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 ח"תשע שבט ט"כ
 2018 פברואר 14

 1-25 –)נהלים( 
 

 נוהל השתלמות
 

 רקע .1
 

לקדם תהליכי , במטרה לעודד ולפתח ערוצי הכשרה והשתלמות, מעוניינת שער הנגב המועצה האזורית
כחלק מתפיסת פיתוח המשאב האנושי הן ברמה הפרטנית והן ברמה  של עובדי המועצה, וזאת התמקצעות
 , בכפוף למגבלות התקציב וצרכי הארגון המשתנים מעת לעת.המועצתית

 :, מבקשת המועצה להשיג את המטרות הבאות, כולן או חלקןבקידום השתלמויות עובדים
 .פיתוח המשאב האנושי 
 מועצהלצורך ביצוע תפקידו ב הקניית ידע הדרוש לעובד. 
 בעבודתו במועצה שיפור ביצועי העובד. 
 .הרחבת האופקים של העובד 
  של העובדשיפור תנאי השכר. 
 וחיזוק החיבור והמחויבות שלו לארגון. ,הגברת המוטיבציה של העובד 
 .שיפור התקשורת, חיזוק עבודת הצוות 

 
 מטרות הנוהל .2

 : כללי: יציאה להשתלמויות כרוכה בשימוש בשני משאבים מרכזיים
 .)השקעה כספית )תשלום עבור ההשתלמות 
 .)משאבי זמן של העובד )היעדרות מעבודה 

 , זאת באמצעות: מוריםמטרת נוהל זה הינה להגדיר את כללי ואופן השימוש בשני המשאבים הא
 כללי הזכאות פירוט. 
 המחייבים. והנהלים הכללים הסדרת 

 
 הגדרות –סוגי השתלמויות  .3

 ימים מרוכזים בנושאים ממוקדים )עד יום אחד(. – ימי עיון .א
 מפגשים ייעודיים לממלאי תפקידים )לרוב, בתדירות קבועה(. –כנסים  .ב
לימודי תעודה/הכשרה המתקיימים אצל גוף חיצוני, המוגדרים ע"י המועצה  – הכשרות מקצועיות .ג

למסלול הקידום של כחיוניים למילוי תפקידו של העובד, כמתחייב מדרישות המשרה, ובהתאם 
 .העובד

 בלבד. המועצה הכשרות הנערכות ע"י המועצה, המיועדות לעובדי – הדרכות .ד
שיפור הרמה המקצועית והשלמת מיומנויות, העברת עדכונים, מפגשים המיועדים ל –השתלמויות  .ה

 השלמת ידיעות העובדים והרחבתן.
 . מיוחד בלת גמול השתלמותעודיים לקיקורסים י – גמול מיוחד – לימודי גמול השתלמויות .ו
 של דוולתפקי העיסוק לתחום תורמים אשר ,קורסים המיועדים לפיתוח אישי – קורסי העשרה .ז

  .העובד
 ימודים לתעודתלימודים אקדמאים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה או ל – לימודים על תיכוניים .ח

 .העובד של דויולתפק העיסוק לתחום תורמים אשרטכנאי והנדסאי, 
מפגשים או כנסים להכנת עובדים לקראת פגישה, בין ברמה אישית ובין  – הכשרות לקראת פרישה .ט

 בקבוצות מאורגנות.
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 ועדת השתלמויות .4
 , גזבר / סגן גזבר., מנהלת משאבי אנוש)יו"ר הועדה( מנכ"ל: הרכב הועדה

 : אחת לרבעון ובהתאם לצורך.תדירות
הועדה, להכין סדר יום וחומרים ולהוביל את הטיפול בהחלטות באחריות מנהלת משאבי אנוש לכנס את 

 ובתוצרים.
 

