תאריך________:
לכבוד :קיבוץ צבעון
הנדון :כתב הצהרה והתחייבות
אנו הח"מ

____________________ ת.ז____________________ .

ו-

____________________ ת.ז____________________ .

מצהירים ומתחייבים ,ביחד ולחוד כדלקמן:
 .1לאחר שקיבלנו לידנו את כל המידע שביקשנו בדבר הליך הקבלה לקיבוץ צבעון ,אנו
מעוניינים להתקבל לחברות בקיבוץ בהתאם לכללים שקבע הקיבוץ.
 .2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע לנו כי קבלה לחברות בקיבוץ מתבצעת על ידי
אסיפת הקיבוץ בלבד ,בהתאם לתקנונו .יודגש כי אין קבלה לחברות בדרך של התנהגות ו/או
על ידי גורם שאינו אסיפת הקיבוץ .כן ידוע לנו כי עד להצבעה באסיפה ,וקבלתנו בהתאם
לרוב הדרוש בתקנון הקיבוץ ,אין לנו כל זכויות בקיבוץ ואנו איננו במעמד של חברים מכל מין
וסוג.
 .3ידוע לנו כי תהליך המיון לקבלה לחברות כולל בין היתר :מילוי שאלונים ,ראיונות ,מבדקים
חיצוניים וחתימה על מערכת ההסכמים עם הקיבוץ.
 .4ידוע לנו כי הקיבוץ אינו מתחייב שאכן נתקבל לחברות בסופו של תהליך המיון .עד למועד
קבלתנו לחברות  -הקיבוץ ואנחנו רשאים להפסיק את התהליך מכל סיבה שהיא ,ומבלי צורך
לנמק את ההחלטה.
 .5א) אנו מצהירים כי אין לנו כל התחייבויות כספית ו/או חובות כספיים כלפי גורם כלשהו
(להלן" :התחייבות") ,לרבות תביעות משפטיות כספיות (כולל הוצל"פ) ,הליכי כינוס נכסים
ופשיטת רגל ,ולמעט ההתחייבויות המפורטות להלן__________________________ :
______________________________________________________________
ב) ידוע לנו כי קבלתנו לחברות בקיבוץ ,ככל שנתקבל ,נעשית על בסיס המידע שמסרנו
לקיבוץ ,אשר מהווה תנאי יסודי להמשך תהליך הקליטה.
ג) ידוע לנו כי במידה ויתברר כי הצהרתנו זו לא היתה מדויקת או מלאה ,תפקע חברותינו
בקיבוץ ולא תהיה לנו כל תביעה או טענה בנידון.
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 .6אנו מצהירים כי עומדים לרשותנו האמצעים הכספיים הדרושים לצורך תשלום מלוא העלויות
הכרוכות בהצטרפותנו לקיבוץ ,לרבות תשלום עבור בניית או רכישת בית המגורים בקיבוץ,
כולל עלות התשתיות והפיתוח ,וכל תשלום אחר שיחול עלינו במסגרת קליטתנו לקיבוץ.
 .7ידוע לנו כי טרם קבלתנו לחברות ,וכחלק מתהליך המיון נדרש לגור עד שנתיים בקיבוץ או
מחוצה לו במעמד של "שנת קליטה" כהגדרתה בנוהל הקליטה לחברות של הקיבוץ .במהלך
תקופה זו לא נהיה חברים ולא תהיינה לנו זכויות של חברי קיבוץ.
 .8ידוע לנו כי בתקנון הקיבוץ מוגדר שבמידה ויתברר כי במסגרת הליך הקליטה סיפקנו נתון
שאינו אמת או הצהרנו הצהרת כזב וללא קשר באיזה שלב ו/או מעמד נהיה בקיבוץ
לכשהדבר יתגלה ,תהליך הקליטה ו/או חברותנו בקיבוץ תפקע ולא תהיה לנו כל טענה או
תביעה בנידון.
 .9ידוע לנו כי ללא קשר לתוצאות תהליך הקליטה ,הקיבוץ רשאי שלא להעביר לנו את תוצאות
המבדקים החיצוניים.
 .10אנו מתחייבים כי אין ולא תהיינה לנו כל טענות כלפי הקיבוץ בכל הקשור – במישרין ו/או
בעקיפין – לתהליך הקליטה בקיבוץ ו/או לקבלתנו או אי קבלתנו לחברות בקיבוץ.
 .11אנו מתחייבים לפעול על פי כל כללי תהליך הקליטה עליהם החליט הקיבוץ.
 .12ככל שנפעל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה ,לרבות נקיטת הליך משפטי כנגד הקיבוץ ו/או
מי מטעמו בניגוד לאמור בסעיף  7לעיל ,אנו מתחייבים לשפות את הקיבוץ ו/או מי מטעמו
בגין כל נזק ו/או חסר שייגרם לו ,מיד עם דרישתו הראשונה.

ולראייה באנו על החתום:

___________________

_____________________
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