בס"ד

הסכם בן או בת הקיבוץ הנשלחים להשתלמות ממושכת
הסכם
שנערך בין ______________ )שנקרא להלן "החבר"(.
ובין קיבוץ לביא )שיקרא להלן "הקיבוץ"(.
הואיל והחבר רוצה להשתלם במימון הקיבוץ במקצוע ____________
במוסד ______________ לתקופה של __________ שנים .המתחילות
בתאריך ____________ )להלן "תקופת ההשתלמות"(

והואיל והקיבוץ אישר את ההשתלמות האמורה של החבר ומסכים לממן
אותה ,הגיעו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:
.1

סוג ההשתלמות רמתה ומשכה ייקבעו ע"י מוסדות הקיבוץ בהתאם לצרכי הקיבוץ

והמשתלם.

 .2הקיבוץ מסכים לממן הוצאות השתלמות של החבר במוסד ____________________
במקצוע _____________ לתקופה שלא תעלה על _________ שנים.
.3

גובה הוצאות ההשתלמות שהקיבוץ יסכים לממן ייקבע ע"י הקיבוץ לפי הנהוג והסטנדרט
המקובל בקיבוץ לגבי חברי הקיבוץ המשתלמים בחוץ ,ובהתחשב עם צרכי ההשתלמות

המיוחדים של החבר.
 .4תנאי יסודי של הקיבוץ לממן הוצאות ההשתלמות של החבר הוא כי בתקופת ההשתלמות
ימשיך החבר בחברותו או במועמדותו בקיבוץ ויישמע להחלטות הקיבוץ ומוסדותיו.
נפסקה חברותו או מועמדותו של החבר בקיבוץ מסיבה כלשהיא ,תתבל חובתו של
הקיבוץ להמשיך ולממן את השתלמותו של החבר.

.5

החבר הסכים כי הנהלת חשבונות של הקיבוץ תנהל רישום הוצאותיו הקשורות

בהשתלמותו –

כולל שכר לימוד ,ספרי וחומרי לימוד ,הוצאות קיום ,שכר דירה ,הוצאות

נסיעה וכל הוצאות הקשורות קשר ישיר להשתלמות ,וכי הרישומים הנ"ל שייעשו על ידי
הנהלת החשבונות של הקיבוץ יחייבו את החבר בלי אפשרות של ערעור מחוץ לתחום
הקיבוץ ומוסדותיו המוסמכים.

.6

החבר מתחייב לחזור לקיבוץ ולעבוד בו בתום תקופת השתלמותו במקצוע בו הוא

השתלם ,או בכל ענף אחר על פי החלטת המוסדות המוסמכים של הקיבוץ.
 .7התחייבות זו היא לתקופה מקבילה לתקופת ההשתלמות ,אך לא פחות משנה אחת.
.8

האם החבר ,מסיבות כלשהן ,לא יחזור לקיבוץ ולא ימלא התחייבות זו ,או בשלמותה או

בחלקה ,יחזיר לקיבוץ את סכום הוצאות ההשתלמות במזומנים כמפורט בס' ) 5ראה גם
ס' .(10
.9

חבר שקיים באופן חלקי את התחייבותו ,ישלם לקיבוץ את חלקו בהוצאות ההשתלמות

שקיבל ,באופן יחסי ליתרת תקופת התחייבותו.
.10

מילגת לימוד ,שכר עבודתו החלקית של המשתלם וכל השתתפות אחרת יוכנסו לקופת
הקיבוץ ויופחתו מהתחייבותו הכספית של המשתלם .עבודת המשתלם במשק בזמן

הלימודים )לא בזמן החופשות( ,תיחשב לו כהשתתפות בהוצאות השתלמותו ,ותופחת לו
מסכום התחייבותו  .ערך יום העבודה יקבע כל שנה על ידי המזכירות.
.11

תשלום חובו במקרה של עזיבה לפי סעיף  8יבצע החבר בתשלומים חודשיים רצופים

החל מחצי שנה לאחר עזיבתו ,בתנאי שסכום התשלום לא יעלה על חמישית מהכנסותיו
הנקיות של החבר העוזב ,ותקופת התשלום לא תימשך מעל חמש שנים.
 .12ההוצאות אינן צמודות לאינדקס יוקר המחייה או לכל מדד אחר או למטבע זר.
תיקון –  – 11/6/1983ההוצאות צמודות למדד
.13הקיבוץ תוך מילוי זכות הורים לתמוך בהשתלמות בניהם ,אפילו עוזבים – מוותר על שליש
סכום החוב המגיע לו לפי סעיפים  .10 ,9 ,8זכות המשתלם ,כבן הקיבוץ ,לפי סעיף זה,
תחול על המשתלם הגומר את לימודיו לא יאוחר מגיל .30

.14

בן הדוחה את השתלמותו מעבר לשנת החובה ,במקרה של עזיבה לאחר הלימודים

תופחת חצי מתקופת העבודה הנוספת מהתחייבותו למשק .כבסעיף הקודם יחול סעיף
זה על המשתלם שגמר את לימודיו לא יאוחר מגיל .30
.15

במשך תקופת ההשתלמות זכאי המשתלם לקבלת כל התקציבים שהקיבוץ מספק

לחברים ולמועמדים בקיבוץ.
.16

בתקופת השתלמותו יהיה החבר חייב בכל התורנויות המקובלות בקיבוץ .בחופשות
מהלימודים יעבוד החבר בקיבוץ .אם יצטרך ללמוד בחופשתו ,יעשה זאת באישור של

מרכז ועדת הכוונה .חופשתו השנתית היא  12יום כמו של יתר חברי הקיבוץ.
.17

החבר אינו רשאי להאריך או לקצר את תקופת ההשתלמות או לשנות את מסלול

הלימודים ללא הסכמת הקיבוץ.
קוצרה או הוארכה תקופת ההשתלמות של החבר או שונה מסלולה בהסכמת הקיבוץ,
תבוא התקופה המקוצרת או המוארכת ,או שינוי המסלול ,במקום התקופה המקורית לכל
עניין הקשור בהוראות הסכם זה.

.18

ינוהל מעקב אחרי לימודיו של החבר הנשלח ללימודים ממושכים .המשתלם ידווח לפי

דרישה על התקדמותו בלימודים למוסד המטפל בהשתלמותו .בהתאם למעקב תחליט
האסיפה מידי שנה מחד על המשך לימודיו.

 .19הקיבוץ רשאי להחליט על הפסקת לימודיו של החבר ,בהסכמתו ,או כאשר יתהוו נסיבות
בהן עלול המשך היעדרו לפגוע פגיעה חמורה באינטרסים הלגיטימיים של הקיבוץ.
 .20שני הצדדים מוותרים לצורך הפעלת הסכם זה על הצורך במשלוח התראות נוטריוניות או
אחרות בכל אחד מסעיפי הסכם זה.
ועל כך באנו על החתום:

_____________
החבר

____________________
בשם הקיבוץ

חברתי/אורחות חיינו/הסכם לימודים גבוהים

