וועדת

השכלה

תקנון לימודי המשך
לימודים לתואר שני ושלישי ולימודים שניים להלן "לימודים"
עודכן במזכירות באפריל 1122

.2

רוח התקנון

 .2.2השכלה גבוהה ותארים מתקדמים הינם חלק בלתי נפרד מדרישות שוק
העבודה .הן לימודים לצורך התקדמות מקצועית והן לימודים לצורך הסבה
מקצועית .לימודים אי לו הם כלי ליצירת יתרון בשוק העבודה .אנו כחברה רואים
חשיבות לתמוך בלימודים אלו ולעודדם ובתנאי שתרומתם לחברה הקיבוצית
גבוהה ומוכחת.
 .2.1הוועדה רואה בלימודים מנוף לקידום הפרנסה.
 .2.1יציאה ללימודים תהיה מותנית ביכולת המשק.
 .2.1הלימודים אינם זכות מובנת מאליה ונשקלים בכל מקרה ,לגופו של עניין.
.1

תנאי יציאה ל"לימודים"

 .1.2החבר עומד בכל התחייבויותיו בקיבוץ ,עבודה וכספים ,ואינו נמצא בסכסוך עם
רשויות הקיבוץ בנושאים אלה.
 .1.1החבר השלים את כל החובות האקדמיים של הלימודים הראשונים במלואם
וקיבל תעודה המעידה על כך.
 .1.1חלפו לפחות שלוש שנים מתום הלימודים הראשונים אם הלימודים הראשונים
היו לתואר אקדמי .אם הלימודים הראשונים לא היו לתואר אקדמי ,ניתן לצאת
ללימודים שניים כעבור שנתיים .במקרים מיוחדים תישמר לוועדת ההשכלה
האפשרות לצמצם את תקופת ההמתנה.
 .1.1החבר אינו נמצא בחוב כרוני או חריג (כהגדרתו בהחלטות הקיבוץ) בתקציבו
האישי.
 .1.2החבר עובד במקום עבודה מסודר ומפרנס את משפחתו ,עפ"י הגדרת תקנון
עבודה שבתוקף.

וועדת

השכלה

 .1.2חבר המעוניין לצאת ללימודים ומבקש השתתפות הקיבוץ במימון הלימודים
יידרש להי בחן מבחני התאמה כדוגמת "פילת" ולקבל חוות דעת חיובית אודות
התאמתו ללימודים המבוקשים במקרים הבאים :החבר לא עסק במקצוע
הלימודים הראשוניים או שבוועדה קיימים חילוקי דעות מהותיים לגבי בקשת
החבר.
 .1.2הוועדה השתכנעה שביכולתו של החבר להשתלב במקום עבודה מפרנס בתחום
המבוקש.
 .1.2יציאת בני זוג ללימודים במקביל היא מקרה מיוחד ותדון בועדה לגופו של עניין.
 .1.2החבר חתם על ההסכם המקובל טרם יציאתו ללימודים.

.1

שנות הלימוד ורציפות הלימודים

.1.2

מספר שנות הלימודים לתואר שני ולימודים שניים ,לא יעלה על  1שנים.

.1.1

לימודי תואר שלישי ייבחנו לגופו של עניין.

.1.1

לימודי רפואה י יחשבו כלימודים לתואר ראשון ,שני ושלישי ברציפות ויהיו בתנאי
לימוד לתואר ראשון רגיל .תקופת ההתמחות לא תיחשב ללימודים.

.1
.1.2

שכר הלימוד ,תקציב הלימודים ,הגורמים הממנים ,מעקב ובקרה
תקציב לימודי תואר שני ושלישי ולימודי המשך ייכללו במסגרת תקציב ועדת
השכלה.

.1.1

השתתפות הקיבוץ במימון סל הלימודים תהיה בגובה שכר לימוד באוניברסיטת
חיפה וכן הוצאות נלוות (תחבורה ,צרכי לימוד וכיו"ב) .יש לעשות כל מאמץ
להשיג מלגות והשתתפות גורם מממן נוסף.

