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 כללי  .1

שיכון תעסוק באכלוס הדירות ובדאגה למציאת פתרונות  וועדת: שיכון וועדתדי יע .א

שיכון לא תעסוק בענייני התחזוקה של  וועדתשיכון לסוגי האוכלוסייה השונים )

  הדירות(.

 כפיפויות .ב

 שיכון  וועדתתפקיד  .ג

 תכנון לטווח ארוך של השיכון, הבינוי והשיפוץ  .1

 שיבוץ דיירים לדירות קבע, דירות מעבר ודירות צעירים .2

 קביעת סטנדרט דיור במעגן מיכאל .3

 

התקציב השנתי מאושר  ע"י  שיכון. וועדת, נמצא בידי לשיכון ציב הבנייה: תק תקציב .ד

 הנהלת הרתב"ש.

 :שיכון וועדתהרכב  .ה

-מנהל חברתי ו מנהל הרתב"שנציגי ציבור,   9 מרכזי הוועדה, 2 ולהוועדה תכל

  איש. 14, סה"כ מתאם שיכון

  הוועדה תשאף לכלול את כל מגוון שכבות הגיל על מנת לתת נציגות לכלל הציבור.

ז יוצא יישאר בוועדה לתקופה של חודשיים מיום ההחלפה.   מרֵכ

תכנון ]מזמו"ר  ועדתחבר קבוע בו ויהישיכון  וועדת ימרכז: ּות בוועדות משיקותחבר .ו

 והנהלת רתב"ש [13.09.1993- 1845, עלון מס' 3036מס' 

אם הוועדה מבקשת לשנות נוהל כלשהו בתקנון, עליה להביא את :  וי התקנוןשינ .ז

 השינוי להחלטת האספה.

לפי  וממלא את חובת עבודת בתנאי והוא חבר יהיה זכאי למעבר דירה )קבע או מעבר( .ח

 מש"א. הנחיות

 
 הגדרת סוגי השיכון  .2

 סוגי שיכון:  3בוץ קיימים בקי  .א

 . ולצעירים עד כניסתם לשיכון מעבר מגוון הדירות הקיים לבנים - צעיריםיכון ש .א

 .שאינה דירת קבע דירהכל   -מעברשיכון   .ב

אשר סוכם עם הדייר שהיא דירת כל דירה, לא בהכרח חדשה,  -שיכון קבע  .ג

 הקבע שלו.
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עמוד בקשר מתמיד עם המוסדות הכלכליים ע"מ לווסת את כמות הדירות יכון תש וועדת  .ב

 וסוגיהן אשר יידרשו לצורך שיכון משפחות/יחידים בדירות המתאימות לסטנדרט. 

 

 

   שיכון קבע .3

 הקדמה

 .כל חישובי הזכאות מתייחסים למצב הקיים ביום הדיון עצמו 

 קבע דירות שיבוץ שעניינו  לדיון קוורום .א

היא הגוף המוסמך לשבץ חברים לדירות קבע. בישיבות הדנות בשיבוץ דירות הקבע, שיכון  וועדת

 וועדתמכלל חברי הוועדה ולכלול מזכיר. חבר  75%על הפורום המחליט להיות בקוורום של 

, שיכון שהוא קרוב משפחה )סב/סבתא, אב/אם, אח/אחות, בן/בת, דוד/דודה, בן דוד/בת דודה

 יהיה מנוע מלהשתתף בישיבת השיבוץ. -ת המועמדים לשיבוץ ( של מי שנכלל ברשימגיס/ה

 

 קבע דירת הגדרת .ב

 שיכון כי תשמש את החבר באופן קבוע.  ועדתדירת קבע הינה דירה אשר הוסכם בין החבר לו

 .האחרונות שניםה 8-או חודשה בהגדרת דירת קבע חדשה: דירה שנבנתה  .1

 :  הבהרות

 100 סטנדרט" ב דירה בהכרח אינה קבע דירת" 

 ולהיפך קבע כדירת בעבר ששימשה דירה מעבר כדירת יקבל שחבר אפשרות קיימת. 

