נוסח מיום  .202.4.1לדיון באסיפה הכללית
קיבוץ רשפים -כללים בנוגע להשלמת הספקת צרכים מיוחדים
לתלויים בחברי קיבוץ שהם בעלי צרכים מיוחדים
(להלן " -נוהל בעלי צרכים מיוחדים")
 .1רקע ומטרת הנוהל
.1.1

בתקנון קיבוץ רשפים (להלן – "הקיבוץ") נקבע ,בין היתר ,כי הקיבוץ יספק את
צרכיהם המיוחדים של חברי הקיבוץ והתלויים בהם ,כהגדרתם בתקנות הערבות
ההדדית (להלן" -תלויים") בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בהחלטות
הקיבוץ ,כפי שתתקבלנה מעת לעת ,ובאופן שלא יפחת מהמתחייב על פי תקנות
הערבות ההדדית.

.1.1

השלמת הספקת הצרכים המיוחדים של תלויים ,מבוססת על עקרון היסוד לפיו,
המקורות הראשונים לסיפוק הצרכים המיוחדים ,הם:
א .תמיכה ותשלומים מהמוסדות המוסמכים;
ב .הכנסות ונכסי התלוי ככל שיש כאלה;
ג .הכנסות ונכסים של הוריו של התלוי.
(להלן" -המקורות לסיפוק הצרכים המיוחדים").

.1.1

במקרה בו התמיכה ממקורות לסיפוק הצרכים המיוחדים אינה מספקת ,בהתאם
להוראות נוהל זה ,יהיה זכאי תלוי בעל צרכים מיוחדים ,להשלמת סיוע מהקיבוץ.

.1.1

מטרת הנוהל היא ,אפוא ,לקבוע כללים ,אמות מידה ועקרונות מנחים אחידים
לבחינת זכאותם של תלויים בעלי צרכים מיוחדים ,להשלמת סיפוק צרכיהם
ולקביעת שיעור ואופן השלמת סיפוק הצרכים המיוחדים מהקיבוץ ,אם וככל
שהדבר נדרש.

 .2פרשנות
.1.1

האמור בלשון זכר בנוהל זה  -אף לשון נקבה במשמע ,וכן להיפך ,והשימוש בלשון
זכר בלבד נעשה לצרכי נוחות בלבד.

.1.1

למונחים שלהלן תהא בנוהל זה המשמעות שלצדם וכל צורה דקדוקית הנגזרת
ממונח שלהלן או הטיה של אותו מונח תתפרש לפי אותה משמעות:
אפוטרופוס  -מי שמונה על ידי בית המשפט לשמש כאפוטרופוס של בעל הצרכים
המיוחדים במקרה שהוריו אינם בחיים;
בעל צרכים מיוחדים – מי שנתקיימו בו כל אלה:
( )1הוא בן של חבר או חברי הקיבוץ ,חיים או שנפטרו בעודם חברי קיבוץ; ו-
( )1הוא מתגורר בקיבוץ או שיצא ,בהסכמת הקיבוץ ,מחוץ לקיבוץ; ו-
( )1הוא הוכר כבעל צרכים מיוחדים ע"י המוסדות החיצוניים המוסמכים
כהגדרתם להלן ,ולמעט אם הוא מוכר כנפגע משרד הביטחון שזוכה
לתמיכה ממשרד הביטחון שאז לא יחולו עליו כללים אלה ולא יהיה זכאי
לזכויות על פיהם; ו-
ההורים  -הוריו של בעל הצרכים המיוחדים;
המוסדות החיצוניים המוסמכים  -המוסד לביטוח לאומי או כל גוף או מוסד בעל
סמכות דומה או מקבילה לפי דין לקבוע זכאויות ,לשלם תשלומים ולהעניק
קצבאות לבעלי צרכים מיוחדים;

