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 מיוחדים   צרכים  עםלחברים  הסדר

 10.8.2021אושר באסיפה הכללית מיום  

 . ךולהיפ, נקבה ללשון  גם  הכוונה,  זכר בלשון  שימוש נעשה בו מקום בכל*

 

 מבוא .1

נת בדין  מעוגעמדה זו  .  מיוחדיםצרכים    , ובייחוד לחברים עםוחברי לחשיבות עליונה בדאגה  קיבוץ נען רואה  

  לתקנון הקיבוץ. 66  ףובסעי

השגוד הא תלתקנו  4קנה  ת תשס"ו )  תופיותיות  מתחדש(,  בקיבוץ  הדדית  חובת  ,  2005-ערבות  את  קובעת 

טריונים שוויוניים, בשים לב  לספק את הצרכים המיוחדים של החברים ושל התלויים בהם, לפי קריהקיבוץ  

הספקת  כי    ,בענק  עודות גבוהה לצרכים אלה.  אך תוך מתן עדיפ  ,להיקף הצרכים המיוחדים וליכולת הקיבוץ

המיוחדי יהצרכים  מלולה  כם  בנכסי  יתנתו היות  או  בהכנסות  שימוש  לגבי  ושל  בהסדרים  החברים  של  ם 

 . התלויים בהם

 :בו למפורט בכפוף, הסדרה  טרותמ

  .מיוחדים צרכים חברים שלהם לבין הקיבוץ  בין היחסים סדרתהל  עקרונות תעקבי 1.1

חייו    את  תוי לח  לו   שר אפשי  פן באו   ,מיוחדים  צרכים  עם בר  ח  של  צרכיו המיוחדיםל  הולם  מענה   מתן 1.2
   .ובכבוד  בפרטיותהאפשר,   ככל, רביתמ בעצמאות

עם  ל  סיועמתן   1.3   ,ודהבובע  בחברה  מיטבית  ובהשתלבות   ,שיקומי  בתהליך  דיםמיוח  צרכיםחבר 
 . ערבות ההדדית בקיבוץקרונות התחייב מעמכ

 

י  פנ ל  להשהתקב   יבוץכל החלטה אחרת של הק  אוו/  להחלטת השינויזה    הסדר במקרה של סתירה בין הוראות  

   .זה סדרהות ו הורא , יגברזה הסדר אישור 

 הגדרות .2

ועדה אשר פועלת בהתאם לתקנות הערבות ההדדית,    -  "(עדהוהו"  )להלן גם  ועדה לצרכים מיוחדים 2.1
הל  בהתאם לנווכן    12.1.2017שהרכבה וסמכויותיה יהיו בהתאם לגילוי דעת של רשם האגודות מיום  

 א' להסדר  זה. פחנסצורף כים הממיוחדועדת צרכים  בודתע

  התנאים  לגביו  שמתקיימים  לעניין הסדר זה, הוא מי  –"החבר"(    :גםלהלן  )   מיוחדים  צרכיםעם  בר  ח 2.2
 : שלהלן  המצטברים

 . הקיבוץ  חבר הוא .א

ו  .ב הבריאות  בתחומי  מיוחדים  צרכים  לו  די  או  /יש  בהם  אין  מקורותיו  אשר    פקת ס הלהשיקום, 
   .להא יםצרכ

 .ומ ולתח  מחוץ  אף בוץהקי ובהסכמת,  וץבקיב מתגורר הוא .ג

הביטחון,    םיד חוימ ה  וי כרצב  הריכ ה  הנ ידמה .ד משרד  לאומי,  הרווח )ביטוח  וכיומשרד  .  (צ"בה 
הו לאישור  בכפוף  חריגים,  מיוחדים,  ו במקרים  לצרכים  לעדה  יוכל  בחההקיבוץ    כבעל   ברכיר 

מיוחדים  הוכר   צרכים  לא  אם  שנמצאב  , ההמדינ  ידי   לע   גם  רשו   הכרהליך  בתה  תנאי  ת  יושל 
 .  בהתאם למפורט בהוראות נספח א', והמדינה
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הס ספק,  למען  לחבריר  זים  יעוד סי  קיבוץ  ביחס  לקבלת    קנתםבגין  הזכאות  לגיל  קצבת )בהתאם 
  ולא יחול בעניינם הסדר זה.הקיימים בקיבוץ הסדרי הסיעוד  יחולו  (זקנה) אזרח ותיק

ה בגיחבר    שוהה   בו  שיקומי  וא   סיעודי  דמוס   –  ביתי   ץוח  סידור 2.3    מן ז  לאורך  או   קבע  דרך  , עבודהל 
 . הוועדהבאישור 

   .וועדהה בר ע"י רו לחושכפי שא  ,שיקום או/ו  אותברי מיחובת םייחודיי  כיםצר –ים מיוחדים צרכ 2.4

ע"פ,  דיור,  ביגוד,  מזון  לרבות  השוטפים  הקיום  צרכי   כל  –  קיום  צרכי 2.5 לפנסיה  ות  לט הח  הפרשה 
   .כמקובל בקיבוץ וביטוחים הקיבוץ

שהו  –  מיוחדים  םיכצרל  קרןה 2.6 צוברת,  הקיבוץקרן  ע"י  הח  קמה  אורחות  שינוי  )במסגרת  (  2008יים 
   .הקרןנוהל לתאם הב והמתנהלת ם, וחדי צרכים מי מון ך מילצור

חברים  כלל הלים, אשר נועדה לסייע  במסגרת שינוי אורחות החי   קרן שהוקמה   –  הדדית   רבותען  רק 2.7
 ת ומענקים.  בהלוואו

  לחבריו  ץהקיבו   ידי  על  דרוגיש  הבסיסי  החודשי  הסכום  -  קיום בזכותיב  תקצ  -   תק"ב/וןביטח  רשת 2.8
לתקנות האגודות    לחבר,  נתהוג   םחיי  רמת   קיום  רךלצו  לעת  מעת )ערבות הדדיבכפוף  ת  השיתופיות 

   .2005 -ו" תשס בקיבוץ מתחדש(

פי    לע ירשמו חובות החבר    של הקיבוץ, בו  תחשבונוההנהלת  ב  תמחירי המנוהלכרטיס    –וב  כרטסת ח 2.9

