נוהל השתתפות בהוצאות קייטנות ילדים לשנת 2019
כללי:
הארגון יסבסד עד  50%מסך ההוצאה לכל ילד ועד תקרה של  ₪ 300לקייטנות
המתקיימות בחודשים יולי – אוגוסט (מחזור אחד בלבד).
אוכלוסייה זכאית :
א .עובד/ת צה"ל אשר החל עבודתו לפני  1.1.2019והשלים  6חודשי עבודה ב. 1/7/19 -
ב .ילדי עובד/ת צה"ל שהינם בשנתונים  2007-2018בהתאם לפרטים כפי במערכות
המחשוב של צה"ל.
ג .עובד צה"ל המשלם דמי חבר  0.95%להסתדרות
נוהל הגשת בקשה:
א .יש להגיש טופס " בקשה לקבלת השתתפות בקייטנות" הקיים באתר הארגון בכתובת
.www.ovdayzahal.org.il

ב .יש להעביר הטפסים באמצעות וועד העובדים אל המזכיר אזורי.
באחריות המזכיר האזורי לבדוק הטפסים ולהעבירם במערכת הממוכנת  -מערכת
לניהול בקשות/הטבות לעובדי צה"ל.
הערה  -במערכת הממוכנת ניתן להעביר רק בקשות שעומדות בתנאי הסף של הנוהל.
ג .לטופס יש לצרף קבלה מקורית על התשלום ,בציון שם הקייטנה וגובה התשלום לכל
ילד בנפרד.
 קבלה שאינה מקורית  -תידרש חתימת וועד העובדים כ"-נאמן למקור". ניתן לצרף תדפיס בנק ,בציון ניכוי סכום התשלום כתחליף לקבלה ,במקרה זה ישלצרף אישור מטעם הקייטנה לעניין גובה התשלום לכל ילד בנפרד.
ד .מועד אחרון להגשת הטפסים הינו .6/9/19
אנו מאחלים לעובדי צה"ל וילדיהם הנאה בקייטנות הקיץ וחופשה נעימה.

מרחב____________ -:ד.צ____________

תאריך____/____/____-

אני הח"מ -:

שם משפחה

שם פרטי

מס .תעודת זהות

טל' נייד

ת .תחילת עבודה

מבקש לאשר לי השתתפות בהוצאות קייטנות ילדים כמפורט להלן-:
מס"ד שם הילד/ה

מס' ת.ז.

תאריך לידה

סה"כ
לתשלום

שם הקייטנה

1
2
3
4
5
___________________

חתימת העובד
לוטה  -:אישור רישום ,קבלה מקורית בציון שם הילד  /נאמן למקור ,חתום ע"י וועד העובדים ביחידה.
✓ אישור וועד העובדים -:הננו מאשרים את הפרטים הרשומים בבקשה
___________________________
שם משפחה ופרטי

____________________________
חתימה וחותמת

✓ אישור מזכיר אזורי  -:הנני מאשר את הפרטים הרשומים בבקשה
___________________________
שם משפחה ופרטי

____________________________
חתימה וחותמת

____________________________________________________________________________________________

לשימוש וועדת המלגות
בישיבת הוועדה מיום ___ ___ / ___ /הוחלט לאשר השתתפות בהוצאות בקייטנות בהתאם לתקנון הארגון.
חתימת חברי הוועדה -:
שם משפחה ופרטי

חתימה

שם משפחה ופרטי

חתימה