 .1.1מלגות שהחבר קיבל ומימון חיצוני ייכללו בסל הניתן על ידי הקיבוץ.
 .1.1השתתפות החבר במימון הלימודים תהיה ע"י קיזוז מרכיב החוגים ושעות הפנאי
מתקציבו האישי ,למעט לימודים שעלותם הכוללת פחותה מ.₪ 2,111-

וועדת

השכלה

 .1.2בסיום כל שנת לימוד י יערך סיכום שנתי של כרטיס הלומד ועמידתו בחובותיו
לקיבוץ כגון ימי עבודה ,חוב בתקציבו האישי ,הכנסת משכורת (עובדי חוץ).
בהתאם לסיכום יאושר המשך הלימודים ע"י ועדת ההשכלה.
.2
.2.2

החזר מימון הלימודים במקרה של עזיבת הקיבוץ
במקרה של עזיבת הקיבוץ לפני תום שנות העבודה בגין הלימודים ישלם החבר
את החלק היחסי שנותר מעלות הלימודים שנרשמה בכרטיסו האישי.

.2.1

החישוב יעשה עפ"י המפתח הבא:
 .2.1.2על כל שנת לימודי המשך במתכונת של עד יומיים לימודים בשבוע ,יחזיר
החבר שנת עבודה אחת.
 .2.1.1על כל שנת לימודי המשך במתכונת של שלושה ימים ויותר ,יחזיר החבר
שנתיים עבודה אחרי הלימודים או שלוש שנות עבודה לפני הלימודים.
 .2.1.1חבר שעבד עבודה מלאה במהלך הלימודים ,ייחשבו שנים אלו לצורך
החזר מימון הלימודים.
 .2.1.1שנות עבודה לפני לימודי המשך יילקחו בחשבון להחזר הלימודים רק
אחרי תום ההתחשבנות על הלימודים הראשונים.

.2.1

למען הסר ספק ההחזר של החבר לקיבוץ יהיה רק בעבור כסף שהקיבוץ הוציא
עבור הלימודים וההוצאות הנלוות.

.2

עבודה וחופשה

 .2.2זכותו וחובתו של החבר הלומד לגבי חופשה שנתית ותורנויות הן כפי שנקבע
לגבי כלל החברים בקיבוץ בהתאם לתקנון העבודה.
 .2.1לפי תקנון העבודה ,החבר הלומד לימודים מלאים יעבוד בקיבוץ בימים הפנויים
מלימודים ולא פחות מ 21-ימי עבודה כולל מילואים,
 .2.1חבר הלומד לימודים חלקיים יעבוד בקיבוץ את יתרת הימים שבהם אינו לומד,
כולל בחופשת סמסטר החורף ובחופשת הקיץ.

וועדת

השכלה

 .2.1לצרכי עבודות ובחינות עומדים לרשות החבר ימי החופשה כפי שנקבעו בתקנון
העבודה שבתוקף.
 .2.2ימים שבהם מתקיימות בחינות בחופשת סמסטר החורף ובחופשת הקיץ ייחשבו
כימי לימודים.
 .2.2לפני תחילת הלימודים יקבל החבר הלומד עד שלושה ימים לסידורים טכניים
הנוגעים ללימודיו כגון הסדרי רישום וכיו"ב.
.2

לימודי המשך נוספים – מקרים מיוחדים

 .2.2במקרים מיוחדים תי תכן אפשרות לצאת ללימודי המשך נוספים במקצועות
ותחומי עיסוק ,שיוכרו לשם כך ע"י הועדה.
 .2.1לימודי המשך נוספים ה ם לימודים המעניקים בסופם תעודה מקצועית או תואר
מוכר ע"י רשות ציבורית או ממשלתית מוכרת (כדוגמת משרד התמ"ת ,משרד
החינוך וכיו"ב).
 .2.1מטרת הלימודים היא שדרוג מקצועי והגדלת יכולת ההתפרנסות בתחום העיסוק
המקצועי של החבר.
 .2.1מסגרת הזמן ללימודי המשך נוספים תהיה עד שלוש שנים.
 .2.2לימודי המשך נוספים יהיו במקביל לעבודה בשלושת-רבעי משרה לפחות.
 .2.2יציאה ללימודי המשך נוספים תהיה חמש שנים לפחות אחרי השלמת לימודי
ההמשך הקודמים.
 .2.2יציאה ללימודי המשך נוספים תהיה אפשרית עד גיל הפנסיה.
 .2.2הלימודים אינם זכות מובנת מאליה וישקלו בכל מקרה ,לגופו של עניין.
 .2.2תנאי היציאה ללימודים ,תנאי הלימודים וכל נושא אחר יהיו בהתאם לתקנון זה.
 .2.21יציאה ללימודים מסוג זה מותנית בהמלצה ואישור של הענף האחראי.

