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 בנים נסמכים להסדר 

 קיבוץ נען 

 10.8.2021אושר באסיפה הכללית מיום 

 

   בכל מקום בו מצוין "בן" הכוונה , וךולהיפ, נקבה ללשון  גם  הכוונה,  זכר בלשון  שימוש נעשה בו מקום בכל*
 . היא גם לבת  

 
 מבוא .1

  ם יי ות ההדדית כתלוהערב  בנים המוגדרים בתקנותלקיבוץ נען רואה חשיבות עליונה בדאגה   .1.1

)להלןב קיבוץ  נסמכים"  -חברי  זו.  "(בנים  ובסעיפים  נת  מעוג  עמדה  לתקנון    74-ו  66בדין 

  .ץהקיבו 

, קובע בזאת קיבוץ נען  נסמכיםם  על מנת לתת מענים ראויים לנושא הבטחת צרכיהם של בני .1.2

למדדים  עקרונ  ב לער ות  הסכמים  לב יכת  הקיבוץ    בסיס   לע .  הנסמכיםם  בניה  וריהין  ין 

הו  הלל  ותעקרונה לצרכיםו תפעל  ההס  ועדה  לגיבוש  ההומיוחדים  בין  שיחתמו  רים  כמים 

 .  בהתאם לצורכי כל בן נסמך ,בין הקיבוץווהבן הנסמך  

  מתחדש   שכל קיבוץהדדית, קובעות רף תחתון של ערבות ה ,תקנות הערבות ההדדיתמ  שונהב .1.3

למעשה,    הכלה  ,דדיתהמוש הערבות הזה קווים מנחים למי  מציג מסמךו על פי דין,  מחויב ב 

צרכים מיוחדים והן לאלו של    עםכלוסיית בנים קטינים  אול  , הןבהתייחסות מפורטת יותר

 . 21עד גיל טין צרכים מיוחדים ייחשב כק עםבן בגירים נסמכים. 

העיסוק  מ .1.4 מיוחדיםעצם  מ  בצרכים  בין  רבה  שונות  הןצפויה  למקרה,  ו  קרה    הן בצרכים 

ב  םחתימת ההסכד  ועהן במבמקורות,   ב  םיינושי והן  ח ב  הסכםשיידרשו    . הבן  של  ויימהלך 

לקביעת  מאידך ישנה חשיבות רבה  יבטיחו  עקרונות  ,  שישמשו    מתאימותאמות מידה  אשר 

 את הקיבוץ ואת ההורים בבואם לערוך הסכם אישי בכל מקרה פרטני שכזה.  

י  לפנ   ולשהתקב   חרות להחלטות א זה    הסדר אות  ין הורסתירה ב   במקרה של למען הסר ספק,   .1.5

 זה.   הסדרו הוראות רגב, י זה הסדר ור ישא

 

   ותדרגה .2

 :יעים לצידםר זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים המופ סדהב

 קיבוץ נען.  – הקיבוץ .2.1

 ץ. בוקיהאסיפה הכללית של ה – אסיפת הקיבוץ .2.2

ה .2.3 החל   –  ץבוקיהחלטות  אכל  ו  סיפתטות  ז  תוירשו ההקיבוץ  ובכלל  בקיבוץ,  ה  המוסמכות 

מיוני  הח ו/או2008לטת השינוי  תוספת  כל  לרבות  ו/או    ,  או   ון עדכ שינוי  במי    יבוצע  שבוצע 

   .מעת לעת, מההחלטות

 הנהלת הקהילה של הקיבוץ.  – הנהלת הקהילה .2.4

   - נסמך ןב או הבן .2.5

 :שלהלןנאים תהכל  קיימים בו שמתי מ

 ;בוץ קי חברי ותם נפטרו בהיהקיבוץ או ש יבר ם חהוריל בן .א

יד  צרכים מיוחדים  עםכאדם  הוגדר   .ב כך, או  סדות המדינה המוסמכים לו מי  על 

ידי הוויבוהק  על  באמצעות  לצרכץ  מיוחד עדה  להו   יםים  נספח    ראות)בהתאם 

 ;א'(
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אא ו/  טיןכק .ג נזקק  כבגיר  צפוו  יזו  כי  בי  ביןקק,  די  או  קבע  לעת,  דרך  מעת  ן 

 ;יו המיוחדיםכלמילוי צרו ו/או מו יכה מיוחדת לצורך קי לתמ

ה .ד שלא  לבן  שחב  בקיבוץ חברות  תקבל  המותנית  רותו/או    השתכללה   טרםו 

 . והל חברות מותנית בקיבוץ נען"("נ  דבר בה )בהתאם להחלט

מדו כבן בחברות  סמך על פי הסדר זה יבוטל מעוכר כבן ניש ברות מותנית  בן בח

 נית. תומ

ד'(  -א' )לו  א נאים  אשר ת  ןזה, יוכר רק ב   דר הסיובהר כי לעניין    ר ספק ען הסמל .ה

בהתקיימ ס  21גיל  לפני  ו  ו  עד  סדיריום  )או  צבאי  מביניהם(  -שירות  , המאוחר 

הגוה רוא  בו  הקיב יל  מ הבאם    אףהקשר,  ניתוק  את  וץ  אה  להן  תגורר  משיך 

   .בבית הוריוועל בקיבוץ כתושב או כדייר בפ

   –ךמסהנבן ה צרכי  .2.6

גיל    קטיןהבן  ה  צרכי .2.6.1 שיי  :(21)עד  ידי  עע  קב סכום   צרכיו מימון  ל  שנועדועדה,  וה ל 

ה  םדיהמיוח אשר טיןקשל  המדינה,אינ  ,  מוסדות  ע"י  ממומנים   ,בריאות  ,לחינוך  ם 

יוחלט באופן חריג לפתוח  ככל ש,  קצבתיתת לקרן  דופקך ההלצורכן  ו  ,וסיעוד  שיקום

 . גיל צעירמכבר   טיןת הקלטובקרן 

הביטחון    רשת"  ובמחיש חלק  ינם  ה קטין  בן ההשוטפים של היובהר, כי צרכי הקיום   

החהבו ת  קנובת  ההקבוע   ,"לחבר והץקיבו לטות  ו/או    םאינ  ם,  זה  מהסדר  חלק 

 עדה. והו תבסמכו

    – (21מעל גיל  ) הבגירבן צרכי ה .2.6.2

 ב( )תק" "ודההעביחיד בגיל  ון לחברשת ביטח ר"על ידי הקיבוץ כ ר דוגהמה וב בג סכום

הבן  מיוחדיםהם  צרכיהון  מ מי  עלויות  בתוספתו להיצירלרבות    ,של  מקור  חת בט ת 

  .בהמשך  פורטי שי, כפ (נסיהפ  קרן ו/או תצבתיקקרן ון  גכ ) עתידו

  -[הקיבוץ  טותחלה   יפלהמונח המקביל  ]  תתקציב קיום בזכו  -    תק"ב  /חברלחון  ביטשת  ר .2.7

ידי  גדיובסיסי ש  חודשיסכום   על  לחבר    סבירה ים  חי  ת רמורך קיום  עת לעת לצבוץ מ הקיר 

 .  בתקנות ועב קהחת מן יפ  ר לאואש יחיד בגיל העבודה

צ  –  קצבתיתקרן   .2.8 ק  הרובקרן  להבטיחרנות  או  למימוןקומ  צבורות, שתכליתן  הבן,   ר    צרכי 

הע למקורותיו  החיצונצמ מעבר  והמקורות  למייים  המתקבלים  קיומויים  צרכי  וצרכיו    לוי 

   ן. ו להל דרתגכהגיל הקובע, מעת הגיעו ל ים,המיוחד

הקובע .2.9 למיל   –  הגיל  היעד  ביצועתחיו   תהקצבתיקרן  ה  וימועד  כמקור    הקרןממשיכות    לת 