 

 קבע לדירות מעבר כללי .ג

, למעט במקרים של מחודשתחבר יעבור פעם אחת בחייו לדירת קבע חדשה או לדירה  .1

 בהמשך(.' טטשיכון )ראה סעיף  וועדתשיקול דעת 

אלי י/משפחה אשר מקבל בפעם הראשונה שיכון קבע שאינו חדש, יינתן תקציב רליחיד .2

שיכון על בסיס מצב הדירה, הפונקציות  וועדתתקציב זה ייקבע על ידי מרכזי  .לשיפוץ

 והאביזרים שיש להתאים לדייר החדש.

  קבע לדירת זכאות .ד

 כל חבר הגר בדירת מעבר.  .1

לעבור לדירת  במסגרת שיקול דעת הועדהד זכאי להתמודכל חבר הגר בדירת קבע  .2

  .קבע אחרת

 קבע לשיכון זכאות חישוב .ה

 .נקודה לכל שנת ותק, כפי שמוגדר בתקנון הותק של מעגן מיכאל .1

יקבלו נקודה לכל  כבן משק, כמו חברות נוער וכו'( במעגן מיכאל)כולל מי שהתחנך בני המשק  .2

סדיר בצבא )כגון שס"ן ושרות קד"צ( ו/או שירות סדיר בצבא, לרבות שירות הקשור בשרות שנת 

 1ה.1ה.ובתנאי שנקודת זיכוי זו אינה נכללת בחישוב הוותק לפי סעיף  שירות לאומי

שלא שרתו בצבא ועבדו '( וכו נוער חברות כמו, משק כבן במעגן מיכאל שהתחנך מי כולל) המשק בני
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שנים  שלוששנתיים לבנות,  – ברצףסדיר של בני כיתתם בקיבוץ במשך כל תקופת השירות ה

עבור כל שנת עבודה, ובתנאי שנקודת זיכוי זו אינה  נקודת זכאות לשיכון יקבלו - לבנים

 .1ה.1ה.נכללת בחישוב הוותק לפי סעיף 

ם, כפי פי אחד מבני הזוג שלו הוותק הגבוה מבין שניה-ותק של משפחה ייקבע על .3

 .2.ה2.ה-ו 1ה.1ה.שחושב ע"פ סעיפים 

 

  קבע לדירות תור .ו

 )יחידים/משפחות( אשר עומדים בכל התנאים הבאים: חבריםהתור לדירות קבע יכלול רק  .1

 שנות חברות. 5חות יחיד/משפחה )אחד מבני הזוג( שיש לו לפ .א

 יחיד/משפחה )אחד מבני הזוג(שלא קיבלו בעבר דירת קבע. .ב

שאר בתור והשני יבמקרה של זוג שנפרד לפני קבלת דירת קבע, אחד מבני הזוג י .ג

שנים לכניסה לתור החל מיום בו יצא מדירת המעבר המשותפת. )הערה:  5ימתין 

שנים עד לכניסה  5ין שאר בתור ומי ימתיבני הזוג אחראים להחליט מי מהם י

 .(מחודשת לתור

  .)עפ"י תקנון ותק(  שנות ותק ומעלה 18ללא ילדים שיש להם  זוגיחיד / .ד

מיקום המועמדים בתוך התור יהיה על פי מספר נקודות הזכאות לשיכון של הוותיק מבין בני הזוג  .2

 ' לעיל(.ההה )כמוגדר בסעיף

 בין מועמדים בעלי אותו מספר נקודות זכאות מספר הילדים יכריע. .3

 הגרהבוגר  בין מועמדים בעלי אותו מספר נקודות זכאות ואותו מספר ילדים, גיל הילד .4

 בבית.

 ומחודשות חדשות קבע לדירות שיבוץ .ז

' לעיל( עד ווזכאים על פי התור )כמוגדר בסעיף שיכון יפנו אל המועמדים ה וועדתמרכזי  .1

 אשר ימצאו דיירים לכל הדירות.

