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 קליטת בניםקש"ב והסדר ל הסדר 

 משואות יצחק
 

 אמבו .1

לחברות  חשיבות רבה בקיום תהליך קליטה של בני משק )כהגדרתם להלן(רואה  משואות יצחקמושב 
 . המושב טבעי ומבורך לצמיחתו הרב דורית של  ,חשובתהליך שק מבני הבהשתלבות במושב ו

מושב של  והמשקית הדתית, הקהילתית ,יתחברתה תותפתחהלהמשך טבעי  הינה בני המשקקליטת 
 בנותיהם/בניהםלמגורי  , חברי המושב,טבעי של ההוריםהרצון מענה להיא אף נותנת ו, יצחק משואות

 .במושב

ום שירותם תהצעירים עד ללבני המשק מיטיבים  תנאים במסגרתו מפורטים ,בהתאמה, מוצע להלן הסדר
  .הצבאי

   הניתנים תנאיםה", במסגרתו מפורטים מסלול קש"ב רגילא להלן: "כמו כן, הסדר זה כולל פרק, שיקר
על מנת ו בגין הוריהם חברי המשקזאת , 30לבני משק המעוניינים להמשיך ולהתגורר במושב עד גיל 

בדבר   ,מושכלת החלטה תקבלצורך לשהות ו ת מעמיקה עם חיי הקהילה במושבוהיכרבני המשק לאפשר ל
מובהר כי תקופה זו אינה מהווה חלק מתהליך  אם לאו.  ,ליטה לחברות במושבלהתחיל בתהליך לקרצונם 

 מושב.חברות בקליטה ל

כאשר  ,מושבב לחברות קליטהלהתחיל בתהליך זה מאפשר לבני המשק, המעוניינים בכך, הסדר בנוסף, 
 מועמדים, השונים מתנאי הקליטה של לבני המשקתנאי קליטה במסגרת ההסדר להלן, מפורטים 

מועמדות "תיקרא להלן:ו )שלוש( שנים  3שתיארך עד  תקופה  למשך  ,וזאתשאינם בני משק  יצוניים,ח
  ."קש"ב

קבלה לתקופת מועמדות נוספת שתיקרא להלן: ל ,להצבעה בקלפילאחר התקופה הנ"ל, יועמדו בני המשק 
שיבקשו להתקבל  ,חיצונייםמועמדים תנאי המועמדות של בדומה ליהיו  השתנאי ,"לקליטה מועמדות"

בתום תקופת המועמדות יובאו בני המשק לאסיפה הכללית, שעל סדר יומה קבלתם . לחברות במושב
 החל במושב.הקליטה הסדר לובכפוף לחברות וזאת, בהתאם 

 כל הוראותיה חלות על בני שני המינים ללא הבחנה.ו בלבד החלטה זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות

 מטרות: .2

 המשק בנעשה במשק.ת בני מעורבו 2.1

 השתלבות בני המשק בחיי הקהילה, החל מסיום התיכון. 2.2

היכרות מעמיקה עם חיי הקהילה במושב ומתן שהות מספקת לבני המשק לקבל החלטה האם  2.3
 ברצונם לחיות חיי קבע במושב כחברים.

קליטה, על פי מתאימים להמעוניינים בכך ואשר נמצאו  המשק, קליטה לחברות של בני 2.4
ו/או בהתאם  החל בקיבוץ, על עדכוניו מעת לעתהקליטה  הסדרבהמפורטים ונים קריטריה

 .להוראות הסדר זה

 .המשק וענפי המשק למהלך קליטת בניחברי המשק רתימת  2.5

 התנהלות בהתאם להסדרים ולאמנה ערכית שיפורטו להלן. 2.6

 

 הגדרות .3

"אמנה 
 -ערכית

 חברתית"

ת והדרישות מבני המשק המעוניינים ב ואת הציפיומסמך המתאר את אורחות החיים במוש
 להסדר זה. כנספח א'להיות חלק מהקהילה, על עדכוניו מעת לעת. מצ"ב 

ושלפחות אחד מהוריו הינו חבר המושב )אשר התקבל  18גיל מי שגדל במושב לפחות עד  "בן משק"
 .מושבשנה( ו/או נפטר בהיותו חבר  18המשק לחברות בטרם מלאו לבן 

זוג של  ןב"
 " משקבן 

 לבן/בת משק . נשוישמי 
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 . משקשל בן  םחבר/ים, שהינו/הינם הורה/ "הורים"

 
 "המשק"

או 
 "המושב"

 .57-000497-8מ, מס' ישבות של הפועל המזרחי בע"ייצחק מושב שיתופי להתמשואות 

"ועדת 
 קליטה

 "וצעירים

"צוות  -המשנ ני צוותיתורכב מש הליכי הקליטה לחברות במושב אשרהאמונה על  ועדה 
  .הקליטה הסדרבלמפורט צעירים" ו"צוות קליטה"  בהתאם 

צוות "
  צעירים"

 לקליטהמועמדות ל להגשת הבקשהמסיום תיכון ועד  בני המשקהגוף המרכז ומלווה את 
דר הסאם ובכפוף להוראות התב ,והכל על ידי האסיפה הכללית, בקלפי)כהגדרתה להלן(

תקופת מועמדות משק גם במהלך י הבנ תלווה אלהסרת ספק, צוות צעירים י. הקליטה
 (.להלןה קש"ב )כהגדרת

"צוות 
 קליטה"

, הן של מועמדים חיצונים והן של הגוף המרכז ומנהל את תהליכי הקבלה לחברות במושב
 הסדרוהכל בהתאם ובכפוף להוראות ות לקליטה דממועהחל מהגשת הבקשה לבני משק 

