הסדר לבנים נסמכים
קיבוץ נען
אושר באסיפה הכללית מיום 10.8.2021
*בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,ולהיפך ,ובכל מקום בו מצוין "בן" הכוונה
היא גם לבת.
 .1מבוא
.1.1

.1.2

.1.3

.1.4

.1.5

קיבוץ נען רואה חשיבות עליונה בדאגה לבנים המוגדרים בתקנות הערבות ההדדית כתלויים
בחברי קיבוץ (להלן" -בנים נסמכים") .עמדה זו מעוגנת בדין ובסעיפים  66ו 74-לתקנון
הקיבוץ.
על מנת לתת מענים ראויים לנושא הבטחת צרכיהם של בנים נסמכים ,קובע בזאת קיבוץ נען
עקרונות למדדים לעריכת הסכמים בין הקיבוץ לבין הורי הבנים הנסמכים .על בסיס
העקרונות הללו תפעל הוועדה לצרכים מיוחדים לגיבוש ההסכמים שיחתמו בין ההורים
והבן הנסמך ובין הקיבוץ ,בהתאם לצורכי כל בן נסמך.
בשונה מתקנות הערבות ההדדית ,הקובעות רף תחתון של ערבות הדדית ,שכל קיבוץ מתחדש
מחויב בו על פי דין ,מציג מסמך זה קווים מנחים למימוש הערבות ההדדית ,הלכה למעשה,
בהתייחסות מפורטת יותר ,הן לאוכלוסיית בנים קטינים עם צרכים מיוחדים והן לאלו של
בגירים נסמכים .בן עם צרכים מיוחדים ייחשב כקטין עד גיל .21
מעצם העיסוק בצרכים מיוחדים צפויה שונות רבה בין מקרה למקרה ,הן בצרכים והן
במקורות ,הן במועד חתימת ההסכם והן בשינויים שיידרשו בהסכם במהלך חייו של הבן.
מאידך ,ישנה חשיבות רבה לקביעת עקרונות אשר יבטיחו אמות מידה מתאימות שישמשו
את הקיבוץ ואת ההורים בבואם לערוך הסכם אישי בכל מקרה פרטני שכזה.
למען הסר ספק ,במקרה של סתירה בין הוראות הסדר זה להחלטות אחרות שהתקבלו לפני
אישור הסדר זה ,יגברו הוראות הסדר זה.

 .2הגדרות
בהסדר זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים המופיעים לצידם:
הקיבוץ – קיבוץ נען.
.2.1
אסיפת הקיבוץ – האסיפה הכללית של הקיבוץ.
.2.2
החלטות הקיבוץ – כל החלטות אסיפת הקיבוץ והרשויות המוסמכות בקיבוץ ,ובכלל זה
.2.3
החלטת השינוי מיוני  ,2008לרבות כל תוספת ו/או שינוי ו/או עדכון שבוצע או יבוצע במי
מההחלטות ,מעת לעת.
הנהלת הקהילה – הנהלת הקהילה של הקיבוץ.
.2.4
הבן או בן נסמך -
.2.5
מי שמתקיימים בו כל התנאים שלהלן:
א .בן להורים חברי הקיבוץ או שנפטרו בהיותם חברי קיבוץ;
ב .הוגדר כאדם עם צרכים מיוחדים על ידי מוסדות המדינה המוסמכים לכך ,או
על ידי הקיבוץ באמצעות הוועדה לצרכים מיוחדים (בהתאם להוראות נספח
א');
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.2.6

.2.7

.2.8

.2.9
.2.10
.2.11
.2.12
.2.13

ג .כקטין ו/או כבגיר נזקק או צפוי כי יזדקק ,בין דרך קבע או בין מעת לעת,
לתמיכה מיוחדת לצורך קיומו ו/או למילוי צרכיו המיוחדים;
ד .בן שלא התקבל לחברות בקיבוץ ו/או שחברותו המותנית טרם השתכללה
(בהתאם להחלטה בדבר "נוהל חברות מותנית בקיבוץ נען").
בן בחברות מותנית שיוכר כבן נסמך על פי הסדר זה יבוטל מעמדו כבן בחברות
מותנית.
ה .למען הסר ספק יובהר כי לעניין הסדר זה ,יוכר רק בן אשר תנאים אלו (א'-ד')
התקיימו בו לפני גיל ( 21או עד סיום שירות צבאי סדיר -המאוחר מביניהם),
הוא הגיל בו רואה הקיבוץ את ניתוק הקשר ,אף אם הבן ממשיך להתגורר
בפועל בקיבוץ כתושב או כדייר בבית הוריו.
צרכי הבן הנסמך–
 .2.6.1צרכי הבן הקטין (עד גיל  :)21סכום שייקבע על ידי הוועדה ,שנועד למימון צרכיו
המיוחדים של הקטין ,אשר אינם ממומנים ע"י מוסדות המדינה ,לחינוך ,בריאות,
שיקום וסיעוד ,וכן לצורך ההפקדות לקרן קצבתית ,ככל שיוחלט באופן חריג לפתוח
קרן לטובת הקטין כבר מגיל צעיר.
יובהר ,כי צרכי הקיום השוטפים של הבן הקטין הינם חלק מחישוב "רשת הביטחון
לחבר" ,הקבועה בתקנות ובהחלטות הקיבוץ ,והם אינם חלק מהסדר זה ו/או
בסמכות הוועדה.
 .2.6.2צרכי הבן הבגיר (מעל גיל – )21
סכום בגובה המוגדר על ידי הקיבוץ כ"רשת ביטחון לחבר יחיד בגיל העבודה" (תק"ב)
ובתוספת עלויות מימון הצרכים המיוחדים של הבן ,לרבות יצירת מקור להבטחת
עתידו (כגון קרן קצבתית ו/או קרן פנסיה) ,כפי שיפורט בהמשך.
רשת ביטחון לחבר /תק"ב  -תקציב קיום בזכות [המונח המקביל לפי החלטות הקיבוץ]-
סכום חודשי בסיסי שיוגדר על ידי הקיבוץ מעת לעת לצורך קיום רמת חיים סבירה לחבר
יחיד בגיל העבודה ואשר לא יפחת מן הקבוע בתקנות.
קרן קצבתית – קרן צבורה או קרנות צבורות ,שתכליתן להבטיח מקור למימון צרכי הבן,
מעבר למקורותיו העצמיים והמקורות החיצוניים המתקבלים למילוי צרכי קיומו וצרכיו
המיוחדים ,מעת הגיעו לגיל הקובע ,כהגדרתו להלן.
הגיל הקובע – מועד היעד למילוי הקרן הקצבתית ותחילת ביצוע משיכות מהקרן כמקור
להשלמת צורכי הבן.
מקורות חיצוניים  -תקבולים או שירותים אחרים שהבן זכאי להם שלא מהקיבוץ ,בשל
היותו אדם עם מוגבלות ,לרבות מרשויות המדינה ,או כל מקור ייעודי אחר.
התקנות /תקנות ערבות הדדית – תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקבוץ
מתחדש) תשס"ו –  2005וכל תיקון שפורסם או יתפרסם להן בעתיד.
התקנון  -תקנון הקיבוץ כפי שאושר ע"י רשם האגודות השיתופיות.
ועדה לצרכים מיוחדים (להלן גם "הוועדה") -ועדה אשר פועלת בהתאם לתקנות הערבות
ההדדית ,שהרכבה וסמכויותיה יהיו בהתאם לגילוי דעת של רשם האגודות מיום 12.1.2017
וכן בהתאם לנוהל עבודת ועדת צרכים מיוחדים המצורף כנספח א' להסדר זה.
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.2.14
.2.15

הקרן לצרכים מיוחדים– קרן צוברת ,שהוקמה ע"י הקיבוץ במסגרת שינוי אורחות החיים
( )2008לצורך מימון צרכים מיוחדים והמנוהלת בהתאם לנוהל הקרן.
קרן ערבות הדדית – קרן שהוקמה במסגרת שינוי אורחות החיים ,אשר נועדה לסייע לכלל
החברים בהלוואות ומענקים.