שיכון זכאית לשבץ על פי הקריטריונים לשיקול  וועדת ,בכל שיבוץ של דירות קבע חדשות .2

  .מכלל הדירות המוצעות %10למטה(  עד  טטדעת )כמוגדר בסעיף 

 במידה ונעשה שיבוץ למספר דירות קבע חדשות בו זמנית: .3

 .שיכון תקבע מי הם הדיירים וועדת .א

 .שיבוץ הדיירים לדירות יתבצע בהגרלה .ב

  חדשות שאינן קבע דירות שיבוץ .ח

 פורסם לפחות שבועיים ימים לפני מועד הדיון.ת הדירה לשיקול דעת הועדה .1
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קריטריונים הועדה על פי הושיקול דעת לירת הדייר תיעשה מבין הדיירים אשר פנו בח .2

 .' למטה(טט)כמוגדר בסעיף 

 

 

 

 ועדהשל הו דעת לשיקול  קריטריונים .ט

לעיל(  זכאי להשתתף במכרז לדירות  'דדד כל חבר אשר יש לו זכאות לדירת קבע )כמוגדר בסעיף

 שיכון. וועדתדעת של הקבע במסגרת שיקול 

 

הקריטריונים המוצגים מטה, הינם בעלי משקל גבוה בדיון שעניינו בחירת הדייר הזוכה במכרז 

גשו למכרז, את המועמד אשר עוצמתם של ישנלדירת קבע. הוועדה תבחר מבין המועמדים 

 קריטריונים אלו בהתאמה לסיבות בקשתו היא החזקה ביותר.

 

במידה ולפונה סיבות נוספות אשר אינן מפורטות כחלק מקריטריונים אלו, משקלן בשיקול דעת 

ותר , יקבל נקודות זכות רבות י)הבהרה: חבר העונה על הקריטריונים מטה יהיה נמוך יותר הוועדה

 :חבר שאינו עומד בקריטריונים אלה(פני על  ,מכרזב לקבל את הדירה שהועמדה

 

שנים בדירת קבע בקומה שניה זכאי לגשת למכרזים לדירות  15-ממתגורר למעלה חבר ה .1

 .קבע שאינן חדשות

 .חמש שניםמ למעלהפרודים שעזבו את דירת הקבע שלהם וגרים בדירת מעבר  .2

 מנהל/ת החברתי או מנהל תחום הפרט.על ידי ה פניות מסיבות שונות המגובות .3

 .בריאותמנהל/ת אשכול ה פניות בנושאי בריאות המגובות על ידי  .4

  .נמצא להם פתרון בדירת הקבע הנוכחית שלהם השתנה וטרםמצבם המשפחתי שחברים  .5

 שנות ותק. 18אין להם עדיין שנות חברות ו בעלי וותק של חמשיחיד/משפחה ללא ילדים  .6

' וו)כמוגדר בסעיף ואילך מקום העשירי החל מהפחה הנמצאים בתור לשיכון יחיד/מש .7

 .לעיל(

 פרסום .י

כוונתה לשבץ לדירת קבע שבועיים ימים לפחות לפני הדיון  בעתשיכון תפרסם  וועדת .1

 בשיבוץ.

ון ולאחר שהדיירים אשר שיכון תפרסם את תוצאות השיבוץ לדירות בתום הדי וועדת .2

 נבחרו אישרו את המעבר לדירה ששובצו אליה.

 שונות .יא

 דירת הקבע למשפחה/יחיד היוצאים מהקיבוץ תישמר להם במקרים הבאים: .1

יציאה לשליחות באישור הקיבוץ. החבר/משפחה יחזרו לדירתם עם חזרתם  .א

 לקיבוץ.
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לדירתם עם  חופשה מיוחדת, עד שלוש שנים מיום היציאה. החבר/משפחה יחזרו .ב

 חזרתם לקיבוץ.