-.-

הנוהל  -נוהל תלויים בעלי צרכים מיוחדים זה;
ועדת צרכים מיוחדים או הוועדה  -וועדה שתפקידה לדון בבקשות להכיר
בצורכיהם המיוחדים של התלויים ,בהיקף הספקתם וכן ,בטענות שונות של בעלי
הצרכים המיוחדים או מי מטעמם בעניין.
הוועדה תורכב ממנהל קהילה ,שני נציגי ציבור חברי הקיבוץ ,מנהלת הבריאות
והרווחה בקיבוץ ואיש מקצועי רלוונטי (כגון :עו"ס שיקומי) ומוזמנים לפי הצורך
כגון :גורמי רווחה חיצוניים ו/או גורמים מקצועיים אחרים .יו"ר הועדה יבחר מבין
חברי הועדה .לא ישתתפו בישיבות הוועדה ,על פי העניין ,מי שיש להם ניגוד עניינים
עם הנושא הספציפי הנדון באותה ישיבה;
חבר בעצמאות כלכלית  -חבר הקיבוץ שאינו מעמיד ואינו מחויב להעמיד לרשות
הקיבוץ את כח עבודתו ,ואינו מוסר לקיבוץ את נכסיו ו/או הכנסתו ,ובשל כך אינו
זכאי לסיפוק צרכיו מאת הקיבוץ;
חבר (רגיל) – חבר שאינו חבר בעצמאות כלכלית;
מרכז שיקומי  -מסגרת סיעודית או שיקומית בה שוהה התלוי בעל הצרכים
המיוחדים ,בהסכמת הקיבוץ ,לצרכי טיפול ו/או מגורים;
צרכי בריאות סיעוד ושיקום  -צרכים ייחודיים בתחומי בריאות ,סיעוד ושיקום,
כפי שיוגדרו על ידי ועדת צרכים מיוחדים כהגדרתה להלן ולרבות עלויות שהייתו
של תלוי בעל צרכים המיוחדים במרכז שיקומי;
צרכי הקיום לתלוי בעל צרכים המיוחדים  -כל צרכי הקיום השוטפים לרבות מזון,
ביגוד ,דיור וכו' ,וכולל גם ביטוחים וצרכי חיסכון פנסיוני;
צרכים מיוחדים  -כהגדרתם בתקנות הערבות ההדדית;
תלויים  -כהגדרתם בתקנות הערבות ההדדית;
תקנון הקיבוץ -תקנות קיבוץ רשפים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
;75-000101-0
תקנות ערבות הדדית  -תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ
המתחדש) ,התשס"ו – ;1007
תקציב קיום הוגן  -הסכום החודשי הדרוש לצורך קיום רמת חיים הוגנת לחבר
קיבוץ בגיל העבודה או בגיל פרישה ,המותנה בקיום כל התנאים הקבועים בתקנות
 1ו 1 -לתקנות הערבות ההדדית ,המצורפים כנספח א' לשם הנוחות;
 .3התחייבויות הקיבוץ ,ההורים ובעל הצרכים המיוחדים וחתימה על הסכם עם הקיבוץ
.1.1

.1.1

בשל היותו של התלוי בעל הצרכים המיוחדים בנם של ההורים ,שהינם חברי
הקיבוץ ובשל היות התלוי בעל צרכים מיוחדים ,מתחייב הקיבוץ להשלים את
הסכום הנדרש למימון צרכי הקיום לבן התלוי בעל הצרכים המיוחדים ,ככל
שיידרש ,בהתאם ובכפוף להוראות נוהל זה.
הקיבוץ מתחייב לקיים את חיוביו בהתאם להוראות נוהל זה ,בהתחשב ביכולתו
הכלכלית של הקיבוץ ,כפי שתהיה מעת לעת ,אך תוך מתן עדיפות גבוהה לצרכים
אלה ,כאמור בתקנות האגודות השיתופיות.
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.1.1

כתנאי לקבלת הסיוע מהקיבוץ כמפורט בנוהל זה ,יתחייב בעל הצרכים המיוחדים
(ככל שהוא בעל כשירות משפטית להתחייב) ,הוריו ו/או האפוטרופוס ,בין היתר,
כי:
 .1.1.1ההורים או האפוטרופוס הם האפוטרופוסים והאחראים לשלומו של בעל
הצרכים המיוחדים ו/או כי יפעלו למינויים ככאלה ,אם יהיה צורך בכך ,וכי
ידוע להם והם מסכימים כי אין בהתחייבויות הקיבוץ על פי נוהל זה כדי
לשחרר אותם ממחויבות כלשהי על פי דין כלפיו.
 .1.1.1הם יפעלו ויעשו כל הנדרש מצדם לשם השגת כל הזכויות ,ההטבות
והתמיכות המגיעות לבעל הצרכים המיוחדים או להוריו ו/או האפוטרופוס
מכל מקור שהוא בגין בעל הצרכים המיוחדים.
 .1.1.1הם יגרמו לכך שזכויות ,הטבות תמיכות וכספים כאמור ,ישולמו ו/או
יימסרו או יועמדו לרשותו ולשימושו של בעל הצרכים המיוחדים בלבד.
 .1.1.1הם ינצלו וישתמשו בנכסים ו/או הכנסות ו/או מקורות כספיים כאמור
לצרכי סיפוק צרכיו של בעל הצרכים המיוחדים ,ולפי דרישת הקיבוץ ינקטו
פעולות על מנת להבטיח שנכסים ו/או מקורות כספיים כאמור ישמשו
בעתיד למטרה זו.
 .1.1.7הם ידווחו לוועדה על נכסים/מקורות הכנסה חדשים/נוספים שיגיעו
לידיהם על מנת שנכסים ומקורות הכנסה אלה ישמשו אף הם לאספקת
צרכיו של בעל הצרכים המיוחדים.
 .1.1.3הם יחתמו על כל המסמכים ויבצעו את כל הפעולות הנדרשות על מנת
להבטיח ביצוע האמור בנוהל זה.
 .1.1.5הם יגלו ,בגילוי נאות ,את כל הזכויות ,ההטבות התמיכות והכספים להם
זכאי בעל הצרכים המיוחדים מכל מקור חיצוני שהוא ,וכן את כל מקורות
הכנסתם ,כספים ונכסים ,ויספקו לקיבוץ את כל המסמכים והאישורים
הרלוונטיים לשם כך וישתפו פעולה עם הנחיות הוועדה בעניין ככל
שיידרשו.
 .1.1.3ככל שמצבו של בעל הצרכים המיוחדים יאפשר קיום חלק מחובות החלים
על תלויים בעלי צרכים מיוחדים בחברי קיבוץ  -הוא יקיים חובות אלה.
במידה ותהיה באפשרותו של בעל הצרכים המיוחדים לעבוד  -יפעל הקיבוץ
כמיטב יכולתו לשלבו בעבודה המתאימה למגבלותיו מבחינת היקפה
ותנאיה ובלבד שעבודה כאמור לא תפגע או תגרע מזכויותיו לקבל סיוע,
הטבות או תמיכות ממוסדות מוסמכים .תמורת עבודתו ,ככל שתהיה,
תשמש כאחד המקורות למימון סכום הקיום ההוגן.

