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 ' אדר א תשע"טו 
 2019פברואר  11 
 1-25 –נהלים  

 נוהל: החזר הוצאות

 )הכתוב מתייחס לשני המינים(

  רקע:

עובדי המועצה נדרשים מעת לעת לבצע משימות ונסיעות במסגרת תפקידם אשר אינן 

 . במקום עבודתם הרגיל 

 מטרת הנוהל:

 לקבלת החזר הוצאות במסגרת תפקיד.הגדרת כללים 

 נוהל:

 החזר הוצאות כלכלה: .1

עובד בדירוג ודרגה זכאי לתשלום הוצאות כלכלה עבור ארוחת צהריים אם  1.1

תפקידו אל מקום שאינו בשטח השיפוט של המועצה ושהוא הוא יוצא לרגל 

 ק"מ מגבולות שטח השיפוט של המועצה. 10-מרוחק יותר מ

הזכאות מותנית בכך שהעובד נאלץ לשהות מחוץ למקום עבודתו הרגיל יותר  1.2

 .14:00-ל 12:30מארבע שעות ובכלל השעות שבין 

הל עומדת על תקרת ההשתתפות לארוחת הצהריים נכון למועד פרסום הנו 1.3

55.70 ₪. 

עובד הנמצא לרגל תפקידו מחוץ למקום עבודתו באירועים, השתלמויות וכו',  1.4

 אינו זכאי להחזר הוצאות כלכלה. –הכוללים כלכלה 

 ההחזר יינתן בכפוף לאישור מנהל המחלקה. 1.5

 עובד בחוזה אישי אינו זכאי להחזר הוצאות כלכלה. 1.6

 בנספח א'. עובד הזכאי להחזר יגיש טופס בקשה כמפורט 1.7

 נסיעות בתפקיד: .2

עובד הנדרש לבצע נסיעות הדרושות למילוי תפקידו יהיה זכאי להחזר עבור  2.1

 הנסיעות.

 ההחזר יינתן בכפוף לאישור מנהל המחלקה. 2.2

ההחזר יינתן כנגד הצגת כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית ועל פי תעריך  2.3

ההחזר יבוצע על חופשי יומי. לחילופין, במידה והנסיעה בוצעה ברכב פרטי, 

 לק"מ. ₪ 0.68פי תעריף של 
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 עובד הזכאי להחזר יגיש טופס בקשה כמפורט בנספח א'. 2.4

 אין זכאות לעובד הזכאי לרמת ניידות בגין תפקידו. 2.5

 :חניה בתפקיד .3

החזר הוצאות חניה יינתן כנגד הצגת אישור תשלום לחנייה ובמסגרת נסיעה  3.1

 .בתפקיד בלבד

 מנהל המחלקה.ההחזר יינתן בכפוף לאישור  3.2

 עובד הזכאי להחזר יגיש טופס בקשה כמפורט בנספח א'. 3.3

 אין זכאות לעובד הזכאי לרמת ניידות בגין תפקידו. 3.4

 החזר הוצאות שהייה בחו"ל בתפקיד: .4

החזר הוצאות שהייה בחו"ל )כלכלה ולינה( בעקבות נסיעה בתפקיד יהיה  4.1

בהתאם להוראות המתפרסמות מעת לעת ע"י הועדה הבין משרדית לשכר 

 ותנאי שכר בחוץ לארץ שבמשרד האוצר. 

 2v.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0https://mof.go.מצ"ב קישור לאתר 

מעלות חבילת הסלולר חו"ל או  1/3הוצאות תקשורת יוכרו בגובה של עד  4.2

 על פי הנמוך מבניהם. ₪ 115

. הטופס ייחתם ע"י עובד הזכאי להחזר יגיש טופס בקשה כמפורט בנספח ב' 4.3

 .ישוםמנהל ורו"ח המועצה ויועבר ע"י העובד לאישור מנכ"ל ולמדור שכר לי

 

 תוקף הנוהל:

    מידי.

 הכינו: קרן רוזן ואלעד שניר 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adasa@sng.org.il
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0


 

 לשכת מנכ"ל המועצה
 

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

 

 

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  

 
   78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :l adasa@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :פקס|    Tel:6806205-8-972טל': 

  בקשה להחזר הוצאותטופס  -נספח א' 

 

  מחלקה:__________________ת.ז: __________________ שם העובד: _________________

 תאריך:_________________  כן / לאהנני זכאי לרמת ניידות )מחק את מיותר(: 

תאריך 
 ההוצאה

אפיון 
ההוצאה 
)נסיעה, 

חניה, 
ארוחת 
 (צהריים

שעת  יעד הנסיעה מטרת הנסיעה
 יציאה

שעת 
 חזרה

סה"כ 
 ק"מ

 סכום

        

        

        

        

        

 

 סה"כ החזר מבוקש

 

 _______
₪ 

 

 דגשים:

 יש לצרף קבלות עפ"י פירוט ההוצאות. .1

 .יתלאחר חתימת מנכ"להטופס יועבר למדור שכר ע"י העובד  .2

 
 

_______________________ ______________________ _____________________ 
 אישור מנכ"לית   חתימת מנהל מחלקה     חתימת העובד         
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 תאריך הגשה:_________________

 חו"ל בתפקיד –טופס בקשה להחזר הוצאות  -נספח ב' 

 

  ת.ז: __________________מחלקה:__________________ _________________שם העובד: 

 יעד הנסיעה: ______________________ תאריכי הנסיעה: ___________________

 מטרת הנסיעה: ____________________

תאריך 
 ההוצאה

אפיון 
ההוצאה 

כלכה, לינה )
 (סלולר

סכום  פירוט
 מבוקש

 סכום
 מאושר

     

     

     

     

     

 

 יש לצרף קבלות עפ"י פירוט ההוצאות.

 

 

_______________________ ______________________ _______________________ 
 מנה"ח ראשיאישור          חתימת מנהל מחלקה     חתימת העובד         

 
 

 

______________________ 
 אישור מנכ"ל 
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