 .3תפקידי הוועדה
באחריות הוועדה לפעול לגיבוש רשימת הבנים הנסמכים למועד קבלת הסדר זה ,אשר בכפוף
.3.1
לחתימה על הסכם פרטני בעניינם ,יהיו זכאים לתמיכה מהקיבוץ עד אריכות ימיהם.
באחריות הוועדה לעדכן את הרשימה בעת הצורך.
ליווי תהליך הגדרת צרכי הבן (ועדכונם מעת לעת) .סמכויות ונהלי עבודת הוועדה יהיו
.3.2
כמפורט בנספח א'.
הוועדה תפעל לקידום חתימת הסכמים פרטניים ,בהתאם לעקרונות הסדר זה.
.3.3
הוועדה אחראית על גיבוש התקציב השנתי של הוועדה (אשר יאושר במסגרת הדיון על
.3.4
תקציב הקיבוץ) ועל ניהולו השוטף.
 .4הסכם צרכים מיוחדים (הסכם פרטני)
הוועדה לצרכים מיוחדים תפעל לגיבוש הסכמים פרטניים שיחתמו בין הקיבוץ לבין הורי
.4.1
הבן והבן (ככל שהבן הינו כשיר משפטית לחתימה ,ולמעט אם הוועדה לצרכים מיוחדים יחד
עם ההורים הגיעו למסקנה שבנסיבות המקרה ניתן להסתפק בחתימת ההורים והקיבוץ),
תוך התייחסות מפורטת לצרכי הבן השוטפים והמיוחדים ,מקורותיו ,יכולות ההורים וכד',
והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסדר זה.
השתתפות הקיבוץ במימון צרכי הבן מותנית בחתימת ההורים על כל מסמך שיידרש על ידי
.4.2
הוועדה לצרכים מיוחדים ,לרבות גילוי נאות והסכם מתאם להסכם שיוך דירות ,שיסדיר את
ההתאמות הנדרשות בין שני ההסכמים (להלן" :הסכם מתאם").
יובהר ,כי תמיכת הקיבוץ והבטחת מדור לבן עד לאריכות חייו בהתאם להסדר זה כפופה
.4.3
לחתימת הסכם פרטני והסכם מתאם .לא יינתנו החזרים בדיעבד עבור התקופה שלפני
חתימת ההסכם הפרטני.
במקרה בו חתימת הסכם פרטני תתבצע לאחר ביצוע שיוך דירה ברמ"י/הקצאת מגרש
.4.4
להורים ,אזי תנאי לקבלת סיוע בהתאם להסדר זה יהיה חתימת ההורים על נספח להסכם
השיוך בנוגע לרישום הערת אזהרה/שעבוד על דירת ההורים כמקור למימון השלמת צרכי
הבן כמפורט בפרק עיזבונות ההורים.
על אף האמור בסעיף  ,4.3ככל ואין הסכמות בין ההורים לבין עצמם ו/או בין ההורים לבין
.4.5
הבן או בינם לבין הוועדה ,ובשל כך מתעכבת החתימה על ההסכם הפרטני ו/או ההסכם
המתאם ,תכריע הוועדה על אופן התמיכה הזמנית בבן הנסמך ותנאיה (גם ללא הסכם) ,אם
בכלל ,והכל בכפוף להוראות תקנות הערבות ההדדית (לרבות מחויבות ההורים/הבן לעמוד
בדרישות הקבועות שם) .תמיכה זו תוגבל ל 6 -חודשים לכל היותר.
מועד החתימה על הסכם פרטני  -עד הגיעו של הבן הנסמך לגיל  21ולכל המאוחר שנה ממועד
.4.6
זה .בנים המוכרים ע"י הועדה כבנים נסמכים ואשר גילם מעל  21במועד קבלת הסדר זה
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.4.7
.4.8

וטרם נחתם בעניינם הסכם פרטני – מועד החתימה על הסכם פרטני יהיה בתוך שנה ממועד
זה.
בהסכם הפרטני שיחתם בין ההורים (או ההורים והבן) לבין הקיבוץ יוסדרו התחייבויות
ההורים והקיבוץ לרבות כמפורט בהמשך הסדר זה.
אי חתימה על הסכם פרטני -משמעותה אי שיתוף פעולה מצד ההורים (חברי הקיבוץ) וויתור
על הזכות להבטחת הספקת הצרכים של הבן הנסמך ע"י הקיבוץ (ויתור בלתי חוזר על
הסטטוס "תלוי בחבר" על פי תקנות הערבות ההדדית).
באחריות הוועדה להיפגש עם הורי הבן ולהבהיר להם (וככל הניתן גם לבן הנסמך) את
השלכות אי החתימה על הסכם פרטני .הפגישה תתועד בכתב ועותק מסיכום הפגישה יימסר
לצדדים.
הורים לבן נסמך שהוזמנו בכתב ,ל 3-פגישות לפחות במהלך שנה ( 12חודשים) ולא נענו
להזמנה ,יראה בהם הקיבוץ כמי שוויתרו על זכותם על פי הדין והסדר זה.

 .5התחייבות הקיבוץ

.5.1

.5.2
.5.3

.5.4

.5.5

צרכי הבן  -בשל היותו של הבן בן נסמך ,מתחייב הקיבוץ להשלים את צרכי הבן בכפוף
לאמור להלן בסעיף  7על כל סעיפי המשנה שלו ,בהתחשב ביכולתו הכלכלית של הקיבוץ ,כפי
שתהיה מעת לעת ,אך תוך מתן עדיפות לכך על פני אספקת צרכים אחרים.
תעסוקה  -הקיבוץ יסייע כמיטב יכולתו לבן נסמך (בגיר) במציאת מקום עבודה הולם.
מתן עדיפות לבן בבית הסיעודי/משפחתי  -אם יזדקק הבן לשימוש בשירותי הבית
הסיעודי/המשפחתי בקיבוץ ,תינתן לו עדיפות אל מול מי שאינו חבר קיבוץ ,ובלבד
שהתאמתם לתנאי הקבלה לבית הסיעודי /משפחתי דומים.
הקיבוץ יסייע כמיטב יכולתו להורים ולבן ,באמצעות חברי הוועדה או בעלי תפקידים
אחרים בקיבוץ ,למיצוי זכויותיו של הבן ,לרבות השגת כל הזכויות ,ההטבות ,התמיכות או
הקצבאות המגיעות להם או לבן ולהעמידם לרשות מקורות הבן.
למען הסדר הטוב ,מובהר ,כי בן נסמך אינו חבר קיבוץ ו/או מועמד לחברות בו ואינו זכאי
לזכויות הניתנות לחבר ו/או מועמד לחברות בקיבוץ ,לרבות זכויות לשיוך דירות ו/או לשיוך
פירות נכסים.

