
-מסמך עמדה

הבטחת צרכים לבנות ובנים  

לחברי קיבוץנסמכים 



חידושים

"נסמכיםבנות\בנים"לענייןולתנועהלאהדהמשותףעקרונותמסמךגיבוש

להשלמתלמחויבות(הקיבוץ)קיוםצרכילהשלמתמחויבותביןהבחנה•
(וההוריםהקיבוץ)חיסכוןוקרןמיוחדיםצרכים

ההוריםלעיזבונותלהתייחסותמידהאמות•

בן\לבתמקורהבטחתלצורךההוריםשיוךבדירתלשימושחלופותמגוון•

נסמכיםבן\בתשלילדיהםצרכי•

החלטותבקבלתותמיכהאפוטרופסות•



מבוא

:מסלוליםשניעומדיםמוגבלויותעםרים\בגירותבנים\בנותבפני

.וכלליוהקיבוץתקנוןלדרישותבהתאם,לחברותקבלה✓

."נסמכיםבן\בת"שלהסכםחתימת✓

הערבותלמימושמנחיםקוויםמציגזהמסמך.תחתוןרףקובעותההדדיתהערבותתקנות•
.ובוגריםקטיניםלילדיםיותרמפורטתבהתייחסות,ההדדית

ההסכםחתימתבמועד,במקורות,בצרכים,רבהשונותצפויהמוגבלותעםאנשיםאצל•
.שוניםלהסכמיםידרשושוניםבמקריםולכןהחייםובמהלך

.והוגנותשוויוניותמידהאמותהבטחת•



מבוא

.הסדר העקרונות יאושר במועצת התנועה•

.  הסדר העקרונות יופץ לקיבוצים ויומלץ לאשרו באסיפת הקיבוץ•

ולעגן את , בן הנסמכים\ו של הבת\ו ועל חירותה\מטרתו להגן על כבודה•

זכויותיהם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים וכן לתת 

באופן שיאפשר להם לחיות את חייהם בעצמאות  , מענה הולם למוגבלותם

.תוך מתן אפשרות למיצוי מרבי של  יכולותיהם, בפרטיות ובכבוד, מרבית

,  הנותןייחתם הסכם אישי , בן\שהם הוריו של הבת, בין הקיבוץ לבין החברים•

עם חתימת ההסכם הוא יהיה חוזה  . ככל הניתן מענים לנסיבות משתנות

(.הבן\הבת)לטובת צד שלישי 



קיום-מימון צרכים 

קטיניםשלאחזקהולצרכי,בגיריםבן\בתשלהקיוםצרכילמימוןהמקורות

:יהיו,להםהמובטחתהביטחוןלרשתשמעבר

.המדינהרשויותתשלומי✓

.בן\הבתעבודתבגיןהכנסה✓

.הקיבוץי"עהמקורותהשלמת✓



מיוחדים-מימון צרכים 

:יהיוהמיוחדיםהצרכיםלמימוןהמקורות

.עבודהשכריתרתלרבות,ייעודייםותשלומיםקצבאות✓

או/ועבורםשהתקבלואו/ובן\הבתשםעלונכסיםמענקים,ביטוחכספי✓

.לשימושםהמיועדים

.וההוריםהקיבוץי"עהמיוחדיםהצרכיםמימוןהשלמת✓



קרן חיסכון קצבתית
,בן\הבתעבורקצבתיתחסכוןקרןלפתוחמתחייביםוההוריםהקיבוץ–

השלכותבחשבוןלקחתיש.פעמיחדסכוםאוחודשיתפרמיהבהולהפקיד

קרנות2-בלצבורבהתאםניתן,המקורותמערבובהנגזרותעתידיות
.אחרמוסכםפתרוןאונפרדות

לצרכישתידרשההשלמהלמימוןעתידימקורלהוותהנוהקרןשליעודה–

15מהחל,שוטפתחודשיתקצבהשלמשיכותשיאפשרבאופןבן\הבת

המאוחר,45לגילבן\הבתמהגיעאו,האישיההסכםחתימתמיוםשנה

לכלהספציפייםהצרכיםהערכתי"עפ,בוועדהייקבעהסכום).שבהם

.(אחד

שלוהשיקוםההחזקהצרכילתשלום,שתידרשככל,הנדרשתהיתרה–

האישיההסכםלתנאיבהתאםוההוריםהקיבוץי"עתשולם,בן\הבת

.ביניהםשיחתם



–קרן לעזרה הדדית 
השקעות בגוף וברכוש

בין  , בן\במקרה שיתעורר צורך לביצוע השקעות או הוצאות חריגות עבור הבת•

.  שאינן חלק מהוצאות השוטפות ידון הצורך בוועדה, ובין לרכושלגוף

רשאים  , ככל שהועדה תחליט כי אין בתקציבה כדי לתת מענה לצורך שהוכר•

ובקשתם תידון על פי אמות  ,לקרן לעזרה הדדיתאו הועדה לפנות /ההורים ו

.המידה והכללים אשר נהוגים ביחס לכלל החברים



בן\דירת מגורים לבת

.  המותאם לצרכיהם, זכות מדורמחויב הקיבוץ להבטיח , ככלל

:להלן התייחסויות למצבים שונים•

בן דירת מגורים מתאימה לצרכיהם מתוך מלאי  \יעמיד הקיבוץ לשימושו של הבת1.

