזיק $ולהעביר $בכל דר ,-ולהיות צד בכל
משא ומת והסכ ,$ובעל די בכל הלי -משפטי ,או בכל דיו אחר.
לקבל מכל אד $ותאגיד ללא הגבלה הלוואות ,פקדונות ,ערבויות ואשראי מכל סוג,
ולקבל על עצמו התחייבויות מכל סוג ,ולתת בקשר לכ -ערובות ובטחונות ,לרבות
משכנתאות ,משכוני $ושיעבודי $של נכסי $נדי ,$נכסי $בלתי נדי $וזכויות מכל סוג
ומי.
לתת הלוואות ,פקדונות ,ערבויות ואשראי מכל סוג ,ולקבל בקשר לכ -ערבויות,
בטחונות והתחייבויות ,לרבות משכנתאות ,משכוני $ושיעבודי ,$של נכסי $נדי,$
נכסי $בלתי נדי $וזכויות מכל סוג ומי.
לחתו ,$למשו ,-לקבל ,להסב ,להעביר ,למכור ,לגבות ,לנכות ,להוציא ולעשות כל
פעולה אחרת בשטרי חוב ,שטרי חליפי ,אגרות חוב ומניות על ידי מי שהוסמ -לכ -על
ידי הקיבו בהתא $לתקנו זה.
לבטח את עצמו ,את חבריו ואת התלויי $בה ,$וכ את עובדיו ואורחיו נגד נזקי גו ,או
רכוש ,וכ נגד סיכוני $אחרי $מכל סוג ומי ,וכ להתקשר בהסכמי ערבויות ואחריות
הדדית ע $יישובי $אחרי .$וכ לפתוח עבור חבריו קופות פנסיה אישיות ו/או קופות
גמל אישיות ו/או כל תוכנית חיסכו או ביטוח אישית אחרת מסוג כלשהו.
להשתת ,,בי כחבר ובי אחרת ,באגודות ,חברות ,שותפויות או גופי $משפטיי$
אחרי.$
לארח ולספק בתחומי הישוב הקיבוצי שירותי ,$לרבות שיכו ,למפעלי ,$מוסדות
ואנשי $שאינ $חברי ,$במידה ויש צור -בכ -לקידו $מטרות הקיבו או תועלת
למפעלי הקיבו או למפעלי $שהקיבו מעוניי בה ,$ובמיוחד לש $הכשרת עולי,$
קידו $ההתיישבות ,בטחו המדינה ,ועזרה הדדית בי קיבוצי ,$בתנאי $שנקבעו
בהסכ $בי הקיבו ובי המתארחי $או בי הקיבו לבי המוסדות האחראי$
למפעלי ,$מוסדות או אנשי $אלו.
לשמור על הסדר בתחומי הישוב הקיבוצי ,ולמנות למטרה זו מבי חברי הקיבו
ממוני $על כ ,-ולקבוע את תפקידיה $ואת סמכויותיה.$
לשמש סוכ ,נאמ ואפוטרופוס בכל אות $הענייני $שהחוק אינו מונע מגו ,משפטי
לשמש בתקדי $אלו.
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*** יב( לפעול כמיופה כוח ,בשמו ובמקומו של חבר הקיבו ,בנכסיו של החבר ,ובזכויותיו של
החבר ,במוסדות ,אירגוני $או תאגידי $שהוקנו לו מכוח חברותו בקיבו ,או מכוח
החלטות הקיבו ,לרבות בכל פעולה למימוש נכסי ו/או זכויות כאלו .סמכות זו תפקע
ע $מתו צו של רשות מוסמכת כהגדרתה להל כנגד הקיבו .לעניי תקנו זה:
"נכסי" לרבות מקרקעי ,מטלטלי ,כולל כספי $וכל מסמ -המקנה זכות לקבל
רכוש מכל סוג ,כולל כספי $בהווה או בעתיד ,וכ זכויות וטובות הנאה מכל סוג ומי
לרבות זכות תביעה ולמעט נכסי $שנמסרו לחבר מהקיבו בהתא $להחלטות הקיבו.
"מימוש נכסי או זכויות" קבלת נכסי ,$לרבות חתימה על כל מסמ -לש $קבלת$
או בקשר לקבלת .$העברת נכסי ,$לרבות חתימה על כל מסמ -לש $העברת $או
בקשר להעברת ,$הגשת תביעות וניהול ,וכ מימוש כל זכות אחרת בנכסי ,$וניהול
משא ומת בקשר לכל אלה.
"צו" צו שנית על ידי רשות מוסמכת ,לרבות בית משפט מוסמ -בישראל ,לשכת
הוצאה לפועל ורש $האגודות השיתופיות ,המפקיע את סמכות הקיבו לקבל החלטות
באופ עצמאי ,לרבות צו פירוק ,צו כינוס נכסי ,$מינוי ועד ממונה וכדומה.
יג( לעשות כל פעולה אחרת הדרושה להשגת מטרות הקיבו או לביצוע סמכויותיו.

