בס"ד

תקנון לקליטת יוצאי נח"ל
חלק א':
תקנון לקבלת חבר גרעין נח"ל או חיילים בודדים לחברות בקיבוץ לביא.
הקדמה:
קיבוץ לביא יקרא להלן בתקנון "הקיבוץ" .הנוהל המובא כאן יחול גם על חיילים בודדים ,שלא
שייכים לגרעין מאיזו סיבה שהיא .כל הסעיפים להלן מכוונים גם אליהם.
.1

כל אדם כמוגדר לעיל ,המעוניין להתקבל כחבר הקבוצה רשאי להגיש בקשת מועמדות

לאחר שהיה בקבוצה במסגרת של"ת של לפחות שלושה חודשים.
.2

 9חודשים אחרי שגמר את שרותו הצבאי יכול מזכיר הפנים לפנות אל המועמד הנ"ל,

לבקשו לעמוד לדיון חברות וזכותו של המועמד גם לבקש דיון כזה.

חלק ב':
השתלמות ממושכת או חינוך המשך לחברי גרעין נח"ל או חיילים בודדים כמוגדר בחלק א'
לאחר השרות הצבאי.
.1

לאחר התקבלותו כחבר זכותו לבקש השתלמות ממושכת או חינוך המשך וממומן

במוסדות כגון ישיבה ,אוניברסיטה וכדו'.
 .2את נושא הלימודים רצוי לכוון לתועלת הקיבוץ.
 .3את מועד הלימודים יש לקבוע בתיאום עם מוסדות במשק.
 .4במקרה של מספר בקשות באותה שנה ,המוסדות יקבעו כמה חברים אפשר יהיה לשחרר
באותה שנה לצרכי לימוד) .כגון ועדה המורכבת ממזכיר פנים +נציגי ועדת קליטה
והכוונה וועדת משק(.
.5

במקרה וחבר )כמוגדר בהצעה חלק א'( יידרש ע"י התנועה לפעולות ציבוריות ועדיין אינו
חבר הקיבוץ ופעולתו תואמת את רצון הקיבוץ ,יוכל לנצל אותו זמן ללימודים בהסכמת

הקיבוץ.

.6

אם יבקש אותו חבר כנ"ל מימון לימודים והוצאות ע"י הקיבוץ ,עליו להתקבל ראשית

כמועמד .את הכסף יוכל לקבל בהלוואה לפי הסכם בכתב )יתכן גם ערבות(.
.7

תנאי יסודי של הקיבוץ למימון הוצאות השתלמות או לימודים של החבר הוא ,כי בתקופת
ההשתלמות ימשיך החבר בחברותו או במועמדותו בקיבוץ ,יישמע להחלטות הקבוצה

ומוסדותיה .בימי חופשות על החבר לחזור לעבודה במשק.
נפסקה חברותו או מועמדותו של החבר בקבוצה ,מכל סיבה שהיא ,תתבטל חובתו של
הקיבוץ להמשיך לממן את השתלמותו של החבר.
 .8החבר מתחייב לחזור לקיבוץ ולעבוד בו בתום תקופת השתלמותו ,במקצוע בו השתלם או
בכל ענף אחר ,עפ"י החלטת המוסדות המוסכמים בקיבוץ.
 .9בהסכם בין הקיבוץ והמשתלם תודגש חובתו של המשתלם להחזיר דמי הלימוד וההוצאות
אם הוא מפסיק את חברותו או מועמדותו במשך הלימודים ותקופת השתלמותו.
 .10אישור לימודים ממושכים יבוא לדיון מחודש מדי שנה תוך מעקב.
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