 .6הצהרות והתחייבות ההורים והבן
.6.1
.6.2

.6.3

ההורים הינם האחראים לשלום הבן ואין בהתחייבויות הקיבוץ על פי הסדר זה כדי
לשחררם ממחויבות כלשהי על-פי כל דין או הסכם כלפי הבן.
בהסכם הפרטני יתחייבו ההורים והבן לעשות כמיטב יכולתם בכדי להשיג את כל הזכויות,
ההטבות ,התמיכות וההקצבות המגיעות לבן ו/או להם כהוריו מכל מקור שהוא בגין
נכותו/צרכיו המיוחדים של הבן ו/או צרכי החזקתו ושיקומו ולהעמידם לרשות צרכיו של
הבן.
באחריות ההורים ו/או הבן ,לרכוש בעבורו פוליסות ביטוח בריאות משלים וביטוח סיעודי,
בהיקף שיידרש לפי החלטות הקיבוץ ביחס לחברי הקיבוץ ,ככל שהדבר ניתן לפי מצבו.
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 .6.3.1יצוין ,כי כל עוד חברי הקיבוץ זכאים לביטוח בריאות פרטי על חשבון הקיבוץ יחול הסדר
זה גם על הבן הנסמך .למען הסר ספק ,ככל ויוחלט בעתיד כי על החברים לממן תשלום
זה באופן חלקי ו/או מלא ,יחול ההסדר גם על הבן הנסמך והוריו.
 .6.3.2התשלום עבור הביטוח הסיעודי מהווה חלק מהוצאות הקיום של הבן אלא אם הפרמיה
גבוהה יותר מבני גילו בשל מצבו המיוחד .במקרה כזה היתרה תהווה חלק מהגדרת
הצרכים המיוחדים.
 .7המקורות למימון צרכי הקיום והצרכים המיוחדים של הבן
מקורות למימון צרכי הקיום וצרכיו המיוחדים של הבן הינם מתוך ההכנסות ,בהתאם
.7.1
למדרג הבא:
 .7.1.1תשלומי רשויות המדינה המשולמים עבור הבן ,לרבות הביטוח הלאומי ,משרד הרווחה,
משרד השיכון וכל רשות אחרת בגין צרכי הקיום של הבן או צרכיו המיוחדים.
 .7.1.2הכנסה מעבודה או חלף עבודה.
על מנת לעודד את הבן לעבוד ,הכנסה מעבודת הבן עד לסכום השווה ל 10% -משכר
המינימום ברוטו לא תחושב כחלק מהכנסותיו לצורך חישוב זכאותו להשלמות מהקיבוץ
וההורים.
 .7.1.3כספי ביטוח ,מענקים ונכסים על שם הבן ו/או שהתקבלו עבורו ו/או המיועדים לשימושו.
 .7.1.4תשלום חודשי שיתקבל ,ככל שיתקבל ,מקרן קצבתית/פנסיה לבן הנסמך.
 .7.1.5הכנסות ההורים מכל מקור שהוא מעבר לגובה תק"ב  ,25% +בין אם ממקורות
חיצוניים ובין אם ממקורות פנימיים ,כגון חלוקת רווחים ו/או כל זכות כספית אחרת
שהם זכאים לה מהקיבוץ ,ובכפוף למנגנון הקבוע בסעיף  7.8להלן.
לאחר אריכות ימיהם של ההורים ,ישמש עיזבונם כמקור למימון צרכי הקיום והצרכים
המיוחדים של הבן ,כמפורט בסעיף  12להלן.
 .7.1.6השתתפות הקיבוץ.
ככל שההורים לא יעמדו במילוי חלקם בהשלמת צרכי הבן בהתאם לחישוב ההשתתפות
.7.2
המפורט בסעיף  ,7.8יהא רשאי הקיבוץ להעמיד את חלקם של ההורים ,בהתאם לרישום
הסכומים ששולמו על ידו במקומם ,כ"חוב" של ההורים לקיבוץ (להלן" :החוב").
דירת ההורים תשמש כבטוחה לכיסוי החוב ,כאשר יכולת ההחזר של המשפחה תיבחן אחת
.7.3
לשנה בהתאם לשינויים בהכנסות הבן ו/או ההורים .הקיבוץ יהיה רשאי לקזז את יתרת
החוב הקיים מכל זכות כספית של הבן ו/או ההורים מהקיבוץ ,לרבות כל זכות לדיבידנד או
רווח אחר שהמשפחה זכאית לקבל מהקיבוץ.
לצורך חישוב הזכאות להשלמות מהקיבוץ על פי הסדר זה ,ההורים והבן יעבירו לוועדת
.7.4
הצרכים המיוחדים תצהיר גילוי נאות בהתאם לנוסח שיאושר על ידי הוועדה ,המפרט את
כל הכנסותיהם ונכסיהם.
באחריות ההורים והבן לעדכן את ועדת צרכים מיוחדים בכל שינוי בהכנסותיהם ,ולכל
.7.5
הפחות ,אחת לשנה יידרשו ההורים והבן להגיש תצהיר מעודכן ובהתאם אליו יתעדכנו
ההשלמות ושיעורי ההשתתפות.
כמו כן ,מחויב הבן להציג בפני הקיבוץ מדי חודש בחודשו תלוש שכר בגין עבודתו (ככל שהינו
.7.6
שכיר) ו/או אישור חצי שנתי על גובה הקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי ומחברת הביטוח.
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ככל שהבן עצמאי הוא מחויב להציג בפני הקיבוץ דו"ח רו"ח מאושר לשנת המס וכל
אסמכתא אחרת שידרוש הקיבוץ להוכחת גובה הכנסותיו .האמור הינו תנאי להשתתפות
הקיבוץ במימון צרכי הבן בהתאם להסדר זה.
בכל מקרה של שינוי נסיבות ,תתכנס ועדת צרכים מיוחדים כדי לדון בשינוי ובמידת הצורך
.7.7
תעדכן את הסכום הדרוש לצרכי הקיום ו/או לצרכיו המיוחדים של הבן ו/או שינוי של סך
הכנסותיו ו/או שינוי בשיעור השתתפות ההורים .כן תהיה רשאית הוועדה לקבוע ,על בסיס
חוות דעת מקצועית ,כי בשל שיפור במצבו של הבן אין הוא זכאי עוד לסיוע כלל .שינוי כנ"ל
ייכנס לתוקפו בחודש העוקב למועד קבלת ההחלטה על השינוי.
חישוב השתתפות ההורים בהתאם לגובה הכנסותיהם:
.7.8
ככל שהמקורות הכספיים של הבן אינם מספיקים כדי לממן את עלות צרכי הקיום והצרכים
המיוחדים של הבן (כפי שאושרו ע"י הועדה) ,יישאו ההורים והקיבוץ בהפרש ,בהתאם
ובכפוף למפורט להלן:
 .7.8.1ההורים יחויבו להצהיר על הכנסותיהם ונכסיהם.
 .7.8.2השתתפות ההורים במימון צרכיו של הבן תהיה רק מתוך הכנסות ושווי נכסי שני
ההורים ,העולות על התק"ב של התא המשפחתי בתוספת  .25%במקרה שהמשפחה
נמצאת מעל רף זה ,השתתפות ההורים במימון צורכי הבן תהיה ב 70% -מעלות
ההשלמה הנדרשת ובלבד שלאחר השתתפותם כאמור ,מקורותיהם יהיו לפחות בגובה
התק"ב המשפחתי בתוספת  ,25%כאמור.
 .7.8.3על אף האמור ,הורים שהכנסותיהם ונכסיהם הנם פי  3מגובה התק"ב ,תעמוד
השתתפות ההורים במימון צורכי הבן בגובה של  90% -מההשלמה הנדרשת ,ובלבד
שלאחר השתתפותם כאמור ,מקורותיהם יהיו לפחות בגובה התק"ב המשפחתי בתוספת
.25%
 .7.8.4בבחינת מקורות ההורים יתחשב הקיבוץ בהכנסה השוטפת (מעבודה או מקצבאות
שונות כולל פנסיה) ומפירות נכסים של ההורים מכל מקור .הוועדה תראה גם בנכס
שאינו מניב כנכס מניב (למעט הדירה המשמשת את ההורים למגוריהם) ,אם ההורים
בוחרים שלא לייצר הכנסות מהנכס ,או לייצר הכנסות לא ריאליות ,כאשר גובה
ההכנסה הרעיונית שתחושב בגין הנכס שאינו מניב יתבסס על יעוץ מקצועי מבעל מקצוע
מתאים .בחישוב גובה הכנסות ההורים ,לא יילקחו בחשבון קצבאות ייעודיות של
ההורים (כגון קצבת ניידות).
 .7.8.5במקרה שיתגלה ,כי מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ,שנמסרו על ידי ההורים ו/או הבן
ו/או מי מטעמו ,אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או אינם מלאים ,רשאי הקיבוץ
להפסיק לאלתר את השתתפותו במימון צרכיו של הבן הנסמך ,ואף לחייב את ההורים
ו/או הבן הנסמך בהשבה מיידית של הסכומים ששולמו בהתאם להסדר זה ,כולם או
חלקם.
השתתפות הקיבוץ בהשלמה הנדרשת למימון צרכי הבן תהא בהתאם למנגנון המפורט
.7.9
בסעיפים  7.8.3 - 7.8.2לעיל .למען הסר כל ספק ,הקיבוץ יסייע במימון צרכי הבן ,אך ורק
ביחס לצרכים שסיפוקם אושר ע"י הועדה.
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 .8מימון צרכי ההחזקה והשיקום של הבן – בסידור חוץ ביתי
במקרה שעל פי החלטת הוועדה ,יימצא הבן במסגרת סיעודית או שיקומית ו/או בסידור חוץ ביתי
אחר ,כאשר עיקר צרכי הקיום וצרכיו המיוחדים מממונים ומסופקים באמצעות אותה מסגרת ,הרי
שהם מהווים את המענה הראוי לצרכי הבן.
ככל שתמצא הוועדה כי יש להשלים שירותים לבן מעבר לניתן על ידי המסגרת ו/או ככל שיידרש
תשלום בעבור שהיית הבן במסגרת (דהיינו שהייתו של הבן אינה ממומנת באופן מלא ע"י המדינה),
ישלמו הקיבוץ וההורים את העלויות הנוספות הללו בהתאם למפורט בסעיף  7לעיל.
 .9קרן קצבתית