פרק ג'  חברות
כשירות להתקבל כחבר
 .8אד $יתקבל כחבר לקיבו א $נתקיימו בו תנאי $אלה:
א( מלאו לו  18שנה.
ב( הוא חבר ההסתדרות הציונית העולמית.
ג( עבר תקופת מועמדות כפי שנקבע בתקנו זה ,אלא א $כ ויתר הקיבו ביחס אליו על
הצור -בתקופת מועמדות כולה או מקצתה ,ונתקבל כחבר לקיבו בהתא $להוראות
תקנו זה.
 .9על פי המלצת התנועה שתינת במקרה מיוחד או בסוג מקרי $מיוחדי $רשאי הקיבו על
פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב של שני שלישי $ממספר המצביעי $לקבל
אד $כחבר ,ג $א $לא נתמלאו כל התנאי $הפורטי $בסעיפי $הקטני) $ב( ו )ג( של סעי.,
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בקשה להתקבל כמועמד
 .10המבקש להתקבל כמועמד ימלא שאלו ויחתו $על תצהיר ובקשה להתקבל כמועמד ,בנוסח
שהקיבו יקבע ,ואשר יכלול פרטי $על גילו ,מצבו האישי ,ילדיו ,הוריו ויתר התלויי $בו,
מצבו הרפואי ,קיצור תולדות חייו ,רכושו ,התחיבויותיו וזכויותיו ,ועל הליכי $משפטיי$
במידה ומתנהלי $נגדו או על ידיו .בקשה זו כוחה יפה ג $כבקשה להתקבל כחבר.
 .11הקיבו רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את המבקש כמועמד או לדחותו מבלי
שיהיה חייב לנמק את החלטתו.
 .12מועמד חייב להעתיק את מקו $מגוריו ליישוב הקיבוצי תו -תקופה שהקיבו יקבע.
מועמדותו של מועמד לא תתחיל אלא מיו $שהעתיק את מקו $מגוריו ליישוב
הקיבוצי.
 .13תקופת המועמדות תהיה שנה אחת ,אלא א $כ החליט הקיבו ,בי בזמ ההחלטה בדבר
קבלת המבקש כמועמד ובי תו -תקופת המועמדות ,על תקופה קצרה יותר ,או תקופה
"תקופת
ארוכה יותר ,א ,-בכפו ,להוראות סעי ,27 ,לא יותר משנתיי) $להל
המועמדות"(.
זכויות המועמד וחובותיו
 .14תו -תקופת המועמדות יספק הקיבו את צרכיו החומריי $והחברתיי $של המועמד
ושל התלויי $בו ,אשרה העתיקו את מקו $מגוריה $ליישוב הקיבוצי בהסכמת
הקיבו ,לפי הכללי $הנהוגי $בו לגבי מועמדי.$
 .15מועמד ,תו -תקופת מועמדותו וכל עוד לא התקבל כחבר ,הוא בר רשות בלבד ביישוב
הקיבוצי.
 .16המועמד יתאי $עצמו לאורחות חיי הקיבו לפי המקובל בקיבו ועל פי הוראות רשויותיו
המוסמכות של הקיבו.
 .17המועמד חייב להעמיד לרשות הקיבו את מלוא כוח עבודתו ולציית להוראות רשויותיו
המוסמכות של הקיבו בכל הנוגע לקביעת עבודתו וסדרי עבודתו על כל הקשור בכ.-
 .18הקיבו רשאי לבטל מועמדותו של מועמד בכל עת ,ג $לפני תו $תקופת המועמדות ,והוראות
הסעיפי 29,30 $ו  31יחולו על הדיוני $וההחלטות בקשר לכ ,-בשינויי $הנובעי $מנסיבות
העניי ,אול $הסמכויות הנתונות לפי הסעיפי $האמורי $לאסיפה הכללית תהיינה ,תו-
שלושת החודשי $הראשוני $של תקופת המועמדות ,ג $למזכירות הקיבו ,אלא א$
החליטה האסיפה הכללית אחרת.
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 .19המועמד רשאי לבטל מועמדותו בכל עת ללא מת סיבה.
 .20בוטלה מועמדותו ,בי על ידיו ,בי על ידי הקיבו ,חייב המועמד ,תו -שבועיי $מביטול
מועמדותו ,אלא א $הוסכ $בכתב אחרת בינו לבי הקיבו ,לפנות כל מקרקעי ,לרבות צרי,,
אוהל וכל מתק אחר המשמש למגורי ,$א ,א $אינו מחובר לקרקע ,המוחזק על ידיו או על
ידי התלויי $בו ,ולעזוב תחו $היישוב הקיבוצי ע $כל התלויי $בו מבלי שיהיה זכאי לקבל
או לתבוע פיצויי $או תשלו $או תמורה אחרת כלשהי ,בכס ,או בעי ,וללא כל תביעה או
טענה אחרת ,ועד לעזיבתו כאמור את תחו $היישוב הקיבוצי יחולו עליו ועל התלויי $בו
הוראות הסעיפי 15 $ו .16
 .21המועמד חייב למסור לבעלות הקיבו את כל השתכרויותיו השוטפות ,לרבות גמלאות מכל
סוג ,המתקבלות תו -תקופת המועמדות ה עבורו וכ עבור התלויי $בו שהעבירו את מקו$
מגוריה $ליישוב הקיבוצי .ביחס לכל יתר נכסיו ינהגו כפי שיותנה בהסכ $בכתב בינו לבי
הקיבו בתחילת תקופת המועמדות או בסמו -לכ .-בהסכ $זה ייקבעו הוראות לגבי החזרת
הנכסי $למועמד א $תבוטל המועמדות ולגבי העברת הנכסי $לבעלות הקיבו א $יתקבל
המועמד כחבר קיבו.
 .22מועמד לא יעשה ולא יגרו $שינוי כלשהו בזכויותיו לנכסיו בלי אישור מוקד $בכתב של
הקיבו.
 .23עזב המועמד את תחו $היישוב הקיבוצי לאחר שבוטלה מועמדותו ,בי על ידיו ,בי על ידי
הקיבו ,והפקיד המועמד את נכסיו ,כול $או מקצת ,$בידי הקיבו על פי הסכ $שנער -בינו
לבי הקיבו כאמור בסעי ,21 ,חייב הקיבו ,כפו ,לתנאי ההסכ $האמור ,להחזיר מיד
למועמד את הנכסי $שהופקדו בידי הקיבו כאמור .נגר $נזק לאות $נכסי $תו -תקופת
החזקה בה $על ידי הקיבו ,למעט בלאי הנובע משימוש רגיל ,חייב הקיבו לתק נזק זה או
לשל $תמורתו למועמד במעמד מסירת הנכסי $לידיו.
 .24נתקבל המועמד כחבר ,יעביר את כל נכסיו לבעלות הקיבו בתנאי $ובמועדי $כאמור
בהסכ $הנזכר בסעי ,21 ,וא $לא נחת $הסכ $מסיבה כלשהי בתנאי $ובמועדי $שייקבעו
ע"י מזכירות הקיבו.
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קבלת חבר
 .25בתו $תקופת המועמדות ,יועלה על סדר היו $של האסיפה הכללית דיו בדבר קבלת המועמד
כחבר.
 .26ועד ההנהלה של הקיבו )להל "מזכירות הקיבו"( ,או רשות אחרת שנקבעה למטרה זו
על ידי האסיפה הכללית ,יגישו לאסיפה הכללית את חוות דעת $בנידו.
 .27האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת המועמד כחבר או דחיית קבלתו כחבר
וביטול מועמדותו ,או בדבר הארכת מועמדותו לתקופה נוספת ,בתנאי שתקופת המועמדות
לא תעלה על שנתיי $אלא א $קיימות סיבות מיוחדות לכ -ורק בהסכמת המועמד.
 .28א .מועמד יתקבל כחבר א $ההחלטה על קבלתו כחבר נתקבלה בקולות רוב של 2/3
מהמצביעי $באסיפה הכללית שבסדר יומה נכלל הדיו בדבר קבלתו כחבר בהרמת
ידיי $או באופ חשאי או במשאל ,בי באופ שמי ובי באופ חשאי ,ובתנאי שמספר
המצביעי $לא יפחת ממחצית ממספר חברי הקיבו אותה עת .הודעה על סעי ,כזה
בסדר היו $תפורס $לא פחות משלושה ימי $לפני מועד האסיפה.
ב .1 .על א ,האמור בסעי) 28 ,א'( מועמד שהוריו או אחד מה $הינו חבר הקיבו או
שהוריו או אחד מה $נפטר בעודו חבר הקיבו ,יתקבל כחבר א $ההחלטה על
קבלתו כחבר נתקבלה ברוב של מחצית ) (50%מהמצביעי $באסיפה הכללית
שבסדר יומה נכלל הדיו בדבר קבלתו כחבר או במשאל כאמור בסעי) 28 ,א'(
ובתנאי שמספר המצביעי $לא יפחת ממחצית חברי הקיבו אותה עת.
 .2מועמד שהוא ב זוג הנשוי לחבר הקיבו או למועמד שהוריו חברי קיבו כאמור
בסעי) 28 ,ב'( ) (1יתקבל ג $הוא כחבר א $ההחלטה על קבלתו כחבר נתקבלה ברוב
של מחצית מהמצביעי $באסיפה הכללית או במשאל ,בתנאי שמספר המצביעי $לא
יפחת ממחצית ממספר חברי הקיבו אותה עת ובתנאי שהמועמד עבר תקופת
מועמדות בהתא $לאמור בתקנו ולמקובל בקיבו לגבי מועמדי $שאינ $בני חברי
הקיבו.
 .29האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר אי קבלת המועמד כחבר מתו -סיבה כלשהי שתמצא
לנכו ,לרבות אי התאמה חברתית ויחס לעבודה.
 .30האסיפה הכללית אינה חייבת לתת בהחלטתה את הנימוק או הנימוקי $שבגלל $החליטה לא
לקבל המועמד כחבר.
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 .31החלטת האסיפה הכללית בדבר אי קבלת מועמד כחבר היא סופית ואי למועמד זכות לערער
על ההחלטה בפני מוסד או גו ,כלשהו ,לרבות רשות משפטית כלשהי ,ואול $לחבר הקיבו
זכות לערער על ההחלטה או לבקש דיו חוזר באסיפה הכללית כאמור בסעי.111 ,
 .32מי שנתקבל כחבר בקיבו לפני יו 7/10/95 $בהתא $למקובל ולנהוג בקיבו אותה עת
ייחשב כחבר קיבו לכל עניי ג $א $קבלתו לחברות נעשתה שלא בהתא $לאמור בסעי.28 ,
 .33האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת חבר ג $מבלי שיידרש לעבור תקופת מועמדות
ובלבד שאותו אד $הגיש בקשה בכתב להתקבל כחבר וחת $על תצהיר מועמדות תו -תקופה
שהאסיפה הכללית קבעה לעניי זה והמבקש הוא אחד מאלה:
א( ילדו של חבר קיבו.
ב( מי שהתחנ -בקיבו לפחות שתי שני $סמו -להגשת בקשתו.
ג( אד $המבקש לעבור לקיבו מקיבו אחר שבו היה חבר עד כה.
ד( חבר שהתחנ -בקבוצת נוער הידועה בש" $השלמה" או "גרעי".
ה( אד $התקבל בנסיבות שלדעת האסיפה הכללית ה נסיבות מיוחדות המצדיקות ויתור
על תקופת מועמדות.
" .34על א ,האמור בכל די ובכפו ,לאמור בסעי 32 ,א' ,לא יראו אד $כחבר הקיבו אלא א$
התקבל לחברות על פי סעי 28 ,לתקנו זה ,אפילו א $נהג ונהגו בו כחבר הקיבו במש-
תקופה סבירה".
פקיעת חברות
 .35חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה:
א( במותו.
ב( בעקרו את מקו $מגוריו הקבוע מתחו $היישוב הקיבוצי שלא בהסכמת הקיבו.
ג( ע $הוצאתו מהקיבו.
ד( א $הוכרז כפושט רגל.
הוצאת החבר
 .36רשאי הקיבו להוציא חבר מהקיבו על פי החלטה של האסיפה הכללית שנתקבלה בקולות
שני שלישי $של החברי $המצביעי ,$בגלל אחת הסיבות הבאות:
א( א $נמצא חייב במעשה פלילי שביסודו אי יושר.
ב( א $נמצא אש $על ידי האסיפה הכללית במעשה בלתי הוג הפוגע ביסודות הקיבו,
במטרותיו או באורחות חייו.
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ג( א $עבר על הוראה מהוראות תקנו זה ,או לא קיי $החלטה של האסיפה הכללית
שנתקבלה בהתא $להוראות תקנו זה ,בתנאי כי אי קיו $ההחלטה האמורה קרה ,או
לא נפסק ,לאחר שהוחלט באסיפה הכללית ,בי באופ כללי לסוג ענייני $מסוימי $ובי
באופ מיוחד לעניי הנדו ,כי על אי קיו $ההחלטה האמורה צפוי החבר להוצאה
מהקיבו.
ד( א $לאחר שנתקבל לקיבו ,התברר שפרט חשוב מפרטי תצהיר המועמדות שלו היה
כוזב או שהפר התחייבות הכלולה באותו תצהיר.
ה( א $חדל להיות חבר ההסתדרות הכללית של העובדי $באר ישראל.
ו( א $חדל להיות חבר ההסתדרות הציונית העולמית.
 .37הסעיפי $הקטני) $ה'( ו )ו'( של סעי 36 ,חלי $רק במקרה ,ולא הוחל על החבר בזמ קבלתו
לקיבו סעי.9 ,
הליכי הוצאת חבר
 .38מזכירות הקיבו תודיע לחבר עשרה ימי $מראש על דבר ההצעה לסדר היו $של האסיפה
הכללית להוצאתו מהקיבו בגלל נימוקי $שיפורטו בהודעה.
 .39החבר רשאי לדרוש בכתב ,לא יאוחר משבעת ימי $מיו $קבלת הודעה כאמור ,בירור
במזכירות הקיבו או ברשות מוסמכת אחרת של הקיבו ,א $האסיפה הכללית קבעה רשות
מוסמכת כזו למטרה זו .נדרש בירור כזה ,לא תועלה ההצעה על סדר היו $של האסיפה
הכללית עד לאחר שמזכירות הקיבו או הרשות האמורה קיימו את הבירור וקבעו את
החלטת לאור מסקנות הבירור .לא הופיע החבר לבירור במועד שנקבע ,לאחר שהוזמ אליו,
ואי הצדקה סבירה לאי הופעתו ,יראו את דרישתו לבירור כמבוטלת.
 .40לא דרש החבר בירור ,או קיו $בירור ומזכירות הקיבו או הרשות האמורה לא שוכנעו בדבר
הצור -בביטול ההצעה ,תועלה ההצעה לסדר היו $של האסיפה הכללית ,אול $לא לפני
עשרה ימי $מתארי -מסירת ההודעה לחבר כאמור.
 .41לחבר תימסר הודעה בכתב בדבר מועד האסיפה הכללית שתדו בהוצאתו לפחות  48שעות
מראש .בא $החבר נמצא בתחומי היישוב הקיבוצי תימסר לו ההודעה במסירה אישית,
ובא $הוא נמצא מחו לתחומי היישוב הקיבוצי והשאיר כתובת ,תשלח לו הודעה בדואר
רשו $לפי הכתובת שהשאיר .נעדר החבר מתחו $היישוב הקיבוצי ולא השאר כתובת ,פטור
הקיבו ממסירת הודעה ,א -תפורס $בעיתו יומי אחד לפחות ,קריאה דחופה לאותו חבר
להופיע ביישוב הקיבוצי ,מיד ,לש $קבלת הודעה ,וא $הופיע תו 48 -שעות מיו $הפרסו$
תימסר לו ההודעה כאמור.
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פרק ד'  הו הקיבו
***  .42אי לקיבו הו מניות ,לחבר הקיבו אי זכויות ישירות בקיבו.
 .43לא תחול על חבר הקיבו אחריות אישית בעד חובות הקיבו או התחייבויותיו ,בי בזמ
קיומו של הקיבו ובי בפירוקו.
*  .44א .רכוש הקיבו אינו נית לחלוקה בי החברי ,$בזמ קיומו של הקיבו.
ב .על א ,האמור בסעי) 44 ,א'( יהיה הקיבו רשאי לפתוח עבור חבריו קופות פנסיה
אישיות ו/או קופות גמל אישיות ו/או כל תוכנית חיסכו או ביטוח אישית אחרת מסוג
כלשהו.
סדרי ההפקדה והניהול בנוגע לתוכניות הנ"ל והבעלות בסכומי $שיופקדו בה יקבעו
בהתא $להחלטות הקיבו.
 .45הקיבו אינו מחלק רווחי $בכל צורה שהיא ,וכל עוד ,ההכנסה על הוצאה עובר להונו העצמי
של הקיבו.