.1.1

בעל הצרכים המיוחדים (ככל שהוא כשיר לכך מבחינה משפטית) והוריו או
האפוטרופוס ,יחתמו על הסכם מפורט והתחייבויות בכתב ,ככל שנדרש ,והכל -
באופן שישקף את חיוביהם המפורטים לעיל ולפי נוהל זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל  -משקיבל בעל הצרכים המיוחדים סיוע לפי נוהל זה
.1.7
יראו את בעל הצרכים המיוחדים ,את הוריו ואת האפוטרופוס שלו כמסכימים לכל
החיובים המוטלים עליהם לפי נוהל זה.
 .4בחינת זכאות על ידי ועדת צרכים מיוחדים
.1.1

בחינת הזכאות על ידי הוועדה תעשה בשני מישורים:
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 .1.1.1האחד  -בחינה האם נחשב התלוי כבעל צרכים מיוחדים על פי הוראות
כללים אלה;
 .1.1.1השני  -האם זכאי בעל הצרכים המיוחדים להשלמת סיפוק צרכים על ידי
הקיבוץ ובאיזה היקף ,כמפורט בסעיף  6להלן.
.1.1

פניה להכרה בתלוי כבעל צרכים מיוחדים וכזכאי להשלמת סיפוק צרכים על ידי
הקיבוץ ,תופנה בכתב לוועדה על ידי ההורים או ההורה או האפוטרופוס ,בהתאם
לעניין ,תוך פירוט :מהות הבקשה ,גילוי נאות לגבי מצבה הכלכלי של המשפחה
(הכנסות ,נכסים ,מקורות מימון אחרים) ,מוסדות וגופים אליהם נעשו פניות,
ויצורפו אליה מסמכים רפואיים ,חוות דעת וכל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי
לסייע בהליך בחינת הזכאות ,ואשר יידרש על ידי הוועדה.

.1.1

לאחר קבלת הבקשה אצל הוועדה ,יינתן אישור לפונים כי פנייתם התקבלה,
סטטוס הטיפול בפניה ומסמכים/מידע שיש להשלים.

.1.1

לצורך בחינת הזכאות ,תהיה רשאית הוועדה ,בהתאם לשיקול דעתה ,לצרף איש
מקצוע מתחום הנכות או המגבלה הספציפיים של התלוי בעל הצרכים המיוחדים.
כמו כן ,הוועדה תזמן לדיוניה עובדת סוציאלית מטעם הרשות המקומית ואולם ,אי
הופעת העובדת הסוציאלית לדיונים כאמור לא תמנע דיון וקבלת החלטות על ידי
הוועדה.

.1.7

הוועדה תהיה רשאית לזמן לדיוניה ,את ההורים או האפוטרופוס ,אשר בכל מקרה,
יהיו רשאים להופיע בפני הוועדה קודם קבלת החלטה בעניינו של התלוי בעל
הצרכים המיוחדים ,להשמיע את עמדתם ולמסור חוות דעת מטעמם בתמיכה
לעמדתם.
ככל האפשר ,תודיע הוועדה זמן סביר מראש לפני הדיון בעניינו של התלוי בעל
הצרכים המיוחדים לנציג מהנזכרים לעיל על קיומו של דיון כאמור.

.1.3

ההורים ,או ,בהיעדר הורים – האפוטרופוס ,יהיו רשאים לבקש דיון בעניינו של
בעל הצרכים המיוחדים במקרה שחל שינוי מהותי במצבו או בצרכיו ,ובמקרה
כאמור יציגו בפני הוועדה ראיות ותיעוד בתמיכה לבקשתם.

.1.5

הוועדה תערוך פרוטוקול לגבי דיוניה.

 .5החלטות ועדת צרכים מיוחדים
.7.1

לאחר בחינת הזכאות בהתאם לקבוע בסעיף  4לעיל ,ועדת צרכים מיוחדים תקבל
החלטה בכתב לגבי פניית משפחת חברי קיבוץ בנוגע לבנם התלוי בעל הצרכים
המיוחדים בעניינים המפורטים בסעיפים  4.1.1ו ,4.1.2 -ויו"ר הועדה יחתום על
פרוטוקול ההחלטה.

.7.1

מובהר כי בהחלטותיה ,הוועדה תהיה כפופה להוראות נוהל זה והיא תהיה מחויבת
ליישם את הוראות הנוהל באופן שהחלטות הוועדה יהיו תואמות את הוראות נוהל
זה.

.7.1

החלטות ועדת צרכים מיוחדים תתקבלנה בהצבעה ובהתאם לרוב קולות חברי
הועדה ובלבד שבכל מקרה לפחות  1חברי ועדה תמכו בהחלטה .ליו"ר הוועדה לא
יהיה קול נוסף.

