נוהל השתתפות בהוצאות לימוד לעובדי צה"ל
זכאות/תחולה:
 עובד צה"ל שהשלים  1/2שנת עבודה במועד תום הקורס.
 עובד צה"ל המשלם דמי חבר  0.95%להסתדרות.
קורסים מזכים:
 קורסים לגמול השתלמות.
 קורסים בעלי זיקה למקצוע ולעיסוק.
 קורסים להשלמת השכלה.
 ימי עיון/כנסים מקצועיים התורמים להרחבה והעשרת הידע המקצועי והטכנולוגי של העובד.
 לימודים אקדמאיים.
 קורסי העשרה.
סך ההשתתפות:
 קורסים/השתלמויות  -גובה ההשתתפות לא יעלה על  50%מגובה שכר הלימוד ולא יותר מ₪ 2,000-
בשנה.
 לימודים אקדמאיים  -גובה ההשתתפות לא יעלה על  50%מגובה שכר הלימוד ולא יותר מ₪ 3,000 -
בשנה.
 קורסי העשרה  -גובה ההשתתפות בסכום שלא יעלה על  50%מגובה שכר הלימוד ועד  ₪ 500בשנה.
 ימי עיון – גובה ההשתתפות לא יעלה על  50%מגובה שכר הלימוד ועד  ₪ 1,000בשנה.
כללי:
 אין גרירת זכאות למלגה משנה לשנה.
 בקורס של  400שעות לימוד ומעלה ,ישתתף הארגון בהוצאות הלימוד במשך כל תקופת הלימודים פעם
אחת בכל שנה.
הנחיות להגשת בקשה:
 טופס הבקשה חתום ע"י וועד העובדים והמזכיר האזורי ,יוגש לארגון החל מהראשון לפברואר בכל שנה
ועד לראשון לפברואר בשנה העוקבת.
צרוף מסמכים:
 אישור לימודים ממוסד מוכר.
 צילום מתעודת גמר/סיום מאושר ע"י המוסד המלמד ו/או אישור סיום לימודים
 תכנית לימודים (סילבוס).
 קבלה מקורית (לקבלה שאינה מקורית -תידרש חתימת וועד העובדים כ "נאמן למקור").

מועצת פועלים_____________ :
מקום עבודה ד.צ_____________ :
תאריך_____/______/______ :

בקשה להשתתפות בהוצאות לימוד לעובד/עובדת צה"ל
אני הח"מ ________________________________________________________________________
מס' ת"ז
שם פרטי
שם משפחה
השכלה מקצועית _______________ תאריך תחילת עבודה ______________ תפקיד ________________
מבקש לאשר לי השתתפות בהוצאות שכר לימוד:
קורס/השתלמות

קורס העשרה

לימודים אקדמאיים

יום עיון

 .1שם הקורס/תואר______________________________________________________ :
 .2שם המכון/מוסד_______________________________________________________ :
 .3גובה שכר לימוד_______________________________________________________ :
 .4משך הקורס________ :שעות .תאריך פתיחה __________

תאריך סיום ____________

 .5הקורס קשור בעבודתך הישירה :כן/לא (מחק המיותר).
לוטה המסמכים:
 .1אישור המוסד על לימודי העובד/עובדת ,בציון שם הלימודים/הקורס/ההשתלמות.
 .2תוכנית לימודים (סילבוס).
 .3צילום תעודת גמר/סיום מאושר ע"י המוסד ו/או אישור סיום לימודים.
 .4קבלה על תשלום (מקור או צילום נאמן למקור).
חתימת המבקש __________________
אישור מזכיר המח' לעובדי צה"ל במועצת הפועלים

אישור ועד העובדים במקום העבודה
הננו מאשרים את הפרטים הרשומים בבקשה
____________________
חתימה וחותמת
לשימוש המזכירות הארצית:
בישיבה מיום _________________

___________________
חתימה

הוחלט לאשר מענק לימודים בסך ___________________ ₪

חתימות חברי הוועדה  _______________ )1הוחלט :דיון נוסף מסיבות______________________ :
_______________ )2
רשימת הנספחים/קבלות:
______________________ .3 ____________________ .2 ____________________ .1

