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 חשוב עדכון
 

 נוהל הקבלה לחברות בגבעון החדשה למועמדים חיצוניים ובני חברים 
 

 6666/14ועדת קליטה מבקשת להביא לידיעת החברים כי בעקבות החלטת בג"צ 

הנהלים  לישובים קהילתיים.הודיעה ההסתדרות הציונית על נהלי קבלה חדשים 

פיו בכל -, ויש לפעול עלחלים הן על מועמדים חיצוניים והן על בני/בנות חברים

 הקשור להעברת זכויות בנכס בישוב )מכירת בית(.

 

  -להלן עיקרי השינויים  

 ועדת היכרות

פקידה להתרשם מהמועמדים, תש עדת היכרותולומשנה את מעמדה ועדת הקליטה 

להפנותם למבחני התאמה במכון לאבחון חברתי ולהעביר את התרשמותה ואת 

 התאמה לוועדת קבלה אזורית.תוצאות מבחני ה

 ועדת קבלה אזורית 

קבלה או אי קבלה של מועמדים   בדבר להחליט  מוסמכתהיא ה וועדת ההיכרות

 מנציגי התנועה המיישבת,וועדה זו מורכבת .ברים()כולל בני/בנות חבישוב  לחברות

ות היכרוועדת  המועצה האזוריתהחטיבה להתיישבות,  – ההסתדרות הציונית

  ישובית.

 משמעות השינויים

, תאשר העברת זכויות בנכסים בישוב ההסתדרות הציונית )שהיא בעלת הקרקע(

רק לקונים שהשלימו את הליך קבלתם לחברות.  הסכמי העברת זכויות, תחתום על

חתימה על הסכם מכירת נכס בישוב לפני שהקונים השלימו את הליכי הקבלה 

 . עלולה לגרום לסיבוכים משפטיים

)מפורסמים באתר הישוב, בדף  מוזמנים לעיין במסמכים הבאים החברים 

 :(שובי ובמזכירותיהפייסבוק הי

 (1והקצאת זכויות במגרש   )נספח א. הליך הקבלה 

 (2ב. בקשה להעברת זכות בר רשות במגרש למגורים ביהודה ושומרון )נספח 

(תשע"א 8ג. הקצאת מקרקעין והעברת זכויות במקרקעין בישוב קהילתי )תיקון 

 (3מתוך פקודת האגודות השיתופיות )נספח  2011

 (4ד. שאלון למועמדים להתיישבות  )נספח 

 (5רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש )נספח  ה. חוזה בר
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  –תרשים זרימה לתהליך הקליטה לחברות בגבעון החדשה 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1שלב 
פניה למזכירות הישוב בכתב ומילוי טפסים•

2שלב 
פגישה עם ועדת היכרות ישובית•

3שלב 
"אדם מילוא"מבחני התאמה במכון •

4שלב 
ועדת קבלה איזורית •



 

______________________________________________________________ 
 02 - 5361911, פקס. 02 – 5362022טל.  9090100ד.נ. צפון יהודה, מיקוד  –גבעון החדשה 

E - mail: M@Givonh.co.il 

 בס"ד
 גבעון החדשה

 

 כפר שיתופי להתיישבות בע"מ
  570025627ח.פ 

 

 

 1נספח 

 



 

______________________________________________________________ 
 02 - 5361911, פקס. 02 – 5362022טל.  9090100ד.נ. צפון יהודה, מיקוד  –גבעון החדשה 

E - mail: M@Givonh.co.il 

 בס"ד
 גבעון החדשה

 

 כפר שיתופי להתיישבות בע"מ
  570025627ח.פ 

 

 

 2נספח 
 

 



 

______________________________________________________________ 
 02 - 5361911, פקס. 02 – 5362022טל.  9090100ד.נ. צפון יהודה, מיקוד  –גבעון החדשה 

E - mail: M@Givonh.co.il 

 בס"ד
 גבעון החדשה

 

 כפר שיתופי להתיישבות בע"מ
  570025627ח.פ 

 

 
 
 
 
 



 

______________________________________________________________ 
 02 - 5361911, פקס. 02 – 5362022טל.  9090100ד.נ. צפון יהודה, מיקוד  –גבעון החדשה 

E - mail: M@Givonh.co.il 

 בס"ד
 גבעון החדשה

 

 כפר שיתופי להתיישבות בע"מ
  570025627ח.פ 

 
 3נספח 
 

 הקצאת מקרקעין והעברת זכויות במקרקעין בישוב קבילתי
הקצאת מקרקעין לאדם לשם רכישת זכות במקרקעין ביישוב קהילתי שבו  (1) (א) .ב6

 פועלת ועדת קבלה, תיעשה לאחר קבלת אישורה של ועדת הקבלה;

העברה של זכות במקרקעין שהוקצו לאדם או של זכות במקרקעין  (2)
(, תיעשה לאחר שהמעביר 1כאמור בפסקה ) שהועברה לפי דין, ביישוב קהילתי

קיבל את אישורה של ועדת הקבלה בנוגע לנעבר; הוראות פסקה זו יחולו, 
 בשינויים המחויבים, גם על נעבר המעוניין להעביר את זכותו במקרקעין לאחר;

העברת זכות במקרקעין בירושה, בין על פי דין ובין על פי צוואה, ביישוב  (3)
(, אינה טעונה את אישורה של ועדת הקבלה; ואולם 1פסקה )קהילתי כאמור ב
( יחולו על יורש, בין על פי דין ובין על פי צוואה, המעוניין 2הוראות פסקה )

 להעביר את זכותו לאחר.