פרק ה'  חובות החבר וזכויותיו
איסור העברת זכויות וחובות
 .46חובות החבר וזכויותיו בקיבו ה אישיות ואינ ניתנות להעברה או לביצוע על ידי מיופה
כוח.
חובות החבר
 .47חבר הקיבו חייב לקבוע את מקו $מגוריו הקבוע ביישוב הקיבוצי ולגור בו מגורי קבע ,כפו,
להוראות תקנו זה.
 .48חבר הקיבו חייב להעמיד לרשות הקיבו את מלוא כוח עבודתו ולקיי $את הוראות
רשויותיו המוסמכות של הקיבו בכל הנוגע לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור בכ.-
א" .מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי ,52 ,יהיה הקיבו רשאי להטיל על חבר שאינו
**
מקיי $את חובותיו לפי סעי 48 ,במלוא ,קנסות כספיי $שתקרת $תיקבע על ידי
האסיפה הכללית.
הקיבו יהיה רשאי לגבות את הקנסות בדר -של חיוב תקציבו של החבר ,בסכו$
הקנס".
 .49חבר קיבו ינהג על פי אורחות החיי $וחיי החברה הנהוגי $בקיבו ,וכ יקבל את מרות
הקיבו בקביעת דרכי החזקת $וחינוכ $של ילדיו הקטיני.$
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 .50חבר הקיבו נדרש לשאת בתפקידי $ולפעול בקיבו ,או מטעמו או בשליחותו מחו לתחומי
היישוב הקיבוצי ,לרבות תפקידי $בתנועה או מטעמה או בשליחותה ,וכל אלה כפי שהוטלו
עליו על ידי הקיבו על פי החלטת האסיפה הכללית.
 .51חבר הקיבו ינהג על פי העקרונות הלאומיי ,$החברתיי ,$המעמדיי $והתנועתיי ,$כפי
שהותוו או נקבעו בהחלטות האסיפה הכללית או כפי שהותוו או נקבעו על ידי התנועה
ואומצו על ידי הקיבו .האמור לא יפגע בחופש הביטוי של חבר .אול $לא ישתת ,חבר
בהקמה או בהפעלה של כלי $ארגוניי $או בפעולה מאורגנת ביישוב הקיבוצי למע קידו $או
הפצת דעות המנוגדות לעקרונות התנועה והקיבו.
למרות האמור רשאי $חבר או קבוצת חברי $לפנות לקיבו בבקשה כי לא יתנגד לאפשר
לה $פעולה ,כמפורט בבקשת $והבקשה תובא לדיו ולהחלטה באסיפה כללית ,והפעולה
תותר למבקשי ,$א $האסיפה הכללית תחליט על כ -ברוב של שני שלישי $של המצביעי.$
 .52חבר הקיבו חייב לקיי $את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר
הרשויות המוסמכות של הקיבו ,שנתקבלו או ניתנו בהתא $לתקנו זה .דרכי תגובת הקיבו
לגבי חבר שאינו מקיי $חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנו זה יובאו בכל מקרה
ומקרה לדיו ולהחלטה באסיפה הכללית ויופעלו בהתא $לאותה החלטה.
***  .53חבר הקיבו חייב להעביר לקיבו ,והקיבו רשאי ליטול לרשותו ,את הבעלות והחזקה בכל
נכסיו של החבר למעט נכסי $שנמסרו לחבר על ידי הקיבו ובהתא $להחלטות הקיבו
כאמור בסעי) 7 ,י"ב(.
***  .54הקיבו מיופה כוח לפעול למימוש נכסי ,$כול $או מקצת ,$המגיעי $לחבר הקיבו בשמו
ובמקומו של החבר למעט נכסי $שנמסרו לחבר מהקיבו בהתא $להחלטות הקיבו כאמור
בסעי) 7 ,י"ב(.
***  .55לש $ביצוע האמור בסעי ,54 ,יית החבר לקיבו ,בכל עת שיידרש לכ -על ידי הקיבו ,ייפוי
כוח בנוסח שהקיבו יקבע ,לרבות ייפוי כוח לערו -במקו $החבר ועבורו באמצעות רואה
חשבו שימונה על ידי האסיפה הכללית לש $כ -מעת לעת ,את כל הדוחות הנדרשי $על ידי
הרשויות השונות לגבי הכנסותיו של החבר ,לרבות דוחות לשלטונות המס והמוסד לביטוח
לאומי.
ייפוי הכוח יכול להיות כללי ,או מיוחד ,הכל כפי שיחליט הקיבו .ייפוי כוח כאמור יפקע ע$
מת צו כהגדרתו בסעי) 7 ,י"ב(.
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***  .56הקיבו ישתמש בסמכות לפי סעי ,54 ,או ביפוי הכוח שנית לו לפי סעי 55 ,רק לאחר
שנמסרה לחבר הודעה מוקדמת בכתב על כ.-
***  .57חבר הקיבו לא יקבל על עצמו התחייבויות כספיות ,קנייניות או כל התחייבות אחרת
העלולה להטיל במישרי או בעקיפי חבות כשלהי על הקיבו או למנוע מאותו חבר את ביצוע
חובותיו כלפי הקיבו על פי תקנו זה; וכ לא יוותר ,במישרי או בעקיפי ,על נכסי $לטובת
אד $אחר ,ולא יעביר בעלות או יוותר על הכנסות ,זכויות ונכסי ,$פרט למסירת $לקיבו
כאמור בסעי ,53 ,אלא א $כ קיבל לכ -מראש הסכמה בכתב מהקיבו.
חבר הקיבו אשר ילד הקטי מתגורר בקיבו יתבע מהורה ילדו אשר אינו חבר הקיבו
בשמו ובש $ילדו מזונות ילדו והוצאות אחזקתו על פי כל די ועל פי האמור בתקנו זה א$
יידרש לעשות כ על ידי הקיבו.
 .58חבר הקיבו יימנע משימוש בכל קניי פרטי ,ג $א $הוא של אחרי ,$בתחו $היישוב
הקיבוצי או מחוצה לו ,שלא בהתא $לדרכי השימוש שהקיבו מתווה לחבר בהתא $לכללי$
הנהוגי $בו ולהחלטותיו ,אלא במקרי $שביחס אליה $הוסכ $בי הקיבו לבי החבר
אחרת.
 .59נפסקה מסיבה כלשהי חברותו בקיבו של חבר שעבר תקופת השתלמות ,חייב אותו חבר
לשעבר להחזיר לקיבו את הוצאות ההשתלמות ,אלא א $כ עברה מאז סיו $תקופת
ההשתלמות שלו ועד הפסקת חברותו כאמור תקופה שהיא כפל תקופת ההשתלמות שלו ,או
כל תקופה קצרה יותר או ארוכה יותר שהוסכ $עליה בי הקיבו לבי אותו חבר )להל
"תקופת ההתחייבות"( .נפסקה חברותו של חבר כאמור תו -תקופת ההתחייבות ,חייב אותו
חבר לשעבר להחזיר לקיבו החזרה חלקית של הוצאות ההשתלמות שתהיה ביחס לכלל
הוצאות ההשתלמות כיחס יתרת התקופה החסרה להשלמת תקופת ההתחייבות אל תקופת
ההתחייבות.
על א ,האמור לעיל רשאי הקיבו בהחלטה של האסיפה הכללית לוותר על חובת החזר
הוצאות ההשתלמות כולה או מקצתה לגבי חברי $או קבוצות חברי $בהתא $להסדרי$
בעניי השתלמות ולימודי $גבוהי $הנהוגי $בקיבו.
 .60סילוק הוצאות ההשתלמות על פי סעי 95 ,יבוצע כדלקמ :היו לאותו חבר לשעבר נכסי$
מיד ע $הפסקת חברותו או מיד לאחר מכ ,חלה חובת התשלו $מיד; בכל מקרה אחר תחול
חובת התשלו $בשיעורי $חודשיי $שלא יפחתו מרבע השתכרויותיו או הכנסותיו ברוטו בכל
חודש החל מהחודש השלישי שלאחר הפסקת חברותו.
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 .61לעניי סעי:59 ,
"תקופת ההשתלמות" – התקופה שבה חבר השתל $או התמחה במקצוע מסוי $במוסד או
במפעל הנמצא מחו לתחומי היישוב הקיבוצי ,ולפי החלטת אסיפה כללית שנתקבלה לפני
המעשה ,א ,במוסד או במפעל הנמצא בתחומי היישוב הקיבוצי בי שהוא שיי -לקיבו
ובי שאינו שיי -לו.
"הוצאות השתלמות" הוצאות הקיבו .לרבות שירותי ,$בכס ,או בשווה כס ,,שהוצאו
על ידי הקיבו ,בי במישרי ובי באמצעות החבר ,להשתלמות או להתמחויות האמורות
ולקיו $החבר והתלויי $בו תו -תקופת ההשתלמות ,בי בתחו $היישוב הקיבוצי ובי מחוצה
לו ולרבות שווי מלגה או זכות שהוענקה לקיבו ונוצלה למע ההשתלמות או ההתמחויות
האמורות.
 .62הוציא הקיבו הוצאות ,בכס ,או בשווה כס ,,למימוש נכסי חבר שמומשו בפועל על ידי
החבר עצמו לאחר הפסקת חברותו בקיבו מסיבה כלשהי ,חייב אותו חבר לשעבר להחזיר
לקיבו את ההוצאות האמורות מיד לאחר מימוש אות $נכסי $על ידו ,או בצורה הקבועה
בסעי .60 ,הכל לפי המועד המוקד $יותר.
לעניי מימוש פיצויי $בעד נזקי גו ,,בי לפי חוק הנזיקי ובי לפי חוק אחר ,יראו בכלל
הוצאות למימוש נכסי חבר לפי סעי ,זה ג $הוצאות טיפול רפואי ושירותי ,$בכס ,או בשווה
כס ,,שהוצאו על אותו חבר לשעבר בקשר לאות $נזקי גו ,,וכ הוצאות החזקה וקיו $של
אותו חבר לשעבר ושל התלויי $בו תו -תקופת אי כושר עבודה או כושר עבודה מוגבל של
אותו חבר לשעבר שנגר $כתוצאה מאות $נזקי גו.,
 62א .נפסקה חברותו של חבר קיבו או חדל להתגורר בו מסיבה כלשהי ,ישא בהוצאות
אחזקת ילדו הקטי המתגורר בקיבו וישלמ לקיבו מידי חודש בחודשו.
 .63חישוב ההוצאות לפי סעיפי 62 ,61 ,57 $ו ) 62א'( ייער -בהתא $למקובל בקיבו ,וספרי
החשבונות של הקיבו ישמשו ראיה מכרעת ביחס לקביעת סכומי הוצאות אלה.
 .64נפסקה חברותו של חבר בקיבו ,מסיבה כלשהי ,חייב אותו חבר לשעבר לפנות מקרקעי
המוחזקי $על ידיו או על ידי התלויי $בו בקיבו ,אוהל וכל מתק אחר המשמש למגורי $ג$
א $אינו מחובר לקרקע ולעזוב את תחו $היישוב הקיבוצי ע $התלויי $בו תו 60 -יו$
מקבלת ההודעה בכתב מהקיבו הדורשת ממנו לפנות את מקרקעי האמורי ,$מבלי שיהיה
זכאי לקבל או לתבוע פיצויי $או תשלו $או תמורה אחרת כלשהי בכס ,או בעי ,פרט לאמור
בסעי.77 ,
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***  .65נפטר חבר יהיו יורשיו זכאי $לקבל מ הקיבו סכו $שיקבע על ידי האסיפה הכללית
בהתחשב בוותק של החבר הנפטר בקיבו .הסכו $הנ"ל יועבר ליורשי $לאחר שיציגו בפני
הקיבו צו ירושה או צו קיו $צוואה.