   .לאמיתות תוכנה  לכאורהה ראי  הווהמ . כרטיס זה הסדר זה

לחבר    ואה עומדתכהלו   יראו בו,  להוראות הסדר זהבכרטסת החוב, בהתאם  שם  יירשכום  כל ס  –  חוב 2.10

לא   סדר. על חוב זה ות ההלהוראבהתאם  ו, בתוספת הצמדה למדד ,ר אריכות חייואשר תוחזר רק לאח

 חול טענת התיישנות.  ת

  סדרהה עקרונות .3

  , הפרשותלתק"בות  ריו, לרבות השלמ , כשם שדואג לכלל חבםוחדייצרכים מבריו עם  הקיבוץ ידאג לח 3.1

 ם בקיבוץ. יימקי ה  שירותים ע"פ תקנונים והסדריםבות, שימוש פנסיוני

שיהיו 3.2 צר  ככל  מיוחכילחבר  ב  ,יםדם  מענה  להם  ניתן  לא  כלל  ל  ניתניםה  שירותים וב  הסדריםאשר 

 . סדר זה, בהתאם לכללי הבקשתואת חן תיב , אשר יםמיוחדרכים לצ עדה ויפנה החבר לו  ,חבריםה

  לתו הקיבוץ וליכו   למקורות   בכפוף ,  המיוחדים  רכיםצה  לבעלי   ו בויותיוימח  את   יחבטלה  יפעל   הקיבוץ 3.3

 . לדין ובהתאם, הכלכלית

י בקשתו,  לשם בחינת   3.4 ונכסיוכלוי מאות לגב נלוי  יג   לקיבוץ  שגיהחבר  ל  ע   בע, בנוסח שייקל הכנסותיו 

 . ועדהוה ידי 

ים,  ל החברכל  ביםבהם חת  החובו  חב בכל   ם,מיוחדיהמבקש תמיכה לצרכיו ה  חבר ,  למען הסר ספק 3.5

 אם להחלטות הקיבוץ. והכל בהת  הפרשה לפנסיה,  ,םלמיניהי קיבוץ סיתשלום מ  ל זה כלוב

כוח האפוטרופוס    ו א/ו  החבר 3.6 בא  לפעולויחמ  ,העניין  פי  על,  וו/או  המגיע  צויילמ  ב    לו   ות זכויותיו 

,  לחבר  ועיי יס  קיבוץה  מוסדות  שאיננו הקיבוץ.  ומכל מקור חיצוני  שונים  יםמביטוח ,  מדינהה  מרשויות

  . ויות המדינהש את זכויותיו מול ר למצות  ך,ורבמידת הצ

העומד זכות  למצות  שיסרב  לרשותו,חבר  יפ  ת  לא  ראויהאו  בשקידה  תשקול    לשם  על    ועדה ו הכך, 

מד  מקור חוץ העו כ מוצתה  זו שלא  לראות אף בזכות    ,המיוחדים  יו להקצות לו את השלמת צרכ  בבואה

   .רשות החברל
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  בתעריפי   הנחה)לדוגמה,    הקיבוץ  ידי  על  תכובד  ,מיוחדים  צרכים   לילבע  נהדי במ  ת נשנית  הנחה  כל 3.7

  "ב(.וכיו  ארנונה, וןפ לטחשמל, 

  סיועת  ובד, לרבורה באופן מכ להשתלב בחב  וחדים ימכים  רצ  עם   רלחב  , כמיטב יכולתו,הקיבוץ יסייע 3.8

 . ה לובין אם בקיבוץ או מחוצ עבודה הולם,מציאת מקום  ב

על    בוצעים  יוחדיצרכים מ   עםל חבר  מום שת מינילפנסייאו    "בקתלמה  בהשל  להטיפו למען הסר ספק,   3.9

הגורמים   בקיבוץ  המוסמכיידי  ים  על  הוד ולא  שחעדהוי  כפי  החברל  ,  כלל  י  ים,לגבי  אם    וחלטאלא 

 . דיםם מיוחלצרכיועדה ובין ה להרלבנטית   הדעו הובין  ת אחרתמפורשו

  ככל ,  ספק  הסר  ןלמע .  זהדר  ע"פ הס  כלפיו  ץקיבו ה יעת חברותו של החבר פוקעת המחויבות של  בפק 3.10

  ותבע נו  ככל שאלו  זכויותיהם,  גרעויי  לא,  בר שנפטרקיבוץ, או תלויים בח  רי חב  הםשל החבר    ששאיריו

מצרכיו המיוחדים  בעות  חרות/נוספות הנוזכויות א  אלה  לתלוייםלשאירים או    והי ת, אך לא יורבמהח

 . (הלןל 10יף סע גם ראה זוג שאיננו חבר הקיבוץ,  ין בןני לע) ל המנוחש

  ורדי .4

  ו ושימלש   יד מעלה,  ולת יכוכמיטב    ,יעשה  הקיבוץ ,  ם קיבל מגרש לשיוךשטרעם צרכים מיוחדים  חבר   4.1

  בהתאם  יההת  שתועמד  הדירה .  ועדהוה  קביעת  לפי,  יורכלצ  המותאמת  הסביר   ברמה   רה יד  חבר ה  של

 .  העת  באותה הקיבוץ שברשות הדירות צאימל

החבר  החבר  של  ותיו ממקור  יבואו  ,יםוחדהמי   לצרכים  הדירה  מתתאלה ,  רשודיי  אם,  ההשקעות 4.2  .