ועדת קבלה של יישוב קהילתי תורכב מחמישה חברים והם: שני נציגי  (1) )ב( 
תי מסונף אליה או חבר בה, ואם היישוב הקהילתי; נציג התנועה שהיישוב הקהיל

היישוב הקהילתי אינו מסונף לתנועה כאמור או חבר בה או אם התנועה ויתרה 
נציג נוסף של היישוב הקהילתי; נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל  –על נציגות 

או ההסתדרות הציונית העולמית; ונציג המועצה האזורית שבתחום שיפוטה 
 נמצא היישוב הקהילתי;

נציג המועצה האזורית בוועדת הקבלה יהיה ראש המועצה האזורית או סגנו,  (2)
או עובד המועצה שימנה ראש המועצה, ובלבד שאינם תושבי היישוב הקהילתי 

 והוא יהיה יושב הראש. –

סירבה ועדת הקבלה לקבל מועמד ליישוב הקהילתי, תמציא לו החלטה מנומקת  )ג( 
 בדבר סירובה.

יישוב הקהילתי רשאים להגיש השגה על החלטת ועדת הקבלה המועמד וה )ד( 
 לוועדת ההשגות.

ועדת ההשגות תורכב מחמישה חברים שימנה שר הבינוי והשיכון, והם: איש  )ה( 
ציבור בעל השכלה בתחומי המשפט, העבודה הסוציאלית או מדעי ההתנהגות לפי המלצת שר 

והוא יהיה יושב הראש; רשם האגודות השיתופיות או סגנו; עובד רשות מקרקעי  –המשפטים 
ישראל; עובד משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי המלצת שר הרווחה והשירותים 

 החברתיים; ועובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר.

עדת הקבלה, לאשרה, להחזיר את ועדת ההשגות רשאית לבטל את החלטת ו )ו( 
 הנושא לדיון מחודש בוועדת הקבלה או לקבל החלטה אחרת במקומה.

ועדת ההשגות תקבע את סדרי עבודתה, ותפרסמם באתרי האינטרנט של משרד  )ז( 
 הבינוי והשיכון ושל משרד המשפטים.

 

ועדת קבלה רשאית לסרב לקבל מועמד ליישוב הקהילתי בהתבסס על אחד או  (א) .ג6
 :יותר משיקולים אלה בלבד

 המועמד הוא קטין; (1)

המועמד נעדר יכולת כלכלית להקים בית ביישוב הקהילתי בתוך פרק זמן  (2)
 הקבוע בהסכם הקצאת המקרקעין;

 תי;אין למועמד כוונה לקבוע את מרכז חייו ביישוב הקהיל (3)

המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילה; החלטת ועדת קבלה לסרב לקבל  (4)
מועמד בשל שיקול זה, תהיה על סמך חוות דעת מקצועית של מי שהתמחותו 

 באבחון התאמה כאמור;

 תרבותי של היישוב הקהילתי, -חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי (5)

הקצאת מקרקעין 
והעברת זכות 

ביישוב במקרקעין 
 קהילתי

( 8)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 שיקולי ועדת הקבלה
( 8)תיקון מס' 

 2011-תשע"א
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 ע במרקם זה;שיש יסוד להניח כי יהיה בו כדי לפגו

מאפיינים ייחודיים של היישוב הקהילתי או תנאי קבלה הקבועים בתקנות  (6)
 האגודה, אם ישנם כאלה, ובלבד שקיבלו את אישור הרשם.

בשוקלה את השיקולים האמורים בסעיף קטן )א(, תיתן ועדת הקבלה את דעתה  )ב( 
 בו.לגודל היישוב הקהילתי, לוותקו, לחוסרו ולאופי האוכלוסייה 

ועדת הקבלה לא תסרב לקבל מועמד מטעמי גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד  )ג( 
 פוליטית.-אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית

 

ג, כדי לחייב הקצאת מקרקעין לאדם שוועדת 6-ב ו6אין באמור בהוראות סעיפים  .ד6
 את מועמדותו. הקבלה אישרה

 
  

 שמירת סמכות
( 8)תיקון מס' 

 2011-תשע"א
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