זכויות החבר
 .66הקיבו יספק את הצרכי $החומריי ,$החברתיי $והתרבותיי $של חבריו בהתא $ליכולתו
ובהתחשב בצרכי משק הקיבו ופיתוחו וקיו $יתר חובות הקיבו.
סיפוק הצרכי $כאמור יבוצע במגמה להגשת הכלל "לכל אחד לפי צרכיו" תו -שמירת
העקרו של שיתו ,בצריכה ושל זכויות שוות בתנאי $שווי ,$בהתא $לכללי $ולפי סדרי
הביצוע שהקיבו קבע בדר -כלל או לסוגי צריכה שוני ,$או על פי החלטות התנועה
והנחיותיה שאומצו ע"י הקיבו.
**

 .67לעניי סעי" :66 ,צרכי חברי "$לרבות צבירת פנסיה אישית על ש החברי ולרבות צרכי
החזקת וחינוכ של ילדיה הקטיני ושל ילדיה הבגירי א ה תלויי בה ובלבד
שהוכרו ככאלה עלידי מוסדות המדינה המטפלי בכ או הקיבו ,הנמצאי $ביישוב
הקיבוצי ,ובהסכמת הקיבו א ,מחו לתחו $היישוב הקיבוצי.

***  .68נכסי $שנמסרו על ידי הקיבו לשימושו של החבר ,ממשי -הקיבו להיות בעליה $מבחינת
זכות הקניי בה ,$ולחבר נתונה רק זכות השימוש בה ,$בהתא $למטרות שנקבעו על ידי
הקיבו .לחבר אי זכות העברה או העברת השימוש בנכסי $אלה שלא בהסכמת הקיבו
בכתב .בכל עת שנפסק השימוש בנכסי $אלה על ידי החבר מסיבה כלשהי ,חוזרת החזקה
בה $מאליה לקיבו .האמור לא יחול על כספי $שניתנו לחבר למטרה מסוימת אול $ניתנו
כספי $אלה לש $רכישת דבר מסוי ,$יחולו ההוראות האמורות והחלטות הקיבו במועד
מת הכספי ,$על הדבר שנרכש בכספי $אלה.
למע הסר ספק ,חבר אינו רשאי להתיר להתגורר ,למסור השימוש או לתת רשות שימוש
בדירה שנמסרה לשימושו על ידי הקיבו לאד $שאינו חבר הקיבו ,לרבות ב זוג ,ללא
קבלת הסכמה מפורשת מהקיבו .הקיבו יכול לבטל הסכמה שניתנה בכל עת.
האמור לעיל לא יחול לגבי נכסי $שנמסרו לחבר מהקיבו ,בהתא $להחלטות הקיבו
כאמור בסעי) 7 ,י"ב(.
 .69לא יקבל חבר קיבו מתנות מבחו החורגות מהמקובל בקיבו ,אלא בהסכמת הקיבו.
הסכמה זו יכולה להיות כללית או מיוחדת ,מפורשת או מוכללת .די מתנות אלה כדי נכסי$
שנמסרו לחבר לפי סעי.68 ,
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 .70האמור בסעי 66 ,לא יתפרש כהטלת חובה אוטומטית על הקיבו לשאת באחריות לסילוק
קנס שהוטל על חבר בשל עבירה פלילית או לסילוק חוב לפי פסק די שנית נגדו ,וכ לא
ישוחרר חבר קיבו לשעבר מאחריות בעד נזק שגר $בזדו לרכוש הקיבו א ,תו -תקופת
חברותו בקיבו.
 .71בקביעת עבודתו של החבר ינהג הקיבו ,לפי יכולתו ואפשרויותיו ,על פי עקרונות אלה:
א( מקו $עבודתו של כל חבר ייקבע תו -התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית של החבר
ובצרכי משק הקיבו;
ב( קידו $הכשרתו והתמחותו של החבר בעבודתו.
האמור לא יפגע בזכותו של הקיבו לסדר את החבר העובד במקו $עבודה קבוע ,לעבוד
באופ זמני בשירותי $או בעבודה עונתית או בעבודות מיוחדות אחרות כפי שיידרש
מפע $לפע ,$ובמקרי $שיהיה צור -בכ -א ,להחלי ,את מקו $עבודתו הקבוע.
 .72א $יש ביכולתו של הקיבו ולפי מידת יכולתו ,יושיט הקיבו תמיכה כספית ואחרת להורי
חבר ,החיי $מחו לתחו $היישוב הקיבוצי .ובמקרי $מיוחדי $ג $לקרובי משפחה אחרי,$
הנזקקי $לדעת הקיבו לתמיכה לצור -קיומ.$
 .73במקרי $מסוימי $יקבל הקיבו ליישוב הקיבוצי הורי $של חבר ובמקרי $מיוחדי $ג$
קרובי משפחה אחרי $לפי העקרונות הנקובי $בסעי ,72 ,אול $הקיבו רשאי לסרב,
במקרי $שימצא לנכו ,לקבל הורה או קרוב כאמור ליישוב הקיבוצי מבלי שיהיה חייב לנמק
את סירובו.
הקיבו רשאי להתנות את הושטת התמיכה או את קבלת ההורה או הקרוב כאמור
בהשתתפות תומכי $אחרי ,$שדרגת קרבת $לאותו הורה או קרוב אינה פחותה מדרגת
קרבתו של החבר אליה ,$בשעורי $יחסיי $שהקיבו יקבע בהתא $לנסיבות העניי
ובמסירת מידע מלא ומפורט על רכוש ,$מקורות הכנסת $ומצב $הכספי של ההורה או
הקרוב או התומכי $האחרי.$
 .74נפטר חבר הקיבו וב זוגו עזב את הקיבו לאחר מכ ,הרי
א( התחייב ב הזוג לשעבר שעזב להשאיר את ילדיו הקטיני $בקיבו עד התבגרות,$
ולשאת במחצית הוצאות החזקת ,$או לפי החלטת הקיבו בשיעור פחות מזה ,ובמקרה
שאותו ב הזוג מקבל או יקבל עבור $קיצבה מכל מקו $שהוא א ,בשיעור העולה על
מחצית ההוצאות כאמור ,א -אינו עולה על מלוא סכו $הקיצבה האמורה ,יהיה הקיבו
חייב להחזיק $ולשאת ביתרת הוצאות החזקת.$
ב( סירב ב הזוג לשעבר שעזב להתחייב כאמור ,רשאי הקיבו לא לשאת בהחזקת הילדי$
ואותו עוזב יהיה חייב לקחת $עמו.
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ג( הפר אותו עוזב את התחייבותו לפני התבגרות הילדי $או הוציא את הילדי $מהקיבו
בי על פי צו בית משפט ובי אחרת ,רשאי הקיבו לתבוע מהעוזב להחזיר לקיבו את
הוצאות החזקת הילדי $שהוצאו על ידי הקיבו מתארי -עזיבתו ועד תארי -הוצאת
הילדי $על ידיו.
ד( עזבו הילדי $את הקיבו על דעת עצמ ,$רשאי הקיבו לא להמשי -בהחזקת $מתארי-
עזיבת $את הקיבו.
 .75חישוב הוצאות החזקת הילדי $כאמור יער -בהתא $למקובל בקיבו ,וספרי החשבונות של
הקיבו ישמשו ראיה מכרעת ביחס לקביעת סכומי הוצאות אלה.
 .76נת הקיבו לחבר חופשה מיוחדת מחו לתחו $היישוב הקיבוצי ,חייב החבר לקיי $את
התנאי $שנקבעו בהחלטה שלפיה ניתנה לו חופשה זו ,וכפו ,לתנאי $אלה רשאי החבר תו-
אותה תקופה לעבוד ולהשתכר לחשבונו ,או לקבל הספקת צרכי קיומו ממקורות אחרי ,$וכ
לנהוג אורח חיי $מתאי $לנסיבות המצב ,א -הוראות הסעיפי 52 57 $יחולו על אותו חבר
בכל מקרה.
***  .77נפסקה חברותו של החבר בקיבו מסיבה כלשהי ,למעט עקב פטירה  ,זכאי החבר שנפסקה
חברותו כאמור לקבל
א .כל הנכסי $שנמסרו לחבר על ידי הקיבו בהתא $להחלטות הקיבו ושהחבר לא היה
חייב למוסר $לקיבו.
ב .זכויות עזיבה בקופות גמל ,קרנות ,השתלמות לרבות פנסיה ו/או זכויות מסוג אחר אשר
נצברו על שמו על ידי הקיבו ,והכל בכפו ,לכללי העזיבה כאמור בסעי ,קט )ג'( להל
ולמעט תכניות חיסכו אישיות שנפתחו ע"י הקיבו ועבור הקיבו ואשר נרשמו ע"ש
החבר משיקולי מס או מסיבה אחרת.
ג .דמי עזיבה בהתא $להחלטות הקיבו ,א -באופ שלא יפחתו מדמי העזיבה כפי שנקבעו
על ידי התנועה או לפי כל די.
ד .קיי $הסכ $בכתב בי הקיבו ובי החבר או החלטת הקיבו בדבר החזרת נכסי $או
כספי $שמסר החבר לקיבו ע $הצטרפותו לקיבו או בזמ חברותו בו ,ינהגו בו בהתא$
להסכ $או בהתא $להחלטה.
 .78נפסקה חברותו של חבר בקיבו מסיבה כלשהי ,ונשאר ב זוגו ,או ב זוגו לשעבר ,חבר
הקיבו ,רשאי אותו ב זוג להחזיק את ילדיה $בקיבו בזכותו הוא .האמור לא יפגע בזכותו
של הקיבו לתבוע מב הזוג שנפסקה חברותו את השתתפותו בהחזקת הילדי $על פי כל די
ועל פי תקנו זה ,וכ לדרוש מב הזוג ,או ב הזוג לשעבר ,שנשאר חבר הקיבו ,כי יתבע
מאותו עוזב בי במו"מ ובי בתביעה משפטית ,את השתתפותו של אותו עוזב בהחזקת
הילדי $ואת העברת דמי ההשתתפות האלה לקיבו.
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 .79חבר הקיבו רשאי לפנות למוסדות התנועה שנקבעו לכ -בערר על החלטת הקיבו ,באות$
ענייני $שהתנועה החליטה לגביה $לטפל בעררי $של חברי קיבו ,לרבות ערעור של חבר על
החלטת הקיבו להוציאו מהקיבו ,בי על פי החלטה כללית ובי על פי החלטה מיוחדת.
סדרי הדיו בכל הנוגע לעררי $אלה יהיו כפי שהתנועה תקבע .על פי בקשת מוסדות התנועה
הנוגעי $בדבר ידו הקיבו ויחליט מחדש בעניי שנידו בהחלטתו הקודמת ושמוסדות
התנועה טיפחו בו כאמור ,בי בנוכחות בא כוח התנועה ובי בהיעדרו.
זכויותיה וחובותיה של תלויי בחבר קיבו החיי ביישוב הקיבוצי.
 .80הורה או קרוב אחר שנתקבל לגור בקיבו על פי הוראות סעי) 73 ,להל בסעי ,זה "תלוי
בחבר קיבו"( חייב:
א .למלא אחרי הוראות הרשויות המוסמכות של הקיבו ,ולהתאי $עצמו לאורחות החיי$
בקיבו.
ב .להעמיד לרשות הקיבו את מלוא כוח עבודתו ,ולציית להוראות הרשויות המוסמכות
של הקיבו בכל הנוגע לקביעת עבודתו וסדרי עבודתו ,על כל הקשור בכ.-
ג .א $היו לו נכסי ,$או הכנסות ממקור כל שהוא ,חייב הוא להשתת ,בהוצאות החזקתו
והחזקת התלויי $בו ,א $נתקבלו ליישוב הקיבוצי כנלווי $אליו ,בניכוי ער -עבודתו
ועבודת התלויי $בו בקיבו ,בהתא $לסדרי $שייקבעו על ידי הקיבו ובהתא$
לחשבונות המקובלי $בקיבו.
ד .הקיבו ותלוי בחבר קיבו רשאי $לערו -הסכ $בכתב ביחס לדרכי השימוש בנכסי אותו
תלוי ,וכ מותר בהסכ $ביניה $בכתב להתנות על הוראות הפיסקות )ב'( ו )ג'(.
 .81תלוי בחבר קיבו יהיה בר רשות בלבד ביישוב הקיבוצי כל זמ ישיבתו בקיבו ,והאסיפה
הכללית רשאית ,בכל מועד שהוא ,לבטל רשות זו ,ולהפסיק ישיבתו ביישוב הקיבוצי ,לפי
שיקול דעתה בלבד ,ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה.
 .82מבלי לפגוע בכלליות האמור ,יראו את הרשות האמורה כנפסקת מאליה ע $הפסקת חברותו
בקיבו של החבר שבגינו נתקבל אותו תלוי ,אלא א $כ החליט הקיבו אחרת .נדרש אותו
תלוי לעזוב את היישוב הקיבוצי ,חייב הוא לפנות תו -חודש מקבלת הודעה לכ -בכתב
מהקיבו ,כל מקרקעי ,לרבות צרי ,,אוהל או וכל מתק אחר המשמש למגורי $א ,א $אינו
מחובר לקרקע ,המוחזק על ידו או על ידי התלויי $בו ,ולעזוב את תחו $היישוב הקיבוצי ע$
התלויי $בו ומבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויי $או תשלו $או תמורה אחרת כלשהי,
בכס ,או בעי.
 .83סיפוק צרכיו של תלוי בחבר קיבו יהיה כמקובל בקיבו ובהתא $להחלטות הקיבו לגבי
סיפוק צרכי התלויי $בחברי קיבו בדר -כלל או לסוגי צריכה שוני.$
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 .84תלוי בחבר קיבו רשאי להפסיק את ישיבתו ביישוב הקיבוצי בכל מועד שהוא ,על פי
החלטתו הוא ,לאחר מת הודעה מוקדמת של שבועיי $מראש; אול $החזרתו ליישוב
הקיבוצי טעונה החלטה חדשה של הקיבו לפי הוראות סעי.73 ,
 .85למרות האמור בסעיפי 81 $ו  82ימשי -הקיבו בהחזקת תלוי בחבר קיבו שנפטר ,כל עוד
הוא מתגורר דר -קבע ביישוב הקיבוצי ומקיי $הוראות סעי .80 ,וכ יוסי ,הקיבו לתמו-
בתלוי בחבר הקיבו שנפטר ,שאינו מתגורר ביישוב הקיבוצי ,במתכונת שהיה נתמ -על ידי
הקיבו בימי חייו של החבר בהתא $לסעי.72 ,