 ורכי הבן.  צ תמלהשל

חיצוניים .2.10 א  -  מקורות  אחרי  ותקבולים  ששירותים  להם  זכאי  מהבן  שלא  בשל    הקיבוץ,ם 

 יעודי אחר. ר י ות המדינה, או כל מקויות מרשו ות, לרבם מוגבל תו אדם עוהי

הדדיעתקנות    /קנותתה .2.11 השקת   –  תרבות  האגודות  ב)ערבות    ת יוופ תינות  קבוץ  הדדית 

 . יתפרסם להן בעתידרסם או ופקון שתי  וכל 2005 – מתחדש( תשס"ו

 . השיתופיות  אגודותשר ע"י רשם הוץ כפי שאוהקיב ןתקנו - התקנון .2.12

לועד .2.13 מיוחדיםה  אשר    -"(ועדהוה"   גם  להלן)  צרכים  לתאבה  פועלתועדה  רבות  העת  תקנום 

  12.1.2017  מיוםאגודות  שם השל רעת  ד   ויהתאם לגיל ב  יוכויותיה יהרכבה וסמה ש  ,ההדדית

 .  זה דר סהל 'אכנספח המצורף וחדים  ודת ועדת צרכים מי כן בהתאם לנוהל עבו
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במסגרת שינוי אורחות החיים  הקיבוץ    ה ע"ישהוקמ קרן צוברת,    –דיםמיוח  םיצרכל  קרןה .2.14

   .הקרןהל ונלבהתאם  הלת ו מנה ו מימון צרכים מיוחדים רךלצו( 2008)

כלל  לייע  במסגרת שינוי אורחות החיים, אשר נועדה לס  הוקמה קרן ש   –  ית הדד  רבותען  רק .2.15

 חברים בהלוואות ומענקים. ה

 

 העדוהו ידיקתפ .3

אשר בכפוף  ,  ר זההסד  תבלקלמועד  ים הנסמכים  גיבוש רשימת הבנ לפעול  ועדה לובאחריות ה .3.1

ה  חתימהל פרט כסעל  בעניינם,  נם  לתמיכה  י  זכאים  ימיהם. עד  מהקיבוץ  יהיו    אריכות 

 ועדה לעדכן את הרשימה בעת הצורך. ו ת הוירחאב

הבןהגדיך  ל תהליווי   .3.2 צרכי  לעת  רת  מעת  ווסמכוי   .()ועדכונם  ענת  יהיו  עדה  ו הו  תבודהלי 

 '.  ח אפנסב מפורט כ

 ה.  בהתאם לעקרונות הסדר ז, חתימת הסכמים פרטנייםידום  ק תפעל ל דהועוה .3.3

א והו .3.4 הציב  התק  גיבוש על    חראית עדה  של  )אשר  ו השנתי  ה יאועדה  במסגרת  על  דיון  ושר 

  טף.יב הקיבוץ( ועל ניהולו השותקצ

 

 )הסכם פרטני(  חדיםהסכם צרכים מיו .4

ת לצרכ   עדהוהו .4.1 מיוחדים  לביןהקיבין  ב  מושיחתיים  פרטנ הסכמים  לגיבוש    לעפים  הורי    וץ 

יוחדים יחד  מ  יםעדה לצרכווהאם    טע ולמ  ,ית לחתימהכשיר משפט  הינוהבן  כל שכ)והבן    הבן

הג ההורים  ניקרהמיבות  שבנס  קנה למסיעו  עם  ל ה  בחתימת תן  והק  הסתפק    ,יבוץ(ההורים 

  , ולות ההורים וכד'כ י  ,ווהמיוחדים, מקורותי   טפיםוהש  תייחסות מפורטת לצרכי הבןתוך ה

 זה. הסדרהוראות וף ל בהתאם ובכפ כלוה

ל מסמך שיידרש על ידי  כ  על  ת ההוריםחתימ ב  תימותנ  הבן   ץ במימון צרכיבוהקי  תשתתפוה .4.2

, שיסדיר את  רותדי וךי שלהסכם  מתאםסכם  הוגילוי נאות  בות ר, ל יםלצרכים מיוחד  עדהוהו

 .תאם"("הסכם מ: להלן)  שני ההסכמים ןבי ההתאמות הנדרשות 

הקיבוץ  תמיכ   י כ  , יובהר .4.3 לת  מדור  חייו  בן  והבטחת  לאריכות  זה  אם  בהתעד    כפופה להסדר 

הסכםל מהסכו   פרטני  חתימת  בדיע  .תאםם  החזרים  יינתנו  עבורלא  שלפני    בד  התקופה 

   טני.חתימת ההסכם הפר

התימ ח  בו   במקרה .4.4 תתבצעת  פרטני  שיו  סכם  ביצוע  דירלאחר  מגרש  קצה/ רמ"יב  הך  את 

ם  סכעל נספח להחתימת ההורים    יהיהזה  ם להסדר  תאהבע  ויקבלת סאזי תנאי ל ם,  ירלהו

לרי בנוגע  על  עבוהרה/שזא  רת הע  שוםהשיוך  כמ דירת  ד  השלמתההורים  למימון  כי  צר  קור 

 זבונות ההורים. יפורט בפרק עמכהבן 

בין  ל  םוריהה  או בין/ם לבין עצמם וי ר וואין הסכמות בין הה  לככ,  4.3יף  על אף האמור בסע  .4.5

הוועדה  הבן לבין  בינם  מתאו  כך  ובשל  הפרטבעכ,  ההסכם  על  החתימה  ההס  נית  כם ו/או 

, אם הסכם(ללא    )גם ותנאיה  הנסמך    בבן  מניתזה  ה כמיופן התוועדה על א, תכריע התאםהמ

)ל דדיהה  בותת הערתקנו  ף להוראות בכפו  והכל  ,בכלל לעמוד  ורים/הבן  מחויבות הה   תורבת 

 חודשים לכל היותר.   6  -תמיכה זו תוגבל ל ם(.ש עותבדרישות הקבו

ד  ממועשנה  מאוחרהולכל   21נסמך לגיל הבן ה הגיעו של  ד ע -  חתימה על הסכם פרטניד המוע .4.6

בנ כ  יע"המוכרים  ים  זה.  זה   21  מעל  גילםואשר  נסמכים  בנים  הועדה  הסדר  קבלת  במועד 
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  מועד תוך שנה מי יהיה בהחתימה על הסכם פרטנ ד  מוע  –  פרטני  יינם הסכםנטרם נחתם בעו

 זה.

ה .4.7 שבהסכם  בייחתפרטני  ההם  ההוריםם  ורין  ה ל  בן( וה  )או  התחי קיבו בין  יוסדרו  ות  יבוי ץ 

 . המשך הסדר זהמפורט בכ ותרבוץ לההורים והקיב

וויתור  וץ(  ב הורים )חברי הקיפעולה מצד ה  וףת אי שי  ה ותמשמע  -טניהסכם פר  חתימה על אי   .4.8

ל הזכות  ההעל  ע"ה  שלצרכים  הספקת  בטחת  הנסמך  הקיבובן  )ויי  על  חוזר    תיבלר  ות ץ 

 (. בחבר" על פי תקנות הערבות ההדדית וילת"סטטוס  ה

הוחרבא עם  ויות  להיפגש  ל ולהב  הבן ורי  העדה  הנסמ  םה היר  לבן  גם  הניתן  את    (ך)וככל 

מסר  ייכום הפגישה יועותק מס   עד בכתבסכם פרטני. הפגישה תתוה החתימה על  השלכות אי  

 צדדים.ל

לב  נסמך  הורים  במהלךות  פגיש  3-ל  בכתב,  ושהוזמנ ן  נענו  ולא  שים(  חוד  12)  השנ  לפחות 

 .  דר זהין והסהד פי   עלם על זכות ו תרוויכמי ש  ה בהם הקיבוץ ירא  ,להזמנה

 