 שיקולי ועדת השתלמויות
 תשקול, המועצה לצרכי והשתלמויות רשותיות הדרכות, להכשרות יציאה לאישור בקשות בבחינת .א

 :הבאים השיקולים את השתלמויות ועדת
 .הצורך בעצם היציאה להשתלמות 
  המועצה.סכום ההשתתפות הכספית של 
 .היקף היעדרות העובד מהעבודה 

 :הקריטריונים את בחשבון הועדה תביא עוד .ב
  .(.ומקרים חריגים המכרז מתנאי כחלק מחייבת הכשרה למעטשנתיים ) :סף תנאיותק העובד 
 .חיוניות ההשתלמות 
  .משך ההשתלמות 
 .המלצת המנהל 
 .בחינת המשוב השנתי לעובד 
 .היקף ההיעדרות מהעבודה 
  ההשתלמות.עלות 
 .יציאת העובד להשתלמויות קודמות 

, השתלמויות, מקצועית הכשרה: עבור בנושא החוקים מול אל מס בשווי הוועדה תתייחס לחיוב .ג
 .פרישה לקראת הכשרה, תיכוניים על לימודים, העשרה קורסי

 
 :העובד התחייבות .5

שתאושר לו יציאה להכשרה או להשתלמות, יידרש לחתום על כתב התחייבות )נספח ב'( בו  עובד
לעלות  יתחייב לתקופת עבודה מסוימת במועצה לאחר סיום ההכשרה/ההשתלמות, בהתאם

 :, כמפורט להלןהשתלמותההכשרה/ה
 

הסכום הכולל של שכר 
 הלימוד

התחייבות לעבודה 
 מועצהב

 שנה ₪ 5,000עד 
 שנתיים 5,001-9,000

 שלוש שנים 9,001-13,000
 ארבע שנים ומעלה 13,001

 
 העובד העתק התעודה למש"א.יעביר השתלמות, הכשרה/בתום כל 

 
 התנהלות מועצתית מחלקתית .6

 
  מנהלת משאבי אנוש תביא לאישור ועדת השתלמויות תכנית הדרכה מועצתית הכוללת:  הדרכות

והתמקצעות על פי אוכלוסיות. התכנית תתוקצב במסגרת תקציב מחייבות, הדרכות לצרכי פיתוח 
 מש"א. בתקצוב יש לקחת בחשבון גם לימודים על תיכוניים והכשרות לקראת פרישה.

  התכנית תועבר למנהלת  –כל מחלקה תשלב בתוכנית העבודה השנתית שלה תכנית השתלמויות
 מש"א לצרכי מעקב.

 שלה, כולל ימי עיון וכנסים. ההשתלמויות כל מחלקה תתקצב את תכנית 
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 ינוהלו ע"י המנכ"ל ויתוקצבו במסגרת התקציבים שבשליטתו. ,השתלמויות פרטניות במטה המועצה 
 על פי דין שווי מס בתשלום בפעילויות המאורגנות ע"י המועצה/המחלקות, העובדים יחויבו. 

 
 כללי הזכאותקבלת החלטות ו .7

 ממוקדים )עד יום אחד(.ימים מרוכזים בנושאים  - ימי עיון .א
 האישור בסמכות מנהל המחלקה.

 טופס ההרשמה יועבר חתום למנהלת מש"א לצורך מעקב ואישור תשלום.
 המחלקה תחויב בעלות.

 
 מפגשים ייעודיים לממלאי תפקידים )לרוב, בתדירות קבועה(. -כנסים  .ב

 האישור בסמכות מנכ"ל המועצה.
 תשלום, ולמנהלת מש"א לצורך מעקב. טופס ההרשמה יועבר למנכ"ל לצורך אישור

 המחלקה תחויב בעלות הכנס.
 

 ועצהע"י המ יםהמוגדרה המתקיימים אצל גוף חיצוני, הכשרלימודי תעודה/ – הכשרות מקצועיות .ג
של העובד, כמתחייב מדרישות המשרה, ובהתאם למסלול הקידום של  ולמילוי תפקיד יםכחיוני

 העובד.
 השתלמויות.האישור בסמכות ועדת 

, הכולל את כל הפרטים הרלוונטיים. מנהל )נספח א'( תעשה באמצעות טופסבקשה ליציאה להכשרה 
 המחלקה יעביר את המלצתו על גבי הטופס.