  .הקליטה

"מסלול 
 קשב רגיל"

 להלן. 6תאם להוראות פרק ש"ב, בהמסלול ק

 מועמדות "
 קש"ב"

בגין הוריהם חברי המשק,  ה קליט מתנאימסלול קליטה במסגרתו נהנים בני המשק 
 בקש" מועמדות. תקופת )שאינם בני משק( מועמדים חיצוניםמתנאי הקליטה של  השונים

 פיפות להוראות הסדר זה.)שלוש( שנים, בהתאם ובכ 3 עד תהא 

 עמדות מו"
 "לקליטה

בתנאי מועמדות,  לקבלה למועמדות במושב,בקלפי החל ממועד אישור האסיפה הכללית 
ועד לקבלתו של המועמד לחברות במושב ו/או הקליטה  הסדרובהמושב תקנון כמפורט ב

 דחיית קבלתו לחברות על ידי האסיפה הכללית. 

"מועמד 
 חיצוני"

 ק.קיבוץ ואינו בן משלמועמדות במי שהתקבל 

הסדר "
 קליטה" 

על עדכוניו מעת , _____באסיפה הכללית ביום  אושר , אשר במושבהחל הקליטה  הסדר
 כל החלטה אחרת שתבוא במקומו.לעת, לרבות 

סיום "
 "תיכון

לא סיים שמשק  בשנה בה מסיים בן המשק לימודי בי"ס תיכון ובמקרה שמדובר בבן  31/8
 .ים בני שכבתושנה בה מסיימב 31/8-כון, הבי"ס תי

שנת "
 ביניים"

)שנים  12זו תהא לכל היותר ופה . תקצבאי תקופת הזמן בין סיום תיכון ועד לגיוס לשרות 
 חודשים.עשר( 

 רותי"ש
 "צבאי

 מודגש, כי רות לאומי. או שי , לרבות במסלול "הסדר" לבני ישיבותתקופת שירות צבאי
  .צבאי או לאומיבשירות המשק בהשתלבות בני רואה חשיבות  המושב

 מושב משואות יצחק, על עדכוניו מעת לעת. תקנון "תקנון ה"

 

 :םצעיריצוות   .4

אמונה על הליך הבמושב,  ועדת קליטה וצעיריםמהצוותים המרכיבים את אחד צוות צעירים הינו  4.1
 . מושבהקליטה לחברות ב

 הקליטה. בין היתר: הסדרב הינם כמפורט צעיריםאחריות וסמכויות צוות  4.2

 .מועמדות לקליטהבקשה ללהגשת ועד לווה את בני המשק מסיום תיכון יו הצוות ירכז 4.2.1

בין בני המשק שמירת קשר ויצירת מסגרת השתייכות משמעותית הצוות יהא אמון על  4.2.2
קשרים משפחתיים. , שלא על בסיס עם המושבקשר לבין החיים במושב ויפעל לחיזוק ה

 תיים, תרבותיים ואחרים. תעסוק אפיקיםבשל בני המשק ותוך שילובם 

 בכל הקשור למושב, לפניותיהםהצוות יהווה את הגוף שיתן לבני המשק מענה  4.2.3
 החלטותיו.למוסדותיו ול
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 ושירות צבאי שנת ביניים .5

לן, בכפוף לעמידתם להטבות המפורטות לה יהיו זכאים בני המשקוהשירות הצבאי, בשנת הביניים 
  .ומילוי הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות במושבשל המשק חברתית  -אמנה הערכיתבהוראות ה

לקבל שירותים רפואיים על פי נהלי קופ"ח הכללית בן המשק יהא זכאי  -שירותים רפואיים  5.1
, במשק כנהוג לטיפולי סל בריאות  בן המשק יהא זכאי ,מהמרפאה הממוקמת במשק. בנוסף לכך

נות שרות, והכל בהתאם לנהלי מנהלת לחיילים/בהניתנות  א הזכויותלומ לאחר ובכפוף למיצוי
 הבריאות של המשק. 

)עשרים וחמש( ימומן ע"י המשק, בכפוף ובהתאם לנהלי  25לבן משק עד גיל  יפול פסיכולוגיט 5.2
 מנהלת הבריאות של המשק.

: קטסטרופות כנהוג במשק )להלן יערוך ביטוח משלים וביטוחהמשק  :י בריאותביטוח 5.3
  , על חשבון המשק.ן המשק"( עבור בהביטוחים"

 : ביטוח לאומי 5.4

 יישא וישלם המשק את התשלומים לביטוח לאומי עבור בן המשק.  בשנת הביניים 5.4.1

ישולמו תשלומי הביטוח הלאומי ע"י המדינה. למען הסר ספק,  במהלך השירות הצבאי 5.4.2
חשבונו את תשלומי  משירות צבאי, ישלם בעצמו ועליובהר, כי בן משק, שקיבל פטור 

 יטוח הלאומי. הב

 . המשק כדין לבניהמענקים יוענקו : ת המוענקים ע"י המדינהמענק שחרור ומענק עבודה מועדפ 5.5

לימודי ללמוד את בני המשק : המשק מעודד התנדבותית לימודי חיזוק ביהדות/ שנת שרות 5.6
ליציאה  בני המשק מעודד את ,עקרונות המשק וכן במוסדות התואמים את רוח חיזוק ביהדות

' בבנספח כמפורט  1.9.2014להחלטת המזכירות מיום  בהתאם  הכל, .התנדבותית ירותת שלשנ
  .וכפי שיעודכן מעת לעת המצורף להסדר זה

תקופות השירות הצבאי  זכאי במהלךיהא  צבאיתקדם הלומד במסגרת עתודה בן משק  עתודאי: 5.7
לעיל ובלבד,  5.1 -5.2 המפורטים בסעיפיםקצרות( לכל התנאים וההטבות  )לרבות בתקופות

 )ארבעים ושמונה( חודשים. 48שתקופות אלו לא תעלנה במצטבר על 

 תקציבים: 5.8

, שקשל בן המ הורי בן המשק יהיו זכאים, בשנת הביניים ובזמן השרות הצבאי 5.8.1
, כפי שיהיו מוסדות המשקחלטות בור נסיעות, בהתאם להל"תקציב חייל" ולזיכוי ע

 מעת לעת. 