.9.1

.9.2

.9.3

.9.4

.9.5

ההחלטה על פתיחת קרן קצבתית לטובת הבן הנסמך נתונה לשיקול דעתה של הוועדה
לצרכים מיוחדים ,לאחר התייעצות עם ההורים בדבר נחיצותה ,בהתאם למצבו המיוחד של
הבן ו/או בהתאם מקורותיו הנוספים ,כגון מקורות פנסיונים.
המטרה של הקרן הנה להוות מקור עתידי (החל מהמועד הקובע) למימון ההשלמה הכספית
שתידרש לצרכי הקיום של הבן ולצרכי הבריאות והשיקום עבורו .השלמה זו תיצבר בקרן
המילואים של הקיבוץ ו/או בכל מקור מובטח אחר ,בהתאם להחלטת הוועדה.
הוועדה ,בהתייעצות עם גורם מקצועי ,תקבע את גובה הקצבה הרצויה ,הגיל הקובע וגובה
ההפרשות החודשיות הנדרשות או גובה סכום חד פעמי לשם יצירת הקרן ,תוך התחשבות
בצרכי הבן ,המקורות הקבועים הנוספים העומדים לרשותו ,והפרשות סוציאליות ופנסיוניות
נוספות על שם הבן ,ככל וקיימות.
ככל שהקרן נפתחת בהיות הבן קטין וצפי צרכיו העתידיים לא ברור ,יבחנו הוועדה וההורים
בהגיע הבן לבגרות את גובה סכום היעד וההפקדות הנגזרות מכך ויפעלו להתאמת ההסכם
הפרטני ביניהם על פי התחזית העדכנית של צרכי הבן.
בהפקדה לקרן הקצבתית ינהגו הקיבוץ וההורים בהתאם למנגנון ההשתתפות המפורט
בסעיפים  7.8.3 -7.8.2לעיל.

.9.6

במקרה שנצברה קרן קצבתית ,לאחר פטירתו חו"ח של הבן הנסמך ,יהיה הקיבוץ המוטב על
החלק היחסי מיתרת הכספים והזכויות שנצברו בקרן ,שמקורם בתשלומי הקיבוץ,
והמשפחה תיהיה מוטבת על אותו חלק יחסי שהופקד על ידה .הוראה בעניין זה תיכלל
במסמכי הקרן.

 .10השקעות בגוף או ברכוש
במקרה שיתעורר צורך לביצוע השקעות או הוצאות חריגות עבור הבן ,בין לגוף ובין לרכוש ,שאינן חלק
מהוצאות השוטפות לקיום השוטף ולשיקום – ידון הצורך בוועדה ,ובעניין זה יחולו ההוראות הבאות:
 .10.1הוועדה רשאית להיוועץ ,עם כל גורם מקצועי שייראה לה רלבנטי ונחוץ בנסיבות העניין ,לשם
אישור ההשקעה החריגה;
 .10.2תנאי להשתתפות בכיסוי ההוצאה החריגה – הוא מיצוי זכויות מול צדדי ג' ,כולל רשויות
המדינה (לרבות משרד השיכון) וחברות ביטוח;
 .10.3הבן הנסמך והוריו חתמו על תצהיר גילוי נאות בדבר כל ההכנסות והנכסים (כהגדרת מושגים
אלו בתקנות הערבות ההדדית) והוועדה מצאה כי אין בהכנסות אלה כדי לכסות את ההשקעה
7

.10.4
.10.5

החריגה .יובהר ,כי במסגרת בחינה זו תבחן הוועדה גם נכסים שאינם מניבים ,והיא רשאית
לאשר את ההשקעה מצד הקיבוץ כהלוואה שתובטח בשעבוד נכסי ההורים ו/או הבן.
ככל שהוועדה תחליט לאשר את ההשקעה ואין בתקציבה כדי לתת מענה לצורך שהוכר ,תפנה
הוועדה לקרן לצרכים מיוחדים.
אין באמור ,כדי לגרוע מזכות ההורים לפנות לקרן לערבות הדדית – ובקשתם תידון על פי
אמות המידה של תקנון קרן זו והכללים אשר נהוגים ביחס לכלל החברים.