 .6אספקת צרכי הקיום לתלוי בעל צרכים מיוחדים ומקורות המימון שלו
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.3.1

לעניין סעיף זה –
"הכנסות ההורים"  -כלל ההכנסות ,מכל מקור שהוא ,בין מהקיבוץ ובין מכל גורם
אחר (לרבות הכנסות פאסיביות) ,ובכלל זה :תמורה ,תמלוג ,קצבה ,הטבה ,הנאה,
תשלום לכיסוי הוצאות או זכות אחרת ,מכל מין וסוג ,בין שניתנו לחבר ,למי
מטעמו ו/או עבורו וכן ,קצבאות ,תגמולים ,גמלאות או פיצויים בגין אובדן
השתכרות וכיו"ב ,והכל  -במסגרת או עקב או חלף עבודתו ,עיסוקו ,משלח ידו או
עסקו של החבר ,קצבאות ייעודיות ,שכר דירה ,הכנסות שמקורן באחזקות
בתאגידים.
"הכנסה פנויה של ההורים"  -הכנסת ההורים בניכוי סכום השווה לתקציב קיום
הוגן לה זכאים ההורים חברי הקיבוץ (או מי מהם שהינו חבר הקיבוץ);
"סכום השתתפות מתוך ההכנסה הפנויה של ההורים" –
ככל ואחד מהנמנים על ההורים הוא חבר הקיבוץ (רגיל) ,סכום ההשתתפות מתוך
ההכנסה הפנויה של הורי התלוי יהא בהיקף חודשי המהווה ,לכל היותר ,עד 70%
מהכנסתם ,שתחושב בהתאם להוראות נוהל זה.
ככל ושני יחידי הורי התלוי בעל צרכים מיוחדים הם חברים בעצמאות כלכלית,
הרי שעל פי תקנות ערבות הדדית לא חלה חובה על הקיבוץ לספק את צרכי התלוי
במקרה זה ,ברם כמחווה של רצון טוב ,הקיבוץ יסייע לתלוי שהוריו בעל צרכים
מיוחדים שהוריו חברים בעצמאות כלכלית ,בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים
בנוהל זה ובלבד שסכום ההשתתפות מתוך ההכנסה הפנויה של הורי התלוי יהא
בהיקף חודשי המהווה ,לכל היותר ,עד  100%מהכנסתם הפנויה ,שתחושב בהתאם
להוראות נוהל זה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי יהיה הקיבוץ להתנות
השתתפותו בסיוע כאמור בהשתתפות משפחת התלוי.
"משפחת התלוי" לצרכי סעיף זה; בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה
"סכום הקיום ההוגן"  -הנדרש לבעל צרכים מיוחדים שהנו מעל גיל  - 13מבוסס
על הנחת היסוד ,כי לשם סיפוק צרכיו ,נדרש לו סכום בשיעור השווה לתקציב קיום
הוגן לחבר בגיל העבודה/בגיל פרישה ,אלא אם קבעה הוועדה ,על פי פניית ההורים
או האפוטרופוס ,ובהתבסס על ראיות שהוצגו לה ,כי נדרש לתלוי בעל צרכים
מיוחדים סכום גבוה יותר בשל מצבו וצרכיו המיוחדים.
סכום הקיום ההוגן הנדרש לגבי תלוי בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל  13יחושב
לפי הצרכים המיוחדים בפועל של התלוי בעל הצרכים המיוחדים כפי שייקבעו על
ידי ועדת צרכים מיוחדים.

.3.1

המקורות למימון סכום הקיום ההוגן של התלוי בעל הצרכים המיוחדים ,יהיו
כדלקמן:
 .3.1.1בקדימות ראשונה  -כספים וקצבאות להם זכאי בעל הצרכים המיוחדים
מכל מקור שהוא לרבות המוסדות החיצוניים המוסמכים ו/או הכנסות
עצמאיות של בעל הצרכים המיוחדים ,לרבות סכומים חד פעמיים שיתקבלו
על ידי בעל הצרכים המיוחדים או עבורו מכל מקור שהוא וכן הכנסה משכר
עבודה של התלוי בעל הצרכים המיוחדים בניכוי  700ש"ח (להלן" -מקורות
מימון עצמאיים").
 .3.1.1בקדימות שניה  -וככל שמקורות המימון העצמאיים לא יגיעו לגובה סכום
הקיום ההוגן – ההורים יהיו אחראים לממן את השלמת סכום הקיום
ההוגן עד לגובה סכום ההשתתפות מתוך ההכנסה הפנויה הכולל של
ההורים ששיעורו יקבע בשים לב למעמד חברותם של יחידי הורי התלוי
(לגבי חברים רגילים  ,70% -לגבי חברים בעצמאות כלכלית  -עד 100%
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מהכנסתם הפנויה של הורי התלוי כהגדרתה לעיל) (להלן" -חלקם של
ההורים").
מובהר ,כי במקרה ובחזקת ההורים יותר מתלוי אחד בעל צרכים מיוחדים
חלקם של ההורים יוותר ללא שינוי.
 .3.1.1בקדימות שלישית ורק במקרה בו מקורות המימון המפורטים בסעיפים
 6.2.1ו 6.2.2 -לעיל ,לא יספיקו יחדיו לממן את צרכיו המיוחדים של
התלוי ,תושלם היתרה הנדרשת עד לסכום הקיום ההוגן  ,מכספי הקיבוץ
(להלן " -סיוע לתלוי מאת הקיבוץ").
 .3.1.1מובהר כי תנאי לקבלת סיוע לתלוי בעל צרכים מיוחדים מאת הקיבוץ הינו
קיום כל הוראות נוהל זה על ידי הורי התלוי בעל הצרכים המיוחדים ובכלל
זה חתימה על המסמכים הנדרשים ,מתן גילוי מלא ונאות לגבי הנתונים
הרלבנטיים הנדרשים ומימון בפועל של חלקם של ההורים .בלי לגרוע
מכלליות האמור ,תנאי לקבלת הסיוע לתלוי בעל צרכים מיוחדים מאת
הקיבוץ הינו קיום אלה:
.3.1.1.1

