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 מבוא

המבקשת )להלן: "המבקשת" או "פנינה"( הגישה תובענה בדרך של המרצת פתיחה,  .1

עותרת, כי בית המשפט יקבע, כי על המשיב )להלן: "המשיב" או "הקיבוץ"(  במסגרתה

לממן את הטיפול הסיעודי בה על חשבונה הבלעדי וכי הוא אינו רשאי לעשות שימוש 

ברכושה הפרטי לצורך מימון צרכיה והטיפול הסיעודי בה. בנוסף, נתבקש סעד של פיצול 

 סעדים.

 

 רקע ותמצית טענות הצדדים

 

 1939הינה חברת קיבוץ דן מדור המייסדים. המשיב הוא קיבוץ דן שנוסד בשנת  המבקשת .2

אושרה בקיבוץ תוכנית לשינוי אורחות חיים. במסגרת השינוי,   2003כקיבוץ שיתופי. בשנת 

הופרטו השכר והשירותים ונוצרה זיקה בין תקציבו האישי של חבר הקיבוץ ותרומתו 

לחברי הקיבוץ הוותיקים מדור המייסדים האפשרות לקיבוץ. במסגרת תוכנית זו, ניתנה 

לבחור במסלול "ההסדר הישן" כך שהם ימשיכו לחיות בקיבוץ על פי אורחות החיים ונהלי 

התקציב שהיו מקובלים טרם השינוי. המבקשת בחרה במסלול האמור ומסרה למשיב 

 הודעה בנדון. 

 

פול סיעודי. לטענתה, המשיב היא מקבלת טי 2013המבקשת טוענת, כי החל מחודש אפריל  .3

החליט, כי היא תממן את עלויות הטיפול הסיעודי בה בניגוד להסדר הישן אשר חל עליה 

ולפיו על המשיב לשאת בעליות האמורות. לטענתה, יש בכך משום הפרה בוטה של 

 התחייבות המשיב כלפיה. 
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שויך לה  2009שנת לטענת המבקשת, במסגרת השינוי אשר חל בקיבוץ נעשה שיוך דירות וב .4

מגרש ובו שתי דירות קטנות צמודות אשר אחת משמשת אותה למגורים והשנייה לשכירות. 

עוד ציינה, כי חברי הקיבוץ מחזיקים בתאגיד אשר הקים הקיבוץ ושיעור ההחזקה הוא 

 .0.58%בהתאם לוותק החברות. לטענתה, היא מחזיקה בחלק בשיעור 

 

ליה את עלויות הטיפול הסיעודי בה שלא כדין. לטענתה, המבקשת טוענת, כי המשיב מטיל ע .5

הוא עושה כן שעה שהוא שולל ממנה את דמי השכירות המגיעים לה בגין דירת השכירות 

התגוררו בדירה  2013ואינו מעבירם לתקציבה האישי. לטענתה, עד לחודש ספטמבר 

י החל מחודש סטודנטים ודמי השכירות ששילמו הועברו לתקציבה. המבקשת טוענת, כ

שוכנה בדירה עובדת הסיעוד שלה ומאז המשיב שולל ממנה את דמי  2013ספטמבר 

 השכירות.  

 

בנוסף טוענת המבקשת, כי המשיב רושם את עלויות הטיפול הסיעודי כחוב שלה כלפיו תוך  .6

שהוא מודיע, כי החוב יקוזז מעיזבונה לאחר פטירתה. לטענתה, דרישתה, כי המשיב לא 

לה או מול יורשיה זכתה לתגובה מתחמקת. המבקשת טוענת, כי המשיב מבקש יתחשבן מו

 להתנער מאחריותו לספק לה את צרכיה. 

 

הקנה לחברי הקיבוץ זכות  2008לטענת המבקשת, תקנון הקיבוץ טרם תיקונו בשנת  .7

בסיסית לסיפוק כל צרכיהם אשר כוללים את צרכיהם הסיעודיים. לטענתה, סיפוק צרכיו 

ם של החבר אינו בא על חשבון סיפוק שאר צרכיו אלא בנוסף להם. היא טוענת, כי הסיעודיי

על הקיבוץ מוטל להעמיד עובדת סיעוד צמודה לחברת קיבוץ מבוגרת וזאת מבלי לפגוע 

 בתקציבה האישי. כאמור, המבקשת בחרה באופציה של מסלול ההסדר הישן. 

 

תופי, קיימת הפרדה ברורה בין לטענת המבקשת, בקיבוץ, בין אם הוא מתחדש או שי .8

הכנסות ונכסי החבר אשר מוטל עליו להעמיד לרשות הקיבוץ לבין הכנסותיו ונכסיו 

הפרטיים שהינם רכושו הפרטי. לטענתה, הקיבוץ אינו רשאי ליטול לרשותו את תקציבה 

האישי ואת הכנסותיה אשר נובעות מהחלטות האסיפה הכללית בדבר שיוך דירות מגורים 

אמצעי ייצור שכן, מדובר ברכושה הפרטי. היא ציינה, כי אין מדובר בהכנסה  ושיוך

שמקורה בעבודת החבר ואשר עליו להעמיד לרשות הקיבוץ אלא בהכנסה פאסיבית אשר 

מהווה רכושו הפרטי של החבר. המבקשת הוסיפה, כי כל הכנסותיה, וביניהן גמלת סיעוד 

 מביטוח לאומי, עוברות לקיבוץ.
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האמורות טוענת המבקשת, כי היא זכאית לסעד המבוקש על ידה. לטענתה, קיימת בנסיבות  .9

לה זכות שהמשיב יספק את צרכיה הסיעודיים על חשבונו ותכלית הסעד ההצהרתי 

המבוקש הינה מניעת כפירתו של המשיב בזכות זו. לטענתה, קיים אינטרס לגיטימי של שני 

קיים. המבקשת טוענת, כי הליך של הצדדים בפסק דין שיבהיר את המצב המשפטי ה

המרצת פתיחה הוא ההליך הנכון והמתאים במקרה בו עסקינן כאשר השאלה היא הגדרת 

 זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים. 

 

המשיב מתנגד להמרצת הפתיחה וטוען, כי דינה להידחות. לטענתו, המבקשת בחרה לקבל  .10

אינה מוגדרת כמי שנמצאת במצב טיפול סיעודי בביתה על ידי מטפלת זרה אף שהיא 

סיעודי. עוד טוען, כי המבקשת אינה חייבת לקבל את הטיפול הסיעודי בביתה בהכרח והיא 

 יכולה לקבלו גם בבית הסיעודי בקיבוץ. 

 

המשיב מציין, כי המבקשת סירבה, בניגוד למקובל, לשכן את המטפלת בביתה ובנסיבות  .11

אלו שוכנה המטפלת בדירה השנייה אשר שויכה למבקשת ולאחר שזו התפנתה מהשוכרים 

אשר התגוררו בה. לטענתו, המבקשת מעלה טענה אבסורדית ולפיה מאחר והמטפלת 

בל דמי שכירות בעבור דירה זו הרי שעל תופסת את דירתה השנייה ומשכך אין בידה לק

המשיב לפצות אותה בגין דמי השכירות שנמנעים ממנה. לטענתו, היה בידי המבקשת לשכן 

את המטפלת בדירתה ולהמשיך ולהשכיר את הדירה השנייה או לשכן את המטפלת בדירה 

יות אינן השנייה ובכך לוותר על האפשרות לקבל דמי שכירות. המשיב טוען, כי שתי האופצ

מקובלות על המבקשת אשר סבורה, כי עליו להקצות לה דירה שלישית או לפצותה בגין 

 אבדן הכנסה בשל העבודה שאין בידה להשכיר את הדירה בה מתגוררת המטפלת. 