 . תדיהד ערבותל  ןהקר  כללים לאתהב  הכתמי לבקשת דדיתהערבות   רןקלרשאי לפנות  

להב  4.3   והם   ,חברה   על  יםחל(  ומהוכד  גז,  מים  ,חשמל,  כארנונה)  שוטפים  מדור  תשלומי  כי  ,היריש 

 .  שלו ותפהשוט הקיום מהוצאות חלק מהווים 

טרם  לזמן זה    וןנכ ו ,  ר חוץ ביתיוד יסאופן קבוע בבחבר המתגורר  ,  ץובקיב  הקיימת   הדיור  בשל מצוקת 4.4

ע"י  אחרת    רש, אלא אם כן או)דירת אגודה(  בקיבוץ זמנית    ריםמגו  דירתזכאי ל   נואי   ,רהדי  כה לושוי

 . וע מזכותו לשיוך מגרש בקיבוץר גמבלי ל, וזאת הוועדה

   צרכים מיוחדים עם ברחשל   המיוחדים ווצרכי קיוםהצרכי קת הספ .5

 םוגובה קצבת הקי 5.1

לפי כללי רשת ביטחוןסכום  בגובה    –יבוץ  ר  בק רגומתהחבר  ל .א ס  ץ ביחבקיבוהנהוגים    חודשי 

החב ספק,  מל  .ריםלכלל  הסר  לתק"ב  מהשלען  ה  נה איה  ולא  ועדהובאחריות    ה ני גבול  ח י, 

   .להלן  6.2המנגנון המפורט בסעיף 

כספי רשויות המדינה המועברים למקום זה בגינו,      -  יתחוץ בי  רך קבע בהסדחבר השוהה דרל .ב

הוולקיוה  ק החזה  כיצרלמילוי  העיקרי    סיבסה  תאו  יהו  חיים  רמת  עם  ו  .רובוגנת  כן  לפי  כמו 

  איננו מספק(.אשר המוסד שיים נוספים )צרכים אי אספקתל קבוע ום כס הצורך יינתן

החבר  א אם  לא  יוותצא בהו  לא ישתתף  ץהקיבו  -  דור עצמאילקיבוץ בסי  מתגורר מחוץהחבר  ל .ג

  .םי דחמיו עדה לצרכיםו הובהמלצת קיבוץ מחוץ למתגורר 

 

 :להלן דרס י ה, לפ מהמקורות הבאים ה בראשונבראש ו יהיה חברשל ה המיוחדיםו יכצרמימון  5.2
 
המדינה  תשלומים  .א תשלומי  לרבות  חיצוניים,  מקורות  וסוג,    של  מין  זהמכל    ם יתשלומ  ובכלל 

משרד   דמשר  , ומיהלא  חוהביט   :עודייםיי ה  השיכון,  הרווחה,  מקביטחו משרד  רשות  ית,  ומן, 

 . "בת ביטוח, קופת חולים וכיוורחב
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בימ  דיחהמקיימים    וזוג  ן/תבו  רהחב של  ו  מעבודת   ותהכנס .ב   תרש"ל  מעבר,  תףמשו  תשק 

 ועוד.    נסיה, ביטוחים, רווחי הון, קרנות פ כירות, דמי מזונותדמי שבקיבוץ,  "חוןביט

ייצר  בחר שלא לאם החבר    ,הכנסות  םאינם מניבי ש  ים,נכסלרבות    ,רלחבש  יש  יםסכנ  –  נכסים .ג

ין  ריאליות, כאשר גובה ההכנסה הרעיונית שתחושב בג  צר הכנסות לאהנכס, או לייהכנסות מ 

 .מקצוע מתאים לניב יתבסס על יעוץ מקצועי מבע נכס שאינו מה

בכאם  סיוהנכ הכנסות  ה סך  שחבר   . ד   הצרכים  למימון   יםמספיק   םאינלעיל    זה סעיף  מור 

   .יכהועדה בקשה לתמ והגיש ל זכאי ל ,מיוחדיםה

שונות כולל    מקצבאותאו    פת )מעבודההכנסה השוטשב הקיבוץ ב יתח  חברקורות ה מ  דדמבין, כי  יצו 5.3

מכל    ,תףים יחד משק בית משואשר מקיימ  ,וגוז  ן/ת ובבר  חנכסים של המפירות  מנכסים ו/או  ויה(  פנס

הכנסות   יצרשלא לי  וחרב חבר יב, מקום בו הגם בנכס שאינו מניב כנכס מנ  ל לראות עדה תוכוהו .רמקו

 .  א ריאליותת ל , או לייצר הכנסומהנכס

ככמ 5.4 לחישון,  ו  הזכאות  הקשתתפה ב  במימון  ות  המיוחדים  כהצריבוץ  להכיתייחים  ברמה  נסות  ס 

 . הקלנדרית  ההשנובמידת הצורך תבוצע התחשבנות לאחר תום  ,ברתתית המצטהשנ

 

   חברה  בצרכיו המיוחדים של שתתפות הקיבוץנגנון המ .6

בתנאי  ו  וחדים,מן את צרכיו המיכדי למ  פיקים, אינם מסחברשל  המפורטים לעיל  יו  במקרה שמקורות 6.1

להשתתפו הי  ע"  איזכ  נמצא  חברשה בועדה  למילוי  ות  המי הוצאות  ל  דיםחוצרכיו  תנאים  בהתאם 

 .המיוחדים את מימון צרכיוישלים הקיבוץ  ,המפורטים להלן

  70%  שסך של  , בעודמענקהווה  י בר  של הח  צרכיו המיוחדיםמהשלמת הקיבוץ במימון    30%סך של   6.2

 .  של החבר החוב טסתכחוב בכררשם יאשר ת לוואהה כ ןנת ית י תפוגובה ההשתמ

 ך. ואיל  אישור הסדר זהד החל ממוע רק   לעיף זה יחול ספק יובהר, כי סלמען הסר כ

 נק בלבד.  קבל את סכום המער ללבחו ,בהתאם לשיקול דעתו ,יוכל חבר 6.3

דירת המגורים  ת  ירעם מכ , או  לרבות פטירה  ,יאוץ, מכל סיבה שה יבבקחבר  ותו של הבר ם חסיו  םע 6.4

דירת השיוך של  ורת  ממתזה(    ררתו בהסד)כהגדהחוב    בניהם, הקיבוץ יגבה אתוקדם מי המ שלו, לפ

( המגוריםהשכרת  ע"י  החבר  ע  ה מכירת,  דירת  החוב  של  פדיון  אחרת  "או  דרך  בכל  או  היורשים  י 

יורשישת או  והחבר  הקיבוץ  על  החשרליו  ועברת/ תשמש   ההדיר .  (ווסכם  לאחו ים  רק    תשלוםר  קיים 