מסירת תצהיר מאומת בידי עו"ד על ידי ההורים או
האפוטרופוס ובו פירוט וגילוי מלא ונאות לגבי מלוא
הכנסותההורים והתלוי בעל הצרכים המיוחדים ומלוא נכסי
ההורים והתלוי בעל הצרכים המיוחדים ,מכל מין וסוג.

.3.1.1.1

קיום חיובי ההורים כלפי הקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ
והחלטותיו בכל הנוגע לתשלום חיובים קיבוציים וביצוע
ביטוחים וכן ,פירעון מלוא חובותיהם לקיבוץ או עמידה
בהסדרים שיש להם עם הקיבוץ לעניין חובותיהם כלפי הקיבוץ.

 .7מגורי בעל הצרכים המיוחדים
.5.1

הואיל והקיבוץ ביצע שיוך דירות לחבריו ,אזי ,אלא אם כן הוחלט אחרת על ידי
הוועדה ,אם בעל הצרכים המיוחדים מתגורר בקיבוץ ,מקום מגוריו יהיה בית
ההורים.

.5.1

הוועדה תהא רשאית להחליט ,כי בית ההורים אינו מהווה פתרון הולם בנסיבות
הספציפיות לבעל הצרכים המיוחדים ולהעמיד לתלוי בעל צרכים מיוחדים הבגיר
דירה בקיבוץ בהתאם למצאי הדירות בקיבוץ באותה העת ,והכל בתמורה לדמי
שימוש חודשיים .במקרה כאמור ,יתווסף לסכום הקיום ההוגן ,סכום שווה ערך
לשכר דירה של יחידת מגורים בקיבוץ ,ויחולו עליו הוראות סעיף  6לעיל בהתאמה.

 .8הסדרים לגבי שימוש ב הכנסות או בנכסים לשם הבטחת סיפוק צרכיו של בעל הצרכים
המיוחדים
.3.1

דירת המגורים של ההורים  -ההורים יעשו את כל הפעולות הנדרשות על מנת שעם
מותם באריכות ימים ,תעמוד דירת מגוריהם בקיבוץ לטובת בעל הצרכים
המיוחדים ,אם לצורכי מגורים ואם לצורכי השלמת סכום הקיום ההוגן ,ויתחייבו
לשם כך כי לא ימכרו את דירתם כאמור ,לרבות על דרך רישום הערת אזהרה
בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשות מקרקעי ישראל ו/או ברשם המשכונות
ושעבוד בית מגוריהם לקיבוץ .בנוסף וככל שניתן בנסיבות העניין ,דירת המגורים
תשמש כבטוחה להחזר הוצאות הקיבוץ בעבר ובעתיד ,בקשר עם הספקת צרכיו של
בעל הצרכים המיוחדים ותשלום התקציב המשלים על ידיו.
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.3.1

חלוקת רווחים -רווחים או תשלומים אחרים להם יהיו זכאים ההורים מהקיבוץ
ו/או מי מתאגידיו ,ישמשו לצורך החזר הוצאות הקיבוץ להשלמת סיפוק צרכי בעל
הצרכים המיוחדים .ההורים לא ימכרו את מניותיהם במי מתאגידי הקיבוץ אם
וכאשר יהיו בעלי מניות כאמור ,ללא הסכמה בכתב מאת הקיבוץ וישעבדו
מניותיהם לקיבוץ להבטחת האמור.

.3.1

בטחונות נוספים  -ההורים ו/או בעל הצרכים המיוחדים יספקו בטחונות נוספים
מנכסים שבבעלותם ,אם ועד כמה שקיימים כאלה ,וככל שיידרשו לכך על ידי
הוועדה ,על מנת להבטיח את סיפוק צרכיו של בעל הצרכים המיוחדים לאחר
פטירת ההורים ,וכן להבטחת החזר הוצאות הקיבוץ בעבר ובעתיד להשלמת סיפוק
צרכי בעל הצרכים המיוחדים.