 

עוד טוען המשיב, כי הוא נושא בכל צרכי המבקשת על חשבונו בהתאם להסדרי הצריכה  .12

וותיקים. לטענתו, מוטל על המבקשת, ועל יתר חבריו והחיוב הנהוגים בו ביחס לחברים 

שבחרו להישאר במסלול הישן, להשתתף מתוך תקציבה בחלק קטן מהוצאותיו. עוד  טוען, 

כי הלך לקראת המבקשת והחליט שלא לחייב את תקציבה בשלב זה ותחת זאת לערוך 

שיה. המשיב בכרטיס נפרד את החלקה היחסי כחוב עתידי נדחה אשר ייגבה בעתיד מיור

מוסיף, כי אף אם היה מנכה את חלקה של המבקשת הרי שהיא הייתה נותרת עם הכנסה 

לחודש. הוא ציין, כי המבקשת נהנית מהטבות ייחודיות ₪  5,000 -פנויה של למעלה מ

 כדוגמת פטור מלא מתשלום מיסי קהילה ואין ממש בטענה, כי היא מופלית. 
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א התנהל כקיבוץ שיתופי והחברים נדרשו למסור לקופה הו 1.1.04לטענת המשיב, עד ליום  .13

המשותפת את כל הכנסותיהם הנובעות מעבודה והכנסות נוספות בהתאם להחלטות 

הקיבוץ או נוהגיו ובתמורה סיפק להם את צרכיהם והכל לפי יכולתו ולפי הסדרי הצריכה 

ופן מלא או אשר קבע כאשר קיימת אפשרות להגביל את הצריכה או לחייב את החבר בא

חלקי בגין שירותים שהופרטו. לטענתו, עוד בהיותו קיבוץ שיתופי לא הייתה לחבריו זכאות 

לסיפוק כל צרכיהם בחינם וללא תנאי וכי עוד בהיותו קיבוץ שיתופי חלו בו תמורות רבות 

כאשר המזון, הניידות והטלפונים הופרטו. רבות מהתמורות לא עלו בקנה אחד עם לשון 

שיתופי אולם היו בגדר נוהג שהיה מקובל ומוסכם על כלל החברים. המשיב התקנון ה

הוסיף, כי תקציבו האישי של חבר הקיבוץ לא נועד לשם יצירת חסכונות לחבר אלא בכדי 

 לשמש מקור עבור החבר בכדי לשלם את צרכיו אשר אינם מסובסדים על ידי הקיבוץ. 

 

ין הקיבוץ השיתופי והקיבוץ המתחדש לטענת המשיב, מבחינת ההגדרה אין הבדל רב ב .14

למעט האפשרות לשייך דירות ואמצעי ייצור והעובדה שיכול שיהיה קשר בין מידת התרומה 

של החבר והתמורה שיקבל עד לרמת פערי שכר שנקבעו על ידי רשם האגודות השיתופיות. 

ות הוא הוסיף, כי אף בקיבוץ המתחדש חלה חובה למסור את ההכנסות ומתקיימת ערב

הדדית בין החברים בכפוף להוראות הדין, לתקנון, להחלטות הקיבוץ ולנוהג. המשיב טוען, 

 כי בהיותה חברת קיבוץ כפופה המבקשת להחלטותיו ונוהגיו. 

 

עוד מציין המשיב, כי כפי שנהוג בקיבוצים מתחדשים, הרי שכאשר חבר מגיע למצב סיעודי  .15

ום הבריאות או הסיעוד הרי שהקיבוץ מספק או מבקש, כי יסופקו לו צרכים מיוחדים בתח

לחבר את צרכיו לפי הסדרי הצריכה הנהוגים בו וכנגד, החבר מעמיד לרשות הקיבוץ את 

מלוא הכנסותיו ונכסיו. ההסדר האמור עוגן על ידי המחוקק בתקנות האגודות השיתופיות 

ראות הדין, הוא . המשיב טוען, כי מכוח הו2005 -)ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(, תשס"ו

רשאי להביא בחשבון את נכסיו הפרטיים של החבר כמקור להשלמת צרכיו המיוחדים. עוד 

טוען המשיב, כי אין לחבר זכות מוקנית לסיפוק כל צרכיו ללא תנאי וללא מגבלה על חשבון 

 הקיבוץ בלבד והדבר מותנה ביכולות הקיבוץ, בהחלטותיו ובהתחשב בהכנסות ונכסי החבר. 

 

ב טוען, כי התקנון אשר חל על המבקשת הוא תקנון הקיבוץ המתחדש כפי שאושר על המשי .16

ואין בידי המבקשת להיבנות מנוסחים של  2008ידי רשם האגודות השיתופיות בשנת 

התקנון הישן שאיננו תקף עוד. לטענת המשיב, תקנון הקיבוץ הישן אינו רלוונטי ולא ניתן 

המבקשת. המשיב טוען, כי חלק ניכר מסעיפי התקנון  להקיש ממנו בכדי ללמוד על זכויות

וביניהם הסעיף המגדיר מהם נכסי החבר היו בגדר אות מתה מאז ומעולם. לטענתו, הסעיף 
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מחריג נכסי מקרקעין מנכסי החבר כך שהקיבוץ רשאי גם בהסדר הישן להביא זכויות דיור 

 בחשבון. 

 

היכנס כלל לתוכנית השינוי ולהמשיך לטענת המשיב, הוא אפשר לחבריו הוותיקים שלא ל .17

לחיות על פי אורחות החיים ונוהלי התקציב אשר היו מקובלים טרם השינוי. הרציונל היה 

לאפשר לחברים האמורים לוותר על כל ההסדרים הנובעים מהשינוי כנגד התחייבות  

הקיבוץ לספק להם את כל צרכיהם ברוח ההסדרים הנהוגים בקיבוץ ביחס לחברים 

יקים לרבות הנוהג של השתתפות עצמית מצד החבר בהוצאות הבריאות של הקיבוץ וות

 בגינו. 

 

המשיב טוען, כי תחילה ביקשה המבקשת להישאר בהסדר הישן ומתוקף בחירה זו היא  .18

ויתרה על הזכות לשיוך דירה והורשתה. בפועל, עם אישור השינוי חזרו בהם החברים 

ם להיכנס בכלל למודל השינוי וביקשו להחיל עליהם הוותיקים, וביניהם המבקשת, מסירוב

חלק מההסדרים של מודל השינוי. ראיה לרצונה האמור של המבקשת הוא חתימתה על 

הסכם לשיוך דירות והצהרתה במסגרת תביעה זו, כי היא מבקשת ליהנות מפירות השכר 

לשיוך דירות דירתה אשר על פי ההסדר הישן שייכים לקיבוץ. המשיב ציין, כי בתוכנית 

 נקבע, כי הדירה מהווה מקור לעלות הטיפול הסיעודי של הקיבוץ בחבריו. 

 

המשיב טוען, כי הוא לא הערים על המבקשת ויתר החברים הוותיקים קשיים ואפשר להם  .19

ליהנות ממלוא הזכויות הנובעות ממודל השינוי תוך שמירת הטבות ייחודיות עבור 

השירותים. לטענתו, התקבלו החלטות לפיהן ההכנסות אוכלוסיית הוותיקים בתחום 

מהדירות של החברים ישמשו מקור להספקת צרכיהם הסיעודיים של החברים ובהמשך 

נקבע, כי אף כספים המתקבלים מחלוקת רווחים הם בגדר מקורות החבר שיבואו בחשבון 

 וכי רק לאחר מיצוי מקורות אלו תאושר תמיכה כספית של הקיבוץ.