ל"חבילות חיילים"   םזכאי ויהישל בן המשק, הצבאי   בתקופת השירות בן משקהורי  5.8.2
 .כנהוג במשק

עלות מחירי תקציבי בשווי ההורים זכאים לתקציב חייל וזיכוי שרות לאומי בחו"ל:  5.8.3
  .לעת , כפי שיהא נהוג במשק מעתליםחבילות חיי

 

  לגיר מסלול קש"ב .6

מהווה חלק מהליך הקליטה  שאינו) רגיל למסלול קש"בבבקשה להצטרף  צעיריםפנו לוועדת בני משק שי
( יהיו זכאים דות קש"בממועל קבלההצטרפות להליך קליטה לחברות במושב ומ להבדיל לחברות במושב

  -שלושים( שנים) 30להם  עד למלאת וזאת,הבאים תנאים ל, 5לאמור בפרק בנוסף 

יהיו בני המשק במעמד של מועמדים לחברות  לאקש"ב רגיל במהלך תקופת מסלול   -כללי 6.1
 .()כהגדרות אלו לעיללקליטה לא במועמדות קש"ב ולא במועמדות  ,במושב

ועד  יהא רשאי צעיריםצתה של ועדת בהתאם להמל -סיום מסלול קש"ב על ידי ועד ההנהלה 6.2
עבור מי מבני המשק שבתקופת  הרגיללאלתר את מסלול הקש"ב להפסיק  בכל עת, ,להההנה

המסלול וזאת, במקרה בו הפר בן המשק התחייבות מהתחייבויותיו כלפי המשק, לרבות אלה 
סיבה או מכל  חברתית -זה או בשל התנהגות שלא בהתאם לאמנה הערכית בהסדרהקבועות 

 .אחרת

בל שירותים רפואיים על פי נהלי קופ"ח הכללית קלבן המשק יהא  זכאי  -שירותים רפואיים 6.3
טיפול שיניים במרפאת המשק, לבן המשק יהיה זכאי  ,מהמרפאה הממוקמת במשק. בנוסף לכך

ע"ח המשק בהתאם לנהלי מנהלת בריאות ומרפאת השיניים של המשק, ובתנאי שטיפולי 
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הצבאי של בן המשק  ים מתאריך סיום השרות)ארבעה( חודש 4 -לא יאוחר מ השיניים יתחילו
טיפול שתיקבע ע"י רופא השיניים במשק. לאחר מחזור ויימשכו ברצף, בהתאם לתוכנית ה

 טיפולים זה, כל טיפולי השיניים יהיו על חשבון בן המשק. 

 .לעיל 5.2כמפורט בסעיף   -טיפול פסיכולוגי 6.4

במשק )להלן: וביטוח קטסטרופות כנהוג  ערוך ביטוח משליםשק יהמ -ביטוחי בריאות 6.5
 "( עבור בן המשק  ובן המשק יחויב בעלות המלאה של הביטוחים הנ"ל.הביטוחים"

 בן המשק יישא בתשלומים  לביטוח לאומי.  -ביטוח לאומי 6.6

 . יןהמשק כד לבניהמענקים יוענקו  -ת המוענקים ע"י המדינהמענק שחרור ומענק עבודה מועדפ 6.7

 לעיל. 5.6בסעיף כמפורט  -התנדבותית הדות/ שנת שרותלימודי חיזוק בי 6.8

 -מגורים 6.9

במסגרת  שקמדיור נפרד ועצמאי בר ברגוהתיוכל ל בן המשק, צבאי לאחר סיום שירות  6.9.1
 30 עד גיל  וא שנים במצטבר)ארבע(  4 למשך , במעמד בר רשות,רגיל מסלול קש"ב

ולמתן  בכפוף למצאי הדירות הפנויות במושב ,וזאת מביניהם מוקדםה -( )שלושים
עדיפות לבני משק המצויים בהליך קליטה )בין בתקופת מועמדות קש"ב ובין אם 

 .בתקופת מועמדות לקליטה(

 ,וכן לעיל  כאמורהמצויים בהליך קליטה  מתן עדיפות לבני משקלבכפוף  6.9.1.1
לפי למגורים ם ו זכויותיהשטרם ניצל רגיל קש"ב לבני משק במסלול

באותם  בן המשק להמשיך להתגורר במשקיהא רשאי  -לעיל   6.9.1סעיף 
להלן( וזאת  6.9.7סעיף )למעט דמי הרשאה שישולמו כמפורט ב התנאים

קשתו בכתב ף לבבכפוו (30מגיל  ולא יותר) למשך שנה נוספת כל פעם
 .המשקמזכיר  אישור קבלת ו הלצתהמלוועדת צעירים, קבלת 

בן משק אשר יתגורר במשק במסגרת לעיל,  6.9.1בסעיף על אף האמור  6.9.1.2
רצופות כרווק ובסמוך לתום )ארבע( שנים  4, במשך רגיל קש"ב מסלול
חד שאי להמשיך ולהתגורר במשק, יא, יהיה רשנים יינשארבע( ) 4אותן 

עם בת זוגו, למשך שנתיים נוספות, אך בכל מקרה לא תעלה תקופת 
 שנים)שש(  6על סך כולל של רגיל  קש"ב מגוריו במשק במסגרת מסלול

בכפוף לבקשתו בכתב לוועדת צעירים, קבלת זאת . (30)ולא יותר מגיל 
 .המשקיר זכמ אישור קבלת ו הלצתהמ

ם קבל על עצמו כיבוד והתנהגות בהתאעל בן המשק המבקש לגור במקום, ל ,דתי כמשק 6.9.2
ה יחתום בן המשק על במסגרת הסכם ההרשאלאורחות החיים של המשק. 