 .9כללי
.0.1

בלי לגרוע מיתר הוראות נוהל זה  -ככל שיתברר כי קיימים להורים ו/או לתלוי בעל
הצרכים המיוחדים ,נכסים ו/או מקורות הכנסה מעבר למה שדווח על ידם לוועדה,
אשר מספיקים לבעל הצרכים המיוחדים לממן את סכום הקיום ההוגן ,תהא
רשאית הוועדה להפסיק את תשלום הסיוע ו/או חלק ממנו לתלוי בעל צרכים
מיוחדים מאת הקיבוץ ,ובלבד שניתנה להורים ו/או לתלוי בעל הצרכים המיוחדים
הזדמנות להשמיע את טענותיהם והתקיים דיון בוועדה לאחר שמיעת הטיעונים.

.0.1

הוועדה תערוך רישום של כל התשלומים ששולמו על ידי הקיבוץ במסגרת הסיוע
לתלוי בעל צרכים מיוחדים מאת הקיבוץ .ספרי הנהלת החשבונות של הקיבוץ
ישמשו ראיה לנ"ל ויחשבו למסמך בכתב ולסכום קצוב כמשמעותם בתקנות סדר
הדין האזרחי.

 .11התאמות בחובות וזכויות הצדדים עקב פטירת ההורים
.10.1

במקרה בו נפטר אחד ההורים לאחר אריכות חייו כחבר הקיבוץ  -ימשיכו
התחייבויות הקיבוץ לעמוד בתוקפן במהלך תקופת חייו של בעל הצרכים
המיוחדים ,בשינויים המחויבים ,בשים לב להכנסות ולנכסים של ההורה הנותר
בחיים ולנכסים שההורה הנפטר התחייב בהסכם עמו להעמיד כמקור לסיפוק
צרכיו של בעל הצרכים המיוחדים.

.10.1

נפטרו ההורים ,לאחר אריכות ימי חייהם ,בהיותם חברי הקיבוץ  -ימשיכו
התחייבויות הקיבוץ לעמוד בתוקפן במהלך תקופת חייו של בעל הצרכים
המיוחדים ,בכפוף ליתר הוראות נוהל זה ,ובכלל זה בהתחשב בכספים שבעל
הצרכים המיוחדים יהיה זכאי להם ממקורות המימון העצמאיים ובהסדרים
שנקבעו למצב זה בנוהל זה.

 .11התאמות בחובות וזכויות הצדדים עקב עזיבת אחד ההורים את הקיבוץ
היה ואחד ההורים יעזוב את הקיבוץ (להלן – ההורה העוזב) ,ימשיכו לחול עליו מלוא החיובים
לפי כללים אלה וההסכם עמו ,בשינויים המחויבים ,כאשר לצורך חישוב הזכאות לתקציב
משלים ,יילקחו בחשבון הכנסותיו בניכוי סכום השווה לסכום תקציב קיום הוגן לו היה זכאי
אילו היה חבר הקיבוץ ( סכום זה מנוכה כדי להותיר בידיו סכום לקיומו ההוגן של החבר
העוזב).
 .12בן/ת זוג
במידה והתלוי בעל הצרכים המיוחדים יהיה מעוניין להתגורר ביחד עם בן/ת זוג בתחום
הקיבוץ ,יהיו מגורי בן/ת הזוג מותנים באישור הקיבוץ ובחתימת הסכם בין בן/ת הזוג ובין
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הקיבוץ המסדיר את מערכת היחסים ביניהם .מובהר כי התלוי בעל הצרכים המיוחדים ו/או
האפוטרופוס ו/או ההורים אחראים כלפי הקיבוץ לכל התחייבויות בן/ת הזוג ,לרבות הבטחת
תשלום הוצאות בן/ת הזוג .במקרה כאמור לא תחול על הקיבוץ כל חובה ולפיכך ,הקיבוץ אינו
מתחייב לספק את צרכיהם מכל מין וסוג של בן/ת הזוג וילדיו של התלוי בעל הצרכים
המיוחדים.
 .13התאמות בחובות וזכויות הצדדים עקב מעבר למסגרת מוסדית מחוץ לקיבוץ
.11.1

במקרה שבעל הצרכים המיוחדים יעבור למסגרת מוסדית מחוץ לקיבוץ (להלן -
מסגרת מוגנת) בהסכמת ההורים והקיבוץ ,ימשיכו הקיבוץ וההורים לפעול לפי
כללים אלה ,בשינויים המחויבים.

.11.1

הוועדה תבחן ,בין לפי בקשת ההורים ו/או האפוטרופוס ו/או בעל הצרכים
המיוחדים ובין מיוזמתה ,אם נדרש עקב האמור שינוי או עדכון בהסכם או בסכום
הקיום ההוגן .במידה ונדרש שינוי או עדכון כאמור  -יבחנו הצדדים יחדיו מתכונת
מתאימה לעדכון ו/או שינוי מערך החובות והזכויות ההדדיים על מנת לאפשר
המשך שהותו של בעל הצרכים המיוחדים במסגרת המוגנת.