 

ונהנית מחלוקת ₪  5,900טוען, כי המבקשת מקבלת ממנו תקציב אישי חודשי בסך המשיב  .20

בחודש. בנוסף, ובשל העובדה שהיא בחרה בהסדר ₪  1,800 -רווחים מהקיבוץ בסך של כ

הישן היא מקבלת פטור מתשלום מיסי קהילה, מתשלום בגין נסיעות, תשלום בגין חוגים 

המטפלת הזרה, הוצאות אחזקת דירת המבקשת וכדומה. בנוסף, המשיב נושא בשכרה של 

ותשלום הביטוח הלאומי עבורה. הוא ציין, כי המבקשת נושאת בתשלום ביטוח בריאות של 

לחודש והוסיף, כי בהתאם לנהוג בקיבוץ בפרט ביחס לחברים וותיקים ₪  70המטפלת בסך 

שולי  שנותרו בהסדר הישן ומטופלים בידי מטפל, מוטל על המבקשת להשתתף בחלק
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. שווי הצרכים אשר המשיב מספק למבקשת הוא 30% -מהחזקת המטפלת בשיעור של כ

בלבד, בגין עבודה ₪  2,350לחודש וכי הוא מחייב אותה בעלות של ₪  7,800 -בסך של כ

 בשבת של המטפלת, הוצאות בגין הבראה, חגים וחופשות וכלכלת המטפלת בלבד. 

 

ותר קיבוץ שיתופי לא הייתה מניעה להשית על חבר המשיב מוסיף וטוען, כי אף אם היה נ .21

הקיבוץ חלק מהוצאות הקיבוץ בגינו ובמהלך עשרות שנים הייתה השתתפות עצמית של 

חברי הקיבוץ בעלויות הקיבוץ בתחום הבריאות והרווחה ולשם כך נועד תקציב החבר. 

פרטת שירותים. , כאשר הוא היה קיבוץ שיתופי, החלה ה90-וה 80 -לטענתו, עוד בשנות ה

לטענת המשיב, אין בהגדרת תקציב אישי כנכס חבר בכדי ללמד שהוא מנוע מלחייב את 

החבר בתקציבו בגין שירותים שונים שהחבר צורך מהקיבוץ או באמצעות הקיבוץ וכי 

 תכלית התקציב האישי הינה סיפוק צרכי החבר.

 

ב בשיעור של אלפי שקלים המשיב ציין, כי בעקבות השינוי נהנתה המבקשת מתוספת תקצי .22

בחודש שנועדה בין היתר להוות מקור להשתתפות החבר בעלות השירותים אשר הקיבוץ 

מספק לו וביניהם שירותי סיעוד. המשיב טוען, כי המבקשת הסכימה בעל פה או בהתנהגות, 

כי יחולו עליה חלק מהסדרי השינוי בניגוד להחלטה המקורית ולראיה חתימתה על הסכם 

ודרישתה לקבל שכר דירה. דה יורה המבקשת בחרה להישאר בהסדר הישן אולם דה  השיוך

פקטו היא בחרה גם להיכנס למודל החדש. המשיב טוען, כי המבקשת אינה יכולה לדרוש 

את מלוא זכויותיה על פי מודל השינוי ובנוסף לדרוש, כי זכויות אלו לא יובאו בחשבון 

 סדר הישן. לצורך התחשבנות מאחר והיא בחרה בה

 

המשיב טוען, כי הסמכות להכריע בשאלת תוקפה של החלטת אסיפה כללית מסורה לבית  .23

המשפט המחוזי. לטענתו, עילות ההתערבות של בית המשפט בהחלטות רשויות הקיבוץ הן 

מצומצמות ביותר וכי הוא לא יתערב בהחלטות שהתקבלו כדין אף אם הוא סבור, כי הן 

כי ההחלטות בהן עסקינן הן הוגנות וסבירות וכי לא מתקיימות מוטעות. המשיב מציין, 

נסיבות חריגות המצדיקות התערבות בית המשפט וכי  המבקשת לא מיצתה את ההליכים 

העומדים לרשותה שעה שלא ערערה לאספה על החלטת המזכירות בעניינה. משכך, הרי 

 שהיא אינה זכאית לסעד המבוקש. 

 

המשיב מוסיף, כי מדובר למעשה בתביעה כספית במהותה שהוגשה כתובענה הצהרתית   .24

במטרה לחסוך באגרה וכי הבקשה לפיצול סעדים מהווה הודאה בטענתו. ככל שתתקבל 

התביעה, הרי שהמשמעות תהיה בטלות ההסכמה בדבר החלת חלק מתוכנית השינוי על 
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בגין הפרשי תקציב ורווחים שחולקו  המבקשת והוא שומר על זכותו לתבוע ממנה השבה

 וכן, ביטול זכותה לשיוך דירה. 

 

 

 הראיות

 

לתיק בית המשפט הוגשו מטעם המבקשת תצהירי עדות ראשית של המבקשת ושל מר  .25

בנה של המבקשת. מטעם המשיב, הוגשו תצהירי עדות  -צביקה אמיר )להלן: "אמיר"(

ת קיבוץ דן ששימשה בתפקידי ניהול חבר -ראשית של הגב' אורה כרמי )להלן: "כרמי"(

מנהלת  -בתחום הבריאות והרווחה בקיבוץ ושל הגב' אורלי פלדמן )להלן: "פלדמן"(

הקהילה בקיבוץ דן. המצהירות נחקרו על תצהיריהן. המשיב ויתר על חקירתו של אמיר 

מבלי שהדבר יהווה הסכמה לתוכן האמור בתצהיר. הצדדים הגישו ראיותיהם וסיכמו 

 תיהם בכתב. טענו

 

 דיון ומסקנות

 

המבקשת הינה חברת קיבוץ דן אשר הינו קיבוץ מתחדש. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת  .26

בשאלה, האם מוטל על המשיב לשאת בכל עלויות הטיפול הסיעודי במבקשת או שמא הוא 

רשאי להתחשב בזכויותיה הכלכליות ולהטיל עליה להשתתף בחלק מהעלויות האמורות, 

 לתגובה מטעמו.  32עיף כמפורט בס

 

ששקלתי את מלוא טענות הצדדים והחומר המצוי לפניי מצאתי, כי דין התובענה  לאחר .27

 להידחות, מהטעמים שיפורטו. 

 

אציין תחילה, כי בשלב זה המשיב אינו גובה מהמבקשת את חלקה בעלויות הטיפול בה  .28

ת החוב לאחר אריכות ותחת זאת הוא מנהל רישום באשר לחוב הנטען וטוען, כי ייגבה א

ימיה של המבקשת. בנסיבות אלו טען המשיב בסיכומיו, כי עסקינן בתובענה תיאורטית. 

אכן, בשלב זה המשיב נושא בעלויות המבקשת במלואן תוך רישום חוב שלה עבורו. אינני 

מקבלת את טענת המשיב לפיה מדובר בתובענה תיאורטית שהוגשה בניגוד לדיני היושר. 

ם חוב של המבקשת כלפיו אשר בכוונתו לגבות מעיזבונה והמבקשת רשאית המשיב רוש

להגיש את תביעתה ולהעלות טענותיה לגבי החוב שנרשם לחובתה אף אם אין למשיב כוונה 
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לגבות ממנה את החוב בשלב זה. אין מחלוקת, כי המשיב מתכוון לגבות את החוב מרכושה 

א רשאית להגיש את התביעה בה עסקינן. של המבקשת, אף אם לאחר פטירתה, ועל כן הי

כמו כן, במסגרת תובענה זו העלתה המבקשת טענות באשר לסכומים שמגיעים לה, 

לטענתה, בגין דמי השכירות אשר נמנעים ממנה. עסקינן בזכות נטענת של המבקשת אשר 

 היא רשאית להגיש תביעה בעניינה. 