   ., החלה במשקערכית-התחייבותו לנהוג בהתאם לאמנה החברתית

המוסמכות של  בכל הקשור למגורים במשק, יחולו על בני המשק החלטות רשויותיו 6.9.3
 שק, כפי שיהיו מעת לעת.המ

רום לקהילה בתאום עם ועדת צעירים, אשר תרכז את תגורר במשק לתעל בן המשק המ 6.9.4
 בהתאם לכישוריו ויכולותיו של בן המשק.   ,המשק והכלנושא תרומת בני 

, אשר צעיריםקבלת אישור ועדת  -תנאי למגורי משפחת בן משק נשוי על פי סעיף זה 6.9.5
  ים דתי.אורח חי על קיום ,היתרן בי ,יתבסס

הדירות הקיים צאי יהיה בהתאם למהוראות פרק זה, בהתאם ל למגורים מתן אפשרות  6.9.6
 / שרות לאומי צבאימו שירות יתוך מתן עדיפות לבני משק שסי, וצרכי המשקושיקולי 

 מגורים)זאת מבלי לגרוע ממתן עדיפות ל לבני משק המקיימים אורח חיים דתי ,וכן
ן בתקופת ביו בתקופת מועמדות קש"בבין  ליך קליטה,המצויים בה קמש בניל

למגורים  תיהםשטרם ניצלו זכויו וכן, לבני משק במסלול קש"ב רגיל מועמדות לקליטה
 .(לעיל 6.9.1סעיף  לפי 

חמישים ) 50%בשיעור של  יהיו בתשלום)ארבע( השנים הראשונות,  4לך במההמגורים  6.9.7
תקופת  שר לבן המשקשתאוככל  מגובה דמי ההרשאה המקובלים במשק.אחוזים( 

שא יבן המשק י, לעיל 6.9.1.1 -6.9.1.2סעיפים בהתאם להוראות  מגורים ארוכה יותר
בן  .ם כמקובל במשקמי הרשאה מלאידו/או המוארכת ב תקופת המגורים הנוספתב

. כמו כן, )אשר תשולם על ידי המושב( רנונההמשק ומשפחתו יהיו פטורים מתשלום א
  ת קהילה.אגרבן המשק בלבד יהא פטור מתשלום 
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, החלות במשק בזמן המגורים במשק על בן המשק )ומשפחתו( לשאת חלק בתורנויות 6.9.8
 מעת לעת.    וכפי שיידרש

  מענקי הורים 6.10

. ככל שרק חברי משקהורי בן משק  שני בגין היות  סעיף זה, יוענקומענקי הורים לפי  6.10.1
)חמישים  50%יוענקו לו )להורה החבר(  –אחד ההורים לבן משק, הינו חבר משק 

ענקים לפי סעיף זה, מוענקים המ -. להסרת ספקאחוזים( מהמענקים, כמפורט להלן
 להורים ולא לבן המשק, בשל ומכח היותם חברי המשק.

בהתאם  ,וזאת בן המשקשל הצבאי שירות העם סיום רים יוענק להו -"יודמענק צ" 6.10.2
מענק )להלן: "ת , מעת לעועד ההנהלה ובכפוף לתנאים ולסכומים, אשר יקבעו על ידי 

 שמונה)אלפיים ₪  2,800של ומד מענק ציוד על סך , ע31.7.2019ום נכון לי "(.ציוד
 (.שקלים חדשים מאות

)להלן: ועד ההנהלה על ידי  ו, מעת לעתשיוחלט עליכום סב  -"מענק לימודים ודיור" 6.10.3
 תשלומים )שלושה(3-"(. הסכום ישולם להורים חברי המשק בודיורמענק לימודים "
כל שנה שלאחר תום השירות הצבאי. נכון ליום בספטמבר חודש שווים, ב נתייםש

אלף  ארבעהו)עשרים  לשנה₪  24,050, מענק לימודים ודיור עומד על סך של 30.9.2018
מאה וחמישים  אלף ושניים םעישב)₪  72,150( ובסה"כ שקלים חדשיםשים וחמי

 (.שקלים חדשים

, במקצועות רגיל ת מסלול קש"ביציאה ללימודים של בן משק, בתקופ 6.10.3.1
הנדרשים למשק, יכול שתזכה את ההורים במענק נוסף, הכל בהתאם 

עד ההנהלה, ובכפוף להחלטות ועדת צעירים, משאבי אנוש ובאישור ו
 ן זה. ת בהתאם לתנאים, שייקבעו על ידם לעניילרבו

 תנאים כללים לקבלת המענקים: 6.10.3.2

בכפוף המענקים דלעיל יינתנו ע"י המשק להורים,  6.10.3.2.1
לחברות ההורים במשק, במועד המיועד לתשלום לכל 

 מענק, כמפורט לעיל.