ודירתם נמצאת בשימוש של , : במידה והמשפחה חזרה לפני המועד המתוכנןהערה
הם יחזרו לדירתם במועד מוקדם ככל  .דיירים אחרים, יקבלו המשפחה/יחיד דירה זמנית

 .שיכון ולכל המאוחר במועד המתוכנן מראש וועדתהניתן על פי שיקול 
 

קבע עקב הפרידה וגר בדירת מעבר יקבל זכות ראשונה לחזור פרוד/ה אשר עזב את דירת ה .2

בן/בת זוגו לשעבר פינה את הדירה )למשל עקב עזיבת ו במידה לו, שהוקצתהלדירת הקבע 

הקיבוץ או מעבר למגורים בדירת הקבע של חבר/ה אחר(.הזכות הנ"ל לדירת הקבע ממנה 

 :התפנה תינתן לפרוד/ה לפי התנאים הבאים

לא קיבל דירת את דירת הקבע פינה אשר הפרוד/ה של  (לשעבר)גו בן/בת זוו היה .א

)לדוגמא  קבע אחרת, יקבל הפרוד/ה את הזכות לשוב לדירתו הקודמת באופן מיידי

 .עבר לגור בדירת חבר/ה אחר(שבמקרה 

הפרוד שפינה את דירת הקבע המשותפת קיבל של  (לשעבר)ובן/בת זוגו  היה .ב

, יקבל )לדוגמא אם ניגש וזכה במכרז לדירת קבע אחרת( במקומה דירת קבע אחרת

שנים מיום שעזב את  5הפרוד/ה את הזכות לשוב לדירתו הקודמת רק אם חלפו 

 .ורק אם אף חבר אחר לא קיבל אותה כדירת הקבע שלו הדירה

שנים, דירת הקבע שפינה בן/בת הזוג של הפרוד תצא  5אם לא חלפו  -הבהרה 

 למכרז.

על הבית לאחר שהושקעו בו מעל לעשר  ווויתר, אך ה ששובצו לבית קבעיחיד או משפח .3

 . םשעות תכנון, עלות כל שעות התכנון יהיו על חשבונ
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 מעבר שיבוץ דירות .4

 הקדמה

  הקיים בזמן הדיון עצמו.המשפחתי/אישי כל חישובי הזכאות מתייחסים למצב 

 תהליך שיבוץ דירות מעבר נעשה על פי השלבים הבאים: 

 .מועמדים כמספר הדירות הפנויות לשיבוץדיירים מקרב ה בחירת .1

 .דיירים לפי רמות הדירות בסבבה הקבצת .2

 .שיבוץ המועמדים לדירות .3

 

 לשיכון מעבר זכאותא.  .1

שנת ותק, כפי שמוגדר נקודה לכל  :חושב באופן הבאתלשיכון מעבר  זכאות

 בתקנון הותק של מעגן מיכאל.

מותאם  ככזה שאינובבית מעבר המוגדר  ונמצאים קבע לבית שמשובצים חברים  .2

 .בזמן הבנייה/שיפוץ אחר מעבר לבית לעבור זכאים יהיו לאעבורם, 

 יקבלו נקודה כבן משק, כמו חברות נוער וכו'( במעגן מיכאל)כולל מי שהתחנך בני המשק  .3

ושרות  שירות סדיר בצבא, לרבות שירות הקשור בשרות סדיר בצבא )כגון שס"ןלכל שנת 

תקופת  י, לרבות אלו שלא שרתו בצבא ועבדו בקיבוץ במשך כלו/או שירות לאומקד"צ( 

שנים לבנים, שנתיים לבנות, ובתנאי שלוש  – ברצףהשירות הסדיר של בני כיתתם 

מתאריך  11/2012עדכון קלפי ) 1סעיף  נכללת בחישוב הוותק לפישנקודת זיכוי זו אינה 

16/11/2012). 