 התחייבות הקיבוץ  .5

ה .5.1 היותו  -  בןצרכי  ב  בשל  הבן  מתחנסמךן  של  הקיי ,  א  ץ וביב  הבן    ת להשלים  בכפוף  צרכי 

ץ, כפי  וקיב ל הכולתו הכלכלית שיב  שב בהתח  ,ול ש  המשנהסעיפי  על כל    7  בסעיףלהלן    לאמור

   ם אחרים.יכרצאספקת פני   לע לכךת  יפוך מתן עדך תוא לעת, ה מעתהישת

 ם. ה הולדעבו  מקוםציאת במ)בגיר(   נסמך  בןלתו  יכול כמיטביסייע ץ  וב הקי - וקהעסת .5.2

הסעדיפות  מתן   .5.3 בבית  יזדקקא  -  משפחתי/יודיעלבן  בשי  הבן  ם  בית  הי  רות לשימוש 

תבקיב   חתימשפה/ סיעודיה לו  וץ,  מיעדיפות  ינתן  מול  לבד  בו  וץ, ביק   חבר  ושאינ   אל 

 דומים.  הסיעודי/ משפחתי ביתל   הלקבה תנאי לשהתאמתם 

ייכמ  יסייע  קיבוץה .5.4 תפקידים  בעלאו  ה  עדו הוחברי    באמצעות   ,ולבן  הוריםל  כולתוטב  י 

או  התמיכות     כל הזכויות, ההטבות,   שגת ת ה, לרבוןהב   יו של תכויווי זלמיצ  ,בוץאחרים בקי

 בן. קורות המידם לרשות מעולה לבן  אום לה גיעותות המ צבאהק

  זכאי   ואינו  בו  ברות חל  מועמד  או/ו  קיבוץ   חבר  אינונסמך  ן  ב  כי,  מובהר,  הטוב  דרסה   למען .5.5

ו לשיוך  ויות לשיוך דירות ו/א כז, לרבות  בקיבוץ  לחברות  מועמד  או/ו  ר לחב  הניתנות   לזכויות

 פירות נכסים. 

 

 
 ההורים והבן תיבוהתחיות ורההצ .6

 

הבן  ריםוהה .6.1 לשלום  האחראים  בהואי  הינם  הקיבוץ תחייבוי ן  הס  ות  פי  זהעל  כדי    דר 

 .הבן  יהסכם כלפו דין א  פי כל-כלשהי עלמחויבות לשחררם מ

  , ת ויוהזכל  כ  את  להשיגבכדי  תם  כולות כמיטב יוהבן לעש  וריםה ו היתחייבי  טנפרבהסכם ה .6.2

התמי והההטבות,  לבןמגה  הקצבותכות  לא /ו  יעות  בגי מ  כלמ  כהוריו  הםו  שהוא  ן  קור 

הבןיו המ נכותו/צרכיו   של  צ  חדים  החזו/או  של    קומוושי   וקת רכי  צרכיו  לרשות  ולהעמידם 

 ן. הב

די,  יעוח סשלים וביטו טוח בריאות מי בורו פוליסות  ב בע  לרכושהבן,    ו ורים ו/אהה   חריות אב .6.3

   פי מצבו.ל יתןר נככל שהדב, ץו י הקיבס לחברת הקיבוץ ביחו טלהח לפיש דרשייהיקף ב
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ר יחול הסדבוץ על חשבון הקי יפרטים לביטוח בריאות כל עוד חברי הקיבוץ זכאכי יצוין,  .6.3.1

לום ן תשמי על החברים למכד  בעתי   יוחלטככל ור ספק,  למען הס  .הנסמך  ןזה גם על הב 

 ו. הנסמך והורי הבן עלם  דר גההס , יחולו מלאחלקי ו/אזה באופן 

פרמיה  האלא אם  הבן    יום שלחלק מהוצאות הק  מהווהיטוח הסיעודי  הב   עבור  תשלוםה .6.3.2

גילוה  גבוה מבני  כזה    .המיוחדבו  צמל  שב  יותר  תה היבמקרה  חלתרה  מהגדרת ווה  ק 

 .וחדיםהמי  רכיםצה

 

   ם של הבןהמיוחדי רכיםצהי הקיום ומימון צרכהמקורות ל .7

הן  מימול  רות מקו .7.1 וו יק צרכי  המיוחם  ש צרכיו  מתוך יה   ןהב  לדים    בהתאם   , כנסותהה  נם 

 : הבא למדרג

וחה,  וד הר ומי, משרהלא וח  טיבן, לרבות הבעבור הולמים  המדינה המשרשויות  תשלומי   .7.1.1

 של הבן או צרכיו המיוחדים.    הקיוםי רכ צרת בגין שות אח וכל ר השיכוןמשרד 

 .הד ה מעבודה או חלף עבוסנהכ .7.1.2

ל  לע הבן  את  לעודד  הב הכנסה  וד,  ב עמנת  עד מעבודת  ללסכ  ן  השווה  משכר   10%  -ום 

  יבוץ הקמ  ותזכאותו להשלמ  חישוב  לצורך  כחלק מהכנסותיושב  חותטו לא  ינימום ברו המ

   .ריםוההו 

 .ימושושל או שהתקבלו עבורו ו/או המיועדים/ו שם הבן סים על כקים ונ, מענחוביט כספי .7.1.3

 לבן הנסמך.  יהפנס/בתית צק יתקבל, מקרןשככל  תקבל,לום חודשי שישת .7.1.4

מוהה   ת הכנסו .7.1.5 מעבררים  שהוא  מקור  ממקורות    ,25%+    בתק" לגובה    כל  אם  בין 

א  יצונייםח מובין  פנימייםקמם  רחלו  כגון  ,ורות  ו/אוו קת  זכות    וחים  רת ח ת אכספיכל 

 .  להלן 7.8בסעיף וע הקב, ובכפוף למנגנון  ץומהקיבם לה ישהם זכא

הצרכים הקיום וש עיזבונם כמקור למימון צרכי  מהורים, ישימיהם של ה   כותלאחר ארי

 להלן.  12סעיף המיוחדים של הבן, כמפורט ב

   .השתתפות הקיבוץ .7.1.6

לכל  כ .7.2 יעשההורים  בהשלמתב מדו  א  חלקם  בהתאם  רכ צ  מילוי  הבן    פות שתתהה   ב לחישוי 

רשאי7.8בסעיף  המפורט   יהא  ההור ח   את  להעמיד  ץויב קה  ,  של  לרישום    התאםב  ,םילקם 

 .("החוב"להלן: )  יבוץהורים לק" של הכ"חוב ,במקומםעל ידו שולמו שם הסכומי

  ת אחבחן  של המשפחה תי  כאשר יכולת ההחזר  ב, החו  יסויהורים תשמש כבטוחה לכהת  דיר .7.3

בהתלש בהכשינוייל  אם נה  הבן  נם  יהיהק  . ההוריםאו  /ו סות  לקזז יבוץ  רשאי  ת  יתר  את   ה 

דנד או  בידי לכל זכות    ים מהקיבוץ, לרבותל הבן ו/או ההורספית שכזכות  ל  מכ   ייםהחוב הק

 . בוץהקיל מזכאית לקבחר שהמשפחה רווח א 

הזכ .7.4 חישוב  מהקיבוץולהשלמאות  לצורך  פי    ת  והב ההוריזה,  דר  סהעל  י ם    דת ועלו  בירו ען 

נחדים תצהיהצרכים המיו  גילוי  על  סחנול   תאםהב  אות ר  את  רט  המפ,  ועדהוי ה יד  שיאושר 

   .יהםנכסיהם ותכל הכנסו

ה .7.5 והבבאחריות  לעדהורים  אתן  צ  כן  בכועדת  מיוחדים  ולכל  רכים  בהכנסותיהם,  ל  שינוי 

ייד לשנה  אחת  תצה   בןוהם  וריהה  רשו הפחות,  מעלהגיש  יתובהתאם  ודכן  יר  ו  כנ דעאליו 