 

ו קיבוצים רבים, הליכי שינוי והפך כאמור, קיבוץ דן היה קיבוץ שיתופי אשר עבר, כמ .29

במסגרת הליכי השינוי שעבר הקיבוץ ניתנה לוותיקי לקיבוץ מתחדש. אין מחלוקת, כי 

הקיבוץ האפשרות להישאר בהסדר הישן. המבקשת בחרה באופציה זו והודיעה על בחירתה 

 השאלה אשר יש להכריע בה הינה, האם יש בכך בכדי ללמד, כי המבקשת פטורה למשיב.

כליל מהשתתפות בהוצאות הנובעות מהטיפול בה וכי מוטל על המשיב לשאת בכל ההוצאות 

 האמורות לבדו, אם לאו. 

 

המבקשת העידה, כי למיטב ידיעתה המשיב רוצה לחייב אותה עבור הטיפול הסיעודי שהיא  .30

(. לטענתה, היא אינה אמורה 20-23ש'  5מקבלת וכי הוא רוצה שהיא תשלם במקומו )עמ' 

השתתף בהוצאות האמורות מאחר והיא נותרה בהסדר הישן. המבקשת העידה, כי בעת ל

ההפרטה הייתה החלטה שמייסדי הקיבוץ מהחטיבה הבינונית יוכלו לבחור להישאר בתנאי 

הקיבוץ השיתופי. לטענתה, ההצעה להפריט את הקיבוץ לא עברה בהצבעה משום שהם 

ושבתנאי הזה דור הוותיקים יצביע בעד הצביעו נגד והיא הציעה את הפשרה האמורה 

 (. 1-4ש'  6, עמ' 27-32ש'  5השינוי וכי זה היה ההסכם )עמ' 

 

כמפורט לעיל, המבקשת טוענת, כי האפשרות אשר ניתנה לחברי הקיבוץ הוותיקים להישאר  .31

בהסדר הישן הייתה בשל העובדה שרבים מהם התנגדו לשינוי ובכדי לאפשר להצעת השינוי 

היא טענה, כי לאחר שהועלתה הפשרה האמורה השינוי עבר. בעניין זה טען המשיב, לעבור. 

כי אין בידי המבקשת לדעת מי מהוותיקים הצביע בעד או נגד השינוי וכי עדותה בעניין זה 

הינה בגדר השערה. סוגיה זו אינה מהותית לענייננו. שכן, ממילא אין מחלוקת, כי ניתנה 

הישאר בהסדר הישן וכי המבקשת בחרה באפשרות האמורה. לדור המייסדים האפשרות ל

לשם הכרעה במחלוקות בתובענה שלפניי יש לבחון, האם בשל בחירתה האמורה של 

המבקשת היא פטורה מהשתתפות כלשהי בהוצאות הטיפול בה אם לאו. אציין כבר כעת, כי 

מקבלת אינה  טענתה של המבקשת, כי המשיב רוצה לחייבה עבור הטיפול הסיעודי אותו

מדויקת וכי על פי הנתונים שהובאו לפני, על המבקשת להשתתף באופן חלקי בעלויות 

החזקת המטפלת שהן עבודה בשבת, הבראה חגים וחופשת וכלכת המטפלת בלבד, כאשר 

 ביתר העליות נושא הקיבוץ.
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כאמור, המבקשת טוענת, כי מאחר ובחרה במסלול הישן הרי שהיא פטורה מהשתתפות  .32

בהוצאות הטיפול בה ועל המשיב לשאת גם בהוצאות אלו. לטענת המבקשת, בקיבוץ 

 (. 17-19ש'  6השיתופי לא היה נוהל של השתתפות עצמית מצד החבר בענייני בריאות )עמ' 

 

ה הקיבוץ קיבוץ שיתופי, חבריו לא היו זכאים בתצהירה טענה פלדמן, כי עוד כאשר הי .33

לסיפוק כל צרכיהם בחינם וללא תנאי מהקיבוץ וכי הכל היה לפי הסדרי הצריכה אשר קבע 

הקיבוץ, לרבות האפשרות להגביל את הצריכה או לחייב את החבר באופן מלא או חלקי בגין 

 (.6-ו 5סעיפים  2שירותים שהופרטו )נ/

 

ותה, האם בקיבוץ דן הישן הייתה החלטה של השתתפות עצמית נשאלה בעדכאשר פלדמן  .34

של החבר היא השיבה, כי אין לשאול אותה על הקיבוץ הישן וכי יש שתי חברות קיבוץ 

(. פלדמן אינה חברת קיבוץ דן והיא לא שימשה 9-10ש'  12שיכולות להעיד על זה )עמ' 

ד מידיעה אישית בסוגיה זו. בתפקידה בקיבוץ במועד הרלוונטי. על כן, אין בידה להעי

מעדותה עולה, כי לגבי מה שהיה בקיבוץ דן לפני שהחלה לעבוד במקום היא יודעת ממה 

(. לתצהירה של פלדמן צורפו מסמכים 6-8ש'  12ששמעה וממסמכים כתובים והחלטות )עמ' 

השתתפות חברי הקיבוץ, וביניהם המבקשת, בהוצאותיהם הרפואיות בטרם שמלמדים על 

 הקיבוץ לקיבוץ מתחדש. הפך 

 

בתצהירה טענה כרמי, כי אף לפני שהוחל השינוי בקיבוץ, היה נוהל של השתתפות עצמית  .35

מצד החבר בשירותי הבריאות אשר קיבל. כרמי פירטה בתצהירה מספר דוגמאות 

 (. 4סעיף  1להשתתפות אשר הייתה נהוגה טרם השינוי )נ/

 

יתופי הייתה מידה מסוימת של השתתפות העידה, כי כאשר המשיב היה קיבוץ שכרמי  .36

(. לטענתה, בקיבוץ השיתופי 8-10ש'  9עצמית של החבר בטיפול סיעודי שהוא קיבל )עמ' 

הייתה מידה מסוימת של השתתפות עצמית בכל תחומי הבריאות והרווחה. היא הוסיפה, כי 

 (. 11-13' ש 9היו החלטות שהגדירו יחסית את תחומי ההשתתפות של חברי הקיבוץ )עמ' 

 

כרמי העידה, כי היא לא טיפלה בהחזרים או חיובים של חברים בקיבוץ דן הישן בנוגע  .37

(. כמו כן, אף הדוגמאות שפירטה היו מתחום הבריאות 10-12ש'  10לטיפול סיעודי )עמ' 

אולם לא מהתחום הסיעודי. עם זאת, מעדותה עולה, כי אף בטרם נערך השינוי בקיבוץ 

שאת באופן חלקי בעלות הוצאותיהם הרפואיות. אף בתקופה בה היה הוטל על חבריו ל

המשיב קיבוץ שיתופי הוא היה מוסמך לקבל החלטות באשר להשתתפות חבריו 

 בהוצאותיהם ובין היתר בתחום הסיעודי.
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בהתאם ליכולתו לתקנון הקיבוץ הישן נקבע, כי הקיבוץ יספק את צורכי חבריו  66בסעיף  .38

אף המבקשת העידה, הקיבוץ ופיתוחו וקיום יתר חובות הקיבוץ.  ובהתחשב בצורכי משק

כי הכלל לפיו הקיבוץ סיפק את צרכי החברים היה בהתחשב בכל חבר ולפי יכולתו של 

הקיבוץ. היא הוסיפה, כי לא בטוח שהקיבוץ היה יכול לעמוד בדרישה כזו ושזה היה לפי 

כי הקיבוץ דואג לצרכיה לפי יכולתו  (. בהמשך העידה,27-29ש'  4היכולת של הקיבוץ )עמ' 

 (. 3-5ש'  5)עמ' 

 

הנה כי כן, אף בתקופה בה היה הקיבוץ קיבוץ שיתופי, חובתו לדאוג לצורכי חבריו לא  .39

הייתה מוחלטת ובלתי מוגבלת אלא בהתאם ליכולתו והחלטותיו. אף בתקופה האמורה, 

מהשירותים אשר הם  הקיבוץ היה רשאי להשית על חבריו את חלק מההוצאות הנובעות

מקבלים כמו כן, הוא היה רשאי להטיל הגבלות על שירותים אלו. עוד טרם השינוי, קיבלו 

חברי הקיבוץ תקציב אישי אשר נועד לכיסוי הוצאותיהם אשר לא סופקו על ידי הקיבוץ. 