ועד יהורים השוהים בחופשה מיוחדת, במועד המ 6.10.3.2.2
מי המענק אים לקבל את סכולתשלום כל מענק, יהיו זכ

 פוף לכך.במועד חזרתם למשק כחברים ובכ

 -לבן משקהלוואת לימודים/מענק  6.10.4

, על תיכוניים הלוואת לימודיםזכאי לקבל  רגיל במסלול קש"בבן משק  6.10.4.1
שקלים  שה עשריחממאות ו)תשעת אלפים שבע ₪  9,715בסך של 

, בגין 31.12.2018לצרכן מיום כשסכום זה צמוד למדד המחירים ( חדשים
)שלוש(  3-ולא יותר מ הרגיל בתקופת מסלול הקש"בכל שנת לימודים 

  שנים.

תנאי ההלוואה ופירעונה יוסדרו בהסכם הלוואה בנוסח המשק, שייחתם  6.10.4.2
בין בן המשק לבין המשק ובערבות  ההורים, וזאת כתנאי להעמדת 

 "(. הסכם ההלוואה"ההלוואה  )להלן: 

יתקבל ת, לפיה ככל ובן המשק פורשהסכם ההלוואה יכלול הוראה מ 6.10.4.3
העל דים )שלוש( שנים ממועד סיום הלימו 3במשק בתוך  לחברות

בכל ו מתחילת תקופת מועמדות קש"ב )חמש( שנים  5בתום  אותיכוניים 
רצופה )שלושים(, אזי, כנגד כל שנת חברות 30מגיל  לא יאוחרמקרה 

יש( )של 1/3חופשה( של בן המשק, יהפוך כולל תקופת במשק )לא 
  מההלוואה למענק. 

יהיה חייב בפירעון מלא  לעיל  6.10.4.3עיף שלא יעמוד בתנאי סמשק בן  6.10.4.4
 של ההלוואה. 

בן משק שהתקבל לחברות ולא קיבל הלוואה בהתאם להסדר הנ"ל, יהיה  6.10.4.5
למענק שלו זכאי בתום שנת החברות הראשונה, השנייה והשלישית 

 לעיל.  6.10.4.1, כמפורט בסעיף ת לימודיםהלוואגובה סכום מ 1/3בגובה 
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 רגיל בתקופת מסלול קש"ב, השתלבות הבנים בעבודה בענפי המשק 6.11

 המשק מעודד את עבודת בני המשק במשק, ככלי לשמירת קשר עם הבנים.  6.11.1

שר יעסיקו בני משק, ק, אלשם כך, יהא רשאי המשק לתמרץ ענפים ותאגידים במש 6.11.2
 ם, אשר יקבעו במשק לשם כך. וזאת לפי הצורך ובהתאם לכללי

 קורות המימון לשם התמרוץ כאמור, יכללו במסגרת תקציב ועד ההנהלה.מ 6.11.3

במי מענפי רגיל מובהר, כי עבודת בני המשק בשנת ביניים ובתקופת מסלול קש"ב  6.11.4
 כל דבר ועניין. יר להמשק ו/או במי מתאגידיו תבוצע תמיד במעמד של שכ

ישתפו פעולה ה, משאבי אנוש, וועדת צעירים רשויות המשק, בדגש על ועד ההנהל 6.11.5
 לקידום המטרות הנ"ל. 

דרש לעבור יירגיל בן משק שיבקש להיקלט לחברות במושב בתום מסלול קש"ב  -קליטה לחברות 6.12
לא בהתאם ו בעת הרלבנטית ,שיחול במושב ,הקליטה הסדרבהתאם ל ,הליך קליטה למושב

הנה מתנאי קליטה החלים בתקופת יכאמור לא ישק בן מ)קרי,  ותנאיו הסדר זהל 7פרק להוראות 
את לשלרבות,   , החלים על מועמדים חיצוניים שלבי הקליטה את לעבור ידרש ימועמדות קש"ב ו

קבל לחברות תשי משקמור, בן אעל אף ה .(ים חיצונייםדממועמא התשלומים הנדרשים ובמל
  י קליטה.יהא פטור מתשלום דמ שים( שנים)שלו 30טרם מלאו לו בבמושב 

  

  קש"במועמדות  .7

להצטרף וצעירים לוועדת קליטה  בכתב בן משק יהא רשאי להגיש בקשה -הגשת בקשה בכתב 7.1
 (ברות במושבח, אשר אינו מהווה חלק מתהליך קליטה לרגיל ממסלול קש"בלהבדיל ) קש"ב למועמדות

ם ועדת קליטה )עשרים ושבע( שנים )אלא א 27 החל מתום השירות הצבאי ולא יאוחר ממלאת לו
  נוסח הבקשה יהא בהתאם לנוסח שיקבע על ידי המושב. תאשר לו אחרת(.וצעירים 

  -תקופת מועמדות קש"ב 7.2

 רתה סגבן המשק יהא בתקופת מועמדות קש"ב, במ)שלוש( שנים,  3תקופה של עד  במהלך  7.2.1
 . ןזה להל, כמפורט בפרק יחולו עליו הזכויות והחובות

)שלוש(  3חלפו  בטרם, לקליטהלמועמדות ממועמדות קש"ב עבור בן משק אשר יהא מעוניין ל 7.2.2
, אשר תבחן התאמתו וצעירים שנים לתקופת מועמדות קש"ב, יגיש בקשה לאישור ועדת קליטה

ית להחליט, האם לאשר או לדחות את שאתהא ר וצעירים ועדת קליטה. לקליטהלמועמדות 
 בקשת בן המשק.