כתנאי ליציאה להכשרה מהעלות.  100% -השתתפות המועצה ב –במידה והבקשה תאושר ע"י הועדה 
להמשיך לעבוד במועצה  יתחייבת )נספח ב'(, בו לחתום על טופס התחייבו העובדהמקצועית יידרש 

בסעיף  כמפורט ,ההשתלמות ועלותה במהלך תקופה מסוימת לאחר השלמת ההכשרה, בהתאם למשך
 .להלן 5

 היחסי החלק את להחזיר ויידרש א"למש כך על יודיע, סיומו בטרם הקורס את הפסיק והעובד במידה
  .לו אושרה אשר הכספית ההשתתפות של

 
 הכשרות הנערכות ע"י המועצה, המיועדות לעובדים ברשות בלבד. - הדרכות .ד

 :הדרכות מחלקתיות (1
 מיועדות לעובדי מחלקה מסוימת. כמגמה, יש להכניס לתוכנית העבודה.

 בסמכות מנהל המחלקה. המימון מתוך תקציבי המחלקה.האישור 
 .)נספח ג'( ייעודייתבצע בתיאום ובידיעת מנהלת מש"א לצורך מעקב על גבי טופס 

 :הדרכות רשותיות (2
 בסמכות ועדת השתלמויות, כולל הגדרת המקור התקציבי.  –החלטה ואישור קיום ההדרכה 

הגדרת המשתתפים ורישומם תתבצע ע"י מנהלת מש"א בתיאום עם מנהלי המחלקות 
 הרלוונטיים.

 ככלל, ההדרכות הרשותיות הן הדרכות חובה לעובדים המיועדים אליהן.
 רכות במימון מלא של המועצה/מחלקה.ההד

 
שיפור הרמה המקצועית והשלמת מיומנויות, העברת עדכונים, השלמת ידיעות  - השתלמויות .ה

 העובדים והרחבתן.
 : בשכר השתלמות ימי (1

שעות עבודה  42.5אשר בסיס משרתם הינו  ,עובדים בדירוג המינהלי ועובדים בדירוג חינוך ונוער
שעות עבודה מצטברות לכל שנת עבודה, אם  42.5-ימי השתלמות בשכר או ל 5-שבועיות, זכאים ל

, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף )ללא אפשרות צבירה( ביוזמתם ועל חשבונם יצאו להשתלמות
 .לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות 26.84

 דה בהתאמה.עובדים המועסקים בחלקיות משרה, יהיו זכאים לחלק יחסי של ימי/שעות העבו
 .השתלמותעלות הב מועצהה של כספית השתתפות תהיה לא
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 .)נספח ד'( הבקשה תוגש על גבי טופס בהמלצת הממונה למנהלת מש"א
 :מועצהה לצרכי השתלמויות (2

. מנהל המחלקה יעביר את )נספח א'( העובד ימלא טופס, הכולל את כל הפרטים הרלוונטיים
 המלצתו על גבי הטופס למנהלת מש"א.

 אישור הבקשה בסמכות ועדת השתלמויות. 
 מתקציבי המחלקות / מטה המועצה )בהתאם לשיוך הארגוני(. –התקצוב 

 החלק את להחזיר ויידרש א"למש כך על יודיע, סיומו בטרם הקורס את הפסיק והעובד במידה
 . לו אושרה אשר הכספית ההשתתפות של היחסי

 
 .מיוחד השתלמות גמול לקבלת עודייםיי קורסים - מיוחד גמול - השתלמות גמול לימודי .ו

 לימודים פרטניים או מאורגנים.
 הקורסים מתקיימים במוסדות המאושרים ע"י מרכז השלטון המקומי.

 מיועד לעובדים אשר עומדים בקריטריונים.
 לא יותר מפעם בשנה.

 .הישיר אישור ועדת השתלמויות, בהמלצת המנהללטופס )נספח ה'( יועבר 
 לא תשתתף בעלות הלימודים. המועצה

ות כפי שפורסמו ע"י מרכז השלטון דים בקריטריונים לאוכלוסיות מזכיאושרו עובדים אשר עומ
 המקומי.

הערה: החלטת הועדה אינה מהווה אישור סופי, באחריות העובד לפעול לקבלת אישור הועדה של 
 .מרכז השלטון המקומי לאחר קבלת המלצת הועדה במועצה

 
, אשר תורמים לתחום העיסוק ולתפקודו של קורסים המיועדים לפיתוח אישי - העשרהקורסי  .ז

  העובד.
 ביוזמת העובד.והינם 

, שתידון )נספח א'( אם יש צורך במשאבי זמן ו/או כסף, תיערך פניה על גבי טופס בקשת השתלמות
 ע"י ועדת השתלמויות.