שכן, אף הקיבוץ הישן לא סיפק את מלוא צורכיהם של חבריו אשר נדרשו להשתתף בחלק 

יהם ולכך בדיוק נועד התקציב האישי. יש באמור לעיל, בכדי לתמוך בטענת מהוצאות

המשיב לפיה אין בעובדה שהמבקשת בחרה להמשיך במסלול הישן בכדי ללמד, כי לא מוטל 

 עליה לשאת באופן חלקי בעלויות הנובעות מהטיפול בה. 

 

מהשתתפות  כאמור לעיל, אף בעת שהקיבוץ היה קיבוץ שיתופי חבריו לא היו פטורים .40

בהוצאותיהם הרפואיות וחובת הקיבוץ לספק להם את צרכיהם לא הייתה בלתי מוגבלת 

בחירת המבקשת להישאר במסלול אלא בכפוף ליכולתו של הקיבוץ והחלטותיו. לפיכך, 

הישן ובהתאם לאורחות החיים אשר היו נהוגים בקיבוץ השיתופי אין משמעה, כי היא 

הנובעות מהטיפול בה וכי על המשיב לשאת בעלויות אלו פטורה מכל השתתפות בעלויות 

השינוי אשר חל במשיב אין בו בכדי להשליך על יכולתו של המשיב להשית על חבריו  לבדו.

 את חלק מהוצאותיהם אך בשל העובדה, כי הם נותרו במסלול הישן. 

 

בה  בתצהירה טענה פלדמן, כי המבקשת בחרה להישאר בהסדר הישן אולם בהמשך חזרה .41

מסירובה להיכנס בכלל למודל השינוי וביקשה להחיל עליה לפחות חלק מההסדרים של 

(. בעדותה נשאלה היכן יש המחשה לחזרתה של המבקשת 2נ/-ל 11מודל השינוי )סעיף 

(. נטען בפני פלדמן, כי 26-28ש'  17מההסדר הישן והיא השיבה, כי אינה יודעת לענות )עמ' 

דירות אין ביטוי לכך שכאשר חברים בהסדר הישן הצטרפו לזה בהסדרים של תוכנית שיוך 

הם וויתרו על זכויות שלהם בהסדר הישן זאת, למרות שהקיבוץ ציין במפורש זכויות 

שחברים היו צריכים לוותר עליהן כנגד שיוך דירה. בתגובה טענה, כי היא הייתה מנהלת 
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, 29-33ש'  17א נשאלת )עמ' הקהילה ואינה יודעת להשיב על הפרטים הקטנים עליהם הי

 (.1-3ש'  18עמ' 

 

כאמור, חלק מוותיקי הקיבוץ בחרו, כמו המבקשת, להישאר במסלול הישן. על אף בחירתם  .42

האמורה, הרי שבהמשך הם קיבלו את הזכויות אשר הוענקו ליתר חברי הקיבוץ במסגרת 

השינוי וביניהן שיוך דירות וקבלת חלק מרווחי הקיבוץ בהתאם לוותק. המשיב טוען, כי 

ש להתאים את המסלול הישן בו נותרו הוותיקים כך שיהיה לאור קבלת זכויות אלו הרי שי

בידו להתחשב בזכויות האמורות לשם מימון עלות הטיפול הרפואי בוותיקים. מנגד טוענת 

המבקשת, כי אין בשיוך הדירות ובקבלת רווחים מנכסי הקיבוץ בכדי להשליך על זכותה, כי 

 המבקש יממן את מלוא הטיפול הרפואי בה. 

 

לתוכנית  כללי השינוי בקיבוץ נקבע, כי ותיקי הקיבוץ יכולים לבחור שלא להיכנס בעת הליכ .43

השינוי. המבקשת טוענת בסיכומיה, כי תוכנית השינוי עסקה בהפרטת שכר ושירותים בלבד 

ומשבחרו הותיקים להישאר בהסדר הישן לא היה בכך משום ויתור על זכותם לשיוך דירה 

שכך היא טוענת, כי אין בעובדה ששויכה לה דירה ושהיא וקבלת רווחים מנכסי הקיבוץ. מ

מקבלת רווחים מנכסי הקיבוץ בכדי ללמד, כי היא הסכימה לשינוי בהסדר בו בחרה טרם 

 השינוי. אינני מקבלת טענה זו. 

 

אכן, תחילה, השינוי אשר חל בקיבוץ נסב סביב הפרטת שכר ושירותים אולם מדובר היה  .44

הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. בהמשך, וכחלק  בצעד הראשון בלבד בהפיכת

מהשינוי האמור אשר עבר הקיבוץ, בוצעו הליכים של שיוך דירות וחלוקת רווחים מנכסי 

הקיבוץ. מצאתי, כי אין  להפריד בין שלושת החלקים האמורים אשר מהווים ביחד את 

 השינוי שעבר הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. 

 

קיבוץ, וביניהם המבקשת, אשר בחרו בהסדר הישן בחרו, כי ההתנהלות מולם ותיקי ה .45

תמשיך להיות כפי שהייתה בעת שהקיבוץ היה קיבוץ שיתופי. אינני מקבלת את טענת 

המבקשת לפיה בחירתם האמורה הייתה ביחס להפרטת שכר ושירותים בלבד. בחירה 

יבוץ לקיבוץ מתחדש, וביניהם במסלול הישן משמעה, כי השינויים הנובעים מהפיכת הק

 שיוך דירות וחלוקת פירות נכסי הקיבוץ בהתאם לוותק, אינם חלים. 

 

חברים וותיקים אשר בחרו במסלול הישן בחרו להמשיך ולחיות לפי אורחות החיים אשר  .46

 היו נהוגים בקיבוץ הישן ואשר כללו, בין היתר, קבלת מדור מהקיבוץ להבדיל משיוך דירה.

