בבסיס המסמך
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רקע
הגבלת אפשרותו של אדם להתקבל לחברות אך בשל היותו בעל צרכים מיוחדים אינה

סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

•
•
•
•
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עקרון ההכלה
אוטונומיה ועצמאות
"שום דבר עלינו בלעדינו"
הסרת חסמים חברתיים כמו
סביבה לא נגישה ,ועמדות
שליליות

רקע
אנו מאמינים כי חוזקה של קהילה נמדד גם ביכולתה להכיל ולשלב אנשים עם
מוגבלות ,לרבות כשותפים בקבלת החלטות .אנו מאמינים כי קהילה הפועלת ברוח
משלבת הינה קהילה צודקת יותר ואיתנה יותר .הכלה ושילוב אינם מושגים פאסיביים
אשר קיימים או אינם ,אלא פעולות שיש לבצע באופן אקטיבי בתוך הקהילות שלנו,
לצורך יצירת אווירה של סובלנות.

•
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עקרון ההכלה
אוטונומיה ועצמאות
"שום דבר עלינו בלעדינו"
הסרת חסמים חברתיים כמו
סביבה לא נגישה ,ועמדות
שליליות

מבוא
• "בפני בנים בגירים עם מוגבלויות עומדים בדרך כלל שני מסלולים:
האחד  -קבלה לחברות ,בהתאם לדרישות תקנון הקיבוץ וכלליו ,והשני -

חתימת הסכם של "בן נסמך" ,הבא להבטיח את מילוי צרכיו המיוחדים של
הבן לאריכות ימיו".

•

בעקבות פסק דין

•

שונּות (בין מוגבלויות ,בין אנשים ,בין משפחות ,בין קיבוצים)
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המסמך גופא
מסקנות והמלצות כלליות:
• הליך סדור
• ביוזמת הקיבוץ
• הצגת המשמעויות והסברה:
• החברות היא מעמד עם זכויות וחובות
• המסלול המתאים (מבחינת יכולת הבן
לעמוד באמות המידה שנקבעו למועמדות
ומבחינת מילוי צרכיו
• קבלה לחברות בקיבוץ מחייבת החלטת
אסיפה  /קלפי ברוב הקבוע בתקנות
ובתקנון הקיבוץ
• ההשפעה שעלולה להיות על הבן (ומשפחתו)
במקרה שבקשתו להתקבל לחברות תידחה
ע"י הצבעת הרב
• ליווי
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• תהליך בחירת המסלול הנכון
עבור בן.ת עם צרכים מיוחדים
מורכב מאוד ומכיל בתוכו באופן
טבעי היבטים רציונאליים
ורגשיים ואף הטיות שאינן ממין
העניין ולכן ראוי לקיים דיאלוג
אוהב בין הבן.ת ,משפחתו ונציגי
הקיבוץ מתוך שאיפה עמוקה
להגיע להסכמה.
• יש לבחון לעומק את הכשירות
לחברות של בת או בן שיש להם
אפוטרופוס.

הדגשה
קבלה לחברות תתאפשר למועמד העומד
בדרישות הדין והוראות תקנון הקיבוץ ,בהתאם
לתהליך הקבלה לחברות המתקיים בקיבוץ.
משכך ,לא ניתן למנוע מאדם העומד בתנאים

• מומלץ להתאים את
הקריטריונים (למשל לבצע
מבחני התאמה בע"פ ולא בכתב
למי שמתקשה בכתב ,או לכלול
במבחן ההכנסה קצבאות
המגיעות לבן).

לעיל את הצגת מועמדותו לקבלה לחברות ,אך

בשל מוגבלויותיו.
הסכמים חתומים עומדים בתוקפם כל עוד לא

• להרגיע שמסמך העמדה לא
משנה מצב קיים

שונו בהסכמה על ידי שני הצדדים.
קבלה לחברות מבטלת הסכם לבן נסמך שנחתם
בין הקיבוץ לבין ההורים והבן.
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• אין כפל מבצעים

נספח
סעיפים בהם הודגשו ההבדלים בין מעמד בן נסמך למעמד חבר קיבוץ עם מוגבלות
חבר קיבוץ עם מוגבלות בן נסמך
רשת בטחון וקרן פנסיה /קרן קיצבתית
מיצוי יכולת התפרנסות

מקום מגורים
מדור
התנהלות מול הקיבוץ
חלק פעיל בניהול הקיבוץ

הליך קביעת המעמד
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