 .11הבטחת מדור לבן
 .11.1ככלל ,מחויב הקיבוץ להבטיח לבן הנסמך ,מגיל  21ומעלה ,אשר נחתם בעניינו הסכם פרטני,
מדור לכל חייו ,מותאם לצרכיו ככל האפשר ,כפי שקבעה ועדת צרכים מיוחדים ,בתנאים שיהיו
מקובלים בקיבוץ ,מעת לעת.
 .11.2הקיבוץ איננו מחויב לספק גם מדור בקיבוץ למי שהוסדר במגורים מחוץ לקיבוץ ,אלא אם
קבעה הוועדה אחרת.
 .11.3סוג המדור ייקבע בכל מקרה באופן פרטני ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה ,אשר
תתחשב בצרכי הבן ,גילו ,קרבה להורים וביכולת הקיבוץ.
 .11.4מגורים בדירת ההורים בקיבוץ -כל עוד אין סיבה שלפיה תמצא הוועדה כי יש להוציא את הבן
מדירת הוריו ,תשמש דירת ההורים כפתרון המתאים לצרכיו ,במיוחד כאשר בית המגורים של
ההורים כולל סידור מגורים נאות לבן .ועדת צרכים מיוחדים היא זו שתבחן את בית ההורים
ותקבע האם הוא כולל סידור מגורים נאות לבן .ככל שיבקשו ההורים מהקיבוץ למצוא חלופת
מגורים לבן בתחום הקיבוץ ,על אף שלדעת הוועדה דירת ההורים מהווה פתרון הולם למגורי
הבן ,יממנו ההורים את ההפרש בין התשלומים לבן המתקבלים ממשרד השיכון לטובת דיור
לבין עלות שכר הדירה המקובל בקיבוץ .כמו כן יישאו ההורים בכל הוצאה אחרת הנדרשת
לצורך התאמת הדירה לצרכי הבן.
.11.5

.11.6

.11.7

דירה נפרדת בקיבוץ -ככל שתמצא לנכון הוועדה ,כי הפתרון הנכון והמתאים עבור הבן הנסמך
הינו מגורים בנפרד מהוריו ,יעמיד הקיבוץ לשימושו של הבן דירת מגורים מתאימה לצרכיו
ברמה סבירה מתוך מלאי הדירות שבחזקת הקיבוץ ,בהתחשב במצבו המשפחתי של הבן
ובצרכיו המיוחדים וכן בהתחשב ביכולת הקיבוץ .מובהר ,כי מגוריו של הבן בדירה יהיו במעמד
של "בר רשות" בלבד ,ולבן ולהורים לא יהיו זכויות קנייניות ו/או אחרות כלשהן בדירה .הדירה
תהיה ותישאר בכל העת רכוש הקיבוץ.
מגורים מחוץ לקיבוץ -ככל שתמצא לנכון הוועדה כי הפתרון הנכון לבן הנו מגורים מחוץ
לקיבוץ ,בשל אי יכולת להשתלב בקיבוץ (לרבות עקב היותו אלים או מסוכן לסביבתו) ,יהיו
עלויות הדיור חלק מצרכי הבן ,ובמידת הצורך יישאו הקיבוץ וההורים בהשלמת עלויות הדיור
בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  7לעיל.
ככל שיבחר הבן הנסמך להתגורר מחוץ לקיבוץ ,למרות המלצת הוועדה וקיומו של פתרון דיור
בתחומי הקיבוץ ,שלדעת הוועדה לצרכים מיוחדים מתאים וראוי לצרכיו ,לא ישתתף הקיבוץ
בהוצאות הבן.
מימון הוצאות מדור הבן  -הוצאות הקשורות בשימוש בדירה בנפרד ,לרבות חשמל ,מים ,גז וכו'
וכן מיסים החלים על תושבים בקיבוץ ,ישולמו על ידי הבן .הוצאות תחזוקת הדירה ,יחולו ע"פ
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החלטות הקיבוץ בעניין כפי שיוחלטו מעת לעת .למען הסר ספק ,בן נסמך לא יישא במס
המחושב על בסיס פרוגרסיבי שחל על חברי הקיבוץ בלבד .אם הבן הנסמך מתגורר בבית
ההורים הוא לא ישלם מיסי תושב.
.11.8

הקיבוץ וההורים יפעלו במשותף למימוש זכויותיו של הבן לקבלת תמיכה ממוסדות המדינה
לשכר דירה ו/או לרכישת דירה ו/או לתחזוקת דירה .ככל שתתקבל השתתפות המדינה בשכר
דירה עבור הבן ,ייחשב סכום ההשתתפות כמקור נוסף של הבן לסיפוק צרכיו.