ש'  4העידה, כי בקיבוץ השיתופי החבר נותן הכל לקיבוץ והקיבוץ דואג לחבר )עמ' המבקשת 

(. היא העידה, כי במודל של הקיבוץ השיתופי, החבר צריך להעביר לקיבוץ לקופה 3-4
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המשותפת את כל הכנסותיו. בהמשך שאלה מה זאת אומרת שעל החבר להעביר לקיבוץ את 

א ויכול להיות שהתחשבו. המבקשת הוסיפה, כי מה כל מה שיש לו וטענה שיכול להיות של

(. היא נשאלה האם ידוע לה 5-10ש'  4שנכון לגבי כולם זה שהקיבוץ דאג לצרכי לכולם )עמ' 

 (. 11-12ש'  4על מישהו שלא העביר לקיבוץ והשיבה, כי אינה יודעת על כולם )עמ' 

 

וכן היא מקבלת רווחים  אין מחלוקת, כי בהמשך שוייך למבקשת מגרש ועליו שתי דירות .47

מפירות הקיבוץ. טענת המבקשת, לפיה אין באמור בכדי להשליך על זכותה, כי המשיב יישא 

לבדו בהוצאותיה הרפואיות, מהווה ניסיון של המבקשת לאחוז את המקל משני קצותיו. כך 

שמחד גיסא, המבקשת תיהנה מכיסוי הוצאותיה בשל בחירתה להמשיך לחיות בהתאם 

החיים בקיבוץ השיתופי ומאידך גיסא, היא נהנית מהזכויות הכלכליות להם  לאורחות

זכאים חברי הקיבוץ במסגרת הפיכת הקיבוץ לקיבוץ מתחדש. כאשר ניתנה לוותיקי 

הקיבוץ האפשרות לבחור במסלול הישן לא נאמר, כי יהיה בידם מצד אחד לחיות בהתאם 

ת מההטבות הנובעות מהשינוי אשר חל לאורחות החיים בקיבוץ השיתופי ומצד שני ליהנו

 בקיבוץ והכל מבלי שהם יישאו בחובות אל מול זכויות אלו. 

 

ש'  4המבקשת העידה, כי בקיבוץ השיתופי כשחבר הלך לעולמו הדירה חזרה לקיבוץ )עמ'  .48

(. כאמור, כחלק מהשינוי אשר חל במשיב והפיכתו לקיבוץ מתחדש חל בו הליך של 25-26

שהמבקשת ביקשה להישאר במסלול הישן, היא חתמה על הסכם שיוך שיוך דירות. אף 

דירה ובהתאם שוייכו לה, כאמור, שתי דירות. חתימת המבקשת על הסכם שיוך דירה 

, מההחלטה להישאר במתכונת החיים לפחות באופן חלקימלמדת, כי המבקשת חזרה בה, 

מהשינוי אשר חל בקיבוץ. אשר הייתה קיימת בקיבוץ דן טרם השינוי ונטלה על עצמה חלק 

 אל מול הזכויות אשר קיבלה המבקשת קיימות חובות בהן עליה לשאת. 

 

( לפיה ההכנסות משימוש בדירות החברים הגרים 8נספח  2התקבלה החלטה )נ/ 2004בשנת  .49

כי פלדמן העידה, דן. -דן, ישמשו בעדיפות ראשונה לתקציב הסב-בבית הסיעודי בקיבוץ, סב

יפול בבית הסיעודי. היא הוסיפה, כי כל הנושא של טיפול סיעודי בבית ההסדר התייחס לט

(. אכן, 12-15ש'  15פרטי עם עובדים זרים זה עניין די חדש שנכנס בשנים האחרונות )עמ' 

הסדר זה התייחס לחברים המטופלים בבית סיעודי שלא כמו המבקשת אשר מטופלת 

כי ניתן להשליך מכך גם על זכויותיה  בביתה על ידי מטפלת סיעודית. עם זאת, מצאתי,

וחובותיה של המבקשת ועל השאלה שבמחלוקת במסגרת התובענה שלפניי. העובדה 

שהמבקשת מקבלת את הטיפול הסיעודי בביתה אין בה בכדי להשליך על זכויותיה אשר 

אמורות להיות זהות לזכויותיהם של וותיקים אחרים אשר בחרו במסלול הישן ומקבלים 

 סיעוד בבית סיעודי בקיבוץ או במוסד.  טיפול
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( יש פירוט של המקורות מהם תמומן עלות 9נספח  2במסמך שצורף לתצהירה של פלדמן )נ/ .50

אחזקת חבר בבית הסיעודי. מהמסמך עולה, כי ההסדר המפורט בו הינו לחברים בהסדר 

באות, פנסיה, הישן בלבד. בין היתר צוין, כי עלות אחזקת החבר בבית הסיעודי תמומן מקצ

הכנסות משכירת הבית ותקציב כולל. המסמך האמור תומך בטענת המשיב לפיה התקבלה 

החלטה אשר קובעת, כי בין היתר ניתן לממן את שהות החבר בבית סיעודי מהכנסות אשר 

 יתקבלו מהשכרת ביתו. 

 

יבל פלדמן העידה, כי המבקשת אמרה שהבית הסיעודי בקיבוץ אינו מתאים לה והקיבוץ ק .51

(. היא טענה, כי הקיבוץ יכול היה להגיד שמה שהוא מציע לחבריו 1ש'  17את זה )עמ' 

הסיעודיים זה בית סיעודי אולם המבקשת הייתה אומללה שם ובכתה והם חיפשו את 

הטיפול הטוב ביותר עבורה יחד עם ילדיה. לטענתה, הם חשבו שהכי מתאים לה טיפול עם 

(. במסגרת סיכומיה טענה המבקשת, כי אין ממש בטענת 7-11ש'  17עובדת זרה בביתה )עמ' 

המשיב לפיו היא בחרה לקבל את הטיפול בביתה וכי תחת זאת המשיב היה זה אשר מצא, 

כי הטיפול בבית הסיעודי אינו מתאים לה. אף אם תתקבל טענת המבקשת בעניין זה הרי 

בביתה זהות לזכויות של  שמצאתי, כאמור, כי הזכויות להן זכאית המבקשת אשר מטופלת

חברי קיבוץ אחרים אשר בחרו במסלול הישן ואשר מטופלים במוסד סיעודי. כשם שהמשיב 

הטיל על החברים האמורים לשאת בחלק מעלויות הטיפול בהם הוא רשאי לעשות כן אף 

 לגבי המבקשת.

 

י, מדרג העבירו באסיפת קיבוץ ובהצבעת קלפ 2008מעדותה של פלדמן עולה, כי בסוף שנת  .52

לכלל החברים הסיעודיים, בין אם זה בבית סיעודי בדן  8שימושים דומה לזה שפורט בנספח 

ש'  15או בין אם זה במקום אחר, או בין אם זה חבר שבוחר לקבל טיפול סיעודי בביתו )עמ' 

היא לגבי כלל חברי קיבוץ דן, אלה שבהסדר  2008 -(. היא העידה, כי ההחלטה מ16-18

הייתה  2005 -(. פלדמן שללה את הטענה לפיה ב20-22ש'  15שבישן )עמ' החדש ואלה 

החלטה ספציפית לגבי החברים בהסדר הישן בכל הנוגע לטיפול סיעודי ונכתב מפורשות 

 2008 -וכי ההחלטה מ 2008 –שלגבי שאר החברים זה יידון במועד מאוחר יותר שהגיע ב 

שן. פלדמן שבה וטענה, כי ההחלטה מתייחסת לשאר החברים, בלי החברים בהסדר הי

(. היא העידה, כי כל חברי הקיבוץ 23-27ש'  15האמורה מתייחסת לכלל חברי קיבוץ דן )עמ' 

הם חברים בקיבוץ המתחדש ואף אם קבוצה מסוימת הוחרגה וקיבלה זכויות הם עדיין 

ש'  15 חברים בקיבוץ המתחדש וכל החלטה שמתקבלת בקלפי נוגעת לכל חברי הקיבוץ )עמ'

(. פלדמן העידה, כי באסיפת קיבוץ אפשר להביא נושאים או כסעיף שיש עליו הצבעה 29-31

הובא כאינפורמציה. פלדמן הוסיפה, כי אם אחד  3או כאינפורמציה. היא טענה, כי נ/

 (. 14-17ש'  18החברים רוצה לערער או לשאול זה הופך באסיפה שאחריה לסעיף )עמ' 
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התקבלה החלטה באשר למקורות מימון לחבר במצב סיעודי וצוין,  4.12.08הנה כי כן, ביום  .53