 .תותתפ ת ושיעורי ההשההשלמו

כל שהינו  )כ בודתוער בגין  תלוש שכבחודשו דש חוי  מדבפני הקיבוץ ג ן להצי הבויב ן, מחכמו כ .7.6

.  ביטוחוח לאומי ומחברת הד לביט ה הקצבאות מהמוסגוב שנתי על    אישור חצי ו/או    שכיר(
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מחויב  ככל   הוא  עצמאי  הקיבוץשהבן  בפני  רו"ח    להציג  לדו"ח  כל  וס  מה   שנתמאושר 

אחרת   ה הא  .הכנסותיו  הגובחת  להוכ   הקיבוץ  רוששידאסמכתא  תמור  לה ינו    שתתפות נאי 

 זה.   הסדרלבהתאם  הבןי רכ צ קיבוץ במימוןה

ובמידת הצורך    כדי לדון בשינוי  יוחדיםמ   םיצרכ  תועד, תתכנס  בכל מקרה של שינוי נסיבות  .7.7

 סך  של  שינוי ו/או  הבן    לים שהמיוחד יו  צרכ הקיום ו/או לרכי  דרוש לצהסכום התעדכן את  

בסיס  על    ,עו בקלה  הוועדת  כן תהיה רשאי  .תתפות ההוריםשיעור השב  שינוי הכנסותיו ו/או  

  י כנ"ל . שינוכלל  וע לסי   עוד   זכאי  אין הוא  הבן  ל במצבו ש  שיפור  כי בשל   , יתצועקת מדע  חוות 

 שינוי.  בלת ההחלטה על ה ייכנס לתוקפו בחודש העוקב למועד ק 

 הם: יתבה הכנסוגובהתאם לים רוהת התפוהשתב שוחי .7.8

צרכים  הקיום וה  עלות צרכיאת  לממן  די  ספיקים כמאינם    בןים של הפיכס ההמקורות  ככל ש

הבן  המיוח של  ע"כפי  )דים  י ה(הועד   ישאושרו  והקי,  ההורים  בהתאם ישאו  בהפרש,    בוץ 

 : וף למפורט להלןובכפ

 .ונכסיהםר על הכנסותיהם יה ההורים יחויבו להצ .7.8.1

ההורים .7.8.2 צרכיו  השתתפות  תה ש  במימון  הבן    שני   נכסיוי  ושו  נסותכ המתוך  רק  יה  ל 

המשפ של    בהתק" על  ת  העולו,  הוריםה המשפחה  ש  קרהבמ.  25%בתוספת  י  חתהתא 

ר מעל  צו  הוריםההשתתפות  ,  זהף  נמצאת  הבןבמימון  ב   רכי  עלות  מ   70%   -תהיה 

הנדרה ש שת  השלמה  השובלבד  בתתפותם  לאחר  לפחות  יהיו  מקורותיהם   ה גובכאמור, 

   ., כאמור25%"ב המשפחתי בתוספת  התק

האמו .7.8.3 אף  ו יהות כנסשה  הוריםר,  על  הננכסם    תעמוד ב,  התק"  מגובה  3י  פ  ם יהם 

ההורים  פהשתת של  ות  בגובה  הבן  צורכי  הנדשלמהה מ  %90    -במימון  ובלבד ,  תרשה 

  תי בתוספת "ב המשפח בה התקו גלאחר השתתפותם כאמור, מקורותיהם יהיו לפחות בש

25%.   

יתחורהה   רות מקו   בחינת ב .7.8.4 בה  שבים  השוקיבוץ  או )מ ת  טפהכנסה    ת מקצבאו  עבודה 

ש  כולל  שונות  נכסים  ומפירות  מההורל  פנסיה(  מכל  בנכס    גם  תראה ה  ועדוה   .רקוים 

מ שאינו   כנכס  המשמשדיה)למעט    יבנמניב  למגוריהם(  תרה  ההורים  ההורים ,  את  אם 

לי  בוחרים   מהנכסהכנס   רצישלא  לאות  הכנסות  לייצר  או  גובה    ,ליותיאר   ,  כאשר 

בעל מקצוע  מתבסס על יעוץ מקצועי  ישאינו מניב  בגין הנכס  שתחושב  הרעיונית  ההכנסה  

ההורים,  .  מתאים הכנסות  גובה  בחשבון  יילקח לא  בחישוב   שלת  יוייעוד  קצבאותו 

 .(יידותקצבת נ )כגון  הוריםה

  ן הב  ם ו/אויורהה ע, שנמסרו על ידי  או מידטים ו/פר  ומסמכים ו/איתגלה, כי  במקרה ש .7.8.5

מטעא/ו מי  נכונים  אי   ו,מו  אנם  ו/או  מדויקים  אינם  מלאים,  ו/או  הקיבוץ ינם    רשאי 

הורים ף לחייב את האך, וסמהנהבן  ל  שצרכיו    ימון במ  ו ת השתתפותא  רלהפסיק לאלת

הא/ו הנסמך  ו  שבהשבה  בן  הסכומימיידית  בל  ששולמו  להסדרם  או  ולכ   ה,ז  התאם  ם 

 . םחלק

הקיבוה .7.9 בהשתתפות  הץ  צרכילנדרשת  שלמה  תהא  הב  מימון  הלמ   בהתאםן  מפורט  נגנון 

רכי הבן, אך ורק  ן צבמימו  הקיבוץ יסייע למען הסר כל ספק,    .  לעיל  7.8.3  -  7.8.2בסעיפים  

 דה.עוע"י ה קם אושר פוביחס לצרכים שסי
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 דור חוץ ביתי סיב –ן של הבום שיק והה זקההחי רכן צמימו .8

י  ת יץ בחו  דורו/או בסי  מיתיקושסיעודית או  במסגרת  צא הבן  יימ  ,עדהו ו פי החלטת העל  במקרה ש

הרי  ת,  ותה מסגרבאמצעות א  יו המיוחדים מממונים ומסופקיםרכם וציוהקעיקר צרכי    , כאשרחרא

    .בןה יכ צרוי לאת המענה הראם מהווישהם 

עלל  שירותים  םלהשלייש  כי    דהעהווצא  שתמ  לככ לניתן  ככל    ידי המסגרת  בן מעבר  שיידרש  ו/או 

  , דינה( המ  מלא ע"י ן  ופבא מומנת  נה מאישהייתו של הבן  תשלום בעבור שהיית הבן במסגרת )דהיינו  

 לעיל.  7 עיףלו בהתאם למפורט בסהל העלויות הנוספות   ים אתוההור הקיבוץמו  לשי

 

   תצבתיק  ןקר .9

עלהחלט ה .9.1 הנסמך  צבתית  ק רן  ק  פתיחת  ה  הבן  הנלטובת  של  דעתה  לשיקול  ועדה  ותונה 

המיוחד של  בו  מצבהתאם לותה,  בדבר נחיצ  םעם ההוריעצות  ילאחר התי  ,לצרכים מיוחדים

   .קורות פנסיוניםספים, כגון מורותיו הנומק בהתאםאו /ו  הבן

  הכספית   השלמהלמימון ההקובע(  ד  החל מהמוע )די  וות מקור עתילה   ההנן  של הקרהמטרה   .9.2

לצרכי הק דרשתי הבן  יום  ש  עבור של  והשיקום  בקרן    . השלמהוולצרכי הבריאות  תיצבר  זו 

 .עדהוחלטת הו לה , בהתאםח אחרמקור מובטל המילואים של הקיבוץ ו/או בכ

וגובה    , הגיל הקובעיהורצ את גובה הקצבה ה  תקבע   , מקצועיבהתייעצות עם גורם    ,הועד וה .9.3

גובה    רשותהנד  דשיותהחו  ההפרשות פעמיאו  חד  יציר  סכום  התחשבות  ,  רןת הקלשם  תוך 

יות  , והפרשות סוציאליות ופנסיונ בצרכי הבן, המקורות הקבועים הנוספים העומדים לרשותו