 

כפי  בני הזוג הוותק של מביןהגבוה תק והו פי-ותק של משפחה ייקבע על .1

 .2-ו 1שחושב בסעיפים 

מוסיפים נקודות זכאות, מרגע שנולדים ועד שמקבלים חדר משל ילדים  .2

 לפי הכללים הבאים*:עצמם, 

 נקודה 1 – שגר ביותר מדירה אחתילד עד גיל שנתיים  .א

 נקודות 1.5 – דירת מגוריו היחידהילד עד גיל שנתיים שזו  .ב

 נקודות 1.5 – שגר ביותר מדירה אחתגיל שנתיים  ילד מעל .ג

 נקודות 2 – שזו דירת מגוריו היחידהילד מעל גיל שנתיים  .ד

 נקודות 2.5 - שגר ביותר מדירה אחת 12ילד מעל גיל  .ה

 נקודות 3 - שזו דירת מגוריו היחידה 12ילד מעל גיל  .ו

 תשל הילד נמצא דירת המגורים הנוספת* הבהרה: אין חשיבות אם 

 .ול צהוץ או מחובקיב

 

 מעברהדירות סווג  .ב

דירות המעבר במעגן מיכאל מתחלקות למספר רמות )בסוגריים השכונות בהן 

 נמצאות הדירות באותה הרמה( :

נעורים, בטונדה פיקא, )חיילים, במב"חים, דירה קטנה ללא חדר שינה  .1

 .אולפן(
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 .(כרמל, קליטה)טוסטרים,  דירה בינונית ללא חדר שינה .2

 .(פייגין, כדורסל דר שינה אחד )קומותיים, בית זיווה,חדירה עם  .3

 .(קומותיים חדרי שינה )סטודנטים, כדורסל, 1.5דירה עם  .4

 .)קרוואנים( שני חדרי שינהדירה זמנית עם  .5

 .(ברבורשני חדרי שינה )מוזיאון, תקווה, טווס, דירה עם  .6

 .(, שלדג)טווס, ברבור חדרי שינה שלושהדירה עם  .7

 .חדרי שינה ומעלה )טווס, ברבור(דירה  עם ארבעה  .8

 

 מעברהמעבר בין דירות כללי  .ג

 .ועד היותו זכאי לדירה שנים 11הגדרה: ילד מתבגר הינו ילד אשר מלאו לו 

 

 לדירה אחרת באותה הרמה.אין מעבר של דיירים   .1

הדירה האחרונה  .לפי תור הוותקשיכון תשבץ את הדירות באותה רמה  ועדתו .2

 :רות תשובץ לפי הקריטריונים הבאים לפי חוזקת הסעיפיםשנשארת מאותו מקבץ די

 

 לשיכון זכאותיתבצע על פי תור  יותר הגבוה רמהמעבר ל ,4עד  1 ברמות .3

 .'(דד)ראה סעיף  מעבר

 שנתיים.: דירה לצעירים יחידים/ זוגות ומשפחות עם ילד עד גיל  4 ברמה .4

 בהם אין פתרון אחר לצרכי השיכון.יעשה במקרים  5רמה מעבר ל .5

 הוא 6-8תנאי למעבר לדירות ברמה  .6

של צבירת ותק מאז החזרה האחרונה לקיבוץ שנות  4מינימום של  .א

 (3ה.3ה. )החישוב כמו בסעיף תק הגבוה במשפחהובעל הו

 :(7.64ב.8ב.)בנוסף לתנאי  6דירות ברמה מעבר ל תנאי .7

 .5-1רמות בהגרים  יםשני ילד אחד אומשפחה עם  .א

 אחד משני בני זוג(או  )יחיד  לפחות שנות ותק 10 עם  37גיל מעל  .ב

 :( 64.ג8ב.)בנוסף לתנאי  7דירות ברמה מעבר לתנאי  .8

יש קדימות לבחור  6-1 רמותבהגרים ילדים ומעלה  3משפחה עם  .א

 .לפני משפחה 

 ילדים ומעלה אשר לפחות אחד מהם מתבגר 2משפחה עם  .ב

ילדים )ללא ילד מתבגר( רק במקרה שבו אין בתור  2-1משפחה עם  .ג

 (6) בסעיף זה ,ב' א'משפחות העונות על קריטריונים 

 (4)בנוסף לתנאי ג. 8ר לדירות ברמה תנאי מעב .9

 ילדים אשר לפחות שניים מהם מתבגרים 3משפחה עם  .א

 ילדים אשר לפחות אחד מהם מתבגר 4משפחה עם  .ב

 ילדים ומעלה 5משפחה עם  .ג

( וזאת 6)סעיף  7משפחה העונה על התנאים למעבר לדירות ברמה  .ד

רק במקרים בהם לא נמצאים בתור משפחות העונות על קריטריונים 

 (.7בסעיף זה ) 1-3

 