 .12עזבונות ההורים
להורים ולקיבוץ ישנה מחויבות עליונה להבטחת צרכי קיומו של הבן לאריכות ימיו ועליהם להבטיח
מקורות למימוש מחויבות זו .דירת ההורים וזכויותיהם לפירות נכסים וכיו"ב הם מקור מרכזי להשלמת
צרכי הבן.
 .12.1השתתפות הקיבוץ במימון צרכיו של בן נסמך מותנית בשימוש בדירת המגורים ששויכה להוריו
ו/או בעזבונם ,לאחר אריכות ימיהם ,כמקור למימון צרכי הבן הנסמך ,באופן שלאחר פטירת
ההורים תעבור הדירה לחזקת הקיבוץ שיהיה רשאי להעמידה לצורך מגורי הבן הנסמך או
להעמידה להשכרה ,ובלבד שדמי השכירות ישמשו כמקור למימון צרכי הבן.
 .12.2האמור בסעיף  12.1תואם את הוראות סעיף  5.5לקובץ החלטות משלימות בנושא שיוך דירות,
שאושר בקיבוץ בשנת "( 2013ההחלטות המשלימות") ,והוא יוסדר מפורשות בהסכם השיוך
ו/או בהסכם המתאם ,כהגדרתו לעיל ,שיכלול התחייבות מפורשת שתביא לידי ביטוי את
האמור לעיל ותסדיר רישום משכון/שיעבוד על הזכויות בדירה לטובת הקיבוץ.
 .12.3לאחר אריכות ימיהם של ההורים ,לא יחול עוד המנגנון המפורט בסעיף  .7.8ככל שדירת
ההורים שהלכו לעולמם לא תשמש למגוריו של הבן הנסמך ,הקיבוץ ישכיר את הדירה ושכר
הדירה ישמש כמקור נוסף למימון צרכי הבן .אולם ,אם גובה שכר הדירה לא יספיק ,והקיבוץ
יידרש לממן את השלמת צרכי הבן ,תרשם ההשלמה כחוב של העיזבון .חוב זה יוחזר לקיבוץ עם
מכירת דירת ההורים לאחר אריכות ימיו של הבן הנסמך.
 .12.4אין באמור לעיל למנוע מההורים לבוא בהסכם אחר עם הקיבוץ ,כל עוד יובטחו צרכי הבן
העתידיים ,כפי שיקבעו ע"י הוועדה בהתייעצות עם איש מקצוע חיצוני ,באישור מנהל הקהילה
ויו"ר הקיבוץ.
 .12.5באחריות ההורים ,לעגן את האמור לעיל בצוואתם ,ואם לא יעשו כן – הקיבוץ לא יהיה מחויב
לדאוג לצורכי הבן אחרי אריכות ימי ההורים ,ומכל מקום מדובר בחוב מזונות בעל דין קדימה
מהעיזבון.
 .12.6במידה ולא יהיה צורך במלוא שכר הדירה בגין דירת ההורים כמקור עבור הבן הנסמך ,יוכלו
היורשים להנות מיתרת שכר הדירה.
 .12.7רק לאחר אריכות ימי חייו של הבן הנסמך או במקרה בו תפקע התחייבות הקיבוץ כלפיו ,מכל
סיבה שהיא ,תשמש הדירה ליורשים החוקיים ,והכל אלא אם יוסכם מפורשות אחרת בכתב בין
היורשים לקיבוץ.
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 .13בן/ת זוג לבן הנסמך ו/או ילדים לבן הנסמך
 .13.1ככל שיהיה לבן הנסמך בן/בת זוג ,שמעוניין להתגורר ביחד עם הבן הנסמך בתחום הקיבוץ ,יהיו
מגורי בן/ת הזוג המצטרף ,מותנים בחתימת הסכם בין המצטרף (או הוריו או האפוטרופוס ,לפי
העניין) ובין הקיבוץ ,לרבות מתן בטוחות ,המסדיר את מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין
המצטרף או מי מטעמו ,לרבות ההחלטה האם לראות בבני הזוג יחידת משק בית משותף.
 .13.2הקיבוץ יראה בצרכי ילדיו הקטינים של הבן (ככל שיהיו לו כאלה) כחלק מצרכי הקיום שלו ,לפי
כללי התק"ב המקובלים בקיבוץ ביחס לחברים ,ובהתאם לכללים על פי תקנות הערבות הדדית,
ולפיהן יש אבחנה בין הורה יחידני לבין הורה בזוג .ככל שלבן יש בן/ת זוג שאיננו חבר ואיננו בן
נסמך בקיבוץ ,תחושב תוספת בגין הילדים של הבן הנסמך רק ב .50%
 .13.3למען הסר ספק ,אין בהסדר זה כדי להקנות כל זכות ו/או הטבה ו/או מחויבות מטעם הקיבוץ
כלפי בן/ת זוג ו/או כלפי ילדיו של הבן הנסמך – אם וככל שיהיו .כמו כן ,זכויות בן נסמך לפי
הסדר זה אינן ניתנות להורשה ו/או העברה ו/או שעבוד ו/או המחאה לאחר ,והן יתבטלו
מאליהן לאחר אריכות חייו.
 .14אפוטרופוס/תומך החלטות
במסגרת ההסכם הפרטני ישאפו הצדדים להגדיר הנחיות לעניין מינוי אפוטרופוס או תומך החלטות לבן,
מתוך כבוד לעצמאותו המרבית של הבן וע"פ תיקון  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 .15עזיבת ההורים את הקיבוץ
 .15.1היה ואחד ההורים עזב את הקיבוץ ,יישא ההורה העוזב במחצית מהוצאות הבן .שאר הוצאות
הבן יחולקו בין הקיבוץ להורה הנשאר עפ"י הסדר זה.
 .15.2ספרי הנהלת החשבונות של הקיבוץ ישמשו ראיה לסכומים המתקבלים/המשולמים עבור הבן
לפי האמור לעיל.
 .15.3מוסכם על הצדדים כי ההורה העוזב לא יהיה זכאי לקבל את דמי העזיבה מהקיבוץ – ככל
שמגיעים לו דמי עזיבה כאמור  -אלא לאחר שיסדיר ,להנחת דעת הקיבוץ ,את השתתפותו
בהוצאות ההחזקה והשיקום של הבן ,כולל מתן בטוחות מתאימות לצורכי הבן להנחת דעתו
של הקיבוץ.
 .15.4ההורים מסכימים בזה כי הקיבוץ יהיה זכאי לקזז מדמי העזיבה (ככל ומגיעים כאלו להורים
העוזבים) וכן לקזז מכל סכום אחר המגיע ו/או יגיע להם בעתיד מן הקיבוץ ,את הסכומים
שעליהם או על מי מהם לשלם בקשר עם הוצאות האחזקה והשיקום של הבן ,בהתאם לאמור
לעיל ,ומוותרים על כל תביעה וטענה בעניין .מלוא הסכומים שיקזז הקיבוץ כאמור יהיו לטובת
צרכיו של הבן.
 .15.5במקרה של עזיבת שני ההורים את הקיבוץ יצא הבן עימם והקיבוץ יהיה פטור מהתחייבויותיו
שבהסדר זה למן אותו מועד ואילך.
במקרה כאמור ,מוסכם כי הסכומים שנצברו עד אותו מועד בקרן הקצבתית ,לרבות אלו
שהופקדו על ידי הקיבוץ ,יעמדו לרשות צרכיו של הבן והקיבוץ יחתום על כל מסמך שיידרש
לשחרור הכספים.
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 .16מקורות השתתפות הקיבוץ במימון צרכים מיוחדים
 .16.1השתתפות הקיבוץ במימון הצרכים המיוחדים תבוצע בראש ובראשונה מתקציב השנתי של
הוועדה ,במסגרת מקורות הקהילה.
 .16.2במקרה בו נדרש הקיבוץ למימון השקעות חריגות בגוף ו/או ברכוש ,כאמור בסעיף  10לעיל ,ואין
די בתקציב השוטף של הוועדה ,תשמש הקרן לצרכים מיוחדים כמקור הכספי להשתתפות
הקיבוץ והוועדה תפנה להנהלת קרן זו ,בהתאם לנהלי הקרן.
 .17פתרון חילוקי דעות

במקרה שיתגלעו חילוקי דעות בעניין אישי הנובע מיישום הסדר זה ו/או מההסכם שייחתם בעקבותיו,
והצדדים לא יצליחו ליישבם בכוחות עצמם ,הנושא יועבר להכרעת בורר מוסכם ובהעדר הסכמה באשר
לזהות הבורר תועבר המחלוקת למוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית ,אשר ימנה בורר מטעמו.
 .18תוקף ההסדר
 .18.1תוקפו של הסדר זה מיום אישורו באסיפת הקיבוץ.
 .18.2שינוי ו/או תיקון להסדר זה יכול להתבצע בכל אחד מהמסלולים המקובלים בקיבוץ (כקבוע
בנוהל אישור תקנונים או כל נוהל אחר שיבוא במקומו).
 .18.3הסדר זה מבטל ומחליף כל נוהל ו/או נוהג קודם בנושא תמיכה בתלויים ו/או בנים עם צרכים
מיוחדים בקיבוץ.
 .18.4הסדר זה חל על כל הבנים עם צרכים מיוחדים .בכל מקרה שבו הסדר זה סותר הוראה
מהוראות הסכם אישי כתוב ,אשר נחתם בין הקיבוץ לבין ההורים טרם אישורו של הסדר זה,
יגברו הוראות ההסכם האישי ,למעט אם יוסכם בין הצדדים על עדכון ההסכם האישי בהתאם
להוראות ההסדר .למען הסר כל ספק ,כל ההורים נדרשים לחתום על הסכם מתאם ,לעניין
שימוש בדירת השיוך של הורים לאחר אריכות חייהם ,כהגדרת הסכם זה לעיל.
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נספח א' להסדר בנים נסמכים וחברים עם צרכים מיוחדים