   .תימווקיכל על שם הבן, כנוספות 

  דה וההוריםהווע  ו, יבחנלא ברורם  י די יצרכיו העת פי  וצ  היות הבן קטיןת בחפתככל שהקרן נ  .9.4

כם  עלו להתאמת ההסכך ויפהנגזרות מ  קדותאת גובה סכום היעד וההפרות  בן לבגה  עבהגי

 צרכי הבן.  העדכנית שלתחזית על פי הניהם  בי הפרטני 

לקרן   .9.5 והיקההגו  ינית  צבת הקבהפקדה  למנגנון  תבה   הוריםבוץ  ההאם  מפורט  השתתפות 

 עיל. ל  7.8.3 -7.8.2פים בסעי

הקיבוץ המוטב על    יהיה  ,הנסמךטירתו חו"ח של הבן  ר פחלא,  קצבתיתקרן  ה  נצברש  במקרה .9.6

מ החלק   בקרהיחסי  שנצברו  והזכויות  הכספים  בתשמקור  ,ןיתרת  ,  הקיבוץ  ומילשם 

מוטבת  המשפחה  ו אותו  תיהיה  שהופקד  חלק  על  ידה.  יחסי  ברוהעל  זה אה  יכלל  ת  עניין 

 . הקרן מכיבמס
 

 

 ף או ברכוש קעות בגוהש .10

שאינן חלק    ובין לרכוש,  ן לגוף הבן, בי עבור    חריגותות  הוצאאו  צורך לביצוע השקעות  ורר  מקרה שיתעב

   , ובעניין זה יחולו ההוראות הבאות:עדהווב ךרון הצו יד –ם ולשיקו ם השוטףקיול פות מהוצאות השוט

ג  ,ץעוועדה רשאית להיו וה .10.1 לשם    ,ןית העני בנסיבוי ונחוץ  ה רלבנטראה ל ימקצועי שי ורם  עם כל 

 חריגה; עה הישור ההשקא

ב  יתנא .10.2 הלהשתתפות  ההוצאה  צדהוא    –  חריגהכיסוי  מול  זכויות  ג',  מיצוי  רשויות    כוללדי 

 יטוח;רות ב השיכון( וחב רדלרבות משהמדינה )

גילוי נאות בדהנסמך  הבן   .10.3 ו  בר כל והוריו חתמו על תצהיר  )כהגדרת מושגים    םנכסיה ההכנסות 

ה  ות את ההשקע לה כדי לכסא  בהכנסותין  אכי    המצא  ועדהוהות(  בות ההדדי קנות הערלו בתא
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זו  יובהר.  החריגה בחינה  במסגרת  כי  ה,  נכסו תבחן  גם  מועדה  שאינם  רשאיו  ,ניביםים  ת היא 

 .  ןבו/או ה  הוריםכסי השתובטח בשעבוד נמצד הקיבוץ כהלוואה  קעהשר את ההשלא

תפנה  ר,  לצורך שהוכת מענה  ציבה כדי לתאין בתקולאשר את ההשקעה  ט  תחלי  דהועושהככל   .10.4

 .מיוחדיםלצרכים  רן לקדה עווה

באמור .10.5 לגאין  כדי  לפנות  ,  ההורים  מזכות  לרוע  פי ו  –   הדדית  ותערבלקרן  על  תידון    בקשתם 

 החברים.    לכללס ח ללים אשר נהוגים ביוהכ  זוקרן  נון תקשל ה המיד אמות

 

 לבן  טחת מדורבה .11

להבט מחויב הקיכלל,  כ .11.1 לבן  יבוץ  מגיל  הח  נח , אשומעלה  21נסמך,  פר  בעניינום  תר  ,   טניהסכם 

  ם שיהיו בתנאי  ,יםועדת צרכים מיוחדבעה  כפי שק  ,ל האפשרככ  אם לצרכיוות מו,  חיי   לכל  מדור

  ת. מעת לע בוץ,מקובלים בקי

בק קה .11.2 מדור  גם  לספק  מחויב  איננו  ב  וץ יביבוץ  שהוסדר  לקיוגמלמי  מחוץ  אם    לאא,  וץ ברים 

   .אחרת ועדהוה ה קבע

מייהמדור  סוג   .11.3 בכל  באופקבע  פרטניקרה  לשי,  ן  דעת בהתאם  שה  הקול  הבלעדי  אשר   ,ועדהו ל 

 ץ. כולת הקיבוובי רים, גילו, קרבה להובצרכי הבןתתחשב 

  ועדה כי יש להוציא את הבןתמצא הו  לפיהשאין סיבה    כל עוד  -בקיבוץמגורים בדירת ההורים   .11.4

של    רים המגוית  ב  כאשר , במיוחד  צרכיומתאים ל הפתרון  כרת ההורים  דימש  תש, מדירת הוריו

  ההורים   בית  שתבחן את זו  ועדת צרכים מיוחדים היא  .  ןת לב כולל סידור מגורים נאו  וריםהה

חלופת    מהקיבוץ למצוא  ההורים  ככל שיבקשו.  אות לבןותקבע האם הוא כולל סידור מגורים נ

הוועדהעל אף  ,  ם הקיבוץמגורים לבן בתחו למגורי  פתרון הולם    ים מהווהדירת ההור   שלדעת 

ההורי,  הבן איממנו  ההפרם  בית  לבןן  ש  לטממשרהמתקבלים    התשלומים  השיכון  דיור  ד  ובת 

הדיר שכר  עלות  בכן  כמו    .ץבקיבו ל  המקובה  לבין  ההורים  הנדרשת  הוצכל  יישאו  אחרת  אה 

 .  לצורך התאמת הדירה לצרכי הבן

מך  ר הבן הנס עבווהמתאים  הנכון  ן  הפתרו  יועדה, כו ה  שתמצא לנכוןככל    -בקיבוץרדת  נפ  דירה .11.5

מהורי  וינ ה בנפרד  לש הקיבועמיד  יו,  מגורים  הבןץ  של  מתאימהמגור  ירתד  ימושו    ו לצרכי   ים 

סבירה הדיר  ברמה  מלאי  שבחזקמתוך  הקיות  במצבו  בהתוץ,  ב ת  הבן  המשפח חשב  של  תי 

במעמד  ו  דירה יהי מגוריו של הבן בכי    ,הרמוב  .כולת הקיבוץהתחשב ביב כן  ו  ובצרכיו המיוחדים

ירה  הד  ירה.אחרות כלשהן בדאו  ו/ניות  י ניקת  יהיו זכויו   להורים לאו לבן  ובלבד,    בר רשות"של "

   היה ותישאר בכל העת רכוש הקיבוץ.ת

שתמ  -לקיבוץ מחוץ  מגורים   .11.6 לנכון ככל  הפתר ו ה  צא  כי  הנ ן  וועדה  לבן  מחוץ  הנכון  מגורים  ו 

אי   ,וץבילק )לרבותליכו   בשל  בקיבוץ  להשתלב  היו  ת  לסב א  תועקב  מסוכן  או    היו י ,  יבתו(לים 

לויות הדיור  ע   השלמתב   וריםה הקיבוץ והיישאו  ורך  ידת הצובמ  בן,ה   כי רחלק מצת הדיור  לויוע

 לעיל.  7 ףסעימפורט ב ון המנגנלבהתאם 

  דיור תרון  פקיומו של  עדה ווהמלצת הו  למרות   ,תגורר מחוץ לקיבוץלה הנסמך  בחר הבן  יככל ש

ורלצרכים מיוחדים מת   דהעוו ה עת  לד ש  ,תחומי הקיבוץב , לא ישתתף הקיבוץ  ואוי לצרכיאים 

   .ןהב  הוצאותב

  , לרבות חשמל, מים, גז וכו'בנפרד  ימוש בדירהרות בשהוצאות הקשו  -  בןהוצאות מדור הימון  מ .11.7