 .14פקיעת תחולתו של הנוהל לגבי בעל צרכים מיוחדים
במקרה שיתקיים אחד ממקרים המפורטים להלן ,יצא בעל הצרכים המיוחדים עם ההורים
מהקיבוץ ,נוהל זה יפסיק לחול עליו והקיבוץ לא יהיה חייב דבר נוסף כלפי בעל הצרכים
המיוחדים והוריו ולא תחול על הקיבוץ כל מחויבות שהיא בקשר לבעל הצרכים המיוחדים;
ואלה הם המקרים:
.11.1

שני ההורים של בעל צרכים מיוחדים עזבו את הקיבוץ;

.11.1

פקעה חברותם של שני הוריו של בעל צרכים מיוחדים בקיבוץ;

.11.1

פקעה חברותו של אחד ההורים של בעל צרכים מיוחדים בקיבוץ וההורה השני אינו
חבר הקיבוץ מכל סיבה שהיא;

 .15פתרון חילוקי דעות
חילוקי דעות בקשר לאמור ב החלטה זו ייושבו בהתאם להוראות תקנון הקיבוץ בנוגע ליישוב
סכסוכים.
 .16תוקף ההחלטה והרוב הדרוש לאישורה
.13.1

תוקף החלטה זו מיום אישורה באסיפה הכללית של הקיבוץ ברוב קולות
המצביעים בקלפי בעד ונגד ובלבד שהשתתפו בהצבעה רוב חברי הקיבוץ.

.13.1

כל שינוי של הוראות החלטה זו יעשה באישורה של האסיפה הכללית של הקיבוץ
ברוב קולות המצביעים בעד ונגד; שינוי מהותי בהוראות החלטה זו ,יעשה על ידי
האסיפה הכללית של הקיבוץ ברוב ובאופן בו אושרה ההחלטה המקורית ,כאמור
בסעיף  16.1לעיל.

דוגמא להמחשה:
 משפחת חברים המונה  1נפשות: אבא חבר קיבוץ.-
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-

-

 אמא חברת קיבוץ.-
 תינוק משותף להורים בן שנתיים.
 ילד משותף להורים בעל צרכים מיוחדים בן .5
לפיכך ,בהתאם לנתונים אלה:
 oהכנסות ההורים כהגדרתם בהסדר זה עומדות על ₪ 21,464
 oתקציב הקיום ההוגן ייבנה בהתאם לתקנות הערבות ההדדית ,כדלקמן:
 שכר מינימום להורים ₪ 0,370 =1* ₪ 1,317 -
 תוספת לתקציב בגין ילד מתחת לגיל ( 1שליש משכר המינימום) ₪1,303 -
 תוספת לתקציב בגין ילד מעל גיל ( 1רבע משכר המינימום)₪ 1,103 -
 לפיכך ,תקציב הקיום ההוגן עומד על סך "( ₪ 12,464תק"ה")
לאור בקשת ההורים מוועדת צרכים מיוחדים לסיפוק הצרכים המיוחדים של בנם התלוי,
ולאחר בחינת הזכאות על ידי הוועדה ,קבעה הוועדה כדלקמן-
 oמדובר בתלוי קטין בעל צרכים מיוחדים;
 oצרכיו המיוחדים הם בשיעור של  ₪ 5111בחודש;
 oהיקף השלמת סיפוק צרכיו ע"י הקיבוץ יהיה בשיעור של  ₪ 1,111בחודש; וזאת-
בהתחשב בהכנסה הפנויה של ההורים אשר עומדת ע"ס )10,131-11,131( *70%= ₪4,111
ובהיקף צרכיו המיוחדים כאמור.

בהתייחס לנתונים בדוגמא זו -ככל ומשפחת החברים– חברים בעצמאות כלכלית – הרי שכל
הכנסו ת ההורים יעמדו לצורך סיפוק צרכי התלוי בעל הצרכים המיוחדים ,ורק לאחר השימוש
בהכנסות ההורים ,הקיבוץ ישלים ,במידת הצורך ויסייע בסיפוק צרכיו המיוחדים של התלוי.
מבלי לגרוע מהאמור ,הקיבוץ יהא רשאי לדרוש ממשפחת התלוי מידע לגבי נכסים והכנסות
כתנאי לסיוע.
דוגמא נוספת להמחשה-
 נניח כעת כי התלוי בדוגמא מעלה אינו בן  5אלא בן  ,15בעל צרכים מיוחדים.לפיכך ,לאור סכום הקיום ההוגן ,התלוי הבגיר בעל הצרכים המיוחדים יהיה זכאי לשכר
מינימום (בהתאם לתקנות הערבות הדדית) ובמידת הצורך אף לסכום מעבר לכך בשל
מצבו וצרכיו המיוחדים בהתאם להחלטה הוועדה שתדון בעניינו.
-

לפיכך ,ככל וניקח את הנתונים המספריים מהדוגמא הראשונה:
 oהכנסות ההורים כהגדרתם בהסדר זה עומדות על ₪ 21,464
 oתקציב הקיום ההוגן ייבנה בהתאם לתקנות הערבות ההדדית ,כדלקמן:
 שכר מינימום להורים ₪ 0,370 =1* ₪ 1,317 -
 תוספת לתקציב בגין ילד מתחת לגיל ( 1שליש משכר המינימום) ₪1,303 -
 תוספת לתקציב בגין תלוי בגיר (שכר המינימום)₪ 1,317 -
 לפיכך ,תקציב הקיום ההוגן עומד על סך "( ₪ 16,183תק"ה")

-

לאור בקשת ההורים מוועדת צרכים מיוחדים לסיפוק הצרכים המיוחדים של בנם התלוי,
ולאחר בחינת הזכאות על ידי הוועדה ,קבעה הוועדה כדלקמן-
 oמדובר בתלוי בגיר בעל צרכים מיוחדים;
 oצרכיו המיוחדים הם בשיעור של  ₪ 7000בחודש;
 oהיקף השלמת סיפוק צרכיו ע"י הקיבוץ יהיה בשיעור של  ₪ 2,811בחודש; וזאת-
בהתחשב בהכנסה הפנויה של ההורים אשר עומדת ע"ס )10,131-13,031( *70%= ₪2,191
ובהיקף צרכיו המיוחדים כאמור.