 ו.  לוא במ  החוב

 להלן.  7.6בסעיף  ט רתאם למפובהו הצדדים לפע יהבטחת האמור,  לשם 

 צרכים מיוחדים במימון הקיבוץ   תפותהשתאים לנת .7

  אלה: כלת ביתנמו לעיל,  6, כמפורט בסעיף רכים מיוחדיםבמימון צ השתתפות הקיבוץ 

 ;ולנספח א' ת נוהל זהאוהורבהתאם ל הש בקעדה ו לוה  הוגש 7.1

 וץ;יבהק כלפי  וי התחייבויותב עומד רהחב 7.2

יכולת השתכרו  הממצ  ברהח 7.3 חוב  ם ומקיי  ו תאת  העבודה בהתאם להחלט את  הקיבוץות  בהתאם  ו  ת 

 ;  למצבו הייחודי

  גוים, כגון בן ז שלישיצדדים    או נכס, לרבות כלפיויות לקבלת כל הכנסה ו/זכ האת כל    ה צממ  החבר 7.4

בבלשע לאר,  ביט ומייטוח  משרד  ,  פרטיים,  מדינה מוסד   הביטחון, וחים  סייע  תעדה  וו הכיו"ב.  ו  ות 

   ם.יגורמים שונ מ החבר   כויותזוש ומימ וי  במיצ

 ; םנכסיהו  כנסותהגילוי נאות של כל ה 7.5
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  תלהוראו דרשות  ההתאמות הנ  שיסדיר את  ,השיוך   להסכם  מתאם  כםסהעל    , ךלעת שיו  , החבר יחתום 7.6

החבר    תכון זכויושיעבוד/מש הת  הסדראת    יכלול  הסכם המתאם. ה(ם מתאם"כ"הס  להלןזה )  רהסד

ת  טסכרהחוב, כפי שיירשם ב  עוןר ילפ  כבטחון  תוזאיבוץ,  בק   ול  ךישתשו  ירהחדים בדהמיו   רכיםהצ  עם

על    לשםהחבר  יידרש  ש  ף נוסמסמך    כל על    וחתימה  ,חובה בקבמק  וץ;הקיב   ידיכך  בו  ה  שרה 

דירה במנהל/הקצאת  יצוע שיוך  חבר תתבצע לאחר במיוחדים של    ץ במימון צרכיםיבו ת הקלהשתתפו 

אז  שמגר בהתאםלחברים,  סיוע  לקבלת  תנאי  זלה  י  התהייה  סדר  חתימת  נספחה  על  ם  כלהס  חבר 

  ירת החבר.על ד  דהרה/שעבוהערת אז בנוגע לרישוםיוך הש

חופשה    מיוחדתבחופשה    חבר 7.7 ב)כהגדרת  הקיבו קנת כאמור  וון  הקיבוץאו  /ץ    זכאי  ואינ   (בהחלטות 

   .ורשות אחרתמפועדה ולא אם החליטה ה א ,זה  הסדרלהשתתפות בהתאם ל

  אותנוי  גיל,  תוינדרקל   יםתישנכל  ב  לינואר  31-ל  עדה עדווגיש ל י  ,יבוץהק  לו השתתפותשאושרה    חבר 7.8

כל הכנסותיו    ןמעודכ סוג שהואמונכסיו  של  כן.  כל  לגרוע  כמו  ומבלי  חייבה מהאמור,  ,  לעדכן,    חבר 

הון    הצהרת  לדרוש  ית שאר  עדה ו הו.  שלו  רת ההון נוי מהותי שחל בהצהעל כל שי  דה עוו האת    , עתבכל  

עת בכל  כאמור  ןלנכו   תמצאש  מעודכנת  שנתיים  חלוף  בטרם  הצורך  . גם  מוסמכוהו  במידת  ת  עדה 

 .   של החבר ו/או בנכסיםנוי בהכנסות  ל שי ייחס לכבהת  ברהסיוע המוענק לח  ביגחלטתה לת את הולשנ

כי מסמ גלהת ישמקרה  ב 7.9 מי,  ו/או  פרטים  ו/או  ישנמסר  ע,דכים  על  מש  דיו  ו/או  מי  חתו  פהחבר  ו/או 

איםמטעמ מד,  אינם  ו/או  נכונים  מלאים,  ו/ קים  וינם  אינם  להגיש  או  או  מסרב  החבר  בו  במקרה 

את השתתפות  לאלתר  הפסיק  אי הקיבוץ ל רש  ,לוועדה הצהרת הון מעודכנת בתוך זמן סביר מבקשתה

החברים  המיוחדו  רכיצן  ימו מבהקיבוץ   ואשל  לחיי ,  ה  בף  מייחבר  את  הסכומים  בהשבה  של  דית 

 ם או חלקם. זה, כולהסדר  במסגרתששולמו 

 

 ברכוש השקעות בגוף או .8

שיתעורר   השקעות  צבמקרה  לביצוע  לגוף בי  ,חברהעבור    חריגותות  הוצאאו  ורך  לרכוש,  ן  חלק    ובין  שאינן 

   :ההוראות הבאותולו ח, ובעניין זה י ועדהוב ךרן הצוידו – םוחדימימון הצרכים המי פות ל השוטמהוצאות  

להיוועץוהו 8.1 ג  עדה רשאית  כל  בנסיב עם  ונחוץ  ן לשם אישור  יי ות הענורם מקצועי שיראה לה רלבנטי 

 חריגה; קעה השהה

החריגה  תנאי 8.2 ההוצאה  בכיסוי  צד  -  להשתתפות  מול  זכויות  כמיצוי  ובכלל  ג',  המדינ די  רשויות  ה  ך 

 ברות ביטוח;וח

  םנכסים )כהגדרת מושגיהו   על תצהיר גילוי נאות בדבר כל ההכנסות   חתמו)בית אב(    גו זו   בר ובן/ת חה 8.3

.  לה כדי לכסות את ההשקעה החריגהאכל  עדה שאין בו אלו בתקנות הערבות ההדדית( ונמצא ע"י הו

  ה השקעשר את הלא   היא רשאיתם וניבימנם  גם נכסים שאי   ועדהו הבחן  תיובהר, כי במסגרת בחינה זו  

 .  המשפחהד נכסי  שתובטח בשעבואה כהלוו מצד הקיבוץ

דה  ועו תפנה הת מענה לצורך שהוכר,  ציבה כדי לתקאין בתלאשר את ההשקעה ודה תחליט  עושהוככל   8.4