ולו ע"פ  יח  , ירההד  תחזוקת  תוצאוה  .ןדי הבעל י  ישולמו    ,קיבוץבים בתושם החלים על  יסימוכן  
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הקיבו הח כ בענייץ  לטות  שיון  לעתפי  מעת  ספק,למע  .חלטו  הסר  ב  ן  יישא  לא  נסמך    מס בן 

ע ה פרוגרסיביל  מחושב  חע חל  ש  בסיס  הקיב ל  הבבלבד  וץברי  אם  הנסמך.  בבית    ן  מתגורר 

 תושב. מיסי  לא ישלם הוא ההורים 
 

י .11.8 וההורים  למימושמשב  פעלוהקיבוץ  של ז  ותף  לקבלת    כויותיו  ה  נמדי הממוסדות    תמיכה הבן 

ו/אודי  לשכר דירהלרכיש  רה  דירהו/או    ת  שכר  בינה  מדהת  ל השתתפו שתתקב  כלכ   .לתחזוקת 

 . ורכיצלסיפוק ף של הבן נוסכמקור השתתפות ם החשב סכוי ין, דירה עבור הב 

 

 

 םריההוזבונות ע .12

ול עליוישנה  ץ  קיבולהורים  קיומלהבנה  מחויבות  צרכי  לאריטחת  הבן  של  ועליו  ימיו  ח  להבטי  הםכות 

להשלמת  י מרכזר קומ  ות נכסים וכיו"ב הםוזכויותיהם לפיר  יםרת ההורדי זו.ת יבוחומלמימוש מקורות  

 רכי הבן. צ

ו  רילהו  ששויכה    יםבדירת המגור בשימוש    נית ות מנסמך  ן  במימון צרכיו של בקיבוץ  ה  ות השתתפ .12.1

בע ימיהם,  ר אלאחזבונם,  ו/או  צרכי  כמקוריכות  למימון  פטירת    רן שלאחאופב  הבן הנסמך,ר 

להעהקיבו  לחזקתרה  הדיבור  תעם  ההורי רשאי  שיהיה  לצורךץ  ה  מידה  ו  א הנסמך    בןמגורי 

 בן. מון צרכי הר למיקוכמי השכירות ישמשו דמובלבד ש  ,להשכרהלהעמידה 

רות,  החלטות משלימות בנושא שיוך די  קובץל  5.5סעיף  את הוראות    תואם  12.1בסעיף    האמור .12.2

בב  שאושר המשלימותההחלטו)"  2013שנת  קיבוץ  יו  , "(ת  בהס מפורשו  סדרוהוא  השכת  ך  יום 

בהסכםו/א כ  ו  שיכלוהג המתאם,  לעיל,  שת  בותהתחיי ל  דרתו  ביטוימפורשת  לידי  ת  א  ביא 

 .  ץבת הקיבו בדירה לטו כויותד על הזתסדיר רישום משכון/שיעבוהאמור לעיל ו

אריכות ל .12.3 ההורים  אחר  של  המ  ,ימיהם  עוד  יחול  המפורט  נגנולא  שדירת  ככל    . 7.8ף  עיבסן 

לעולמם   שהלכו  למגוריו  ההורים  תשמש  הנס  של לא  ושכר    מך,הבן  הדירה  את  ישכיר  הקיבוץ 

והקיבוץ    ,לא יספיקשכר הדירה    אם גובהאולם,    .צרכי הבן  וןלמימ  וסףנ  ישמש כמקורהדירה  

ם  זר לקיבוץ עחויה  חוב ז  .מה כחוב של העיזבוןלההש  תרשם, צרכי הבן ן את השלמתלממדרש  יי

 מך. הבן הנס שלאחר אריכות ימיו לת ההורים כירת דירמ

לע   יןא .12.4 למנו יבאמור  מההורים  ל  בהסכםע  י   ,יבוץהקעם  חר  א  לבוא  עוד  בן  ה  צרכיובטחו  כל 

  הקהילה   שור מנהלבאי,  קצוע חיצוניעם איש מ  בהתייעצות  עדהופי שיקבעו ע"י הוהעתידיים, כ

 ויו"ר הקיבוץ. 

יהיה מחויב  א  הקיבוץ ל  –שו כן  לא יעם  או  , עיל בצוואתםאמור לת הגן אלע  ,םההוריות  אחריב .12.5

ן קדימה  חוב מזונות בעל דיבם מדובר  ומכל מקו,  ריכות ימי ההוריםן אחרי אג לצורכי הב ולדא

 ון. מהעיזב 

ולא יהיה .12.6 ב  במידה  כלו  יו  ,ךהנסמ  ןם כמקור עבור הב ההורית  ירדבגין  ה  דירר השכמלוא  צורך 

 רה. שכר הדייתרת להנות מ יורשים ה

מכל    יו,קיבוץ כלפה  יבותי התחבו תפקע    במקרה  או  מךהנסחייו של הבן    אריכות ימי  רק לאחר .12.7

כתב בין  ורשות אחרת במפאלא אם יוסכם    לוהכ דירה ליורשים החוקיים,  , תשמש ההיאסיבה ש

   היורשים לקיבוץ.
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 סמך ן הנילדים לב ך ו/אובן הנסמלבן/ת זוג  .13

יהיו  הקיבוץ,    וםבתחהנסמך  חד עם הבן  בי גורר  התין לשמעוני זוג,    בת/בןנסמך  ה  ןב יהיה לככל ש .13.1

לפי  ,  אפוטרופוסהריו או  הואו  )  בין המצטרףנים בחתימת הסכם  מותרף,  הזוג המצטת  ן/גורי ב מ

הקיבוץיוב   (ייןהענ בימ  את    המסדיר  בטוחות,מתן  ת  לרבו   ,ן  היחסים  הקיבוץ  ערכת  לבין  ן 

 משק בית משותף.ת  ידי הזוג יחנב אם לראות בהה  ת ההחלטבורל מצטרף או מי מטעמו,ה

י  , לפשלוק מצרכי הקיום  כחל  שיהיו לו כאלה(  )ככלל הבן  ש  ניםטיילדיו הקיראה בצרכי    ץיבו הק .13.2

ות הערבות הדדית,  , ובהתאם לכללים על פי תקנ יחס לחבריםקיבוץ ב בים  ל התק"ב המקובלי  כל

חבר ואיננו בן    זוג שאיננו  תבן/  שלבן יש  ככל  ג.בזו   ההור ני לבין  ורה יחיד הן  ביה  חנאב  יהן ישולפ

 .  50%ק ב נסמך רה הבן הילדים של  ן  בגיתחושב תוספת , יבוץנסמך בק

 הקיבוץ  מטעם מחויבות או/ו בה הט או/ ו זכות כל  להקנות כדיאין בהסדר זה  למען הסר ספק,   .13.3

 לפי   נסמך בן  ותזכוי ן,  כמו כ  .שיהיו וככל אם – של הבן הנסמך  יוילד כלפי או/ו זוג ת/בן  כלפי

 יתבטלו  והן, לאחר המחאה או/ו שעבוד או/ו העברה או/ו להורשה ניתנות אינן זההסדר  

 . חייו אריכות לאחר מאליהן

 

 ות וטרופוס/תומך החלטאפ .14

לבן,   תאו תומך החלטוינוי אפוטרופוס ין מ ות לענינחי להגדיר ה   יםדדהצ  פוישא  רטניפרת ההסכם הבמסג

 .  והאפוטרופסותרות המשפטית שק הכלחו 18ון ן וע"פ תיקהב  של רביתהמ כבוד לעצמאותווך תמ

 

 
 ההורים את הקיבוץ ת עזיב .15

ת  צאושאר הובן.  צאות הוה ורה העוזב במחצית מקיבוץ, יישא ההאת הרים עזב  אחד ההוו  היה .15.1

 ר עפ"י הסדר זה. שאוץ להורה הנהקיבבין לקו יחו בןה

ישמשו  של הקי  תהחשבונו  רי הנהלתספ .15.2   הבן   עבור  למיםהמשו/ ליםהמתקב   מיםלסכו   ראיהבוץ 