יהא רשאי ועד ההנהלה בכל עת, להפסיק לאלתר  וצעירים בהתאם להמלצתה של ועדת קליטה 7.2.3
במקרה בו מכל סיבה שהיא, לרבות שק, וזאת, את תקופת מועמדות קש"ב עבור מי מבני המ

קבועות בהסדר זה או בשל אלה הכגון משק, תחייבות מהתחייבויותיו כלפי ההפר בן המשק ה
חברתית. במקרה כאמור, בן המשק יידרש לפנות את  -התנהגות שלא בהתאם לאמנה הערכית

 30ד, בתוך שטח המושב ולהשיב החזקה בבית המגורים שהועמד לשימושו, ככל שהועמ
 מור בסעיף זה.)שלושים( ימים ממועד הפסקת מועמדות קש"ב, כא

  -קש"במועמדות בתקופת חובות וזכויות  7.3

כפוף להן יהא זכאי בן המשק בתקופת הביניים והשירות הצבאי וב, לעיל 5נוסף להטבות, נשוא פרק ב
במושב, על עדכוניה  החברתית החל-וראות האמנה הערכיתבההזוג שלו/ה לעמידת בן המשק ובן/בת 

החובות בן המשק  יחולו על  -סמכות במושביות הרשויות המועמידתם בהוראות והנחכן, ולעת מעת 
 : להלן והזכויות  המפורטים

 כמפורט לעיל ובכפוף למפורט להלן; ,רגיל בכל ההטבות הניתנות לבני משק במסלול קש" 7.3.1

 שא בתשלומים לביטוח לאומי עבור בן המשקייוא שההמשק : ביטוח לאומי 7.3.1.1
 .קבוע במסלול קש"ב רגיל()בניגוד ל

 : יםמגור 7.3.1.2

, בכפוף למצאי שקמדיור נפרד ועצמאי בבגורר ית בן המשק 7.3.1.2.1
ובכפוף לחתימתו על  בר רשותשל במעמד  ,וזאת דירות במושב

  הסכם הרשאה בנוסח המושב.
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ב לתקופה מחוץ למוש להתגורריאשר לבן משק ועד ההנהלה  7.3.1.2.2
 לימודים.עקב מצוקת דיור במושב או לצורכי  ,מוגבלת וזאת

זה לעיל תינתן בהתאם  כאמור בסעיף יורדלקבלת  קדימותסדר ה 7.3.1.2.3
 לסדר הקדימויות להלן:

 ;לקליטה בן משק בתקופת מועמדות  7.3.1.2.3.1

 בן משק  בתקופת מועמדות קש"ב ; 7.3.1.2.3.2

 בן משק במסלול קש"ב. 7.3.1.2.3.3

, לקבל על עצמו על בן המשק המבקש לגור במקום ,כמשק דתי 7.3.1.2.4
במסגרת המשק. כיבוד והתנהגות בהתאם לאורחות החיים של 

 תחייבותו לנהוג בהתאםום בן המשק על ההסכם ההרשאה יחת
    .ערכית-לאמנה החברתית

החלטות  למגורים במשק, יחולו על בני המשקבכל הקשור  7.3.1.2.5
 רשויותיו המוסמכות של המשק, כפי שיהיו מעת לעת.

 תמשק לתרום לקהילה בתאום עם ועדעל בן המשק המתגורר ב 7.3.1.2.6
ם בהתא ,והכל שא תרומת בני המשקאשר תרכז את נוצעירים, 

 לותיו של בן המשק.  לכישוריו ויכו

)חמישים  50% בשיעור של הרשאה דמי  בתשלום שאיבן המשק י 7.3.1.2.7
בני ובלים במשק. בן המשק ומגובה דמי ההרשאה המקאחוזים( 

מתשלום  יםפטור היויקטינים(  םוילדי הזוגת ן/)במשפחתו 
המשק לבדו יהא פטור  . בן)אשר תשולם על ידי המושב( ארנונה

 .קש"ב מועמדותת בתקופ גרת קהילהא מתשלום

בזמן המגורים במשק על בן המשק )ובני משפחתו, הסמוכים על  7.3.1.2.8
מעת  ,שולחנו( לשאת חלק בתורנויות כנהוג במשק, כפי שיידרש

 על ידי ועד ההנהלה של המשק.    ,לעת

)מאתים ₪  200הנה ממענק חודשי בסך של יבן המשק במועמדות קש"ב י מענק: 7.3.1.3
 שקלים חדשים(.

לדווח למושב על מלוא קש"ב מחויב  מועמדותקופת בן משק בת :כנסהה 7.3.1.4
דרך , מכל מין וסוג שהוא, הכנסותיואת מלוא  כל חודש, להעבירהכנסותיו ו

להעביר למושב את משק בתקופת מועמדות קש"ב מחוייב  בן ,כמו כןהמושב. 
בהתאם להנחיות הרשויות מלוא המסמכים הנדרשים בקשר להכנסותיו, 

לחתום על כל  ,וכד' וכן 106תלושי שכר, טופסי ות במושב לרבות המוסמכ
ות המושב ינכה מההכנסהמסמכים שידרשו בהתאם לדרישות המושב בעניין זה. 