.הדירות שבחזקת הקיבוץ

או מקום בו מצאה הועדה כי , בן\מקום בו לא נמצאה דירה מתאימה למגורי הבת2.

ישלם הקיבוץ את מלוא עלות שכר  , בן הנו מגורים מחוץ לקיבוץ\הפתרון הנכון לבת

.הדירה עבורם

,  (מתאים)בן להתגורר מחוץ לקיבוץ חרף קיומו של פתרון דיור \מקום בו יבחרו הבת3.

תוגבל השתתפות הקיבוץ בתשלום שכר הדירה לסכום השווה לעלות דירה מתאימה  

.בקיבוץ



-בן \דירת מגורים לבת

שכר דירה

:הדירהשכרבעלותהשתתפות

.בן\הבתמגוריעבורדירהשכרישלמולאוההוריםבן\הבתככלל•

גבוההבן\הבתאוההוריםהשתכרותכמומקורותבהם,דופןיוצאיבמקרים•
.להסכםשתצורףמוסכמתטבלהפ"עהשתתפותתהיה



רקע-ההורים עזבונות

למשפחותהקיבוץביןהסכמיםחתימתעלביותרהמכבידיםהנושאיםאחד

.זהנושאהוא

בצרכיהןהמשפחותביןמאודגדולהשונותקיימת:בהסכמיםגמישות

לפיכך.המשפחתיבמצבוהןצורכיהםלמילוישנצברובמקורותהן,נים\הבנות

,(האישיבהסכם)הראויהפתרוןאתומקרהמקרהבכללהתאיםמומלץ

.בן\הבתצורכילהבטחתהמקורותשיובטחוובלבד

למקרהמקרהביןשונהלהיותיכולהקיבוץלביןהמשפחהביןשיחתםההסכם

בטוחותשלבקיומן,וצרכיהםהיורשיםבמספר,בן\הבתבצרכיבהתחשב

שלחלקםלמילויזאתכל',וכוההוריםדירתשלשוויה,ההוריםמצדנוספות

.בן\הבתבצרכיההורים



–ההורים עזבונות
שמקורם בקיבוץ

-ההוריםדירתחלוקתשללנוסחהרעיון

אחדוכלבקיבוץשמקורוההוריםשלהעיזבוןמסךידות2-ביזוכובן\הבת"
ואחד,ה"סילדים4להוריםבהינתן:להבהרהדוגמא).אחתבידיזוכהמהאחים

.חלקים5-במהקיבוץשמקורועיזבונםשווייחולק,ך\נסמכתבן\בתהואמהם
לכלאחתיד=1חלקיקצוולאחיהם,ידות2=חלקים2יקצוך\הנסמכתבן\לבת

".(אח\אחות



בן\התחייבויות ההורים והבת

הםכיההוריםיצהירו,לקיבוץההוריםביןשיחתםהאישיבהסכם✓

.בן\הבתלשלוםהאחראים

בכדייכולתםכמיטבלעשותבן\והבתההוריםיתחייבוהאישיבהסכם✓

התמיכות,ההטבות,הזכויותכלאתלהשיגלקיבוץלסייעאו/ולהשיג

.להםהמגיעותוההקצבות



בן\בני זוג וילדים של הבת

זוגת/בן

בתחוםבן\הבתעםביחדלהתגוררן\שמעוניינת,זוגבת/בןבן\לבתיהיה✓

ובחתימתהקיבוץבאישורמותנים,המצטרףהזוגת/בןמגורייהיו,הקיבוץ

,הקיבוץובין(הענייןלפי,האפוטרופוסאוהוריואו)המצטרףביןהסכם
.היחסיםמערכתאתהמסדיר

ילדים

הקיוםמצרכיכחלקבן\הבתשלהקטיניםילדיהםבצרכייראההקיבוץ✓

.בן\לבתבתקציבשמתבטאיםכפי,הביטחוןרשתכללילפי,ו\שלה



תומך החלטות/אפוטרופוס

יפעלו מבקשי המינוי מתוך כבוד לעצמאותם  , בן אפוטרופוס\אם וכאשר יידרש לבת

.  המירבית

להעמיד  הקיבוץ ליפע, לא נמצא מועמד ראוי למילוי התפקיד מבני המשפחה

.  מועמד מטעמו לעניין זה

.בן\ך בקבלת החלטות לבת\האפשרות למנות תומכתככל הניתן תישקל 