בין היתר, כי תקבולי שכר דירה וכספים המתקבלים מחלוקת רווחים ישמשו מקורות 

למימון כאמור. ההחלטה האמורה אינה מחריגה את החברים אשר בחרו במסלול הישן 

הקיבוץ עולה, כי במקרים והיא חלה אף עליהם. אציין, כי מעיון בהחלטות שונות של 

מסוימים הוחרגו החברים הוותיקים אשר בחרו במסלול הישן באופן ברור והדבר תומך 

חלה אף על חברים אשר בחרו במסלול הישן. אין בעובדה  2008בטענה לפיה ההחלטה משנת 

 היה הסדר ספציפי לחברים אלו בכדי ללמד, כי ההסדר החדש אינו חל עליהם. 2005שבשנת 

 

אציין עוד, כי בתוכנית שיוך הדירות נקבע, בין היתר, כי חברים אשר יאושפזו באורח קבע  .54

במוסד סיעודי או אחר יעמידו את דירתם לשימושו של הקיבוץ כל עוד הקיבוץ נושא 

בהוצאות האשפוז וחבר אשר יבחר שלא להעמיד את דירתו לשימוש הקיבוץ אז הקיבוץ לא 

 (. 13.11ישא בהוצאות אשפוזו )סעיף 

 

פלדמן נשאלה האם הסעיף האמור מתייחס למי שקיבל טיפול סיעודי בבית שלו או למי  .55

שמקבל טיפול סיעודי בבית סיעודי והשיבה, כי אינה יכולה לענות על זה. היא העידה, כי  

צירפה את נספחי השיוך למסמכים שפנינה חתמה עליהם וכי היא אינה מפרשת מסמכים 

(. ברי, כי חבר שמטופל בביתו אינו נדרש להעמיד את ביתו 19-23ש'  17משפטיים )עמ' 

בכדי ללמד על מקורות המימון של  13.11לשימוש הקיבוץ. עם זאת, יש באמור בסעיף 

 הטיפול בחבר הסיעודי ועל ההשלכות של שיוך הדירות על סוגיה זו. 

 

של החבר אז  המבקשת העידה, כי ככל שהייתה החלטה של הקיבוץ בדבר השתתפות עצמית .56

לא הייתה לה ברירה. בהמשך טענה, כי זה לא יכול היה להיות בקיבוץ השיתופי אולם אם 

(. כאמור 17-28ש'  6, ולא נוהל, אז היא הייתה משתתפת )עמ' 75%הייתה החלטה ברוב של 

לעיל, בקיבוץ התקבלו החלטות באשר לאופן מימון שהותו של חבר בבית סיעודי כך 

מומן, בין היתר, מתקבולים מהשכרת ביתו של החבר ומכספים שהעלות האמורה ת

המתקבלים מחלוקת רווחים. על המבקשת, אשר הינה חברת קיבוץ, חלה החובה למלא 

 אחר ההחלטות אשר התקבלו ואשר חלות עליה. 

 

העידה, כי נכון להיום המבקשת היא היחידה מהוותיקים בהסדר הישן שמקבלת פלדמן  .57

(. היא העידה, כי יש עוד שני וותיקים בהסדר ישן אשר נמצאים 32ש'  14טיפול בבית )עמ' 

(. באשר ליחזקאל שדה העידה פלדמן, כי כל הוצאות 32-33ש'  14בבית הסיעודי )עמ' 

לתצהירה של  16(. נספח 16-18ש'  14המטפל הזר למעט השכר היו על חשבון יחזקאל )עמ' 

עלויות הטיפול בו. פלדמן טענה, כי בנוסף, פלדמן תומך בטענתה לפיה יחזקאל נשא בחלק מ

כל ההוצאות של וותיק בהסדר ישן נופלות על הקיבוץ. היא העידה, כי הוותיקים לא 
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משלמים חשמל, מיסים ומים וכי מסיעים אותם, דואגים להם לתרופות, ללימודים, 

ר, ולא כל (. לטענתה, הוצאות העובד הז22-24, 16-18ש'  14לתיקונים בבית, לגינון )עמ' 

הוצאותיו של יחזקאל, למעט השכר, היו כולן על חשבון החבר וכי זה מה שהם רוצים גם 

 (. 28-30ש'  14)עמ'  כמו מכל חבר אחרמהמבקשת 

 

העידה, כי יחזקאל שדה ורושקה מאירי הם חברים ותיקים לא מדור המייסדים המבקשת  .58

 היא והם שווי זכויות וחובותידה, כי (. עוד הע23-30ש'  3וכי הם באו כמה שנים אחריה )עמ' 

עדותה האמורה של המבקשת, יחד עם עדותה של פלדמן, תומכת  (.31-32ש'  3זה תלוי )עמ' 

בטענת המשיב לפיה על המבקשת לשאת בחלק מעלויות הטיפול בה כפי שהיה אף בעניינם 

טיפול של חברים אחרים שווי זכויות לה. כאמור, אין בעובדה שהמבקשת מקבלת את ה

הסיעודי בביתה ולא בבית הסיעודי בכדי להשליך על סוגיה זו ואין בכך בכדי להעניק 

למבקשת זכויות יתר על פני חברים אחרים שווי זכויות לה אשר אף הם בחרו במסלול הישן 

 ומקבלים טיפול סיעודי בבית הסיעודי.  

 

העידה, כי הקיבוץ משלם את שכר העבודה של המטפלת  וכי ימי החופש של המטפלת פלדמן  .59

וסופי השבוע הם באחריות המשפחה אשר יכולה להיות עם המבקשת בימים אלו או לשלם 

-8ש'  14למטפלת בעבורם. היא הוסיפה, כי כך נוהגות כל המשפחות שיש להן מטפלת )עמ' 

ות ליווי החבר הסיעודי בסופי שבוע ובחגים הינה על עלוינקבע, כי  3(. אציין, כי בנ/11

וצוין, כי הדבר נכון גם לגבי חברים בהסדר הישן. הדבר עולה בקנה אחד  המשפחה חשבון

עם עדותה של פלדמן המפורטת לעיל ויש בכך כדי לתמוך במסקנתי באשר להשתתפות 

 וחופשות. המבקשת בעלות עבודת המטפלת בשבת וכן הוצאות בגין הבראה, חגים 

 

פלדמן טענה בתצהירה, כי הקיבוץ יכול לחייב חבר שמקבל טיפול סיעודי בחלק שולי  .60

זה החלק שהמבקשת צריכה לשלם וכי זה חלק ₪  2,352העידה, כי סך של פלדמן מהעלות. 