פרק ו'  רשויות הקיבו
האסיפה הכללית
 .86האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקיבו והיא רשאית להחליט בכל עניי שהוא
בתחו $מטרות הקיבו וסמכויותיו שאינו מנוגד ליסודות הקיבו.
 .87האסיפה הכללית השנתית תתכנס ותפעל בהתא $להוראות הכלולות בחוק .מבלי לפגוע
באמור ,רשאית כל אסיפה כללית לדו ולהחליט ג $בענייני $שה $בסמכויותיה של אסיפה
כללית שנתית ,כול $או מקצת.$
 .88האסיפה הכללית תבחר מזכירות וכ רשאית היא לבחור מבי חברי הקיבו ועדות ,מזכיר
הקיבו ,ונושאי תפקידי $אחרי ,$לקבוע סמכויותיה $ותפקידיה ,$למעט העברת סמכויות
השמורות על פי החוק או לפי תקנו זה לאסיפה הכללית.
 .89מזכירות הקיבו רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית ,והיא חייבת לעשות כ -על פי דרישה
של לא פחות מ  10%ממספר כלל חברי הקיבו ,תו 30 -יו $מקבלת דרישה כזו לש $דיו
בעניי שצוי באותה דרישה.
 .90מזכירות הקיבו תפרס $הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית על לוח המודעות שנקבע למטרה
זו במקו $ציבורי בתחומי היישוב הקיבוצי ,לא פחות מ  42שעות לפני האסיפה .בהודעה
יפורט :מועד האסיפה ,מקו $כינוסה וסדר היו $המוצע .בכפו ,ליתר הוראות תקנו זה ,אי
חובה לשלוח הזמנות אישיות לחברי $או לפרס $את ההזמנה בכל צורה נוספת.
 .91האסיפה הכללית תדו בענייני $הקבועי $בסדר היו $המוצע על ידי מזכירות הקיבו ,לפי
סדר הענייני $הקבוע באותה הצעה .האסיפה רשאית לשנות את סדר הענייני $השוט.,
 .92מזכיר הקיבו יכה כיו"ר האסיפה הכללית ,אלא א $החליטה האסיפה הכללית לבחור יו"ר
אחר ,בי לאסיפה מסוימת ובי בדר -כלל.
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 .93האסיפה הכללית תקוי $בכל מספר של חברי $נוכחי.$
 .94כל החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות רגיל של המצביעי ,$אלא א $על פי תקנו
זה ,או על פי החוק ,נדרש רוב גדול יותר.
 .95האסיפה הכללית רשאית לקבוע כי בענייני $מסוימי $שיפורטו באותה קביעה תתקבל
החלטה ברוב מיוחד בלבד שייקבע באותה קביעה ושאינו קט מהרוב הנדרש לפי תקנו זה
או על פי החוק להחלטה באות $ענייני .$קביעה כאמור אינה ניתנת לשינוי או לביטול ביחס
לכל עניי מסוי $הנכלל בה ,אלא בהחלטה שנתקבלה באותו רוב מיוחד הדרוש לקבלת
החלטה באותו עניי מסוי $על פי אותה קביעה .כל עוד קביעה כאמור היא בתוק ,לא
תתקבל החלטה בעניי מסוי $הכלול בה ,אלא ברוב מיוחד הקבוע באותה קביעה ,א ,א$
לפי הוראות מפורשות של תקנו זה מספיק לאותו עניי רוב קט מזה.
 .96ההצבעה תהיה בהרמת ידיי ,$אול $האסיפה הכללית רשאית להחליט כי הצבעה לעניי
מסוי $תהיה חשאית או תבוצע במשאל ,בי באופ שמי ובי באופ חשאי ,בי באותה אסיפה
ובי באסיפה כללית אחרת ובי שלא באסיפה בצורה שתיקבע .לעניי הוראות תקנו זה די
הצבעה שבוצעה במשאל או החלטה שנתקבלה במשאל כדי הצבעה שבוצעה או החלטה
שנתקבלה באסיפה כללית ,ובלבד שתוצאות ההצבעה נתפרסמו בבטאו הקיבו ,או על לוח
המודעות של הקיבו ,ונמסרו באסיפה הכללית שלאחר משאל ונרשמו בפרוטוקול .תקפה של
החלטה שנתקבלה במשאל הוא מיו $פרסומה.
 .97לכל חבר תהיה זכות דעה אחת בלבד בכל צורת הצבעה.
 .98באסיפה הכללית יירש $פרוטוקול על ידי יו"ר האסיפה או על ידי חבר שימונה למטרה זו
על ידי יו"ר האסיפה .הפרוטוקול יחת $על ידי יו"ר האסיפה.
 .99משפורסמה ברבי $החלטה או הנחיה של התנועה הדורשת אימו על ידי הקיבו ,רשאי כל
חבר לתבוע דיו בהחלטה או בהנחיה האמורה באסיפה כללית ,נתבע דיו בהחלטה או
בהנחיה כאמור באסיפה כללית ,תקבע האסיפה את עמדתה ביחס לאותה החלטה או הנחיה.
לא נתבע דיו בהחלטה או בהנחיה האמורה באסיפה כללית תו -חודש אחד מיו $פרסומה
ברבי ,$יראו החלטה או הנחיה זו כמאומצת על ידי הקיבו לעניי תקנו זה.
לעניי סעי ,זה "פרסומי $רבי "$פירושו פרסו $בשני אלה לפחות בבטאו הקיבו ועל לוח
המודעות של הקיבו.
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מזכירות הקיבו
 .100מספר חברי מזכירות הקיבו יהיה כפי שהאסיפה הכללית תקבע מפע $לפע.$
 .101מזכיר הקיבו יהיה חבר מזכירות הקיבו ויושב ראש שלה בתוק ,תפקידו.
 .102מזכירות הקיבו תיבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיי ,$וחבריה יוכלו לחזור
ולהיבחר.
 .103מזכירות הקיבו תמשי -למלא את תפקידיה כל עוד לא נבחרה מזכירות אחרת על ידי
האסיפה הכללית ,וסמכויותיה לא תיפגענה ג $א $פסקה כהונת $של חבר או חברי $שלה,
מבלי שנבחר חבר אחר או חברי $אחרי $במקומ .$האמור אינו בא לשחרר מהחובה
המוטלת על פי הוראות סעי.102 ,
 .104חבר מזכירות הקיבו יפסיק לכה בתפקידו
א .א $שוחרר מתפקידו על ידי האסיפה הכללית ,בי על פי בקשתו ,ובי שלא על פי בקשתו.
ב .א $נפסקה חברותו בקיבו ,מסיבה כלשהי.
 .105מזכירות הקיבו תתכנס לפי הצור ,-לפי הסדרי $שקבעה לעצמה או על פי הזמנת
מזכיר הקיבו.
 .106מזכירות הקיבו תקבע לעצמה את סדרי עבודתה .מזכירות הקיבו מחויבת לנהל את פנקסי
הקיבו בהתא $לדרישות החוק ,לרבות פנקס החברי $של הקיבו ורישו $הערה מתאימה
בפנקס זה ,א $נתמלאו התנאי $המפורטי $בסעיפי $הקטני) $ב'( ו )ג'( של סעי.35 ,
 .107המזכירות תחליט בכל עניי ברוב דעות חבריה המצביעי .$לכל חבר מזכירות תהיה זכות
דעה אחת.
 .108בישיבות המזכירות יתנהל פרוטוקול וייחת $על ידי מזכיר הקיבו ,ובהיעדרו על ידי חבר
אחר של המזכירות ,כפי שהמזכירות תקבע.
 .109זכויות החתימה בש $הקיבו ,אשר יחייבו את הקיבו לכל עניי ,יהיו כפי שייקבעו מפע$
לפע $על ידי המזכירות.
 .110כפו ,לתפקיד $ולסמכויות החלטה וביצוע שנמסרו על ידי האסיפה הכללית לוועדות,
רשויות ונושאי תפקידי $אחרי ,$מתפקידה של המזכירות לנהל את ענייני הקיבו בתחו$
מטרותיו וסמכויותיו ,ולבצע את החלטות האסיפות הכלליות והחלטות כל רשות אחרת של
הקיבו ,שהוסמכה על ידי אסיפה כללית לקבל החלטות המחייבות את הקיבו .למטרה זו
מוסמכת המזכירות להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקיבו ,פרט לאות הסמכויות
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השמורות במפורש לאסיפה הכללית או לרשויות אחרות שנתמנו על פי החלטת האסיפה
הכללית ,בי על פי החוק ובי על פי תקנו זה ,ובי על פי החלטה של אסיפה כללית.
מועצה
א .הקיבו יהיה רשאי לבחור מועצה בהחלטה של האסיפה והכללית.
ב .בחר הקיבו מועצה ,יהיו למועצה כל הסמכויות הנתונות לאסיפה הכללית פרט לאות
סמכויות השמורות במפורש לאסיפה הכללית בלבד לפי תקנו זה או לפי כל די.
ג .אופ בחירתה ודרכי פעולתה של המועצה ייקבעו על ידי האסיפה הכללית.

