יוני 2012
קיבוץ גבעת חיים איחוד
הסדר בנוגע לחברי קיבוץ ובניהם בעלי צרכים מיוחדים התלויים בחבר
תקציר
תקציר זה נועד להציג את עקרונות הצעת הסדר לנוחיות החברים אך מודגש כי ההוראות שיחייבו הן
הוראות ההסדר כפי שיאומץ בהחלטת אסיפת הקיבוץ בלבד.
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כללי
1.1

תחולת ההסדר  .ההסדר קובע עקרונות לפיהם ינהג הקיבוץ בקשר עם ילדיהם
הבגירים של חברי קיבוץ ושל מי שנפטרו בעודם חברי קיבוץ אשר מוסדות המדינה
או הקיבוץ הכירו בהם כבעלי צרכים מיוחדים ,המתגוררים בקיבוץ או המתגוררים
מחוץ לקיבוץ באישורו ("הבנים") .ההסדר אינו חל על בגירים שניתקו חייהם
מהקיבוץ בטרם הפכו לבעלי צרכים מיוחדים.

1.2

מטרות .מטרות ההסדר הן לאפשר לבנים קיום הוגן ,לשמור על כבודם וחירותם,
לאפשר להם להשתתף בחברה תוך מיצוי מלוא יכולתם ,לתת מענה הולם לצרכיהם
ולאפשר להם לחיות את חייהם בעצמאות מרבית ובפרטיות .האחריות למימוש
מטרות אלה הינה אחריות משותפת של המשפחה והקיבוץ .מימוש המטרות יעשה
בהתחשב באמצעים העומדים לרשות הנוגעים בדבר .ההסדר כפוף להוראות הדין,
לרבות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) התשס"ו 2005 -
כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ("התקנות") .יחד עם זאת ,הוא כולל גם הסדרים מעבר
למתחייב מהתקנות ,ובין היתר ,מקנה זכויות מסוימות גם לבנים של חברים
שהתקבלו לקיבוץ לאחר המועד הקובע ,כחברים בעצמאות כלכלית.

1.3

צרכי הבנים ועלות הצרכים .צרכי הבנים כוללים את צרכי הקיום הרגילים וכן את
הצרכים המיוחדים בתחומי הבריאות ,השיקום ,הסיעוד והחינוך של הבנים .עלות
צרכי הבנים מוגדרת כצירוף סכום רשת הביטחון החודשי ליחיד חבר קיבוץ בצירוף
ההשלמה ,ככל שנדרשת ,עבור מימון הצרכים המיוחדים של הבן.

1.4

הסדרים פרטניים  .עקרונות ההסדר ייושמו באופן פרטני ביחס לכל אחד מהבנים,
בהסכם שייחתם לגבי כל בן עם הבן ,המשפחה ו/או האפוטרופוס.

1.5

מחויבות ההורים .ההורים הם האחראים לשלום הבן ואין בסיוע שיעמיד הקיבוץ
כדי לשחררם ממחויבות כל שהיא לע פי כל דין כלפי הבן.

מקורות כספיים למימון צרכי הבנים
2.1

כספים מרשויות (לרבות ביטוח לאומי ,משרד הרווחה ומשרד השיכון) .ההורים והבן
מחויבים לפעול כנדרש לקבלת מלוא הכספים וההטבות להם זכאי הבן.
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2.2

השתתפות ההורים  .עד  50%מההפרש בין הכנסות ההורים (כולל שווי נכסים לא
מניבים) ובין רשת הביטחון ,מופחת ב 1.4% -לכל שנת ותק שקדמה למועד הקובע.
הורים שהכנסתם נטו בניכוי תשלומי מס קהילה ותשלומים לקרן עזרה הדדית
נמוכים מרשת הביטחון ,פטורים מהשתתפות במימון צרכי הבן .עזב אחד ההורים
את הקיבוץ ,יהיה על ההורה העוזב להסדיר את השתתפותו בהוצאות הצרכים
המיוחדים של הבן (  50%מחלק ההורים) כתנאי לזכאותו לדמי עזיבה .בצאת שני
ההורים מהקיבוץ ,יצא הבן עימם והקיבוץ יהיה פטור מכל התחייבויות כלפי הבן
ממועד העזיבה.

2.3

הכנסות ונכסי הבן 500 .ש"ח ראשונים מעבודה – פטורים.

2.4

השתתפות הקיבוץ( .בכסף ובשווה כסף) .שיעור השתתפות הקיבוץ יהיה בסכום
ההפרש שבין צרכי הבן ובין ההכנסות מהמקורות שפורטו לעיל .שיעור השתתפות
הקיבוץ במימון צרכי בנים שרק אחד מהוריהם חבר קיבוץ יעמוד על  50%משיעור
ההשתתפות הנ"ל .לא תהיה השתתפות במימון צרכי בנים אשר להם ו/או להוריהם
 8מרשת הביטחון.
הכנסה מצטברת גדולה מפי ארבע מצרכי הבן וכן גדולה מפי
 31.12.04לא
שיעור ההשתתפות במימון צרכי בנים למי שהתקבלו לחברות לאחר
יעלה על  10%מהצרכים המיוחדים (כהגדרתם בתקנות) של בנים אלה .השתתפות
הקיבוץ במימון צרכי הבנים כפופה למסירת תצהירי הכנסות על פי כללי הקיבוץ .כן
רשאי הקיבוץ להתנות המימון בקיום התחייבויות ההורים כלפי הקיבוץ.