לחודש )עמ' ₪  15,000 -שולי מכלל העלויות שהמשיב משלם על המבקשת שמסתכמות בכ

ה, כי יש עלויות בגין אובדן מכשיר שמיעה של המבקשת, טיפול (. היא ציינ20-22ש'  12

 (. 22-23ש'  12רפואי יקר, תיקון של דברים שהתקלקלו בבית וכו' )עמ' 

 

לתצהירה של פלדמן עולה, כי הצעת הקיבוץ למימון תשלום העובדת של  11מנספח  .61

ה המבקשת הייתה שהמבקשת תישא בעלות עבודת שבת של המטפלת, דמי הכיס של

נקבע, כי עלויות הטיפול בסופי  3לחודש. כאמור, במסגרת נ/₪  2,300וכלכלה בסך כולל של 

שבוע של החבר הסיעודי מוטלות על המשפחה. בשים לב לכל האמור מצאתי, כי המשיב 

 פועל באופן ראוי, סביר והגון. 
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( ובה 12)נספח  העידה, כי לכל חבר וותיק שנשאר בהסדר הישן יש כרטסת תמחיריתפלדמן  .62

נרשמות כל ההוצאות שקשורות לחבר. היא טענה, כי אין להסיק מכך שהקיבוץ מחייב את 

(. פלדמן העידה, כי הקיבוץ 17-19ש'  13החבר בתשלום וכי הקיבוץ הוא זה אשר משלם )עמ' 

(. כאשר 19-20ש'  13צריך לדעת כמה כסף עולה לו כל חבר לצורך ניהול החשבונות שלו )עמ' 

א נשאלה, האם מה שנרשם בכרטסת נרשם כחוב עתידי למבקשת היא השיבה, כי יש הי

לקיבוץ החלטות לפיהן על חלק מהדברים כמו התשלום למטפלת משלם הקיבוץ ועל חלק 

(. עוד  1ש'  14, עמ' 28-33ש'  13מהדברים משלמת המשפחה כגון דמי כיס וחופשות )עמ' 

שמעו כי זה החוב של המבקשת לקיבוץ. פלדמן אין מ 12העידה, כי החוב הרשום בנספח 

טענה, כי היא אינה יודעת מה גובה החוב וכי זה תלוי בהסכמות אליהן יגיעו באשר 

(. בהמשך עדותה שבה וטענה, כי הסכום 3-7ש'  14להשתתפות המבקשת בתשלום )עמ' 

תמחירית אינו סכום החוב של פנינה לקיבוץ והוסיפה, כי יש הבדל בין כרטסת  12בנספח 

 (. 12-13ש'  14לחו"ז )עמ' 

 

במסגרת התביעה שלפניי אינני נדרשת לשאלה מהו גובה חובה של המבקשת כלפי המשיב  .63

וסוגיה זו אינה הסוגיה שבמחלוקת בשלב זה. כאמור, המחלוקת בין הצדדים במסגרת 

התובענה שלפניי הינה, האם המשיב רשאי להטיל על המבקשת לשאת בחלק מעלויות 

 ול בה ולא מה גובה העלויות אשר הוא רשאי להטיל עליה או מה גובה חובה כלפיו. הטיפ

 

כפי שפורט לעיל, שויך למבקשת מגרש ועליו שתי דירות. המבקשת מתגוררת באחת מהן  .64

ואת השנייה השכירה. כעת, כאשר המבקשת מקבלת טיפול סיעודי בביתה, מתגוררת 

ת דמי שכירות. המבקשת טוענת, כי המשיב המטפלת בדירה השנייה וברי כי אינה משלמ

 שולל ממנה את דמי השכירות בעבור דירה זו. איני מקבלת טענה זו. 

 

בידה לשכן את המטפלת בדירתה ולהשכיר את  -בידי המבקשת עומדות שתי אפשרויות .65

הדירה השנייה ובכך לקבל דמי שכירות, או לשכן את המטפלת בדירה השנייה, כפי שבחרה 

בחרה המבקשת לפעול באופן האמור, אין היא זכאית לפיצוי בגין דמי השכירות לעשות. מש

אשר היא מפסידה. אין מדובר בשימוש אשר המשיב עושה ברכושה הפרטי לשם טיפול בה 

שולל מהמבקשת את דמי השכירות המגיעים לה בגין ואשר עליו לפצותה בגינו. המשיב אינו 

לת דמי שכירות משום שבחרה לשכן בדירה את ותחת זאת היא אינה מקב דירת השכירות

המטפלת הסיעודית במקום להשכיר את הדירה. ברי, כי לא מוטל על המשיב לספק 

למבקשת דירה שלישית בכדי לשכן בה את המטפלת הסיעודית או לפצותה בגין דמי 

השכירות אשר נמנעים ממנה בשל העובדה שהעובדת מתגוררת בדירתה השנייה. המבקשת 

 פקה ראיה כלשהי אשר תומכת בטענתה באשר לזכותה האמורה. לא סי

 



 
 בית משפט השלום בנצרת

  

 אמיר נ' קיבוץ דן אגש"ח בע"מ 18974-08-14 ה"פ
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 18מתוך  17

הנה כי כן, בעת שהמשיב היה קיבוץ שיתופי, היה מוטל עליו לספק לחבריו את צרכיהם  .66

אולם החובה האמורה לא הייתה מוחלטת ובלתי מוגבלת והיה בידו לקבל החלטות באשר 

ורכי חבריו הייתה בהתאם לצרכים אשר הוא מספק ושיעורם. כמו כן, חובתו לספק את צ

ליכולתו. לפיכך, אף אם המשיב לא היה עובר שינוי והופך לקיבוץ מתחדש היה בידו לקבוע, 

 כי על חבריו לשאת בחלק מעלויות הטיפול הסיעודי בהם מתוך תקציבם האישי. 

 

בעת המעבר מקיבוץ שיתופי למתחדש ניתנה לחברי הקיבוץ הוותיקים וביניהם המבקשת  .67

להישאר בהסדר הישן. המבקשת בחרה במסלול האמור. אף על פי כן, היא נהנית האפשרות 

מזכויות אשר נובעות מהשינוי אשר חל בקיבוץ וביניהן שיוך דירות. אל מול קבלת זכויות 

אלו מוטלות על חברי הקיבוץ חובות. במסגרת החלטות אשר התקבלו אצל המשיב נקבע, כי 

פים אשר הוא מקבל בעקבות חלוקת הרווחים יבואו דמי השכירות מדירתו של החבר והכס

בחשבון לצורך מימון הטיפול הסיעודי בו. החלטות אלו חלות אף על המבקשת. משבחרה 

המבקשת במסלול הישן היא זוכה להטבות אשר לא מקבלים חברי הקיבוץ האחרים כגון 

תה במסלול הישן פטור ממיסים, ביטוחים, הוצאות בריאות, נסיעות וכדומה. עם זאת, בחיר

אין משמעה, כי אין בידי המשיב להטיל עליה לשאת בחלק מעלויות הטיפול הסיעודי בה. 

מצאתי, כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח, כי המשיב אינו רשאי להטיל עליה השתתפות 

בהוצאותיה וכי דבק בהתנהלותו פגם המצדיק את התערבות בית המשפט. המבקשת לא 

 ית לסעד המבוקש על ידה במסגרת התובענה שלפניי. הוכיחה, כי היא זכא

 

 בנסיבות אלו, התובענה נדחית.  .68

 

המבקשת מעלה בסיכומיה טענה, כי ככל שבית המשפט ידחה את התביעה, עליו לחייב את  .69

הקיבוץ לשאת בהוצאות הייצוג המשפטי. איני מקבלת טענה זו. לעניין זה מפנה להחלטתו 

תל  תרצה חייט נ' קיבוץבעניין  48983-01-14בע"א  13.5.14 של כב' הרשם סאאב דבור מיום

, לאחר שגם בהליך שלפני לא הוכח, כי הסכסוך בין הצדדים הינו כזה המזכה את יוסף

המבקשת בתשלום הוצאותיה בגין ייצוג משפטי כאמור בתקנות האגודות השיתופיות 

 . 2005 –)יישוב סכסוכים בקיבוץ(, תשס"ו 

 

בתוספת ₪  6,000מצאתי לחייב את המבקשת בהוצאות המשיב בגין ייצוג משפטי בסך של  .70

ימים ממועד המצאת פסק הדין שאם לא כן  30מע"מ כחוק. הסכום האמור ישולם בתוך 

 יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

 

 המזכירות תמציא לצדדים.
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 , בהעדר הצדדים.2015אוגוסט  16, תשע"הא' אלול ניתן היום,  

        

 

 

 

 