פרק ז'  שונות
זכות ערעור
 .111לחבר הקיבו זכות ערעור על החלטות הרשויות המוסמכות של הקיבו .נוהל הערעורי$
ודרכי שמיעת ,$לרבות קביעת המוסדות שישמעו ערעורי $אלה ,ייקבעו על ידי האספה
הכללית ,ובלבד שבכל מקרה יהיה החבר רשאי ,א $לא בא על סיפוקו בדרגות הערעור
השונות ,להביא את ערעורו בפני האסיפה הכללית.
האסיפה הכללית תשמש דרגת דיו סופית ה בערעור המובא בפניה וה בכל עניי המובא
להחלטתה כדרגה ראשונה ,אול $האסיפה הכללית רשאית להתיר דיו חוזר בפניה ולקבוע
כללי $ונוהל לענייני $ולנסיבות שבה $יישמע דיו חוזר ,כאמור.
הוגש ערעור ,או נקבע דיו חוזר כאמור ,יעוכב ביצוע ההחלטה ,שעליה מערערי ,$אלא א$
החליטה האסיפה הכללית אחרת בהחלטה כללית לענייני $מסוימי ,$או בהחלטה מיוחדת
לעניי הנידו .האמור לא יפגע בהוראות סעי.91 ,
יישוב סכסוכי
 .112כל סכסו -בי חברי הקיבו יימסר לבירור ולהכרעה למזכירות או לרשות אחרת שהוסמכה
לכ -על ידי המזכירות .לחבר זכות ערעור על הכרעה שנתקבלה כאמור כזכותו לערעור על
החלטות הרשויות המוסמכות של הקיבו לפי סעי.11 ,
 .113כל סכסו -שבי הקיבו ובי חבר לשעבר של הקיבו ,הנובע מחברותו בקיבו או הקשור
בכ ,-יימסר להכרעת $של מוסדות התנועה שנקבעו לכ -על ידיה ,א $נת אותו חבר לשעבר
את הסכמתו לכ -בכתב על ידי חתימה על הסכ $בוררות בנוסח שהתנועה תקבע .לא הושגה
הסכמה זו ,יימסר הסכסו -להכרעת רשות השיפוט בהסתדרות בהתא $לתקנונה ודי הוראה
וכדי הסכ $בוררות שנחת $כחוק על ידי הקיבו ועל ידי החבר לשעבר של הקיבו.
הוראות תקנו זה תחייבנה בכל בירור או בוררות כאמור לעיל .האמור לא ימנע מהקיבו
ומאותו חבר לשעבר למסור את ההכרעה בסכסו -לכל בוררות מוסכמת אחרת.
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חברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדת
*  .114הקיבו חבר ב"ניר שיתופי" אגודה שיתופית ארצית להתיישבות עובדי $עבריי $בישראל
בע"מ.
שנת כספי
 .115שנת הכספי $של הקיבו היא תקופה של שני $עשר חודשי $המסתיימת ב  31בדצמבר של
כל שנה.
ביטול חברות בתנועה
 .116הקיבו רשאי להחליט בדבר ביטול חברותו בתנועה באופ הקבוע להל בלבד:
א .אסיפה כללית שתתכנס במיוחד לדיו בביטול החברות כאמור ,תחליט ברוב של שלשה
רבעי $מכלל חברי הקיבו על ביטול החברות.
ב .לאחר שעברו לא פחות משלושה חודשי $ולא יותר משישה חודשי $מיו $ההחלטה
הנזכרת בסעי ,קט )א'( ,תכונס אסיפה כללית לדיו שני בביטול החברות כאמור.
החליטה האסיפה בדיו השני על ביטול החברות ברוב של שלושה רבעי $מכלל
חברי הקיבו ,תהיה החלטה זו סופית והקיבו יודיע לתנועה בכתב על החלטתו לבטל
את חברותו בה.
*  .117לש $מניעת ספקות:
א .להחלטה שנתקבלה לפי סעי 116 ,אי צור -בהסכמת התנועה.
ב .הסמכויות הנתונות לתנועה לפי תקנו זה ,למעט לפי סעי ,125 ,נפסקות ע $ביטול
חברותו של הקיבו בתנועה.
קיו תקנו
*  .118הקיבו רשאי להחליט בדבר תיקוני $או שינויי $בתקנו זה א $נתקבלה על כ -החלטה
ברוב של שלושה רבעי $מכלל המצביעי $כאשר מספר המצביעי $לא יפחת משני שלישי$
מכלל חברי הקיבו ,ובלבד שנית אישור בכתב של התנועה כי הקיבו התייע עמה בדבר
התיקו ונמסרה הודעה מראש לניר שיתופי על התיקו.
קיו תקנו
*  .119כוחו של תקנו זה ככוחו של חוזה בי הקיבו לבי חבריו וכ בי הקיבו לבי התנועה
לקיו $הוראות התקנו על שינוייו.
סמכויות התנועה וניר שיתופית במצב מיוחד
*  .120פחת מספר חברי הקיבו ל  25חברי $או פחות מזה ,הרי יוקנה לתנועהמ עמ של חבר ע$
הסמכויות הבאות:
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א( למנות נציג שישתת ,מטעמה בכל האסיפות הכלליות של הקיבו ובכל ישיבות
המזכירות של הקיבו.
ב( לכה ,על ידי נציגה ,כיושב ראש קבוע ה באסיפות הכלליות של הקיבו וה בישיבות
המזכירות של הקיבו.
ג( להצביע ,על ידי נציגה ,באסיפות הכלליות ובישיבות המזכירות ע $זכות דעה מונעת ,כ-
שלא תתקבל החלטה באסיפה כללית או בישיבת המזכירות של הקיבו א $הצביע נציג
התנועה נגד קבלת ההחלטה.
*  .121התנועה רשאית להשהות את הפעלת הסמכויות הנתונות לה לפי סעי 120 ,וכ להשעות
לתקופות זמ ולחזור ולהפעיל.
החלה התנועה להשתמש בסמכויות הנתונות לה לפי סעי ,120 ,תיפסק זכותה להשתמש
בסמכויות אלה באחד משני אלה:
א .חזר ועלה מספר חברי הקיבו ל  50חבר או יותר מזה.
ב .התמנה מפרק לקיבו.
*  .122בוטל בהחלטה מתארי20.3.01 -
פירוק
*  . 123הקיבו אינו מתפרק מרצו אלא א $הצביעו בעד החלטה לפרק את הקיבו שלשה רבעי$
מכלל חברי הקיבו ובלבד שנית אישור בכתב של התנועה כי הקיבו התייע עימה בדבר
ההחלטה על הפירוק.
* .124