 שנים. 5ותק מינימאלי: 
 .ההשתלמות לארגוןיטריון מרכזי: תרומת קר

 
 היקף השתתפות ותק
 20%עד  שנים 5-7

 30%עד  שנים 8-10
 40%עד  שנים 10מעל 

 
 .ככלל ימי ההיעדרות הינם ע"ח העובד 
  3,000בכל מקרה, השתתפות המועצה לא תעלה על ₪. 
 .החזר המועצה יתבצע כנגד הצגת קבלות על תשלום בפועל 
  בגין השתתפות בעלויות: שנה.לעבודה ברשות )נספח ב'( התחייבות 
 .בתום הקורס יועבר העתק תעודת השתתפות ע"י העובד למש"א 
  במידה והעובד הפסיק את הקורס בטרם סיומו, יודיע על כך למש"א ויידרש להחזיר את החלק

 היחסי של ההשתתפות הכספית אשר אושרה לו.
 
 תעודתלהשכלה גבוהה או ללימודים אקדמאים במוסדות מוכרים  - לימודים על תיכוניים 

 .והינם ביוזמתו של העובד אשר תורמים לתחום העיסוק ולתפקודו של העובדטכנאי והנדסאי, 
 :הרכב ועדה

עבור בקשות של מנכ"ל, גזבר, מבקר, מנהל מח'  –ראש הרשות, מנכ"ל, מנהלת מש"א, גזבר 
 )המבקש לא יהיה חבר ועדה(. חינוך ומהנדס.

)המבקש לא יהיה חבר  עבור בקשות של שאר העובדים. –מנהל, מנכ"ל, גזבר, מנהלת מש"א 
 ועדה(
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, שתידון )נספח א'( אם יש צורך במשאבי זמן ו/או כסף, תיערך פניה על גבי טופס בקשת השתלמות
 ע"י ועדת השתלמויות.

 
 דרישות סף:

  שנים. 4ותק מינימאלי של 
  שנים לפחות. 6אופק שירות של 
 100%קף משרה הי. 
 מה"טלימודים במוסד מוכר ע"י המל"ג/. 
 .משוב שנתי חיובי 
 .תחומים הרלוונטיים לעיסוקו של העובד 
 

 תקרת השתתפות המועצה )במשך כלל הלימודים(:
 

 היקף השתתפות כולל ותק
 ₪ 1,500עד  שנים 4-6
 ₪ 2,500עד  שנים 7-8

 ₪ 4,000עד  שנים 8מעל 
 

  לעבודת העובד תילקח כשיקול בהיקף ההשתתפות.תרומת הלימודים מידת 
 .השתתפות בסעיף זה בהתאם למקורות התקציב של המועצה 
 .השתתפות המועצה מחויבת במס 
 .החזר המועצה לשכ"ל כנגד הצגת קבלות על תשלום בפועל 
 שנהלפחות לעבודה ברשות בגין השתתפות בעלויות:  )נספח ב'( התחייבות 
 .בתום הלימודים יועבר העתק תעודת הזכאות ע"י העובד למש"א 
  במידה והעובד הפסיק את הלימודים בטרם סיומם, יודיע על כך למש"א ויידרש להחזיר את החלק

 היחסי של ההשתתפות הכספית אשר אושרה לו.
 