 מעבר דירותל זכאותתור  .ד

 .התור כולל רק משפחות אשר זכאיות לעבור דירה על פי ההגדרה בסעיף ג .1
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, למעט מקרים, שיפורטו בהמשך, ת מעבר ייעשה על פי תורושיבוץ של דיר .2

 שיכון רשאית לשבץ על פי שיקול דעתה. וועדתבהם 

שיכון מעבר )על פי להזכאות מספר נקודות המיקום בתור נקבע על פי  .3

 (.'א0סעיף ההגדרה ב

רק  תורנסו ליכלדירה חלופית,  ם/פרודים אשר עוזבים את דירתםגרושי .4

 דירה חלופית.ל עברושבו  המועדשנתיים מלאחר 

 

 נוהל בחירת המועמדים לדירות מעבר .ה

 תודירמספר  שנהבכל תקצה  ,בוץמוסדות הקי הנחייתפי , על שיכון וועדת .1

לנקלטים דירה  הקצותתשאף לה ועדהו. נקלטים ותלטובת משפחמעבר 

 משפחה.מספר הנפשות בלשמתאימה 

 1-4 רמותבלדירות  למעבר מועמדים בחירת .2

 צעירים.  וועדתיבוצע באחריות מתאם השיכון ומרכזי  .א

ון יבוצע על פי כללי תקנון זה וכללי תקנון שיבוץ צעירים )תקנ .ב

 צעירים( וועדתבאחריות 

 על ידי מתאם השיכון. ישובצוצעירים  וועדתאינם באחריות ש םדיירי .ג

 וועדתלהכרעת מרכזי ערעור על השיבוץ יובא אלה בלבד, במקרים 

 שיכון.

  5-8 רמותבלדירות  למעבר מועמדים בחירת .3

מספר הדירות בסבב שיבוץ הוא סה"כ הדירות שמשבצים אליהן,  .א

 רות שמתפנות במהלך הסבב.כולל שיבוץ לדי

מספר המועמדים )יחידים או משפחות( שיכללו בסבב שווה למספר  .ב

 הדירות לשיבוץ.

לקבוע מועמד אחד )יחיד או שיכון הזכות  וועדתלבכל סבב שיבוץ,  .ג

 ה.לפי שיקול דעתמסך המועמדים  %15עד  אומשפחה( 

העומדים בקריטריונים הפעלת שיקול דעת אפשרית רק במקרים  .ד

 '(וועלת שיקול דעת )על פי ההגדרה בסעיף להפ

פי   -על) ותלפי הסדר בתור הזכאשאר המועמדים בסבב יכללו  .ה

 (.'דדסעיף ההגדרה ב

 על זכותו יוצע המקום לבא אחריו בתור. יוותר מועמדו במידה

במידה ונשארו דירות לשיבוץ על פי תור אך לא נותרו מועמדים בתור  .ו

שיכון תחליט על פי שיקול דעתה  וועדת)על פי ההגדרה בסעיף ד( 

  .כיצד לשבץ את הדירות

 

 (.ג3ה..ג3ה.)סעיף  קריטריונים להפעלת שיקול דעת .ו

 וועדתייקבעו על ידי  1-4 רמותדירות בל לבחירת מועמדיםקריטריונים  .1

 ומתאם השיכון. צעירים

 רמותדירות בל בבחירת מועמדיםשיכון רשאית להפעיל שיקול דעת  וועדת .2

 קריטריונים הבאים:מה באחד או יותרעומדים רק אם הדיירים  5-7

 5-1 רמותב הגרה ילד אחד או יותרמשפחה עם  .א

 6-1 רמותהגרה ב או יותרילדים  3משפחה עם  .ב
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 מתקדם בהריון חה כאשר האם במשפ .ג

 בריאות וועדתעל ידי  שנתמךבריאות  תייפתרון לבענדרש  .ד

 פתרון לבעיה חברתית לפי בקשת המזכירותנדרש  .ה

מעוניין לעבור לדירת  שנים 3גר בקומה שניה מעל שבמקרה בו דייר  .ו

 קרקע באותה הרמה

שיכון החליטה כי הוא מצדיק הפעלת  עדתווכל קריטריון אחר שו .ז

 חבריה מכל %50 מעלשל  ברוב שיקול דעת

הפעלת שיקול שיקול דעת יילקח בחשבון ב לשיבוץ על פי של מועמדסירוב  .3

  דעת בעתיד.

