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 מטרת ההוראה .1

 .הגדיר את הכללים להגבלת השימוש ברכב צמודלמטרת ההוראה 

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל.  .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

לבעלי תפקיד במועצה, לשימוש ברכב צמוד מול שנתית תהליך חלוקת הקצבת ק"מ  .3.1

 חוזה ליסינג יתבצע באופן הבא:

הקריטריונים  תיקבע הקצבת ק"מ לפילבעלי תפקיד שמקבלים רכב צמוד  3.1.1

 .)בתוך הישוב או מחוץ לישוב( מקום מגוריםבתפקיד,  : בכירותאיםהב

לרכב הספציפי  חוזה הליסינגשתאושר לכל בעל תפקיד תוגדר בהקצבה ה 3.1.2

 .שהוצמד לבעל התפקיד

 מסגרת ההקצאה:

 .בישוב םהמקום מגורילבעלי תפקידים בכירים  שק"מ  30,000עד  .3.2

 קמ' מחוץ לשהם  15מעל  ק"מ לבעל תפקיד שמקום מגוריו 5000תוספת עד סך  .3.3

קמ' לעובד שהוצמד לו רכב ובמסגרת תפקידו נדרש לנסיעות רבות  5000תוספת עד  .3.3

 מחוץ לישוב 

תינתן לאחר בדיקה  3.3ו  3.2כל תוספת מעל קצובת הקמ' הרגילה כמוגדר בסעיף  .3.3

בהתאם לנסיבות התפקיד  ומקום המגורים, בשקלול כלל המרכיבים לא תינתן תוספת 

 קמ' 5000 מעל לסך

 :כללי ההתנהגות

שאושרה לו ק"מ ה קצובת עובד שהוצמד לו רכב לכלכל את נסיעותיו במסגרתהעל  .3.3

 חברת הליסינג. ולפיה נחתם ההסכם עם

נכוי משכרו במסגרת ל  תוהסכמעל מסמך  חתום דרש לישהוצמד לו רכב תפקיד בעל  .3.3

על נסיעותיו מעבר נכויי רשות של הוצאות יתר בגין תשלום לליסינג והוצאות הדלק 

 .לקצובת הקמ' שאושרה לו 
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באחריות העובד לנהל מעקב על היקף נסיעותיו ולתכנון את נסיעות במסגרת קצובת  .3.3

 הקמ' שאושרה לו.

 שקיבל רכב צמוד. קצבת לעובדהק"מ המו כסתצויין משל העובד תבתלוש השכר  .3.3

הרבעון השלישי של כל שנה קלנדרית יחושב סך הקמ' המצטבר שהעובד צרך בסיום  .3.13

מהמכסה  75%במהלך שלושת הרבעונים הראשונים. היה והצריכה עלתה על סך 

המשולם בגין שכר חודש נובמבר במסגרת  נוכה מהשכרישאושרה לעובד, השנתית 

 .ע"י העובד נכויי רשות, החלק היחסי העודף שנצרך 

 ע"י אגף משאבי אנוש ומחלקת שכר. ו, המעקב והבקרה יבוצעתהליך הדיווח .3.11

 

 אחריות ביצוע .3

 ת אגף משאבי אנושמנהל .3.1

 מנהל מחלקת שכר .3.2

 מנהלים ועובדים .3.3

 מסמכים ישימים .3

 תלוש שכר  5.1 

 נספחים .3

 א.מ.ל

 תפוצה .3

 ראש המועצה .3.1

 מנכ"ל המועצה .3.2

 גזבר .3.3

 משאבי אנושמנהלת אגף  .3.3

 שכרמנהל מחלקת  .3.3

 מנהלים .3.3

 מנהלת אגף משאבי אנושתפקיד:  בסן דליה:  כותב ההוראה

 תפקיד:  מאשר ההוראה: 

 