 . לצרכים מיוחדיםרן לק

ה  המיד   אמות   יעל פ  ןתידו  ו בקשתו  –   הדדית   ות רב עלקרן ללפנות  חבר  , כדי לגרוע מזכות האין באמור 8.5

 רים. החב לכללס חגים בי שר נהוללים א והכ  וזקרן תקנון  לש

 

  דירות וךשי .9

 ך. לשיו זכותו פגעתי לאיש זכויות ככל החברים, ולכן   מיוחדים צרכים עם חברלק,  מען הסר ספל 9.1

 אות אלה: יחולו הורלחברים   הדירות  שיוך וץבקיב יתבצע כאשר 9.2
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, ככל  בוהח  יסוילכ   רהתשמש הדי  החבר  של  ימיו  תאריכו  חראלכי    יש להדגיש סרת כל ספק,  לה .א

חוב, יוסר  בכפוף להסדרת הורק  ,  והלאה  ה ז  סדר האישור  מיום    לוש  בשקיים חוב, בכרטיס החו

 יורשיו.  לרשותעמוד תש מעל הדירה השעבוד

 ר יותנה באלו:יוך לחבביצוע הש  .ב

הע חבר/הה (1 )לפי  חוב ולרב  ,הז   הסדר  תהחלטו  כל  את  וקיימ  ניין(אפוטרופוס/ב"כ  הגלוי ת    ת 

 . הנאות

הסכם    כגון   הנדרשים   יםהמשפטי   המסמכים  עלתמו  )לפי העניין( יח  "כאפוטרופוס/בהחבר/ה (2

הנחת  העניין, והכל ל  לפימך נדרש אחר  סו/או כל מו הערת אזהרה  או/  ך  השיו  להסכםמתאם  

 . יבוץדעתו של הק

 וחדיםמי  צרכים עםלחבר  זוג ת/ןב .10

וצקיומ קבע במימון    ף דרךתמשת  ץם שהקיבו יצרכים מיוחד  עם  חבר 10.1 וחדיכיו המיורו  יאם,  בקש  שר 

בקיבוץ למגוריו  חב)שאינ  זוג  ת /בן  לצרף  הזוג  מגורי   היוי ,  עצמו(ב  רנו  מות  בן    בחתימת  ניםבקיבוץ 

היחסים  את  מסדירה  ,הקיבוץ  ובין  זוגה  בן  בין  כםסה הזע  מערכת  בן  רשות    ובר  תושב  כשל  ,וגם 

  .בקיבוץ

   יו.לד י ו או/  הזוג  בן יצרכ קו לסיפ מתחייב ונאי  הקיבוץ 10.2

)במקרה ובן    לגבי ילדים  םיגנהו ה   "רשת הביטחון"במסגרת כללי  רכי ילדי החבר  צה את  הקיבוץ ירא 10.3

 . לד(ה במחצית מתוספת י ניאינו חבר, ההתחשבות ה הזוג

  דיוג או ילאו עקיפות בשל בן זו  ור בסעיף זה יחולו על הקיבוץ הוצאות ישירותרות האמ במקרה שלמ 10.4

  אלו   וצאותה  הקיבוץ יהיה רשאי לקזזהרי ש  ,ורמכא  וג זקת ילדי הזחבה  וג או חלקו של בן ז  ן זוג בל  ש

מן הקיבוץמכל   זכאי החבר  לו  לרשום את  /ו   סכום  בכרטסת החובללו  ה ההוצאות  או  כל  כחוב  על   ,

 .  המשתמע מכך

 אפוטרופוס   .11

יץ  למ י ,שפחהמדר קרוב בהיעו  ,"ותחלטתומך ה"וטרופוס או לוק לאפזק ם מיוחדים צרכי עםחבר במקרה ש

    "ש.ף לאישור ביהמכל בכפויד, והתפק למתאים ו המ מטעם אדעל  קיבוץ ה

 מיוחדים צרכים מימון בהשתתפות הקיבוץ מקורות  .12

  ,ועדהו ההשנתי של  תקציב  מ ונה  ובראשבראש  תבוצע    המיוחדים  הצרכיםהקיבוץ במימון    השתתפות  12.1

   .הילההק מקורות במסגרת 

ביצוי כי  לצתכנס  לה  עדה ו וה יות  אחר ן,  בשחפלו   ורךבהתאם  פעם  לקראת ות  בתקציב    נה,  הדיון 

מנתהקיבוץ,   הספציפייהאם  לבחון    על  הצרכים  בעדכון  צורך  של  קיים  בחינת  לשם  וחברים  הם 

 .  המקורות הכספיים העומדים לטובתם

ובמקרה   12.2 בגוף  חריגות  השקעות  למימון  הקיבוץ  נדרש  בר/בו  בסעוכאמ   ,ושכ או  מקור  יף  ר  שגיאה! 

כמקור    צרכים מיוחדיםל  הקרןש  תשמ,  עדהושל הו   ב השוטףאין די בתקציו  ,לעיל  ההפניה לא נמצא.

 הקרן. נהלי נה להנהלת קרן זו, בהתאם ל פ תעדה ות הקיבוץ והוהכספי להשתתפו
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  ותדע יקילוח פתרון .13

ליישבם בכוחות  חו  ליצהצדדים לא  והה  זהסדר  שום  י י מ  יםהנובעשי  ידעות בעניין איתגלעו חילוקי  שמקרה  ב

בועצמם להכרעת  יועבר  הנושא  הסכמה  רר  ,  ובהעדר  לזהומוסכם  המחלוקת  באשר  תועבר  הבורר  מוסד  לת 

   .מנה בורר מטעמו, אשר ישל התנועה הקיבוציתוגישור   בוררותל

 ר דהסן הותיקשינוי או  .14

וש לתי   או/ינוי  המ מחד  א  בכלבצע  להת  ליכו זה    הסדרקון  בקיבוץ  המסלולים  אישור  )קובלים  בנוהל  כקבוע 

 א במקומו(.  שיבונוהל אחר  תקנונים או כל
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 מכים וחברים עם צרכים מיוחדיםבנים נס להסדר נספח א'

 נעןקיבוץ -נוהל ועדת צרכים מיוחדים

 10.8.2021אסיפה הכללית מיום אושר ב

המוס הגוף  היא  בקיבוץהוועדה  של    מך  ולליווי  מיוחדים  חברים להכרה  צרכים  צרכים    עם  עם  בנים  או 