   .לפי האמור לעיל

המוסכ .15.3 על  ההו ם  כי  זכצדדים  יהיה  לא  העוזב  העז   לקבלי  ארה  דמי  מהקי את  כל  כ  –  ץבויבה 

דמי    יעיםשמג כאמור  עזילו  שיסדיר,  אלא    -בה  דעלאחר  השתתוץ,  הקיב  תלהנחת  ותו  פאת 

דעתו    להנחת   ורכי הבןלצ  אימות ת מתלל מתן בטוחוכו    ן,ום של הב קה והשיקות ההחזבהוצא

 ל הקיבוץ. ש

ו  ה י העזיבהיה זכאי לקזז מדמ יכי הקיבוץ    בזה  םכימימס  ההורים .15.4 להורים    ים כאלויעמג)ככל 

סמלקזז    כןו  ( יםהעוזב אחר  כל  ו/או  כום  בעתיד  יהמגיע  להם  הקיבוץגיע    הסכומים   את   ,מן 

מור  תאם לאבה  ,הבן  ום שלקוהשי קה  חזאהאות  צהוקשר עם  לשלם ב  הםו על מי מליהם א שע

לטובת  יהיו  כאמור    הקיבוץ   מלוא הסכומים שיקזז   בעניין.   על כל תביעה וטענה    ריםמוותול,  לעי

 ן. של הב  יוצרכ

  ו ייבויותיהתחמ   פטורמם והקיבוץ יהיה  עי  יצא הבן  קיבוץים את הההור י  נש  תה של עזיבבמקר .15.5

 אילך.  ועד ותו מ ן או שבהסדר זה למ 

כאבמקר מוסה  הכם  מור,  שנצבסכוכי  או מים  עד  ה  מועד  תורו  אלו  צבתית,  קבקרן  לרבות 

על  שה צרכיויעמדו  הקיבוץ,    ייד ופקדו  הבן   לרשות  כץ  והקיבו  של  על  מסמך  יחתום    שיידרשל 

 כספים. ור החרשל
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   םבמימון צרכים מיוחדיוץ הקיבהשתתפות רות מקו .16

במימון    ת השתתפו .16.1 של  השנתקציב  מ ונה  ובראשאש  ברוצע  תב   מיוחדיםה  כיםהצרהקיבוץ  תי 

 . הילההקמקורות במסגרת  ,ועדהוה

ין  או  ,לעיל  10אמור בסעיף  כוש, כבגוף ו/או בר  ון השקעות חריגותבו נדרש הקיבוץ למימבמקרה   .16.2

ב הו   טףהשו תקציב  די  מיוחדיםצל  ןהקר  תשמש,  עדהו של  להשת  רכים  הכספי  תפות  כמקור 

 הקרן.נהלי ל, בהתאם  נה להנהלת קרן זופ תעדה ו והקיבוץ וה 

 

   ן חילוקי דעותפתרו .17

  , קבותיובע  חתםישי  או מההסכםו/הסדר זה  שום  יימ   י הנובעישדעות בעניין א   חילוקייתגלעו  שבמקרה   

מוסכם ובהעדר הסכמה באשר  ר  ר להכרעת בור, הנושא יועב מםכוחות עצבם בליישחו  צדדים לא יצליוה

 .  מנה בורר מטעמו, אשר יהתנועה הקיבוצית שלגישור  ו בוררותמוסד ללמחלוקת ת הבורר תועבר הולזה

 

 ר הסדה תוקף .18

 באסיפת הקיבוץ.  מיום אישורוזה  הסדרל ו ש וקפת .18.1

וש .18.2 לתי  או/ ינוי  המא  בכללהתבצע    ליכו זה    הסדרקון  מהמסלולים  בקיבוץ  קחד  כקבוע  )ובלים 

 . א במקומו(שיבונוהל אחר  בנוהל אישור תקנונים או כל 

 צרכים  עםאו בנים  לויים ו/נוהל ו/או נוהג קודם בנושא תמיכה בתכל  מחליף  מבטל ו  דר זההס .18.3

 בקיבוץ. ים מיוחד 

זהה .18.4 הבנים  חל    סדר  כל  מיוחדי  עםעל  שבו  קרמבכל    .םצרכים  הוראה  סותזה  הסדר  ה  ר 

  ,זה  הסדרשל  ורו  איש  טרם  ההורים  לבין  יבוץהק   בין  נחתם  ראש  ,כתוב שי  איכם  מהוראות הס

י בהתאם  האיש  ט אם יוסכם בין הצדדים על עדכון ההסכםמע, לשיאי ה  הסכם ה  ות ברו הוראיג

כל  למ  . דרההסאות  להור ספק,  כל  הסר  מתאם,  ען  הסכם  על  לחתום  נדרשים  ן  י ילענ ההורים 

 לעיל.   ם זההסכ תדרכהגחייהם,  ות כאריהורים לאחר וך של שי השימוש בדירת 
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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

בקיבוץ המוסמך  הגוף  היא  של    הוועדה  ולליווי  מיוחדים  חברים להכרה  צרכים  צרכים    עם  עם  בנים  או 

 . ומשפחותיהם )בנים נסמכים( מיוחדים

ותפעל    עם צרכים מיוחדיםשל חברים  המקרים    בכלעדה תדון  ווה הנזקקים לתמיכה,  בנים נסמכים  ו/או 

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

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

נסמכים( וסמכויוו  ,ולבנים  דעת  הרכבה  לגילוי  בהתאם  יהיו  האגודות  תיה  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) הל/ת אשכול בריאות, סיעוד ורווחה או בעל תפקיד דומהמנ .1.1.2

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

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

 .  המיוחדים הצרכים

ספציפי    אדם  ל  סיועאנשי מקצוע שידרשו, אם לצורך    כמשקיפים  רף לשורותיהעדה רשאית לצוהו .1.2

 ואם באופן כללי. 

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

 עדה.  ובו  מש כמשקיף קבועובעל התפקיד יש , במקומו/ה נבחר ציבור

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

 . בקיבוץ דומה

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

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

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

 . עדה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בזמן מילוי תפקידם ולאחר סיומו וחברי הו .1.6

הו .1.7 איבו  ו יחעדה  ו חברי  וללא  פנים  משוא  ללא  ביושר,  שהוא,  פליה  לנהוג  סוג  כל    בחינתתוך  מכל 

לגופו והלרבות    , מקרה  ייחודית  ו הו  האישיים.  מקורותהצרכים  כפנייה  פנייה  בכל  תדון  כל  ועדה 

 אחרות. בקשות החלטה תהיה החלטה לגופו של עניין ולא תהווה תקדים עבור 

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

 בות אישית העלולה להשפיע על ההחלטה.  משפחה  או במקרה שיש לו מעור

 

 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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בנים עם צרכים מיוחדיםלקבוע את גובה התמיכה בעדה מוסמכת  והו .2.2 אם תמצא שמי  ,  חברים או 

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

 . ביכולתו הכלכלית של הקיבוץ, כפי שתהיה מעת לעתוהעומדים לרשותם,  

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

לדין,  הקיבוץ    כפופות  להחלטות  הקיבוץ,  ה לתקנון  כפופה  כן,  כמו  זה.  נוהל    ועדה וולהוראות 

השנתי   הולתקציב  הכללית  עדה,  ו של  האסיפה  ידי  על  מיוחדים  הקרןתנאי  לושנקבע    .לצרכים 

הו  שסברה  ככל  עליה  ולפיכך,  לה,  שהוקצב  התקציב  של  הגדלה  או  במדיניות  שינוי  נדרש  כי  עדה, 

 .  ולקבל את אישור האסיפה דון בענייןית שעל מנ   לוועד ההנהלהלפנות 

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

  הסדר לבהתאם    בנים נסמכיםב  התמיכה אשר יסדירו את    ,לגיבושם של הסכמים פרטנייםתפעל  וכן  

 . תמיכה בבנים נסמכים

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

  ועד "י  ע   יוסמכו   אלו ש  כפי ,  (יחדיו  ועדהוה "ר  יו ו  קהילה  מנהל)  זה   לענין  ייעודים  חתימה 

הקיבו  ההנהלה הסמכה  ,ץשל  ההסכמים   ,כאמור  חודית יי  ובהעדר    מורשי "י  ע  ייחתמו 

 . לעת מעת וישיה כפי הקיבוץ של החתימה

פניוה .2.5 את  תבחן  החבריםועדה  הנסמכים   ות  הבנים  ב   והוריהם  או  סיוע  להוראות  לקבלת  התאם 

לפעם    תעדכן  עדהוה  .הרלבנטי  סדרהה לצורך  מפעם  הסיוע  ובהתאם  היקף  בהתאם  הנדרש,  את 

הבן    ,נסיבותב  ם לשינויי או  החבר  בצרכי  שינויים  במקורותולרבות  והנכסים    הכספיים  שינויים 

  ולתמיכה הכספית הינ מקדים  תנאי    -רה של בן נסמךבמקלמען הסר כל ספק,    העומדים לרשותם.