ע $פירוק הקיבו זכאי כל חבר הקיבו לאות הזכויות המוקנות לחבר שנפסקה חברותו
בקיבו ,כמפורט בסעי.77 ,

***.125

לאחר סילוק כל חובות הקיבו ,ולאחר מימוש זכויות החברי $כאמור בסעי ,124 ,וכיסוי
הוצאות הפירוק ,תימסר כל יתרת נכסי הקיבו לתאגיד אשר יפעל בנאמנות לטובת החברי$
ועבור) $להל – "תאגיד הנאמנות"( .זכויות הנהני $ו/או נכסי הנאמנות ו/או פירות
שיתווספו לנכסי תאגיד הנאמנות ישויכו לחברי $באופ הקבוע בתקנו תאגיד הנאמנות.
זכויות הנהני $בנאמנות ו/או בפירות הנאמנות ימומשו ,לאחר שתאגיד הנאמנות ידאג מתו-
פירות תאגיד הנאמנות ו/או נכסיו לסידור ,$כפי שייראה למתאי $בעיניו בנסיבות העניי,
של חברי הקיבו הנכי ,$שאינ $מסוגלי $לפרנס את עצמ $והתלויי $בה ,$וכ של קטיני$
יתומי $שנותרו אחרי מות חבר הקיבו ושל התלויי $בחבר שנפטר ,אשר נתמכו על ידי
הקיבו עד לפירוקו.

סו 
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הכללי בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבו ,התשנ"ג 1993
תקנות האגודות השיתופיות )חברות( ,התשל"ג ) 1973להל התקנות( ,מתפרסמי $בזה כללי$
בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבו ,שנקבעו בנוסח זה בידי כל אחת מהתנועות הקיבוציות
החתומות עליה.$

פרק א' :פרשנות
הגדרות
בכללי $אלה
"עוזב"
"עזיבה"
"קיבו"
"בורר"
"גיל פרישה"
"ותק"

חבר יוצא או מוצא מקיבו;
יציאה או הוצאה מקיבו;
הקיבו שממנו יצא או הוצא העוזב;
מי שנקבע בתקנו ליישב סכסוכי $בי עוזב לקיבו;
גיל  65שני;$
תקופת חברות רצופה של חבר בקיבו וכל תקופה הקודמת לחברותו בקיבו ,שלפי
;4
כללי $אלה יש לכלול אותה בחישוב הוותק בקיבו ,בכפו ,להוראת סעי,
הוותק של העוזב שנצבר מגיל ;30
"ותק פנסיוני"
"סכו $בסיסי" ההוצאה החודשית לחבר ,לפי החישוב בתוספת הראשונה ,בצירו ,הפרשי
הצמדה מהמדד הידוע בסופה של שנת הכספי $האחרונה שקדמה לעזיבה ועד
המדד הידוע בעת כל תשלו $על פי כללי $אלה;
ילדו של עוזב שלא מלאו לו  18שני $או ילדו של עוזב שלא מלאו לו  19שני$
"ילד"
ועיקר זמנו מוקדש ללימודי $במוסד חינוכי על יסודי;
מדד המחירי $לצרכ שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או
"מדד"
שיפרס $כל מוסד מוכר אחר ,שיבוא במקומה;
תשלו $חודשי ,בהתא $לאמור בסעיפי 8 $ו ;9
"קיצבה"
מי שאינו חבר קיבו וגר בקיבו על פי היתר שקיבל מהקיבו בשל קרבתו לעוזב;
"תלוי"
תנועה קיבוצית כשמשמעותה בתקנה ) 1א'( לתקנות;
"תנועה"
תקנות ההתאגדות של הקיבו.
"תקנו"
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פרק ב' :דמי עזיבה
זכות לדמי עזיבה
 .2עוזב זכאי לקבל מהקיבו מענק עזיבה ,תוספת בעד ילדי $והשלמת תקציבי $כאמור בסעי,
) 6להל – דמי עזיבה( בהתא $לכללי $אלה.
חישוב מענק עזיבה
 .3א( עוזב זכאי לקבל מענק עזיבה בסכו $המקבל ממכפלת הסכו $הבסיסי במספר שנות
הוותק.
ב( עוזב שותקו שש שני $או יותר ,זכאי לתוספת באחוזי $מדמי העזיבה ,בשל וותק ,על פי
האמור בתוספת השנייה.
ג( עוזב שגילו מעל  30שני $ואינו חי חיי משפחה ע $ב זוג בקיבו או מחוצה לו ,זכאי
לתוספת של שליש על האמור בסעיפי $קטני) $א'( ו )ב'(.
כללי לחישוב הוותק
 .4לצור -חישוב הוותק לעניי כללי $אלה
 (1תיחשב תקופה מצטברת של ימי חופשה שהעוזב לא מימש עד שנפסקה חברותו ובלבד
שתקופה כאמור לא תעלה על  60ימי) $להל החופשה השנתית(;
 (2לא תיחשב חופשה שאורכה מעל לשלושה חודשי ,$למעט מרכיב החופשה השנתית שבה;
 (3תיחשב תקופת מועמדות של העוזב בקיבו ,שבסופה נתקבל לחברות ,א -לא תקופת
התארחות או נסיו שקדמה לתקופת המועמדות;
 (4תיחשב התקופה של שנת שירות שלישית בקיבו צעיר או בתנועת נוער;
 (5לא תיחשב תקופת שירותו של העוזב בשירות חובה בצבא או בשירות לאומי;
 (6לא תיחשב התקופה שאחרי גיל פרישה.
תוספת בעד ילדי
 .5עוזב זכאי לקבל בשל כל ילד היוצא איתו מהקיבו ,תוספת לדמי העזיבה בסכו $שיחושב כ:-
 (1סכו $השווה למחצית הסכו $הבסיסי ,לכל שנת וותק של ההורה הוותיק מהי ההורי,$
א -לא יותר מהסכו $הבסיסי כפול ;6
 (2במקרה של פירוד בי ההורי $או במקרה של עזיבת הורה יחיד ,תשול $התוספת רק להורה
שעמו עוזב הילד; התוספת תשול $בשל כל ילד פע $אחת בלבד.
השלמת תקציבי
 .6עוזב זכאי ,בנוס ,לכל זכויותיו על פי כללי $אלה ,התקנו ,החלטות הקיבו או הקובל
בקיבו ,לקבל את יתרת התקציב העומד לזכותו בספרי הנהלת החשבונות של הקיבו,
מחושב עד לסופו של חודש העזיבה.
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מועד לתשלו דמי עזיבה
 .7א( דמי העזיבה ישולמו לעוזב ,בידי הקיבו ,בסמו -לאחר יציאתו ויציאת התלויי $בו מ
המקרקעי שבתחו $הקיבו.
ב( א $לא ישל $הקיבו את דמי העזיבה כאמור לעיל ולא יגיע להסכמה ע $העוזב בדבר
תנאי $לתשלו $דמי העזיבה ,יועבר העניי לבורר אשר יקבע את תנאי התשלו.$
ג( עד שינת פסק הבורר ישול $לעוזב ,עד ה  10בכל חודש קלנדרי ,על חשבו דמי העזיבה,
סכו $שלא יפחת מהסכו $הבסיסי.
ד( על א ,האמור בסעיפי $קטני) $א'( עד )ג'( ,רשאי הקיבו ,בהחלטת אסיפה ,לקבוע כי דמי
העזיבה ישולמו לשיעורי בתשלומי $חודשיי $צמודי מדד ,ובלבד שעד ה  10בכל חודש
קלנדרי ,ישול $על חשבו דמי העזיבה סכו $אשר לא יפחת מסכו $דמי העזיבה ,צמוד
למדד ,מחולק במספר שנות הוותק של העוזב וכ שהסכו $כולו ישול $תו -תקופה שלא
תאר -מ  30חודשי ;$החלטה כאמור לא תשונה אלא לאחר חלו ,שנה מיו $קבלתה.

פרק ג' :תשלומי קיצבה
זכות לקיצבה
 .8עוזב שגילו מעל  30שני $זכאי לקבל מהקיבו ,בנוס ,לדמי העזיבה ,קיצבה.
תשלו הקיצבה
 .9הקיבו ישלי $לעוזב ,למ הגיעו לגיל פרישה ,מדי חודש קלנדרי ,עד ה  10באותו חודש ,בשל
החודש שחל ,,קיצבה בשיעור של  2.3%ממכפלת הסכו $הבסיסי במספר שנות הוותק
הפנסיוני שלו.
פקיעת הזכות לקיצבה
 .10הזכות לקיצבה אינה ניתנת להעברה או לשעבוד או לערבות בכל דר -שהיא; זכות זו פוקעת
ע $מותו של העוזב.
כתב התחייבות לתשלומי קיצבה
 .11לבקשת עוזב הזכאי לקיצבה ,יית הקיבו התחייבות בכתב לתשלו $הקיצבה בנוסח
שבתוספת השלישית.
תשלומי גמל
 .12א( רכש הקיבו ,לטובת העוזב ,לפני העזיבה או לאחריה ,זכויות לתשלומי $כלשה $מקופת
גמל ,בהתא $לתקנות מס הכנסה )כללי $לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד – ,1964
או לתשלומי $אחרי $בעלי אופי דומה )להל – תשלומי גמל( ,ינוכו הזכויות לתשלומי
גמל מזכויות העוזב לקיצבה.
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ב( לא ינוכו זכויות כאמור בסעי ,קט )א'( ,אלא א $כ יובטח כי הזכויות לתשלומי הגמל
יהיו רשומות על ש $העוזב ביו $הגיעו לגיל הפרישה.
ג( ניכוי הזכויות כאמור בסעי ,קט )א'( ,יעשה בהתא $לאמור בתוספת הרביעית.