 . ומשפחותיהם )בנים נסמכים( מיוחדים

תדון  ווה חברים    בכל עדה  של  מיוחדיםהמקרים  צרכים  ותפעל    עם  לתמיכה,  הנזקקים  נסמכים  בנים  ו/או 

 יוחדים. אשר נובעות ממצבם כאנשים עם צרכים מ ,לסיוע בפתרון בעיותיהם הייחודיות

ל  תפעלעדה  ווה ההדדיתבהתאם  הערבות  בקיבוץ  ,תקנות  שהתקבלו  המיוחדים  הצרכים  לחברים  )   הסדרי 

נסמכים( דעת  ו   ,ולבנים  לגילוי  בהתאם  יהיו  וסמכויותיה  האגודות  הרכבה  רשם  וכן    12.1.2017  מיוםשל 

 שלהלן.  בהתאם לנוהל עבודת ועדת צרכים מיוחדים

 

 הרכב הוועדה ואופן פעולתה  .1

 חברים, אשר ימונו בהתאם למפורט להלן:     5-ועדה תורכב מוה .1.1

 עדה;וכיו"ר הו, אשר ישמש רכז/ת רווחה וצרכים מיוחדים או בעל תפקיד דומה .1.1.1

  ;(קהילה ת/מנהל  -וובהעדר) מנהל/ת אשכול בריאות, סיעוד ורווחה או בעל תפקיד דומה .1.1.2

ציבורשלושה   .1.1.3 הקיבוץ  ,  נבחרי  אסיפת  ע"י  הקימשיבחרו  חברי  ) בין    י "נבחר להלן:בוץ 

  כרות מקצועית עם נושא הצרכיםיה  יבעל . הקיבוץ ישאף לכך שנבחרי הציבור יהיו  הציבור"(

 .  המיוחדים

לשורותיהוהו .1.2 לצרף  רשאית  לצורך    כמשקיפים  עדה  אם  שידרשו,  מקצוע  ספציפי    אדם  ל  סיוע אנשי 

 ואם באופן כללי. 

יבחרו במקומו/ה    אינו/ה חבר/ת קיבוץ   1.1.2או    1.1.1מי מבעלי התפקידים המוזכרים בסעיפים  והיה   .1.3

 עדה. ובו  ובעל התפקיד ישמש כמשקיף קבוע ,נבחר ציבור

  להזמין לדיון את מנהל הכספים או בעל תפקיד דומה   תרשאי  תהא  ועדהובדיונים בעלי תוכן כלכלי, ה  .1.4

 . בקיבוץ

הציבור .1.5 של    נבחרי  לתקופה  ולהיבחר  ו  ,שנים  4ימונו  לחזור  יוכלו  לכלליהם  הקבועים  בהתאם  ם 

בדבר  ב בנען".  החלטה  החלטות  קבלת  ותהליכי  ארגוני  מבנה  הציבור  "נוהל  בתפקידם  נבחרי  יכהנו 

 . קבע מפורשות אחרת על ידי אסיפת הקיבוץיללא שכר, אלא אם י

 . מן מילוי תפקידם ולאחר סיומו עדה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בזוחברי הו .1.6

כל מקרה    בחינתתוך  מכל סוג שהוא,  פליה  לנהוג ביושר, ללא משוא פנים וללא איבו  ויח עדה  וחברי הו .1.7

ו הלרבות    לגופו, ייחודית  והו   האישיים.  מקורותהצרכים  כפנייה  פנייה  בכל  תדון  החלטה  ועדה  כל 

 אחרות. בקשותתהיה החלטה לגופו של עניין ולא תהווה תקדים עבור 

כי   .1.8 יובהר,  עניינים  ניגוד  קרוב  למניעת  של  לוועדה  פנייה  לגבי  ובהחלטה  בדיון  ישתתף  לא  ועדה  חבר 

 משפחה  או במקרה שיש לו מעורבות אישית העלולה להשפיע על ההחלטה.  

 

 תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה לצרכים מיוחדים  .2

ל .2.1 בקיבוץ  המוסמך  הגוף  היא  של  הוועדה  מעמד  הגדרת  מיוחדים"  אשר  צרכים  עם  "בן  חבר  או   "

   בהתאם להסדר הרלבנטי., נסמך"
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מוסמכת  והו .2.2 בעדה  התמיכה  גובה  את  מיוחדיםלקבוע  צרכים  עם  בנים  או  שמי ,  חברים  תמצא  אם 

ו/או   קיומו  לצורך  לעזרת הקיבוץ  נזקק  ובנכסים  ,  צרכיו המיוחדים  מילוימהם  בהכנסות  בהתחשב 

 . ל הקיבוץ, כפי שתהיה מעת לעתביכולתו הכלכלית שוהעומדים לרשותם,  

הול .2.3 החלטות  עצמאי.  דעת  שיקול  מוקנה  אולם  וועדה  בקיבוץ,  אחרות  ברשויות  תלויות  אינן  ועדה 

לתקציב    ועדה ו ולהוראות נוהל זה. כמו כן, כפופה הכפופות לדין, לתקנון הקיבוץ, להחלטות הקיבוץ  

הוהשנתי   הכללית  עדה,  ו של  האסיפה  ידי  על  מיוחדים  הקרן תנאי  ל ושנקבע  ככל    .לצרכים  לפיכך, 

הו לפנות  ו שסברה  עליה  לה,  שהוקצב  התקציב  של  הגדלה  או  במדיניות  שינוי  נדרש  כי  לוועד  עדה, 

 . ולקבל את אישור האסיפה דון בענייןיעל מנת ש ההנהלה

וכן    ,פניות חברים ו/או בנים נסמכיםטיפול בואמות מידה לפנימיים    דהעבו  ועדה תפעל לגיבוש נהליוה .2.4

פרטנייםעל  תפ הסכמים  של  את    ,לגיבושם  יסדירו  נסמכיםב  התמיכהאשר    הסדרלבהתאם    בנים 

 . תמיכה בבנים נסמכים

  מורשיעל ידי  האפשר    ככלייחתמו  )עם הורי הבנים הנסמכים ועם הבנים(  הסכמים פרטניים   .2.4.1