נוהל ועדת צרכים מיוחדים-קיבוץ נען
אושר באסיפה הכללית מיום 10.8.2021
הוועדה היא הגוף המוסמך בקיבוץ להכרה ולליווי של חברים עם צרכים מיוחדים או בנים עם צרכים
מיוחדים (בנים נסמכים) ומשפחותיהם.
הוועדה תדון בכל המקרים של חברים עם צרכים מיוחדים ו/או בנים נסמכים הנזקקים לתמיכה ,ותפעל
לסיוע בפתרון בעיותיהם הייחודיות ,אשר נובעות ממצבם כאנשים עם צרכים מיוחדים.
הוועדה תפעל בהתאם לתקנות הערבות ההדדית ,הסדרי הצרכים המיוחדים שהתקבלו בקיבוץ (לחברים
ולבנים נסמכים) ,והרכבה וסמכויותיה יהיו בהתאם לגילוי דעת של רשם האגודות מיום  12.1.2017וכן
בהתאם לנוהל עבודת ועדת צרכים מיוחדים שלהלן.
 .1הרכב הוועדה ואופן פעולתה
 .1.1הוועדה תורכב מ 5-חברים ,אשר ימונו בהתאם למפורט להלן:
 .1.1.1רכז/ת רווחה וצרכים מיוחדים או בעל תפקיד דומה ,אשר ישמש כיו"ר הוועדה;
 .1.1.2מנהל/ת אשכול בריאות ,סיעוד ורווחה או בעל תפקיד דומה (ובהעדרו -מנהל/ת קהילה);
 .1.1.3שלושה נבחרי ציבור ,שיבחרו ע"י אסיפת הקיבוץ מבין חברי הקיבוץ (להלן" :נבחרי
הציבור") .הקיבוץ ישאף לכך שנבחרי הציבור יהיו בעלי היכרות מקצועית עם נושא
הצרכים המיוחדים.
 .1.2הוועדה רשאית לצרף לשורותיה כמשקיפים אנשי מקצוע שידרשו ,אם לצורך סיוע לאדם ספציפי
ואם באופן כללי.
 .1.3היה ומי מבעלי התפקידים המוזכרים בסעיפים  1.1.1או  1.1.2אינו/ה חבר/ת קיבוץ יבחרו
במקומו/ה נבחר ציבור ,ובעל התפקיד ישמש כמשקיף קבוע בוועדה.
 .1.4בדיונים בעלי תוכן כלכלי ,הוועדה תהא רשאית להזמין לדיון את מנהל הכספים או בעל תפקיד
דומה בקיבוץ.
 .1.5נבחרי הציבור ימונו לתקופה של  4שנים ,והם יוכלו לחזור ולהיבחר בהתאם לכללים הקבועים
בהחלטה בדבר "נוהל מבנה ארגוני ותהליכי קבלת החלטות בנען" .נבחרי הציבור יכהנו בתפקידם
ללא שכר ,אלא אם ייקבע מפורשות אחרת על ידי אסיפת הקיבוץ.
 .1.6חברי הוועדה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בזמן מילוי תפקידם ולאחר סיומו.
 .1.7חברי הוועדה יחויבו לנהוג ביושר ,ללא משוא פנים וללא אפליה מכל סוג שהוא ,תוך בחינת כל
מקרה לגופו ,לרבות הצרכים והמקורות האישיים .הוועדה תדון בכל פנייה כפנייה ייחודית וכל
החלטה תהיה החלטה לגופו של עניין ולא תהווה תקדים עבור בקשות אחרות.
 .1.8למניעת ניגוד עניינים יובהר ,כי חבר ועדה לא ישתתף בדיון ובהחלטה לגבי פנייה לוועדה של קרוב
משפחה או במקרה שיש לו מעורבות אישית העלולה להשפיע על ההחלטה.
 .2תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה לצרכים מיוחדים
 .2.1הוועדה היא הגוף המוסמך בקיבוץ לאשר הגדרת מעמד של "חבר עם צרכים מיוחדים" או "בן
נסמך" ,בהתאם להסדר הרלבנטי.
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 .2.2הוועדה מוסמכת לקבוע את גובה התמיכה בחברים או בנים עם צרכים מיוחדים ,אם תמצא שמי
מהם נזקק לעזרת הקיבוץ לצורך קיומו ו/או מילוי צרכיו המיוחדים ,בהתחשב בהכנסות ובנכסים
העומדים לרשותם ,וביכולתו הכלכלית של הקיבוץ ,כפי שתהיה מעת לעת.
 .2.3לוועדה מוקנה שיקול דעת עצמאי .החלטות הוועדה אינן תלויות ברשויות אחרות בקיבוץ ,אולם
כפופות לדין ,לתקנון הקיבוץ ,להחלטות הקיבוץ ולהוראות נוהל זה .כמו כן ,כפופה הוועדה
לתקציב השנתי של הוועדה ,שנקבע על ידי האסיפה הכללית ולתנאי הקרן לצרכים מיוחדים.
לפיכך ,ככל שסברה הוועדה ,כי נדרש שינוי במדיניות או הגדלה של התקציב שהוקצב לה ,עליה
לפנות לוועד ההנהלה על מנת שידון בעניין ולקבל את אישור האסיפה.
 .2.4הוועדה תפעל לגיבוש נהלי עבודה פנימיים ואמות מידה לטיפול בפניות חברים ו/או בנים נסמכים,
וכן תפעל לגיבושם של הסכמים פרטניים ,אשר יסדירו את התמיכה בבנים נסמכים בהתאם להסדר
תמיכה בבנים נסמכים.
 .2.4.1הסכמים פרטניים (עם הורי הבנים הנסמכים ועם הבנים) ייחתמו ככל האפשר על ידי מורשי
חתימה ייעודים לענין זה (מנהל קהילה ויו"ר הוועדה יחדיו) ,כפי שאלו יוסמכו ע"י ועד
ההנהלה של הקיבוץ ,ובהעדר הסמכה ייחודית כאמור ,ייחתמו ההסכמים ע"י מורשי
החתימה של הקיבוץ כפי שיהיו מעת לעת.
 .2.5הוועדה תבחן את פניות החברים או הבנים הנסמכים והוריהם לקבלת סיוע בהתאם להוראות
ההסדר הרלבנטי .הועדה תעדכן מפעם לפעם ובהתאם לצורך את היקף הסיוע הנדרש ,בהתאם
לשינויים בנסיבות ,לרבות שינויים בצרכי החבר או הבן ושינויים במקורות הכספיים והנכסים
העומדים לרשותם .למען הסר כל ספק ,במקרה של בן נסמך -תנאי מקדים לתמיכה הכספית הינו
קיומו של הסכם פרטני בתוקף.
 .2.6לשם הגדרת הצרכים המיוחדים ,מוסמכת הוועדה למנות ,בהתאם לשיקול דעתה" ,צוות ממליץ"
לחבר עם צרכים מיוחדים או לבן נסמך.
 .2.6.1הצוות ימנה  3אנשים לפחות :יו"ר הוועדה או נציג ועדה אחר אשר ישמש כמרכז הצוות,
נציג המשפחה ,ואדם נוסף המוסכם על הצדדים ,אשר אף יכול שיהיה איש מקצוע רלוונטי
לתחום הצרכים המיוחדים.
 .2.6.2תפקיד הצוות הממליץ הוא ללמוד את קשייו של החבר או הבן הנסמך ,להגדיר מהם צרכי
הבריאות והשיקום המיוחדים לו .עוד יבחן הצוות את סך המקורות העומדים לרשות
החבר/הבן והוריו .הצוות הממליץ יציג את הערכת הצרכים שנעשתה וימליץ על היקף
סיפוקם לפני הוועדה.
 .2.7הוועדה היא הגוף הבלעדי אשר מוסמך לאשר את המלצות הצוותים הממליצים ,תוך התחשבות
והתייחסות לתמונת התקציב הכוללת בתחומי הצרכים המיוחדים ,ובכפוף לתקנות הערבות
ההדדית ,לתקנון ולהסדרי הצרכים המיוחדים שאושרו בקיבוץ.
 .2.8כמו כן ,הוועדה היא הגוף המוסמך לפנות לקרן לצרכים מיוחדים לשם מימון צורך מיוחד חריג של
חבר או בן נסמך.
 .2.9במקרה שיתגלה ,כי מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ,שנמסרו על ידי בית האב של החבר ו/או ע"י
