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 קיבוץ נען  

 תקנון קרן להבטחת סיעוד ודיור מוגן 

 5.12.08 -ואושר בקלפי ב 1.12.08-נדון באסיפה ב

 

 . אם ולכשתוקםהווה חלק מתקנון קרן המילואים שתמוקמת בזאת קרן להבטחת סיעוד ודיור מוגן  .1

 בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם*:  .2

 קיבוץ נען  – הקיבוץ 

 החלטה זו – קנוןהת 

 האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ  – האסיפה 

 בית הסיעוד שהוקם ומופעל על ידי הקיבוץ   – הבית הסיעודי 

בסמוך לבית הסיעוד תחת השגחת צוות  מ  –דיור מוגן    בדירוניות מיוחדות שהקים הקיבוץ  גורים 

 .בית הסיעוד ו/או מטפלת מתאימה

להגדיר חבר כזכאי לאישפוז בבית הסיעודי ו/או לדיור מוגן  הגוף המוסמך מטעם הקיבוץ    -  הצוות

הצוות יורכב   להלן.   6בקיבוץ, וזאת על פי הוראות התקנון ועל פי "כללי הזכאות" המופיעים בסעיף 

הבית   מנהל  האחראי,  הגריאטר  שהנו  הסיעודי  הבית  רופא  )יו"ר(,  הבריאות  מגזר  ממנהל/ת 

הס הבית  עו"ס  המשפחה,  רופא  שלפחות  הסיעודי,  מתאימה  הכשרה  בעלי  ציבור  נבחרי  ושני  עודי 

אחד מהם יהיה נהנה בקרן )ככל שהדבר אפשרי( ושיבחרו ע"י הנהלת הקהילה של הקיבוץ ויאושרו  

 ע"י האסיפה.

 לשון יחיד משמע לשון רבים ולהיפך; לשון זכר משמע לשון נקבה ולהיפך.  * 

טיפול סיעודי  או  /כהגדרתם להלן, דיור מוגן ו  של קרן זו להבטיח לבני הדור השני בקיבוץ,  מטרתה .3

 "( וזאת באמצעות השלמת מימון הסיעוד באופן שיפורט להלן. סיעודבעת הצורך )להלן ביחד: "

ביום    הנהנים .4 הקיבוץ  חברי  שהיו  מי   הם  הקרן  לפני    31.12.2007מן  נולדו  )"בני   31.12.1957אשר 

 .תקנון' ל1כנספח אהדור השני"( ומנויים ברשימה המצ"ב 

ליהנות מן הקרן פוקעת במקרה של הפסקת החברות בקיבוץ מכל סיבה שהיא, לרבות עקב   הזכאות .5

 פטירה.

 כללי הזכאות:  .6

על מנת ליהנות מן הקרן, יהא על החבר לעמוד באחד מהקריטריונים אשר נקבעו או יקבעו מעת   .א

 . ידי המוסד לביטוח לאומי, לצורך הכרה לזכאות בשירותי סיעוד -לעת על

בסעיף  ה .ב האמורים  מאלה  מקלים  קריטריונים  לקבוע  רשאי  יהיה  לקבוע  א)6צוות  ואף  לעיל   )

 זכאות של נהנה שאינו עומד כלל בקריטריונים הנ"ל, אך יהיה מנוע מלהחמירם.  

ועד ליום העברת סכום    31.12.2007מיליון ₪ )בתוספת הפרשי הצמדה מיום    12הקרן יהיו    מקורות .7

ב  לקרן  שיועברו  לקרן(  מיום  זה  האסיפה  החלטות  עפ"י  בפועל,  הקמתה  בנושא    7.12.2007יום 

נען" וכן מקורות נוספים שיוקצו מרווחי הקיבוץ   ליעוד ושימוש בנכסים הפיננסיים של  "עקרונות 

 עפ"י החלטות עתידיות של הקיבוץ, ככל שיתקבלו. 

לר  חבר .8 העומדים  למקורות  בלבד  השלמה  ממנה  יקבל  מהקרן  לתשלום  לכאורה  או  הזכאי  שותו 

 שהיו יכולים לעמוד לרשותו, כמפורט להלן. 