  ועד "י  ע  יוסמכו  אלוש  כפי,  (יחדיו  ועדה ו ה"ר  יוו  קהילה  מנהל)   זה  לענין  ייעודים  חתימה

הקיבו  הנהלהה הסמכה  ,ץשל  ההסכמים  ,כאמור  חודיתי י  ובהעדר    מורשי"י  ע  ייחתמו 

 . לעת מעת וישיה כפי הקיבוץ של החתימה

  סדר ההתאם להוראות ה לקבלת סיוע ב  והוריהם  או הבנים הנסמכים  ועדה תבחן את פניות החבריםוה .2.5

לפעם    תעדכן  עדהוה  .הרלבנטי לצורך  מפעם  הסיוע  ובהתאם  היקף  לשינוייבהנדרש,  את    ם התאם 

הבן    ,נסיבותב או  החבר  בצרכי  שינויים  במקורותולרבות  העומדים    הכספיים  שינויים  והנכסים 

כל ספק,    לרשותם. בן נסמךלמען הסר  קיומו של    ולתמיכה הכספית הינמקדים  תנאי    -במקרה של 

 הסכם פרטני בתוקף.  

הצ .2.6 הגדרת  המיוחדים,  לשם  הרכים  לשיקוו מוסמכת  בהתאם  למנות,  דעתה,ועדה  ממליץ"    ל  "צוות 

   .בן נסמךללחבר עם צרכים מיוחדים או 

אשר ישמש כמרכז הצוות, נציג    אחר  ועדה  נציג  או  הוועדהיו"ר  אנשים לפחות:    3  ימנהצוות  ה .2.6.1

לתחום   איש מקצוע רלוונטי, אשר אף יכול שיהיה , ואדם נוסף המוסכם על הצדדיםהמשפחה

   .הצרכים המיוחדים

  צרכי  מהם  , להגדירהנסמךללמוד את קשייו של החבר או הבן  א  הממליץ הו  תפקיד הצוות .2.6.2

אתלו  המיוחדים  והשיקום  הבריאות  הצוות  יבחן  עוד  לרשות  המקורותסך    .    העומדים 

והוריו הצוות  החבר/הבן  שנעשתה    יציגהממליץ  .  הצרכים  הערכת  היקף  וימליץ  את  על 

   .הוועדהסיפוקם לפני 

ל .2.7 מוסמך  אשר  הבלעדי  הגוף  היא  הממליצים הוועדה   הצוותים  המלצות  את  התחשבות    ,אשר  תוך 

המיוחדים הצרכים  בתחומי  הכוללת  התקציב  לתמונת  לתקנות  ,והתייחסות  הערבות    ובכפוף 

 .  הסדרי הצרכים המיוחדים שאושרו בקיבוץלתקנון ול  ההדדית,

של    גחרי  לשם מימון צורך מיוחד  צרכים מיוחדיםללפנות לקרן  גוף המוסמך  הועדה היא  ו כמו כן, ה .2.8

   חבר או בן נסמך.

ו/או ע"י הבן    של החבר  בית האבשנמסרו על ידי    ,יתגלה, כי מסמכים ו/או פרטים ו/או מידעבמקרה ש .2.9

  עדה ו וה   תרשאי  , אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או אינם מלאים  ,םו/או מי מטעמהנסמך והוריו  

את החבר  חייב  ואף ל,  הנסמך  של החבר/הבן  הםבמימון צרכי  להפסיק לאלתר את השתתפות הקיבוץ

הנסמך   הבן  של  ו/או  מיידית  ששולמיסכוהבהשבה  ה  מום  החלטת  פי  חלקם  ,  ועדהו על  או  כולם 

ו לצרכן  המחירים  למדד  הצמדה  ידי  בתוספת  על  שיקבע  בשיעור  של  ריבית  ההנהלה  .  קיבוץהועד 

 אף להטיל במקרה כזה קנס בהתאם להחלטות הקיבוץ.   ך הא מוסמקיבוץ יה
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  נייה לוועדה וסדרי עבודתהאופן פ .3

ותוגש ליו"ר  בכתב    תיעשה הכרה בבן נסמך  צרכים מיוחדים או לצורך    בחבר כחבר עם  להכרה  ה פני .3.1

 סייע נציג מטעם הוועדה בהגשת הבקשה. במידת הצורך, י. הוועדה לצרכים מיוחדים

  ות המדינה צרכים מיוחדים ע"י מוסד  אדם עםמסמכים המעידים על הכרה בחבר/בן כפו  לבקשה יצור .3.2

. כמו כן,  או מסמך מקביל לכך בנוגע לבן קטין  על דרגת אי כושר המזכה בקצבת נכות מסמך המעיד    -

שיידרש  אחר  גילוי נאות, כתב ויתור על סודיות רפואית ו/או כל מסמך נוסף  מסמך    על המבקש לצרף 

 ועדה. וידי העל מראש  ושיאושר )טפסים( ערוכים בנוסחים  כל המסמכים יהיו .עדהוידי הו על 

מיוחדים,   .3.3 הכרה  ובמקרים  המיוחדים  בהעדר  המדינה,  בצרכים  מוסדות  מוסמכת  והוע"י  תהא  עדה 

 בכפוף לתנאים הבאים: אדם עם צרכים מיוחדים, חבר ו/או בבן כ, בבאופן זמני להכיר

, המעידה  , אשר זהותו תאושר מראש ע"י הוועדההרלבנטי  םבתחו  מומחה של חוו"ד התקבלה  .3.3.1

 בהיקף אשר על פי מוסדות המדינה מזכה בקצבת נכות.  ,יוחדיםעל צרכים מ 

אישור המשך התמיכה על פי  חוו"ד עדכנית, לשם  קבלת    , מעת לעת  , בסמכות הוועדה לדרוש .3.3.2

 י.ההסדר הרלבנט 

   .ולמיצוי זכויותממוסדות המדינה  קבלת ההכרהפועלים לשם החבר/משפחת הבן  .3.3.3

מיוחדבבהדיון   .3.4 צרכים  עם  בחבר/בן  להכרה  בוועדה  י ים  קשה  המאוחר(    30תוך  בתקיים  )לכל  יום 

 עדה.  וממועד העברת כל המידע שהתבקש ע"י יו"ר הו 

הגדרת   .3.5 הקבועיםתהליך  המיוחדים  הממליץיי   הצרכים  הצוות  ע"י  החבר/הבן  עשה  עם  ייפגש  אשר   ,