נספח א' – לעניין הגדרת רשת בטחון

 - .4תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) ,תשס"ו2115-
הספקת
צרכי
החברים
בגיל
העבודה

.1

(א)

הקיבוץ ישלים את הספקת צרכי חבריו שבגיל העבודה באופן הוגן ,לפי
קריטריונים שוויוניים ,בשים לב ליכולת הקיבוץ אך תוך מתן עדיפות לצרכים
אלה ובכל מקרה באופן שערכם הכולל לא יפחת משכר המינימום ,בכפוף לאמור
בתקנות אלה.

(ב)

לערך הכולל הקבוע בתקנת משנה (א) יתווסף ,בעד כל ילד קטין שנמצא בחזקתו
של החבר סכום כמפורט להלן:
()1

בעד ילד שטרם מלאו לו  1שנים  -שליש משכר המינימום ,ובעד ילד בגיל
 1שנים ומעלה  -רבע משכר המינימום ,ובלבד שבעד כל ילד יעביר
הקיבוץ סכום זה לחבר אחד בלבד;

()1

בעד ילדיו של הורה יחיד יוגדלו השיעורים שבפסקה ( )1ב;70% -

()1

בעד ילד שרק אחד מהוריו חבר ,זכאי ההורה החבר רק למחצית
מהשיעורים הקבועים בפסקה (.)1

(ג)

לצורך השלמת הסכומים כאמור בתקנות משנה (א) ו(-ב) ,רשאי הקיבוץ להביא
בחשבון כל הכנסה או נכס של החבר או של בן זוגו ,למעט קצבאות ייעודיות
לנכים שנועדו לספק צרכים ייחודיים של החבר כגון :קצבת ניידות ,שירותים
מיוחדים ,וכיוצא באלה.

(ד)

השלמת הספקת צרכי חבר בגיל העבודה תהא מותנית בכל אלה:
()1

החבר פנה לרשויות המתאימות בקיבוץ לשם השלמת הספקת צרכיו
כאמור;

()1

החבר מקיים את התחייבויותיו לקיבוץ ואת הוראות התקנון;

()1

החבר ממצה את יכולת השתכרותו ומקיים את חובת עבודתו;

()1

החבר ממצה את זכויותיו לקבלת כל הכנסה או נכס ,לרבות כלפי צדדים
שלישיים ,כגון בן זוג ,בן זוג לשעבר ,המדינה ,ביטוח לאומי וכיוצא
באלה;

()7

החבר גילה גילוי נאות של כל ההכנסות והנכסים שלו ושל בן זוגו ונמצא
שאין באלה כדי לכסות את צרכיו בערך הכולל הקבוע בתקנת משנה
(א);

()3

החבר העביר לקופת הקיבוץ את שכר עבודתו זולת אם החליט הקיבוץ
שהחבר אינו נדרש להעביר את שכר עבודתו או חלק ממנו לקיבוץ.

 - ..הספקת
צרכי
החברים
בגיל
הפרישה

.1

(א)

הקיבוץ יבטיח את הספקת צרכי חבריו שבגיל פרישה באופן שערכם הכולל לא
יפחת מגובה הקצבה המלאה הקבועה בדין החל לעניין זכויות חבר יוצא או מוצא
מקיבוץ.

(ב)

לצורך הבטחת הספקת הצרכים כאמור בתקנת משנה (א) ,יהא הקיבוץ חייב
להפריש או לייחד מקורות לעניין זה בעדיפות על פני שיוך נכסי הקיבוץ לחברים,
או במסגרת שיוך כזה.

(ג)

לערך הכולל הקבוע בתקנת משנה (א) יתווסף ,בעד כל ילד קטין הנמצא בחזקתו
של החבר סכום כמפורט להלן:
()1

בעד ילד שטרם מלאו לו  1שנים  -שליש משכר המינימום ,ובעד ילד בגיל
 1שנים ומעלה  -רבע משכר המינימום ,ובלבד שבעד כל ילד יעביר
הקיבוץ סכום זה לחבר אחד בלבד;

()1

בעד ילדיו של הורה יחיד יוגדלו השיעורים שבפסקה ( )1ב;70% -

()1

בעד ילד שרק אחד מהוריו חבר ,זכאי ההורה החבר רק למחצית
מהשיעורים הקבועים בפסקה (.)1

הקיבוץ רשאי לנכות מהסכומים הקבועים בתקנות משנה (א) ו ( -ג) כל סכום
שנצבר על שם החבר או שהוא זכאי לו או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר
בעל אופי פנסיוני ולמעט קצבאות הביטוח הלאומי.

(ד)

(ה)

הבטחת הספקת המחיה של חבר בגיל הפרישה יכול שתותנה בגילוי נאות של
הסכומים האמורים בתקנת משנה (ד).

