
 2022ן "קיבוצים ונדל

 מתנאי כניסה ועד בעלות על נכס בקיבוץ



 קצת עליי
 ענבים קריתבקיבוץ ( ותיק)חבר 

 
הניהול הפיננסי  ומגוון בתפקידי ניסיון רב בעל 

 בקיבוצים
 

 : מה הלקוחות מקבלים בתהליך הליווי הפיננסי שלי
 עם הייחודיות הקיבוציתכספים ניהול 
משווקים אזוריים : במגזר הקיבוציםוקשרים ניסיון 

,  ע"קמקרן , מוסדות מימון חוץ בנקאיים, של בנקים
 עורכי דין המתמחים במגזר וחברות ביטוח



 סוגי סטטוסים בקיבוץ
בקיבוץ  )חברים חדשים , ישנם חברים ותיקים•

 עצמאות כלכלית/ ותושבים ( ובהרחבות
 

, "היום הקובע"המבדיל בין חבר ותיק לחבר חדש הוא •
י מועצת מקרקעי  "שנקבע ע( 27/3/2007)תאריך 
  . ישראל

 
 .  אפשרות לתשלום נדחה –( רק מול הרשויות)משמעות •

 
 התחייבות שמחושבת במשכנתא= תשלום נדחה 



 שיקולים למעבר מחייה בקיבוץ
 חיי קהילה•

 
 מרחבים ירוקים, יים בטבעח•

 
 חינוך קיבוצי•

 
 שירותים נגישים ואישיים•

 
 איכות חיים ואריכות חיים•



 ?איך לבחור את הקיבוץ המתאים 

 מרכז או פריפריה –מיקום גיאוגרפי •
כולל החלטות  , רמת השיתופיות וסטטוס השיוך•

 פנימיות
 אינטימי או גדול -גודל הקיבוץ •
 מקורות תעסוקה מתאימים בקיבוץ או בסביבה•
 איתנות כלכלית של הקיבוץ•

 
 ?לבדוק מי קולט , לאחר בחירת מספר קיבוצים



 השלב המעשי
 יוצרים קשר עם הקיבוצים המתאימים למשפחה•
 לומדים את תנאי הקבלה והכניסה לקיבוץ•
,  קליטה, לומדים את העלויות הכרוכות במעבר•

 מחיה שוטפת ועוד, בניה או רכישה של הנכס
 מבצעים בדיקת היתכנות משפחתית לכל המהלך•
כולל מקורות מימון וגיוס  )פיננסית  תוכניתבונים •

 ותזרים מזומנים מתאים( כספים



 י"רמהסדרי שיוך דירות מול 
 :סוגי שיוך עיקריים 3ישנם 

 
 "הקיבוץ השיתופי" –סוג השיוך הראשון הוא 

הקרקע וכל  . הקיבוץ החליט שלא לשייך דירות•
מה שעליה בבעלות הקיבוץ בחוזה חכירה של 

 .הנחלות לדורות
 יש רישום זכויות של הקיבוץ בלשכת המקרקעין•
אך כן יש של  , אין רישום של המגרשים למגורים•

 ש הקיבוץ"הקרקע ע



 י"רמהסדרי שיוך דירות מול 

 "חלופת האגודה"סוג השיוך השני הוא 
 שיוך חוזי בין הקיבוץ ובין החבר•
 הקיבוץ חוכר ראשי והחבר חוכר משני•
החברים מקבלים זכות חכירה וניתן לרשום את  •

 כחכירת משנה, הזכות הזו אצל רשם המקרקעין
ניתן לקבל נסח מקרקעין שבו  , לאחר הרישום•

 מצוין שהחבר הוא חוכר משני
קבלת משכנתא בעייתית אך יש כלים ופתרונות  •

 (והסכמים מיוחדים ע"קמקרן )לגיוס כספים 



 י"רמהסדרי שיוך דירות מול 

 "קיבוץ מתחדש" –השלישי הוא סוג השיוך 
 
 שיוך קנייני בין רשות המקרקעין ובין החבר•
וניתן כמובן  ( בעלות פרטית)רישום הנכס בטאבו •

 לקבל משכנתא
שבו  , חבר –קיבוץ  –בנק : ישנו הסכם משולש•

הקיבוץ מתחייב לאפשר לבנק לממש את הנכס  
אך בתנאי שהרוכש יהיה חבר  פרעוןבחדלות 

 קיבוץ על כל המשתמע מכך
 



 מכירה והשכרת הנכס בקיבוץ

יכול , בעל הנכס שהוא חבר קיבוץ•
להשכיר את הנכס ללא חבר קיבוץ בין 

 לפי החלטות הקיבוץ, שנים 3-5
 

,  ניתן למכור את הנכס שבבעלות חבר•
זמן בתנאים שכל  ' בכל סוג שיוך ובכל נק

חברות וועדת   -קיבוץ קובע לעצמו 
 קליטה



 יישוב/ קיבוץ מתחדש לעומת מושב 

תמיכה במקרים קיצוניים   –ערבות הדדית •
,  בריאות ובריאות הנפש, בנושאי סיעוד

בעלי צרכים מיוחדים  , חינוך, רווחה
 "(הסכמי אהדה)"
 

 נכסים יצרניים משותפים•



 מיסוי
כרגע  , עובדים על חקיקה בנושא –היטל השבחה •

יש במועד העברת  , . א.המנתון לפרשנויות של 
פטור  )הקרקע ויש בעת מימוש או הוצאת היתר בניה 

 (ר לבעלי דירה ראשונה"מ 140עד 
.  5%מפטור ועד , כמו כולם –( ברכישה)מס רכישה •

אם מוצא היתר בניה  1%וחוזר  6%קרקע לא פטורה 
 .שנים 3תוך 

  .  כמו כולם –( במכירה)מס שבח •
החישוב נעשה בין סכום השובר ובין , מי שחייב במס
 .מחיר המכירה



 עלויות כלליות בבניה עצמית

 דמי הצטרפות לקיבוץ•
 עלויות הקרקע והבניה•
 (  ניהול' חב) תקורות+ תשתיות ופיתוח •
 מיזוג ותוספות אחרות, פיתוח גינה•
 שמאות  •
 עורך דין•
 יועץ משכנתאות ועלויות המשכנתא•
 ביטוחי בריאות•



 מסמכים וביטחונות
מעבר לכל המסמכים והביטחונות שכל נוטל משכנתא 

 :בקיבוצים צריך גם, נדרש להם
 אישור חברות בקיבוץ•
 חתימה עדכני של הקיבוץ מורשיאישור •
 י"רמהחלטת שיוך מול •
 פרצלציה כללית וסימון המגרש•
 הסכם שיוך בין הקיבוץ ובין החבר•
   י"רמשמאות •
 הסכם קבלן ונאמן•
 (השובר' רק לאחר תש) י"מרמאישור זכויות •



 תנאי משכנתא לחברי קיבוצים

,  שונה בין בנק לבנק ומשתנה בתדירות די גבוהה
 :לרוב תנאים פחות טובים ממשכנתאות רגילות

 הגבלת סכום המשכנתא הכולל וביחס להכנסה•
 הגבלת שיעור המימון•
 מבחני הכנסה/ כושר החזר •
 ריביות בכל מסלול•
 תקופת המשכנתא•



  

 תודה  

 .  אין לראות במצגת זו כל המלצה או יעוץ
 ,התחום דינמי ומשתנה חדשות לבקרים
 .וכן לכל קיבוץ ההחלטות הפנימיות שלו

 050-7225069: נייד  ranibarchen@gmail.com: ל"דוא

  