 

 לדירות  מועמדיםה שיבוץ .ז

 צעירים. וועדתשיקולי  ישובצו המועמדים לפי 1 רמהבדירות ב .1

למעט (דדהדירות לפי התור )סעיף  אתהמועמדים יבחרו  8-2 ברמהבדירות  .2

 מקרים של שיקול דעת

 

 

 לדירות מעבר שיבוץפרסום תוצאות  .ח

 .יפורסמו לציבור לפני ביצוע השיבוץ ואחריו 3-7כל דירות המעבר ברמות  .1

 

 

 ט. זכאות לדיור של "בנים תלויים בהוריהם"

באחריות יו"ר הקרן בן קיבוץ אשר הוגדר כ"בן תלוי בהוריו", ויחד עם הוריו חתם על ההסכם )

 לבנים תלויים בקיבוץ(, זכאי למגורים הולמים למשך כל ימי חייו. 

הקיבוץ יעמיד לרשות הבן למגוריו ואם הבן התלוי בהוריו מתגורר בקיבוץ, בהתאם להסכם, 

 בקיבוץ דירה המתאימה לצרכיו, בהתאם לגילו לאריכות ימיו. 

קל בהתייעצות עם הגורמים המטפלים בקשה של מי שמוגדר במעמד זה למעבר דירה, תיש

 בבן/בת והוריהם. 

 

 

 החלפת דירות קבע  .5

 זכאי להשתתף: מי שגר בדירת קבע. הפנייה תיעשה דרך מרכזי הוועדה.  .א

ההחלטה על החלפת דירות, שהתקבלה על דעת שני הצדדים המתחלפים, צריכה לקבל  .ב

 שיכון.  וועדתאת אישור 

 חשבון המתחלפים. כל העלות הנובעת מההחלפה תהיה על  .ג

ההחלטה על ההחלפה תפורסם לכלל הציבור בכל אמצעי התקשורת, כנהוג במכרזים  .ד

 לדירות קבע, על מנת לאפשר ערעור. 

על מנת לבצע את ההחלפה בין הדירות יוקצה קרוואן, בהתאם לזמינות ועל פי סדר  .ה

  .שיכון וועדתהעדיפויות של מרכזי 
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ר ועדת שיכון(, אין ולא תהיה לקיבוץ כל אחריות, בכפוף לסעיף ב' הנ"ל )צורך באישו  .ו

 ישירה או עקיפה, הנגזרת מהסכמת משפחות בדבר החלפת דירות קבע.

 

 דר לילד מתבגר ח .6

 עד אשר יוחלט אחרת, מספר חדרי ילדים בבית לא יעלה על שלושה.  .א

 אינו חל על דיירי שכונת "השחף" והבנייה בהקשר לילד מתבגרכל הנאמר בסעיף  .ב

 . או דירות אשר שופצו לדירות קבע אחריההבאה 

בכפוף  - 11שפחות עם שלושה ילדים בבית, יוסיפו חדר כשהילד השני מגיע לגיל מ .ג

 הדירה. ולפי מגבלות שטח, לאפשרויות הכלכליות של המשק באותו זמן

בכפוף  - 10אם הילד השני והשלישי הם לא מאותו מין, תוקדם הוספת החדר לגיל  .ד

 ליות של המשק באותו זמן. לאפשרויות הכלכ

זכאותו לפני שלוש שנים  עומדהבוגר הילד ר שאכ ,זכאותויש  במידה חדר  יוסףלא  .ה

  .לדירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