 מועמדותתקופת בלמושב חב בן משק  החודשיים אותםכל התשלומים את  לעיל
ותשלום בגין שירותים שונים  במושב םקש"ב, לרבות דמי הרשאה בגין מגורי

, ואת היתרה מהמושב או ככל שנצרכו על ידי בן המשק/אמור בהסדר זה וכ
  .יעביר לבן המשק (₪ 200)מענק הבצירוף 

 

 לקליטהמועמדות  .8

 רצופות( שנים )חמש 5ארך עד תקופת המועמדות הכוללת של בן המשק, ת -תקופת המועמדות הכוללת 8.1
)כמפורט  לקליטהומתקופת מועמדות  לעיל( 7)כמפורט בפרק  קש"ב ותהא מורכבת מתקופת מועמדות

 . בפרק זה להלן(

  -לקליטהתקופת מועמדות  8.2

בפני האסיפה  לקליטהבתום תקופת מועמדות קש"ב יועמד בן המשק להצבעה למועמדות  8.2.1
פה הכללית שעל סדר יומה . ועד ההנהלה יביא המלצתו בפני האסי, בקלפילית של המושבהכל

הקליטה. ככל שבן המשק הסדר , בהתאם להוראות לקליטהעמדות של בן המשק למו קבלתו
 . הקליטההסדר ביחולו עליו תנאי המועמדות, כמפורט , לקליטה יתקבל למועמדות 

 ימשך שנתיים.ת לקליטהתקופת המועמדות  8.2.2
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היר בן יצ ,לקליטה בן המשק למועמדות כתנאי להעמדת  -לקליטה תנאים להעמדת בן משק למועמדות  8.3
 הסדרלולתקנון המושב בהתאם  ,הנהלים וההסדרים ,את הקריטריונים ועל עצמ הוא מקבל  כי ,המשק

 .כנהוג במושב וניהול אורח חיים דתי הקבל לרבות, קליטהה

, ככל הנדרש, על התאמהיעבור אבחונים ומבחני עייתו, ככל שהוא נשוי( )ור בן משק  8.3.1.1
 משק.חשבון ה

  .לא יחולו על בן משקהקליטה  הסדרוושב נשוא תקנון המ ,תקופת אורחות -להסרת ספק 8.3.1.2

 יחולו על בן משק הזכויות והחובות החלות על מועמדיםלקליטה בתקופת המועמדות  8.3.1.3
, שיחול בעת הרלבנטית, על הקליטה הסדרובן המושב כמפורט בתקנו הכל, חיצוניים

 .עדכוניו מעת לעת

מכן עזב את המשק  מדות במשק ולאחרשק שהתקבל בעבר לחברות או מועמובהר, כי בן מ 8.3.1.4
קליטה במלואן  הסדריחולו לגביו הוראות  –ואשר מבקש להיקלט מחדש לחברות במושב 

 והוראות הסדר זה לא יחולו עליו.

יועמד בן המשק להצבעה לחברות בפני האסיפה  - לקליטהום תקופת המועמדות בת 8.3.1.5
 הקליטה. הסדרולפוף להוראות תקנון המושב הכללית, וזאת בהתאם ובכ

 (לקליטה  קש"ב ו/או בתקופת מועמדות מועמדותבתקופת מצוי שבן המשק )בן זוג של בן משק  -וגבן ז 8.4
בהתאם לתנאי הקבלה  ,יועמד לקבלה למועמדות במושב ,צמואשר אינו חבר מושב ו/או בן משק בע

לקליטה עמדות חובותיו וזכויותיו בתקופת המוהקליטה ו בהסדרובתקנון המושב הקבועים למועמדות 
 5 עד תקופת מועמדות של  למשך יו כשל מועמד חיצוני  )אלא אם נקבע בהסדר זה במפורש אחרת( יה

 יחד עם בן המשק.בפני האסיפה הכללית, בלהצבעה לחברות במושב  ובאופן שיועמד )חמש( שנים 
בהתאם להמלצת  ,משפחתית אחתכיחידה , העמדה לחברות במושב תבוצע במסגרת התא המשפחתי

 .וצעירים דת קליטהוע

  קליטה, על חשבון המשק.ה הסדרלבני הזוג יבוצע אבחון התאמה, בהתאם לנדרש לפי להסרת ספק, 

 

 וקף ת .9

כל החלטה קודמת והוא יבוא במקום  האסיפה הכללית ל ידיעו  ייכנס לתוקף החל מיום אישור ר זההסד
קליטה של הבנים -ל קש"ב"מסלועם אישורו של הסדר זה יבוטל להסרת ספק, לו בעניין קליטת בנים. 

לכל עניין  קשרב, משקב חל ו/או היה נהוג ו/או החלטה ו/או נוהג קודם שכל נוהל או ו/ במשואות יצחק"
  .זה המוסדר  בהסדר
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 נספח א'                                     

 

 בס"ד

 אמנה חברתית - ות יצחקמשוא

 ,שובבהשתלבות הבנים במשק תהליך חבהישארות ורואה רחבת" ההינו "משפחה מומשק משואות יצחק  •

 טבעי ומבורך לצמיחתו הרב דורית של המשק. 

ממי  מתבססים על ערכים ונורמות מוכרות ומקובלות והציפייה קהילתית, –החיים במסגרת המשפחתית  •

  להלן., כמפורט ו לנהוג בהתאם ותוך כיבוד המרחב הציבורי שלנושבוחר לגור איתנו ובתוכנ

 לאי.משואות יצחק הינו משק דתי שיתופי, ציוני, חק •

: תורה ועבודה, כבוד האדם,  ערבות ואכפתיות הדדית, עזרה וביניהםחיינו מבוססים על ערכי יסוד  •

 . ית, התנדבותשותפות, פעילות קהילתית חברת, לזולת

בהתאם  .מרחב הציבוריב ןהו ו אורחות החיים, הן הפרטייםהילתי, חשוב לנו שיישמרק -כיישוב דתי  •

שמירת שבת, , החלטות המשקועל חוקי המדינה  תגוררים במשק לשמור, על המכתנאי למגורים במקוםו

האישי ,  נימוס בשיח כבוד הדדי התחשבות בשכנים,צניעות בלבוש ובהתנהגות, חבישת כיפה, כשרות, 

 . הציבוריו

ללוח השנה היהודי והישראלי ולאירועים חיי חברה, דת ותרבות פעילים המתייחסים   אנו מנהלים •