הבן הנסמך והוריו ו/או מי מטעמם ,אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או אינם מלאים ,רשאית
הוועדה להפסיק לאלתר את השתתפות הקיבוץ במימון צרכיהם של החבר/הבן הנסמך ,ואף לחייב
את החבר ו/או הבן הנסמך בהשבה מיידית של הסכומים ששולמו על פי החלטת הוועדה ,כולם או
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חלקם בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית בשיעור שיקבע על ידי ועד ההנהלה של
הקיבוץ .הקיבוץ יהא מוסמך אף להטיל במקרה כזה קנס בהתאם להחלטות הקיבוץ.
 .3אופן פנייה לוועדה וסדרי עבודתה
 .3.1פניה להכרה בחבר כחבר עם צרכים מיוחדים או לצורך הכרה בבן נסמך תיעשה בכתב ותוגש ליו"ר
הוועדה לצרכים מיוחדים .במידת הצורך ,יסייע נציג מטעם הוועדה בהגשת הבקשה.
 .3.2לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על הכרה בחבר/בן כאדם עם צרכים מיוחדים ע"י מוסדות
המדינה  -מסמך המעיד על דרגת אי כושר המזכה בקצבת נכות או מסמך מקביל לכך בנוגע לבן
קטין .כמו כן ,על המבקש לצרף מסמך גילוי נאות ,כתב ויתור על סודיות רפואית ו/או כל מסמך
נוסף אחר שיידרש על ידי הוועדה .כל המסמכים יהיו ערוכים בנוסחים (טפסים) שיאושרו מראש
על ידי הוועדה.
 .3.3במקרים מיוחדים ,ובהעדר הכרה בצרכים המיוחדים ע"י מוסדות המדינה ,הוועדה תהא מוסמכת
להכיר באופן זמני ,בחבר ו/או בבן כאדם עם צרכים מיוחדים ,בכפוף לתנאים הבאים:
 .3.3.1התקבלה חוו"ד של מומחה בתחום הרלבנטי ,אשר זהותו תאושר מראש ע"י הוועדה,
המעידה על צרכים מיוחדים ,בהיקף אשר על פי מוסדות המדינה מזכה בקצבת נכות.
 .3.3.2בסמכות הוועדה לדרוש ,מעת לעת ,קבלת חוו"ד עדכנית ,לשם אישור המשך התמיכה על פי
ההסדר הרלבנטי.
 .3.3.3החבר/משפחת הבן פועלים לשם קבלת ההכרה ממוסדות המדינה ולמיצוי זכויות.
 .3.4הדיון בבקשה להכרה בחבר/בן עם צרכים מיוחדים יתקיים בוועדה בתוך  30יום (לכל המאוחר)
ממועד העברת כל המידע שהתבקש ע"י יו"ר הוועדה.
 .3.5תהליך הגדרת הצרכים המיוחדים הקבועים ייעשה ע"י הצוות הממליץ ,אשר ייפגש עם החבר/הבן
הנסמך ו/או מי מטעמו .הצוות יהיה רשאי להסתייע ולהתייעץ ,במידת הצורך ,עם גורמים
מקצועיים ,כגון עו"ס ,רופא וכיו"ב .הוועדה ו/או הצוות הממליץ ,רשאים לדרוש שהמבקש יתמוך
את בקשתו במסמכים רפואיים ו/או אחרים ו/או בחוות דעת מומחה מטעמו (איש מקצוע חיצוני,
בתחום הרלבנטי) .כמו כן ,לצוות הממליץ יש סמכות לפנות למומחה מטעמו ,שימונה על ידו ועל
חשבון הקיבוץ ,לצורך קבלת חוות דעת נוספת בנושא ,ככל שימצא לנכון לעשות כן ,ובלבד שעלויות
ההתייעצות יאושרו מראש על ידי הוועדה.
 .3.6במקרה של בקשה להגדרת צרכים מיוחדים -הוועדה תקיים דיון ראשוני בבקשה בהשתתפות יוזם
הפנייה או נציג מטעמו לא יאוחר מ( 30 -שלושים) יום מהגשת הבקשה ,אלא אם לדעתה הנסיבות
מצדיקות אחרת (למשל במקרה ולא נמסר כל המידע או המסמכים שהתבקשו ו/או לא הושלם
ההליך מול הצוות הממליץ) .במעמד זה ,הצוות הממליץ יביא את המלצתו בדבר היקף הצרכים
המיוחדים לאישור הוועדה .במידת הצורך ,תחליט הוועדה על המשך לדיון נוסף  30יום מהדיון
הראשוני.
 .3.7הוועדה תגיש את החלטתה לא יאוחר משבועיים לאחר הדיון המסכם ,ובלבד שהוגשו לה כל
האישורים והמסמכים ,לפי דרישתה.
 .3.8הוועדה תדון בצרכים המיוחדים של החבר/הבן הנסמך אחת לשנה .לפיכך ,על המלצות הצוות
הממליץ להיות מקיפות ככל הניתן .במידה ויעלה צורך מיוחד בלתי צפוי ,הצוות הממליץ יביא את
המלצתו לדיון בוועדה באופן חריג.
 .3.9בהחלטותיה תתייחס הוועדה ,בין היתר ,לנושאים כדלקמן:
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 .3.9.1הוועדה תבחן את הנכסים והמקורות הכספיים שיש לבית האב של החבר עם הצרכים
המיוחדים או של הבן הנסמך והוריו ,למימון הצרכים המיוחדים בהתאם לכללים
המפורטים בהסדר הרלבנטי.
 .3.9.2ככל שהוחלט להשתתף במימון צרכים מיוחדים יפורטו התנאים לכך.
הוועדה רשאית להתנות את ההשתתפות בתנאים שונים ,כגון הסדרת חובות ,חתימה על
"הסכם מתאם לשיוך" ,הקמת קרן קצבתית או אחרת לטובת בעל הצרכים המיוחדים
ועוד;
 .3.10החלטות הוועדה אינן מהוות "הבטחה שלטונית" ועמידת הוועדה והקיבוץ בהחלטות מותנית
בראש ובראשונה ביכולת הכספית של הקיבוץ.
 .3.11במקרה שהבקשה/ההמלצה נדחתה ע"י הוועדה ,ניתן לפנות בשנית לוועדה רק אם חל שינוי
מהותי בנסיבות ו/או בנתונים ,אשר הוצגו לוועדה במסגרת הבקשה שנדחתה.
 .3.12כל הוראה בכתב לזיכוי או חיוב כספי שוטף ,אשר תמסר להנהלת החשבונות בקיבוץ תהא
חתומה לפחות על ידי יו"ר הוועדה וחבר ועדה נוסף.
 .4סדרי ניהול הוועדה
 .4.1הוועדה תתכנס בהתאם לצורך ,והיא תדון בעניינם של כל החברים והבנים המוכרים ע"י הוועדה
לפחות אחת לשנה.
 .4.2הוועדה תוכל להתחיל בדיוניה ולקבל החלטות ,אם נכחו לפחות מרבית מחבריה .לא יתקיים מניין
חוקי כאמור תדחה הישיבה למועד אחר שיתואם.
 .4.3החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות.
 .4.4בהצבעה בישיבות הוועדה יהיה לכל חבר קול אחד ,וקול אחד בלבד ,וליו"ר הוועדה לא יהיה קול
מכריע.
 .4.5החלטות הוועדה יירשמו בפרוטוקול ,ייחתמו על ידי יו"ר הוועדה ויצורפו לספר הפרוטוקולים של
הוועדה .דיוני הוועדה ,החלטותיה וספר הפרוטוקולים יהיו חסויים ,אלא אם נתן החבר עם
הצרכים המיוחדים או הבן הנסמך או מי מטעמו אישור מראש ובכתב לחשוף את הפרוטוקולים
בעניינו .בנוסף ,יו"ר הוועדה רשאי לאשר ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לבעלי תפקיד בקיבוץ
שהפרוטוקולים חיוניים לצורך עבודתם ,לעיין בחלקים רלוונטיים מתוך הפרוטוקולים ,וזאת
מבלי לגרוע מחובת בעל התפקיד לשמור סודיות כמפורט לעיל.
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