 ימי/שעות עבודה:
  .)בסמכות הועדה לאשר עד יום בשבוע )כולל עבור מבחנים 
 החופשה  יהיו על חשבון ימי  ים והמבחנים אשר אינם ע"ח המסגרת המאושרתימי הלימוד

 העובד. העומדים לזכות השנתית
 השתלמויות, הכשרות מקצועיות וקורסי העשרה.לא ניתן לאשר לימודים לתואר אקדמי במקביל ל

 
ובין מפגשים או כנסים להכנת עובדים לקראת פגישה, בין ברמה אישית  - הכשרות לקראת פרישה .ח

 בקבוצות מאורגנות.
ישה במהלך תקופה של שנתיים לפני מועד רות להשתתף בפעילות הכנה לקראת פרלעובד תהיה אפש

 פרישתו.
 סוגי הכשרות:

 פעילות מרוכזת המאורגנת ע"י המועצה. (1
השתתפות פרטנית בפעילות "חיצונית" המאושרת ע"י משאבי אנוש, בין אם ביוזמת המועצה ובין  (2

 ובד.אם ביוזמת הע
 טופס )נספח ו'( יועבר למנהלת מש"א בהמלצת המנהל וועד העובדים.
 גורם מאשר: מנכ"ל המועצה, על בסיס המלצת מנהלת משאבי אנוש.

 .₪ 1,500סכום השתתפות הרשות עד 
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 טופס בקשה להשתלמות –נספח א' 

 
 בקשת העובד:

 מחלקה מס' זהות שם פרטי שם משפחה

    

 

 בעיגול(: )סמן אבקש לצאת ל

 הכשרה מקצועית, השתלמות לצרכי הרשות, קורס העשרה, לימודים על תיכוניים

: נושא ההשתלמות

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 :תרומת ההשתלמות לעבודתי

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 _____המוסד בו מתקיימת ההשתלמות: ________________________________________

 תאריך תחילה: _________________תאריך סיום:_________________

 ימים: _______________ שעות: _______________ 

 עלות )כולל מע"מ(: ______________ סכום השתתפות מבוקשת )כולל מע"מ(: ______________

 יש לצרף מסמכים המעידים על פרטי ההשתלמות, הרשמה, עלויות. 
 חתימת העובד/ת תאריך

  

 

 המלצת המנהל

)נא להתייחס בהמלצה לצורך בהשתלמות, הכרה בימי עבודה, תרומת ההשתלמות לעובד ולמועצה, תפקודו  המלצה
 הכללי של העובד וכד'(: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 מקור תקציב )יש למלא לבקשה להשתלמות לצרכי הרשות(

 

 :     כן/לאקיים מקור תקציב מחלקתי

 

 סכום השתתפות: ________________

 חתימת מנהל/ת שם מנהל/ת תאריך
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 החלטת ועדת השתלמויות

 

 ועדת השתלמות מיום ______________ אשר דנה בבקשת העובד/ת _________________________בישיבת 

 הוחלט:

 _______________________________________________________ :)לא לאשר את הבקשה )פירוט 

 :לאשר את הבקשה עפ"י הפירוט הבא 

 __________ מהעלות הכוללת.%המהווים  ₪השתתפות בשכר לימוד: __________________ 

 מקור תקציבי: מחלקה  /  מטה  /  מועצה.

 אישור היעדרות מהעבודה _________________ שעות בשבוע לצורך הלימודים.

 העובד/ת מתחייב/ת להמשיך בעבודה במועצה למשך ____________ שנים מתום תקופת הלימודים.

 

 חתימת יו"ר הועדה שם יו"ר הועדה תאריך
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 העובד/ת התחייבותנספח ב': 

 )יועבר בהמשך(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 משאבי אנוש

 שיקמיםאיבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות 

 

 

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב   

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :hr@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-77-9802220 :פקס|    Tel: -972-77-9802609טל': 

 

 הדרכה מחלקתית –טופס דיווח  –' גנספח 
 

 מנהלת משאבי אנוש :אל

 

 

 ________ הודעה על קיום הדרכה לעובדי מחלקת: ______________________מספר משתתפים:

: נושא ההדרכה

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 _________________  תאריך ההדרכה: 

 : _________________מעביר ההדרכה

 _______________ עלות )כולל מע"מ(:

 :ההדרכה לעובדי המחלקה תרומת

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

נית הנני מאשר כי קיים מקור תקציבי לקיום ההדרכה מתקציבי המחלקה וכי ההדרכה הינה חלק מתוכ
 העבודה השנתית.