מטעמו מי  ו/או  הצוות  הנסמך  גורמים  .  עם  הצורך,  במידת  ולהתייעץ,  להסתייע  רשאי  יהיה 

וכיו"במקצועיים רופא  עו"ס,  כגון  הצוות הממליץ,  ועדה  וה .  ,  יתמוך    םרשאיו/או  שהמבקש  לדרוש 

ו/או אחרים  במסמכים  את בקשתו  חיצוני,    רפואיים  )איש מקצוע  דעת מומחה מטעמו  בחוות  ו/או 

הרלבנטי(.  ב כן,תחום  הממליץ  ל  כמו  סמכות  צוות  מטעמיש  למומחה  ידולפנות  על  שימונה  ועל    ו, 

ובלבד שעלויות    ,ן לעשות כ  מצא לנכון יקבלת חוות דעת נוספת בנושא, ככל שצורך  ל  ,חשבון הקיבוץ

 . עדהועל ידי הו מראש ההתייעצות יאושרו 

של   .3.6 לבמקרה  מיוחדיםבקשה  צרכים  יוזם    -הגדרת  בהשתתפות  בבקשה  ראשוני  דיון  תקיים  הוועדה 

יום מהגשת הבקשה, אל  30  -לא יאוחר מ   או נציג מטעמו   הפנייה  א אם לדעתה הנסיבות  )שלושים( 

אחרת שהתבקשו  מצדיקות  המסמכים  או  המידע  כל  נמסר  ולא  במקרה  הושלם    )למשל  לא  ו/או 

הממליץ הצוות  מול  הצרכים    .(ההליך  היקף  בדבר  המלצתו  את  יביא  הממליץ  הצוות  זה,  במעמד 

הו  לאישור  במידת  והמיוחדים  הו עדה.  תחליט  נוסף  ו הצורך,  לדיון  המשך  על  מהדיו   30עדה  ן  יום 

 הראשוני.  

הדיון   .3.7 לאחר  משבועיים  יאוחר  לא  החלטתה  את  תגיש  כל  המסכםהוועדה  לה  שהוגשו  ובלבד   ,

 . לפי דרישתה, האישורים והמסמכים

אה  של  המיוחדים  בצרכים  תדון  עדהוהו .3.8 הנסמך    הצוות  המלצותעל    ,לפיכך  .לשנה  חתחבר/הבן 

י צפוי, הצוות הממליץ יביא את  מקיפות ככל הניתן. במידה ויעלה צורך מיוחד בלתלהיות    הממליץ

 באופן חריג.   ועדה ו בהמלצתו לדיון 

 : , בין היתר, לנושאים כדלקמןועדהוה תתייחס ה  יתובהחלט  .3.9

העד והו .3.9.1 את  תבחן  והה  האב  נכסים  לבית  שיש  הכספיים  הצרכים    רהחב  שלמקורות  עם 

  ורטים למימון הצרכים המיוחדים בהתאם לכללים המפ  ,או של הבן הנסמך והוריוהמיוחדים  

 . בהסדר הרלבנטי

 ככל שהוחלט להשתתף במימון צרכים מיוחדים יפורטו התנאים לכך.   .3.9.2
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חובות,  והו הסדרת  כגון  שונים,  בתנאים  ההשתתפות  את  להתנות  רשאית  על  עדה  חתימה 

 ועוד;   לטובת בעל הצרכים המיוחדיםקצבתית או אחרת  הקמת קרן"הסכם מתאם לשיוך",  

עדה והקיבוץ בהחלטות מותנית בראש  וועמידת הו  טחה שלטונית"ועדה אינן מהוות "הבו החלטות ה .3.10

 הקיבוץ. ובראשונה ביכולת הכספית של 

אם חל שינוי מהותי  רק  עדה  ולפנות בשנית לוניתן    נדחתה ע"י הוועדה,    ההמלצה /הבקשהבמקרה ש .3.11

 . שנדחתהה בקשהועדה במסגרת ובנסיבות ו/או בנתונים, אשר הוצגו ל

חתומה    , אשר תמסר להנהלת החשבונות בקיבוץ תהא  חיוב כספי שוטף  לזיכוי אובכתב    ההוראכל   .3.12

 על ידי יו"ר הוועדה וחבר ועדה נוסף. לפחות 

 

 ועדה  וסדרי ניהול ה .4

תתכנס  והו .4.1 לעדה  בעניינו   ,צורךבהתאם  תדון  כהיא  של  ה  יםהמוכר  ניםבהו  יםחבר הל  ם  עדה  וו ע"י 

 . אחת לשנה לפחות 

ולקבל החלוהו .4.2 בדיוניה  נכחו לפחות מרבית  עדה תוכל להתחיל  מניין    מחבריה. טות, אם  לא יתקיים 

 חוקי כאמור תדחה הישיבה למועד אחר שיתואם.  

 עדה תתקבלנה ברוב קולות. והחלטות הו  .4.3

הו  .4.4 בישיבות  וליו"רובהצבעה  בלבד,  אחד  וקול  אחד,  קול  חבר  לכל  יהיה  קול  וה   עדה  יהיה  לא  ועדה 

 מכריע. 

ה  .4.5 י והחלטות  בפרוטוקול,  יירשמו  הו חתמו  יועדה  יו"ר  ידי  של  ועל  הפרוטוקולים  לספר  ויצורפו  עדה 

עם הצרכים  נתן החבר אלא אם  ,חסויים  דיוני הוועדה, החלטותיה וספר הפרוטוקולים יהיו. ועדהוה

הבן    המיוחדים הפרוטוקולהנסמך  או  את  לחשוף  ובכתב  מראש  אישור  מטעמו  מי  .  בעניינו  יםאו 

מיוחבנוסף,   מטעמים  לאשר,  רשאי  הוועדה  בקיבוץ  יו"ר  תפקיד  לבעלי  שיירשמו,  דים 

את מבלי  וז,  לעיין בחלקים רלוונטיים מתוך הפרוטוקולים  ,שהפרוטוקולים חיוניים לצורך עבודתם

   עיל.ר סודיות כמפורט לולשמבעל התפקיד לגרוע מחובת 

 

 

 

 