2.5

קרן ערבות הדדית  .תינתן אפשרות לפנות לקרן ערבות הדדית של הקיבוץ בבקשה
למימון צרכים מיוחדים של הבן ,על פי אמות המידה של תקנון הקרן והכללים שיהיו
נהוגים ביחס לחברי קיבוץ בעלי צרכים מיוחדים ,זאת בכפוף לתיקון תקנון קרן
ערבות הדדית .קרן ערבות הדדית תממן ביטוח קטסטרופות לבנים ,בכפוף לאישור
חברת הביטוח ובכפוף לסבירות העלויות.

 2.6הקיבוץ רשאי להחליט כי בקביעת שיעור השתתפותו במימון צרכי הבן יילקחו
בחשבון גם הכנסות בן/בת זוג של בעל הצרכים המיוחדים ולהתנות השתתפות
הקיבוץ במימון גם בהשתתפות בין הזוג כאמור.
.3

קרן להבטחת התחייבויות הקיבוץ להשתתפות במימון צרכי הבנים .הקיבוץ יפתח חשבון בנק
נפרד בו יפקיד כספים בהדרגה ,עד לסך הנדרש על פי בדיקה אקטוארית לכיסוי תשלומי
הקיבוץ למימון צרכי הבנים (הערכה נוכחית – כ 4.5 -מ'  .)₪עד סוף  2013יופקדו כ 700 -א' .₪
בהמשך ,יופקדו  10%מיתרות הקיבוץ להשקעה שיאושרו במסגרת התקציב השנתי של הקיבוץ,
על להפקדת מלוא הסכום הנדרש כאמור .לאחר הפקדת  40%מהסכום הנדרש ,יעשו משיכות
מהחשבון לתשלומי חלקו של הקיבוץ במימון צרכי הבנים .זכויות החתימה בחשבון יחייבו
חתימת אחד משני חברי ועדת צרכים מיוחדים ביחד עם אחד מבין מנהל הקהילה או יו"ר
הקיבוץ.

.4

מגורי הבן  .הבנים זכאים למגורים בקיבוץ (למעט וכל עוד בנים מסוימים מתגוררים במוסד
שיקומי) ,במעמד ובתנאים של ברי רשות ובהתחשב בהכנות ובנכסים שלו ושל הוריו .הבנים
אינם זכאים לשיוך דירה בקיבוץ .במקרים הנדרשים והמתאימים ,תינתן לבנים עדיפות
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למגורים בבית הסיעודי בתנאים הנהוגים לגבי חברי קיבוץ .עפ"י המלצת הוועד המייעץ ,רשאי
הבן להתגורר מחוץ לקיבוץ ויהיה זכאי להשתתפות בשכר הדירה לפי שיעור ההנחה מדמי
הרשות לה היה זכאי לו התגורר בקיבוץ .מגורי בן/בת זוג של בעל הצרכים המיוחדים מצריכה
הסדרת תנאי המגורים כאמור כלפי הקיבוץ.
.5

דירת ההורים  .שיוך הדירה להורים יותנה בכך שלאחר פטירת אחרון ההורים ועד אריכות ימי
הבן תושכר הדירה ו 70% -מהכנסות השכירות ישמשו למימון צרכי הבן .ניתן להמיר הסדר זה
באופן פרטני כנגד המצאת מקורות כספיים חלופיים ,בסיכום נפרד עם הקיבוץ.

.6

וועדת צרכים מיוחדים  .בקיבוץ תפעל וועדה שתפקידיה להכיר בבנים כתלויים בחבר ולהדגיר
את צרכיהם במיוחדים .חברי הוועדה יהיו רכז(ת) הרווחה בקיבוץ (ראש הוועדה) ,יועץ מקצועי,
– גדעון פלס
מנהל הקהילה ,שני חברי וועד ההנהלה ,נציג ההורים וגורם אחר ,בשלב ראשון
(סה"כ שבעה חברים) .החלטות הוועדה יתקבלו ברוב של שני שלישים מהמשתתפים בישיבה
ובלבד שבישיבה נכחו לפחות רכז/ת רווחה ,מנהל הקהילה ואחד מחברי וועד ההנהלה .הוועדה
מוסמכת לקבל החלטות בנוגע לבנים במסגרת התקציב שקבע הקיבוץ למימון צרכים מיוחדים
של הבנים .המלצות הוועדה להכרה כבנים בעלי צרכים מיוחדים שלא הוכרו ככאלה ע"י
מוסדות המדינה ולמתן תמיכה לבנים שניתקו חייהם מהקיבוץ ,כפופות לאישור הנהלת
הקיבוץ .תקציב הקיבוץ למימון צרכי הבנים ייקבע תוך שאיפה להיענות להמלצות וועדת
צרכים מיוחדים ,בהתחשב באמצעים שעומדים לרשות הקיבוץ ,תוך מתן עדיפות למימון
צרכים אלה.

.7

צוות מצומצם .לכל בן יהיה צוות מצומצם מטעם וועדת צרכים מיוחדים בצירוף נציג המשפחה,
אשר ישמש כצוות מייעץ אישי לגבי אותו בן.