 הסכם פרטני בתוקף. קיומו של 

הגדרת הצ .2.6 ה רכים המיוחדים,  לשם  דעתה,ומוסמכת  לשיקול  למנות, בהתאם  "צוות ממליץ"    ועדה 

   .בן נסמךללחבר עם צרכים מיוחדים או 

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

  איש מקצוע רלוונטי , אשר אף יכול שיהיה  , ואדם נוסף המוסכם על הצדדיםנציג המשפחה

   .לתחום הצרכים המיוחדים

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

אתלו  המיוחדים  והשיקום  הבריאות  הצוות  יבחן  עוד  לרש  המקורותסך    .    ותהעומדים 

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

   .הוועדהסיפוקם לפני 

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

המיוחדים הצרכים  בתחומי  הכוללת  התקציב  לתמונת  לתקנות  ,והתייחסות  הערבות    ובכפוף 

 .  הסדרי הצרכים המיוחדים שאושרו בקיבוץלתקנון ול  ית,ההדד

של    חריג  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    של החבר  בית האבשנמסרו על ידי    ,יתגלה, כי מסמכים ו/או פרטים ו/או מידעבמקרה ש .2.9

והוריו     ת רשאי  ,אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או אינם מלאים  ,םו/או מי מטעמהבן הנסמך 

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

כולם או  ,  ועדהו על פי החלטת ה  מו ם ששולמי סכוהבהשבה מיידית של  את החבר ו/או הבן הנסמך  
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החלקם   למדד  הצמדה  ובתוספת  לצרכן  ידי  מחירים  על  שיקבע  בשיעור  של  ריבית  ההנהלה  ועד 

 אף להטיל במקרה כזה קנס בהתאם להחלטות הקיבוץ.   ך הא מוסמקיבוץ י. הקיבוץה

 

  אופן פנייה לוועדה וסדרי עבודתה .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. מיוחדיםהוועדה לצרכים 

יצור .3.2 כפו  לבקשה  בחבר/בן  הכרה  על  המעידים  עם מסמכים  מוסדות    אדם  ע"י  מיוחדים  צרכים 

נכותמסמך המעיד    -  המדינה בקצבת  כושר המזכה  אי  דרגת  לבן    על  בנוגע  לכך  או מסמך מקביל 

נ מסמך    . כמו כן, על המבקש לצרףקטין על סודיות רפואית ו/או כל מסמך  גילוי  ויתור  אות, כתב 

מראש    ו שיאושר)טפסים(  ערוכים בנוסחים    כל המסמכים יהיו   .עדהוידי הו  שיידרש על  אחר  נוסף  

 ועדה.ו על ידי ה

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

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

הוועדההרלבנטי  םבתחו  מומחהשל  חוו"ד  התקבלה   .3.3.1 ע"י  מראש  תאושר  זהותו  אשר   ,  ,

 בהיקף אשר על פי מוסדות המדינה מזכה בקצבת נכות. , המעידה על צרכים מיוחדים

ה על פי  אישור המשך התמיכ 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

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

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

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

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

לדרוש שהמבקש יתמוך    םרשאיו/או הצוות הממליץ,  ועדה  ו ה.  מקצועיים, כגון עו"ס, רופא וכיו"ב

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

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

ובלבד שעלויות    , ןלעשות כ  מצא לנכוןיקבלת חוות דעת נוספת בנושא, ככל שצורך  , לחשבון הקיבוץ

 . עדהועל ידי הו מראש ההתייעצות יאושרו 

הוועדה תקיים דיון ראשוני בבקשה בהשתתפות יוזם    -הגדרת צרכים מיוחדיםל  בקשהבמקרה של   .3.6

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

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

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

הו  לאישור  במידת  והמיוחדים  הועדה.  תחליט  נוסף  ו הצורך,  לדיון  המשך  על  מהדיון    30עדה  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  דהעוהו .3.8 הנסמך    הצוות  המלצותעל    ,לפיכך  .לשנה  חתחבר/הבן 

מקיפות ככל הניתן. במידה ויעלה צורך מיוחד בלתי צפוי, הצוות הממליץ יביא את  להיות    הממליץ

 באופן חריג.   ועדה ו בהמלצתו לדיון 

 : , בין היתר, לנושאים כדלקמןועדהוה תתייחס ה  יתובהחלט  .3.9
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תבחעד והו .3.9.1 הה  את  והן  האב  נכסים  לבית  שיש  הכספיים  הצרכים   רהחב  שלמקורות  עם 

והוריוהמיוחדים   הנסמך  הבן  של  לכללים    ,או  בהתאם  המיוחדים  הצרכים  למימון 

 . בהסדר הרלבנטי המפורטים

 ככל שהוחלט להשתתף במימון צרכים מיוחדים יפורטו התנאים לכך.   .3.9.2

שונים והו בתנאים  ההשתתפות  את  להתנות  רשאית  חובות,  עדה  הסדרת  כגון  על  ,  חתימה 

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

 ועוד; 

ה .3.10 שלטונית"והחלטות  "הבטחה  מהוות  אינן  הו  ועדה  מותנית  וועמידת  בהחלטות  והקיבוץ  עדה 

 הקיבוץ. בראש ובראשונה ביכולת הכספית של  

ש .3.11 הוועד  ההמלצה /הבקשהבמקרה  ע"י  לו ניתן    ה,  נדחתה  בשנית  שינוי  רק  עדה  ולפנות  חל  אם 

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

שוטףבכתב    ההורא כל   .3.12 כספי  חיוב  או  תהא לזיכוי  בקיבוץ  החשבונות  להנהלת  תמסר  אשר   ,  

 על ידי יו"ר הוועדה וחבר ועדה נוסף. חתומה לפחות 

 

 ועדה  וסדרי ניהול ה .4

לעדה תתכנס  והו .4.1 בעניינו  ,צורךבהתאם  תדון  כהיא  של  ה   יםהמוכר  ניםב הו  יםחברהל  ם  עדה  ווע"י 

 . אחת לשנה לפחות 

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

 חוקי כאמור תדחה הישיבה למועד אחר שיתואם.  

 עדה תתקבלנה ברוב קולות. והחלטות הו  .4.3

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

 מכריע. 

יוהחלטות ה  .4.5 יירשמו בפרוטוקול,  יו"ר הו יועדה  ידי  על  ויצורפו לספר הפרוטוקולים של  וחתמו  עדה 

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

  יםאו מי מטעמו אישור מראש ובכתב לחשוף את הפרוטוקול הנסמך  או הבן    הצרכים המיוחדים

בקיבוץ  בנוסף,  .  בעניינו תפקיד  לבעלי  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  לאשר,  רשאי  הוועדה  יו"ר 

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

   עיל.ר סודיות כמפורט לולשמבעל התפקיד מחובת מבלי לגרוע 

 

 

 

 


