בס"ד

תקנון תורנויות
מטרת התקנון היא קביעת מדיניות ושרטוט גבולות בנושא תורנויות :מתייחס לתורנויות שבתות
וחגים ,תורנויות במועדים מיוחדים ,תורנויות בחתונות ותורנויות בליל הסדר .לתקנון זה יצורף
נספח טכני שיעסוק בפירוט המדיניות ויקבע את אופן ביצועה .שינוי הנספח מחייב אישור הנהלה
חברתית ,ועפ"י שיקול דעתה האם לבקש אישור באסיפה.
חזון:
קיבוץ לביא כקיבוץ דתי-שיתופי ,מקבל על עצמו את עול ביצוע התורנויות ע"מ לאפשר קיום
חברתי במזעור הוצאות כלכליות.
ערכי יסוד:
 .1התבססות על עבודה עצמית.
 .2שותפות במאמץ וחלוקת נטל הוגנת.
מטרת על:
הפעלת מערכות חיוניות בשבתות ובמועדים נוספים בהם לא פועלת מערכת העבודה הרגילה.
שיטה:
סדרן מרכזי אחראי על פיזור הציבור לביצוע המטלות השונות כפי שיוגדרו ,בתדירות כפי שתוגדר.
הגדרת המערכות והפעילויות:
 .1תורנויות ,במועדים כפי שפורטו במטרת התקנון ,יבוצעו רק כפעילויות הכרחיות במערכות
שיוגדרו כחיוניות לקיומנו החברתי או הכלכלי ,כקיבוץ שיתופי דתי.
 .2ייקבעו ויפורטו בנספח ,מכסות ומפתחות קבועים לביצוע התורנויות השונות.
הגדרות תפקיד :הגוף האחראי על תורנויות -רשם תורנויות.
.1

יתקיים גוף אשר מתפקידיו:
א .להביא לאישור האסיפה שינויים במדיניות ולרענן נהלים בנושא התורנויות.
ב .להוות גוף מפקח ,בורר ומתאם בנושא התורנויות.

.2

ימונה בעל תפקיד שאחראי על שיבוץ התורנויות השונות.

חובת התורנות:
.1

חברים ,מועמדים ,אורחים לקליטה ובני הקיבוץ מכתה ה' ומעלה ,ישובצו לתורנויות.

.2

לאחר גיל  65התורנות היא זכות ואינה חובה.

.3

אופן שיבוצן של האוכלוסיות השונות (ילדים ,תיכון ,י"ג ,חיילים ,סטודנטים) במועדים
השונים יפורט בנספח.

.4

תיקבע ותוגדר בנספח תדירות ביצוע שתתמוך במטרת העל ותתבסס על ערכי היסוד.

.5

הגוף האחראי על התורנויות רשאי לרווח תדירות זו ,מחמת גיל או אופי התורנות.

.6

קיימים מצבים אישיים ,בריאותיים או תעסוקתיים אשר פוטרים את החבר מביצוע תורנות.
מצבים אלו יפורטו בנספח ,ויהיו באחריות הגוף האחראי על התורנויות.

.7

באחריות החבר.ה הנכנס לתקופת פטור להודיע לרשם התורנויות זמן מספיק מראש  -חובתו
של הרשם להתייחס להודעה זו – אם נאמרה לפחות שבועיים מראש.

.8

רשם תורנויות סוברני להחליט על שיבוצו של תורן ,כולל ניוד מפעם לפעם .השיבוצים ייעשו
תוך שאיפה לשמור על רמת קביעות גבוהה ככל האפשר .ובכל מקרה של שינוי יש להודיע
מראש לחבר.

.9

חובת רשם התורנויות לפרסם את הרשימות באתרים ובזמנים שיספקו לחברים את היכולת
לדעת ואת הזמן המספק להתכונן לתורם.

 .10על מנת לתת בידי הגוף האחראי על התורנויות כלים שיניעו את החברים לבצע תורנויות פחות
מבוקשות ניתן לנקוט במדיניות של עידוד.
 .11חובתם של הרשומים להופיע לתורנות אליה היו רשומים ,או לכל הפחות ,לדאוג למחליף.
 .12ניתן לנקוט במדיניות של תגמול שלילי כנגד אי הופעה לתורנות בלא תיאום מוקדם.
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