
 בס"ד
 
 

 התנהלות צעירים מסיום י"ב ועד המעבר לעצמאות כלכלית  -קדם מסלול צעירים 

 ביולי, הנכם שייכים לועדת צעירים. 1החל מתאריך  -שנת י"ג  

 

 סגירה ותשלום. לפנימקום הי"ג יבחר ע"י הצעיר/ה בכפוף למדיניות הקיבוץ ואישור הועדה  ●
 על בחירת מקום הי"ג, שם וטלפון המנהל האחראי במקום.  1.7צעירים עד יש לעדכן את מרכז ו.  -תלמידי י"ב  ●

 לשנה א'.  ₪ 16,000  -עדהיא –מדרשות, מכינות, ישיבות  -סכום שכר לימוד + החזרי הוצאות )נסיעות(  ●

ישירות  ולאיש לדאוג לדרישת תשלום ממקום הלימודים, להעבירו לאישור למרכז הועדה ) -תשלום למכינה ●
  חשבונות(.להנהלת 

 

 עבודה

 משאבי אנוש )גלילה(. מקום העבודה עפ"י צרכי המערכת תוך התחשבות ברצון האישי. -תאום מקום העבודה  

 ועד תאריך תחילת שנת הי"ג, חלה חובת עבודה למעט ימי חופש שיפורטו להלן:  20.6 -מ

(                                                                                 ימי ימים )כולל את ימי הנופש הכתתי 15יום בחודש +  ●
 כולל ארוחות.לא שעות  8.5הכנה מטעם מקום הי"ג ייחשבו כימי עבודה. יום עבודה= 

             שעות.                300מכינות חייבים לעבוד \הלומדים במדרשות)מא' אלול ועד ט' באב( -במשך שנת י"ג
 .)חופשות בין הזמנים, סוכות, פסח ובימי שישי )

 חלה חובת עבודה יומיים בסוכות, יומיים בפסח. –שנת יג' התנדבותית 

 חלה חובת עבודה למעט ימי חופש:  –ועד לתחילת התכנית הבאה )גיוס, ש"ל,(  מסיום שנת היג'

  1יום חופש  -בכל חודש מלא של עבודה  ●
 הגיוסימים לקראת  15 ●
 חלים חוקי העבודה של מדינת ישראל ונוהל עבודה בלביא. –בכל תקופת עבודה  ●
 ...-87יש לזכור להחתים כניסה ויציאה  –בכל יום עבודה  ●

 

  -לימוד תורני  בשנה ב' )עד מרץ(

 יש לקבל את אישור מרכז הועדה להמשך לימוד. 

  . ₪ 8,000 הועדה מממנת לימודים עד חודש מרץ בלבד, בעלות עד

 אישור היציאה לשנה ב' מותנה בסיום חובת עבודה בשנה א' ●

 שעות 85חובת עבודה   -בחופשת הקיץ מסיום הלימוד שנה א' ועד היציאה לשנה ב' )ר"ח אלול(  ●

 שעות.  130 –חובת עבודה מר"ח אלול ועד  מרץ  ●

 .1על כל חודש עבודה מלא = יום חופש –זכויות  ●

שכ"ל הינו ע"ח הצעיר, תקציבים והחזרי נסיעות ע"ח הועדה, וחובת  –ר לחודש מרץ צעיר המחליט להמשיך מעב
 שעות. 130 –עבודה 

 יציאה לעצמאות כלכלית לצעירי במסלול  ישיבות "הסדר" 
 

צעיר במסלול "ישיבת הסדר" יוכל לצאת לעצמאות כלכלית לאחר סיום השרות פעיל שלב א', ורק במקרה 
במידה ולא יצא לעצמאות כלכלית, המשך הלימוד בישיבה בשל"ת אחרון )תקופה וממשיך לימודיו בישיבה 

 חודשי שרות חובה( יהיה ע"ח הצעיר. 44-שתשלים ל
 שעות עבודה בשנה ותורנויות. 300-ב ויחויבתקציב אישי של "צעיר" והחזר נסיעות  לישיבה וממנה  יקבלהצעיר 

 

 

 

 



 תורנויות וגיוסים 

 לכל היותר. 2 –שבועות, גיוסים  4פעם ב  -שבת  תורנות –עד היציאה לי"ג 

 שבועות 6-פעם ב -תורנויות שבת  בשנת הי"ג:

 שבועות ומעלה. 3רק במידה והצעיר נמצא בקיבוץ  –גיוסים 

 

 )העוקב( בחודש 7 -הוועדה עד ללמרכז  להגיש –זיכויים 

כרטיסיות נסיעה בפועל,                                   י"ג הזיכויים הינם כנגד \מדרשה\הלוך ושוב למכינה - נסיעות
 )לא כרטיסיות צבירה/טעינה(

 מקומות ההתנדבות משלמים נסיעות ולכן במקרה כזה אין זכאות לקבל זיכוי מהקיבוץ.

 כלכלה

 במקומות בהם לא מספקים ארוחות )או כסף לארוחות( הקיבוץ ייתן באופן פרטני סכום מסוים כל חודש. 

 

  ביקורי הורים

 נסיעות בשנה שמכוונים למפגשי  הורים מטעם  מקום השרות.  2 -ועדת צעירים מממנת 

 

 תקציבים

 יש לוודא  כתובת מייל בהנה"ח ע"מ לקבל פירוט מידי חודש. –מקבלים תקציב אישי מלא  –ביולי  1החל מ 

 
 כללי

 
במסלול, חלה עליו חובת עבודה כמקובל בכל תקופות הביניים בהם הצעיר/ה לא נמצא בשלב מוגדר  .1

 בקיבוץ.   

 תורנויות וגיוסים על פי נהלי הקיבוץ . .2

בתקופת שירות החובה זכאי הצעיר למשכורת צבאית  כפי שיחליטו המוסדות בלביא ובאישור האסיפה.  .3
חייל אשר בתקופת שירות החובה נמצא בחל"ת )חופשה ללא תשלום( / דח"ש )דחיית שירות(, שאיננה 

 נחשבת כחלק מהשירות הצבאי, אינו זכאי לקבל משכורת צבאית מהקיבוץ. 

 הצעיר זכאי לקבלת תקציבים על פי שלב המסלול בו הוא נמצא, למעט בשלבי מסלול כפי שיצוין.  .4

 מילוי חובותיו המפורטות להלן:  -תנאי מוקדם לכניסה למסלול הצעירים  לעצמאות כלכלית  .5

 או תורנית, במסגרת י"ג או אחרי השירות הצבאי/ לאומי. שנת שרות תנועתית התנדבותית .1

 צבאי או  שירות לאומי במסגרת אגודת שירות לאומית  מאושרת . -שירות למדינה  שנתיים .2

 

 . במקרים חריגים ביחס לכל אחת מהסוגיות שהוזכרו, ניתן לפנות למרכז הוועדה

 לעזור לכם, בכל נושא  !   מעבר לזה הדלת של כל חברי הוועדה פתוחה להקשיב ולנסות

 

 בהצלחה רבה!

 ועדת צעירים
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