 



 מעבר חבר לבית הסיעוד ו/או לדיור מוגן יותנה בכך שיעביר לקיבוץ את הסכומים/זכאויות הבאות:  .9

 (;₪2007 לחודש נכון לדצמבר  3,100-פנסיה בסיסית ע"פ החלטות הקיבוץ )כ •

 פנסיית שארים;  •

 קצבאות ביטוח לאומי )זיקנה, שארים, סיעוד וכד'(;  •

 תגמולי ביטוח סיעודי שנערך ע"י הקיבוץ;  •

גימלת סיעוד או גימלה אחרת למטרות טיפול אישי )שר"מ(, גימלת סיעוד ממשרד   •

 הביטחון ותגמולים ממוסדות המדינה הדומים באופיים לגמלאות אלו.

עד לגובה העלות הממוצעת   9ות הנזכרים בסעיף הקרן תעביר לקיבוץ כספים לצורך השלמת המקור .10

על ידי "המדור הכלכלי" של הקיבוץ אך לא פחות מ -של הטיפול הסיעודי כפי שיעודכן מעת לעת 

 (. ₪12/07 לחודש לחבר )צמוד למדד  8,600

יום   .11 ערב  הסיעוד  בבית  נהוגה  שהיתה  וברמה  באיכות  שירותים  לספק  מחוייב   31.12.07הקיבוץ 

 וייבים ובכל מקרה ברמה שאינה נופלת מן התקנים של משרד הבריאות לעניין זה. בשינויים המח

בסעיף   .12 הנזכרים  המקורות  כי  מובהר  ספק  הסר  סכומם    9למען  אם  גם  לקיבוץ  במלואם  יועברו 

 .10המצטבר עולה על העלות הנזכרת בסעיף 

סעיף   .13 נשוא  להשלמה  בסך    10בנוסף  חודשית  הקצבה  הקרן  מן  החבר  למדד   ₪   1,000יקבל  )צמוד 

 ( לצורך שימושים אישיים.  12/07

  -מחוץ לקיבוץ במוסד סיעודי או להיות מטופל בוחר להישאר בביתו הזקוק לטיפול סיעודי אך חבר   .14

של   השינוי  בחוברת  הקשיש"  ורווחת  "סיעוד  הסדרי  בפרק  שנקבעו  לנוהלים  בהתאם  כלפיו  ינהגו 

 .זה ' לתקנון2נספח  א – 2008משנת  הקיבוץ

הנהנים    למען .15 החברים  וזכות  חייהם  בימי  בלבד  הנהנים  לטובת  הינה  הקרן  כי  מובהר  ספק  הסר 

 להקצבה מן הקרן אינה ניתנת להעברה לשיעבוד או להורשה לאחר. 

של   .16 חברותם  קרן    פקעה  של  העודפים  קרן  אל  או  הקיבוץ  אל  הקרן  יתרת  תועבר  הנהנים,  כל 

בלמטרות  ובד  המילואים ובלבד שהכספים ייועדו לחברי הקיבוץ בל   תקנון קרן המילואיםשיוגדרו 

 .עם הקמתה

הקיבוץ אינו רשאי לנקוט בסנקצייה של מניעת מעברו של נהנה לבית הסיעודי ו/או הוצאתו מהבית   .17

זאת    –הסיעודי במקרה שהחבר מפר את תקנון הקיבוץ או החלטות האסיפה על פי תקנון הקיבוץ  

)ובפרט סעיף   זה  )  ( שעל9למעט הוראות תקנון  זה  לא יחול סעיף  זאת, מובהר כי  17הפרתן  (. עם 

הקיבוץ רשאי לנקוט בדרכי תגובה אחרות שימצא לנכון ביחס להפרות תקנון הקיבוץ והחלטותיו.  

החלטות   ו/או  הקיבוץ  תקנון  להפרת  הרשאה  ו/או  הסכמה  משום  זה  בסעיף  אין  ספק,  הסר  למען 

 האסיפה.

 ט שינוי המיטיב עם החברים הזכאים על פיו.  תקנון זה אינו ניתן לביטול או שינוי למע .18
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