 

 חתימת המנהל שם המנהל תאריך
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 טופס בקשה ליום השתלמות בשכר –' דנספח 

 
 בקשת העובד:

 מחלקה מס' זהות שם פרטי שם משפחה

    

 

 : ___________________ , המוסד בו מתקיימת ההשתלמות:_____________________נושא ההשתלמות

 :____________________________________________________________לעבודתיתרומת ההשתלמות 

 ימי השתלמות. ________  השנה השתתפתי ב : ______________________,תאריך ההשתלמות

 יש לצרף מסמכים המעידים על פרטי ההשתלמות והרשמה. 
 חתימת העובד/ת תאריך

  

 

 המלצת המנהל

 )נא להתייחס בהמלצה לתרומה המקצועית של ההשתלמות לעובד/ת(:  המלצה

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 פוגעת בצרכי העבודה. יציאת העובד/ת במועד המבוקש איננה 

 .יציאת העובד/ת במועד המבוקש פוגעת בצרכי העבודה, הנני ממליץ לדחות את ההשתלמות למועד אחר 

 חתימת מנהל/ת שם מנהל/ת תאריך

   

 

 אישור מנהלת מש"א

 

 היקף משרה: _____________  זכאות ימי השתלמות בשכר: ________ 

 ______ימי השתלמות בשכר.העובד/ת ניצל/ה בשנת העבודה 

 : בהתאם להמלצת המנהל

 .הבקשה במועד המבוקש מאושרת. בתום ההשתלמות יש להעביר למשאבי אנוש תעודת השתתפות 

 .הבקשה איננה מאושרת, ההשתלמות איננה תואמת להגדרה 

 .הבקשה במועד המבוקש איננה מאושרת, יש להעביר בקשה למועד חדש 

 וא זכותו לימי השתלמות בשכר וע"כ הבקשה איננה מאושרת.העובד/ת ניצל/ה השנה את מל 
 חתימת מנהלת מש"א שם מנהלת מש"א תאריך
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 טופס בקשה ללימודי גמול השתלמות מיוחד –' הנספח 

 
 בקשת העובד:

 מחלקה מס' זהות שם פרטי שם משפחה

    

 

: נושא ההשתלמות

__________________________________________________________________________________ 

 :תרומת ההשתלמות לעבודתי

__________________________________________________________________________________ 

 ______המוסד בו מתקיימת ההשתלמות: _______________________________________

 תאריך תחילה: _________________תאריך סיום:_________________

 ימים: _______________ שעות: _______________ 

 .יש לצרף מסמכים המעידים על פרטי ההשתלמות 
 חתימת העובד/ת תאריך

  

 

 המלצת מנהל/ת

 ממליץ / לא ממליץ

 ____________________________________________________________________________פירוט: 

 חתימת מנהל/ת שם מנהל/ת תאריך

   

 

 לימודי גמול השתלמות מיוחד –החלטת ועדת השתלמויות 

 

 בישיבת ועדת השתלמות מיום ______________ אשר דנה בבקשת העובד/ת _________________________

 ללימודי גמול השתלמות.

 הוחלט:

 _______________________________________________________ :)לא לאשר את הבקשה )פירוט 

 לאשר את הבקשה 

 חתימת יו"ר הועדה שם יו"ר הועדה תאריך
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 טופס בקשה להכשרה פרטנית לקראת פרישה –' ונספח 

 
 בקשת העובד:

 מחלקה מס' זהות שם פרטי שם משפחה

    

 

 הנני מבקש/ת את השתתפות המועצה בהכשרה לקראת פרישה.

 : ______________________תאריך ההכשרה: ___________________ המוסד בו מתקיימת ההכשרה

 יש לצרף מסמכים המעידים על פרטי ההכשרה, הרשמה ועלויות. 
 חתימת העובד/ת תאריך

  

 

 המלצת המנהל

 :המלצה

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 חתימת מנהל/ת שם מנהל/ת תאריך

   

 

 אישור

 

 ___________________ מועד פרישה צפוי: : __________________תאריך לידת העובד/ת

 : ___________________ המלצת מנהלת מש"א

 (₪ 1,500: ___________________ )תקרת השתתפות: סכום השתתפות

 : __________________ אישור מנכ"ל המועצה

 : ________________תאריך אישור

  לא תאושר השתתפות פרטנית –במידה והעובד/ת השתתף/ה בהכשרה מרוכזת ע"י המועצה 

 

 
 


