
28.9.16–הועידה הכלכלית השנתית של התעשייה והמגזר הקיבוצי 



החבר הוותיק ופירות הנכסים היצרניים

והסרת  צורך באיזון –תהליכי השינוי והצמיחה הדמוגרפית : רקע
;חסם כניסה

המטרה:

 סוציאליות"הגנה על זכויות –רובד ראשון";

 ביטוי לקשר בין החבר לנכסים היצרניים–רובד שני;

יצירת זיקות בין החבר הוותיק לפירות הנכסים  : האמצעי
:היצרניים

 שליטה/זיקת הגנה–רובד ראשון

 זיקת הנאה"–רובד שני."



שליטה/זיקת הגנה–רובד ראשון 

של החבר הוותיק" סוציאליות"הגנה על זכויות : המטרה;

ייחוס מקורות ומדרג שימושים: אמצעי;

 כלים להבטחת ביצוע : הגברת ההגנה-מגמות חדשות
.החלטות בדבר ייחוס מקורות



כלים להבטחת ביצוע החלטות ייחוס מקורות
 קבלת החלטות על ייחוס מקורות ומדרג שימושים–הבסיס.

 החלטותשיריון–הגנה מדרגה שניה.

 חיצוני  מנגוןמצריך הקמת –בטוחות וכלי ניהול –הגנות מדרגה שלישית
;(נאמנות רגילה או קרן מילואים)לקיבוץ 

 ההבדל בין קיומה של –...( הרי יש לנו החלטות)? למה נדרשות–בטוחות
.זכות חוזית לא מובטחת לזכות מובטחת

בטוחות אפשריות:

 אמצעי תשלום"–המחאות זכות על דרך המכר"

 מניעת פעולות סותרות+ לעת הפרה –המחאת זכות על דרך השעבוד;

 מניעת פעולות סותרות+ לעת הפרה –שעבודים אחרים;



המשך-כלים להבטחת ביצוע החלטות ייחוס מקורות 

 ניהולכלי:

 בין( הנובעת ממטרת המהלך)אבחנה:

קבלת החלטות ביחס לזכויות עצמן;

הנכסים המובטחים/קבלת החלטות ביחס לבטוחות;

קבלת החלטות בדבר הנכסים היצרניים באופן כללי;

 (:להתאמה לפי מטרות המהלך)כלים אפשריים

זכות וטו;

ייפוי כוח בלתי חוזר;

שילוב בין השניים;

הסדרים מותנים;



"זיקת הנאה"–רובד שני 

מתן ביטוי לזיקה שבין חבר הקיבוץ הוותיק לנכסיו  : המטרה
;היצרניים של הקיבוץ

ופירותייםקנייניים –מנגנוני השיוך למיניהם : אמצעי;

תוך "פירותישינוי המודל ממודל קנייני למודל : מגמות חדשות
".כדי תנועה



"תוך כדי תנועה"מעבר בין מודלים 

הסיבות  :

תפיסתיות/אידיאולוגיות/חברתיות;

 (קשיים מבית ומחוץ)פרקטיות;

 השינוי ברצףנקודת:

 (למעשה לא מצריך שינוי)החלטות טרם קבלת;

 עקרונות בדבר שיוך נכסים קניינילאחר קבלת החלטת;

 טרם יישוםשל שיוך נכסים קנייני אך לאחר קבלת הסדר מפורט;

 יישום מודל שיוך קניינילאחר;



המשך-" תוך כדי תנועה"מעבר בין מודלים 

 שינוי לאחר יישום–האתגר הגדול ביותר;

 (:רשימה פתוחה)אפשרויות

 על זכות קנייניתלויתורהסכמה פרטנית;

שינוי תקנוני במסגרת תאגיד החברים;

הסדרים פרטניים עם יורשים;

שינויים מבניים.

מחשבות לעתיד:

פירוק?

מכירה לקיבוץ?