בנוסף, ישנה גם פעילות  ים. במסורת המשק ישנם אירועים מרכזיים משותפים לכולם.קהילתיים נוספ

ורבות במעבחיי הקהילה בכלל וילויות של ועדת צעירים המיועדת לכם, הצעירים. נשמח לשותפות בפע

 . בהכנת אירועים אלו

הקימות  במערכות החינוך משפחות עם ילדים אנו מצפים להשתלבותומ הקליטה במשקכחלק מתהליך  •

 להוות חלק ממערכות אלו. ובישוב 

 לשמור עליהם.  נדרשבתי המגורים הם רכוש המשק ו •

המתגוררים  . בני המשקהינו של "בר רשות" מסלול קש"בבתקופת  בני המשק המעמד המשפטי של  •

ולבים חברתית בחיי המשק ומתנהלים בהתאם משבמשק אחראים באופן בלעדי על פרנסתם  והם 

 . בו ובלותלנורמות המק

  למעורבות חברתית וקהילתית.קש"ב אנו מצפים מהבנים הנמצאים במסלול  •
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 נספח ב'

 

 
 :התנדבותית שרות ל הסדר/ שנתמסלו /הכנה לצבא/ יהדות לימודי

 1.9.2014החלטת מזכירות ו' אלול תשע"ד 
  המינים שני בני על חלות הוראותיה וכל, בלבד נוחות לצרכי זכר בלשון מנוסחת זו החלטה

 .הבחנה ללא
 

לימוד  מקצוע, או תואר לקבל מנת על שלא ביהדות חיזוק לימודי ללמוד המשק בני את מעודד המשק .1
 התנדבותית.    שירות לשנת ליציאה המשק בני את מעודד לשרות וכןלימודי הכנה 

את כל הפרמטרים ם/שנת השירות יהיו בהתאם לרוח עקרונות המשק ויכללו מאפייני מוסד הלימודי .2
 מראש ציוני, מסגרת כללית וסביבה דתית, תומך שרות צבאי/לאומי.  הבקשה תאושר-הבאים: מוסד יהודי

 המשק. ידי על

  , נציג ועדת צעירים ונציג מזכירות יהיה ממונה על אישורדי צעירים המורכב ממזכיר המשקצוות לימו .3
 הבקשות.

 ם מובהקים בלבד, במוסדות תומכי שרות צבאי/לאומי. שנת לימודים שניה תינתן ללימודיים תורניי .4

 לשירות דובצמו התיכון ולפני הספר בית סיום בשנה שלאחר יתבצעו ולימודים אלו ככל :השרות לפני .5
 תשלומי את משקה וישלם יישא  4שנתיים, בהתאם לסעיף  על תעלה שלא קופהת ולמשך לאומי/הסדיר

ההורים יזוכו ב"תקציב חייל" ותקציב  .זה במעמד הנמצא משקה בן עבור הלאומי והביטוח הלימוד שכר
 נסיעות.

 ח לאומי בלבד.מסלול הסדר מזכה במימון שנתיים לימודים כולל תקציב חייל ותשלום ביטו .6

וחיזוק לפני ( מקצוע או תואר לקבל מנת על שלא)בן שלא מיצה זכות לימודי יהדות  שרות:לימודים לאחר ה .7
ובתנאי שיתחיל בתוך שנתיים ממועד  2,3,4ם לימודים, בהתאם לפירוט בסעיפים השרות יוכל לקבל שנתיי

א יינתן ינתן תקציב נסיעות למשפחה.  להמשק יממן שכר לימוד וי סיום השרות ושיסתיימו בתוך שנתיים. 
 ל הצעיר. "תקציב חייל" וחובת תשלום הביטוח הלאומי היא ע

( לא תעלה על שנתיים, כאשר שנה שנייה תתאפשר  בלימודים סך תקופת לימודי חיזוק )לפני ואחרי השרות .8
 תורניים מובהקים בלבד.

 .המשק הנהלת י"ע לעת מעת לעיל ייקבעבכל המסלולים  לימוד שנתי שכר בעלות המשק השתתפות גובה .9
 לשנת לימודים.₪  12,000בעת קבלת הנוהל 

המשק לא ישתתף ₪  16,000. מעל 50%לשנת לימודים, המשפחה תשתתף ב ₪  12,001-16,000בין בעלות ש
 במימון הלימודים.

סלול צעירים במ 2.11השתתפות במימון לימודי היהדות מותנית בשרות סדיר/לאומי מלא כהגדרתו בסעיף  .10
לאומי מלא, או קבלת פטור כמוגדר בחוק, או מסלול "הסדר" מלא או שירות  –ר/לאומי )תקופת שירות סדי

 תקופת את סיים לא מכן ולאחר לאומי/הסדיר השרות לפני ביהדות חיזוק לימודי שלמד משק כחוק(. בן
, הלימודים בעלות ואו יישאו/או ביקש ללמוד לאחר שרות שלא סיים במל במלואו לאומי/הסדיר השרות

 .השירות לתקופת יחסי באופן תחושב אשר

 קיבלו פטור כחוק לא זכאים לקבלת לימודים אלו.בן/בת שלא שרתו ולא  .11

 וישלם יישא –בלבד לאומי/הסדיר השירות שלפני בשנה התנדבותית שירות שנת לבצע שייבחר קמש בן .12
 .רים יזוכו ב"תקציב חייל"המשק וההו בן עבור הלאומי הביטוח תשלומי את המשק

 ים יחוייבו בהתאם לדרישה.דה והצעיר יפסיק לימודיו והמוסד ידרוש המשך תשלום ההורבמי .13

 
 __  תקופת הלימודים המתוכננת _________________שם הצעיר ______________

 
 חתימת הורים: ________________   תאריך _______________
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