פרק ד' :הוראות כלליות
עוזב מקיבו לקיבו
 .13עוזב מקיבו אחד לקיבו אחר החבר באותה תנועה ,ינהגו בו הקיבוצי $בהתא $להנחותיה
של אותה תנועה.
חישוב נפרד לבני הזוג
 .14עזב זוג חברי ,$יחושבו דמי העזיבה והקיצבה לכל אחד מבני הזוג בנפרד ,בהתא $לזכויותיו
לפי כללי $אלה.
ניכוי וקיזוז הכנסות וחובות
 .15א( הקיבו רשאי לנכות מכל תשלו $המגיע לעוזב על פי כללי $אלה כל סכו $כס ,או שווה
כס ,שהיה על העוזב להעביר לקיבו.
ב( הייתה לעוזב ,ביו $העזיבה ,זכות לקבל בעתיד סכומי כס ,או שווי כס ,,אשר נצמחה
בגי עבודתו או משלח ידו של העוזב תו -צבירת הוותק )להל בסעי ,זה זכות עתידה(,
וזכות זו לא הומחתה לקיבו או לא הועברה לו באופ אחר ,רשאי הקיבו לנכותה
באחת מהדרכי $כמפורט להל
 .1לנכות מכל תשלו $קיצבה אותו חלק מהזכות העתידה ששול $לעוזב בתו -חודש לפני
המועד לתשלו $הקיצבה;
 .2לנכות את הזכות העתידה מזכויות העוזב לקיצבה ,בחישוב לפי התוספת הרביעית,
כאילו הייתה תשלו $גמל;
 .3לנכות מהוותק ומהוותק הפנסיוני של העוזב את מש -הוותק בו נצברה הזכות
העתידה ,אלא א $כ יוכיח העוזב כי שווי זכויותיו של הוותק המנוכה ,עולה על הער-
המהוו ליו $העזיבה ,של הזכות העתידה .ההיוו ייעשה לפי התוספות הרביעית כאילו
הייתה הזכות העתידה תשלו $גמל.
ג( הוראות סעי ,קט )ב'( לא יחולו על זכויות של העוזב מכוח כללי $אלה ,התקנו או
החלטות הקיבו וכ על זכויותיו לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי או לקיצבת נכות כלשהי.
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התחייבות להחזקת ילדי שנותרו בקיבו
 .16העוזב לא יהיה זכאי לדמי עזיבה ולקיצבה אלא א $כ יתחייב ,להנחת דעתו של הקיבו,
לשאת בהוצאות ההחזקה של ילדיו שנשארו בקיבו; הפר העוזב התחייבותו לשאת
בהוצאות ההחזקה כאמור ,יפקעו זכויותיו על פי כללי $אלה.
החזר הוצאות
 .17חבר קיבו שנפסקה חברותו והמתגורר בקיבו בהסכמת הקיבו לאחר תו $תקופת
החופשה השנתית ,בה הוא זכאי להתגורר בקיבו ללא תשלו ,$ישא בהוצאות החזקתו
והחזקת התלויי $בו כפי שתחושבנה על ידי הקיבו.
מקרי מיוחדי
 .18רשאי קיבו להוסי ,על דמי העזיבה ,מטעמי $מיוחדי $ובתנאי שקיבל לכ -את אישור
התנועה בה הוא חבר.
ישוב סכסוכי
 .19חילוקי דעות בכל הנוגע לכללי $אלה יועברו להכרעת בורר.
תחולה
 .20הכללי $בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבו שנקבעו בידי כל אחת מהתנועות
החתומות על כללי $אלה ,לגבי קיבוצי $החברי $בה – בטלי) $להל – הכללי $המבוטלי.($
הוראות מעבר
 .20א( על א ,האמור בסעי 20 ,ימשיכו לחול ההוראות בעניי מעבר מקיבו לקיבו שבכללי$
המבוטלי ,$על מי שעבר מקיבו לקיבו לפי תחילת $של כללי $אלה.
ב( אי בהוראות כללי $אלה כדי לפגוע בוותק או בוותק פנסיוני שצבר חבר עד יו $תחילת$
של כללי $אלה.

29

תוספת ראשונה
)סעי (1
ההוצאה החודשית לחבר תחושב לפי הנוסחה הבאה:
TC
TM x 12
כאשר
הס -של הוצאות המחייה של כל הקיבוצי $החברי $בתנועות החתומות על כללי $אלה

""TC

כפי שנרשמו במאז האחרו של כל קיבו ,בתוספת הפרשי הצמדה מהמדד הידוע
בסופה של שנת הכספי $שאליה מתייחס אותו מאז ועד המדד הידוע בסופה של שנת
הכספי $האחרונה שקדמה לעזיבה;
" "TMמספר החברי $והמועמדי $בכל הקיבוצי $החברי $בתנועות החתומות על כללי $אלה,
כפי שנרש $במאז המאושר האחרו של כל קיבו.

תוספת שנייה
)סעי (3
אחוזי התוספת לעוזב שותקו שש שני $או יותר;
שנת ותק

שיעור התוספת באחוזי

שנת ותק

שיעור התוספת באחוזי

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
45
50
55
60

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

75
80
85
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150

20
21

67
70

מעל גיל
35

150
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תוספת שלישית
)סעי (11
התחייבות לתשלו $קיצבה לחבר יוצא או מוצא מקיבו
הרינו מחייבי $בזאת לשל $לעוזב  ....................נושא ת"ז  ......................קיצבה חודשית
בהתא $לאמור בכללי $בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבו ,התשנ"ג – .1993
הוותק הפנסיוני של העוזב הוא ............
סכו $הקיצבה ,נכו ליו $העזיבה ,הוא  ....................שקלי $חדשי.$
הקיצבה תשול $לעוזב החל מ .....................

............................................
חתימת העוזב לאישור הפרטי$

.................................
חתימה וחותמת הקיבו

תארי................... -
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תוספת רביעית
)סעיפי  12ו (15
מכל תשלו $קיצבה ינוכה חלק שיחושב באחוזי $לפי הנוסחה הבאה:
TG
x
TK 100
כאשר
""TG

הס -של כל תשלומי הגמל המהווני $ליו $העזיבה;

""TK

הס -של כל תשלומי הקיצבה לה $היה זכאי העוזב אילולא האמור בסעיפי12 $
ו  15המהווני $ליו $העזיבה;

א TK $שווה ל  TGלא תשול $לעוזב קיצבה;
ההיוו של תשלומי הקיצבה יעשה לפי הנוסחה הבאה:
)PV(K1) + PV(K2)+…PV(Kn

=Tk

כאשר
""K

סכו $הקיצבה לה זכאי העוזב ,הידוע ביו $העזיבה;

" "Kzהקיצבה האחרונה העתידה להשתל $לעוזב ,בהתא $לתוחלת חייו ביו $העזיבה ,לפי
לוחות התמותה אשר על פיה $מכיני $דו"חות אקטואריי $בקרנות הפנסיה ,לפי הנחיות
משרד האוצר;
""Ki

הקיצבה הראשונה העתידה להשתל $לעוזב לאחר העזיבה;

" "PVהמקד $להיוו הקיצבה אשר יחושב לפי הנוסחה הבאה:
1
(1+i)n

= PV

כאשר
""i

ריבית חודשית בשיעור זהה לשיעור התשואה הריאלית ,לאחר המס ,להשקעותיה של קר
הפנסיה הגדולה בישראל ,הידוע ביו $העזיבה; כאשר א $התשואה מחושבת לשנה תחושב
הריבית החודשית כשורש ה  12של שיעור התשואה;

" "nמספר החודשי $מיו $העזיבה ועד ליו $המיועד לתשלו $הקיצבה.
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ההיוו של תשלומי הגמל יעשה בדר -ההיוו של תשלומי הקיצבה ,בשינויי $המתחייבי $מתנאי
הזכאות של העוזב לתשלומי הגמל ובלבד שתשלו $גמל שהופחת או נשלל עקב מעשה או מחדל של
העוזב ,לרבות פירעו מוקד $או היוו בהתא $לכללי $של קופת הגמל או הקר העתידות לשל$
את תשלו $הגמל ,רואי $אותו כאילו נית או שעתיד להינת בשלמותו.
אורי זליגמ
רש האגודות השיתופיות
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עוזב מקיבו לקיבו
סעי  13לכללי בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבו
הנחיות התנועה הקיבוצית המאוחדת ,אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
 .1חבר קיבו העוזב את קיבוצו ועובר במישרי לקיבו אחר )להל – הקיבו הקולט( זכאי כי
הקיבו הראשו ישל $בשלו לקיבו הקולט דמי עזיבה בהתא $לכללי $בדבר חבר יוצא או
מוצא מקיבו.
.2

עזב החבר את הקיבו הקולט ,ישל $לו הקיבו הקולט את מלוא דמי העזיבה כאילו הוותק
בקיבו הראשו נצבר בקיבו הקולט.
ואול ,$א $לא של $הקיבו הראשו לקיבו הקולט את דמי העזיבה במלוא ,$בהתא$
לאמור לעיל ,יחושב הוותק ,לצור -תשלו $דמי עזיבה ,ככולל רק את החלק היחסי של הוותק
בקיבו הראשו ,המתאי $לחלק היחסי של דמי העזיבה ששולמו בידי הקיבו הראשו,
ביחס לסכו $המלא שהיה עליו לשל.$

.3

הקיצבה לה זכאי החבר ,מהקיבו הראשו ,תשול $בשלו לקיבו הקולט .עזב החבר את
הקיבו הקולט תשול $הקיצבה לעוזב ,בידי כל קיבו ,בהתא $לזכויות שנצברו באותו
באותו קיבו.

.4

אי בהנחיות התנועה האלה כדי למנוע מהחבר או מהקיבו הקולט ,לתבוע מהקיבו
הראשו את תשלו $מלוא דמי העזיבה ותשלומי הקיצבה לה $זכאי החבר בשל עזיבתו את
הקיבו הראשו.

תארי -תחולה 18.3.1994
עודכ בנובמבר 1999
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