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 הוראהמטרת ה .1

 

נסיעות במסגרת התפקיד יהיו  .בתפקיד חו"לללהגדיר שיטה לאישור נסיעות  הוראהמטרת ה

 כפופות להוראות התקשי"ר והתכ"ם. 

 

 הגדרות .2

 

 א.מ.ל.

 

 הוראהתוכן ה .3

 

 נסיעת עובד לחו"ל במסגרת התפקיד

 נסיעות לחו"ל במסגרת התפקיד כאשר מטרת הנסיעה היא:  .3.1

 מילוי תפקיד רשמי; .3.1.1

 בפני מוסד, פורום כלשהוא; מועצהג הייצו .3.1.2

 השתלמות מקצועית; .3.1.3

 השתתפות בקונגרסים או כינוסים בינלאומיים; .3.1.3

 כל מטרה רשמית אחרת.  .3.1.3

 .אשור המנכ"לאת , מחייבת לחו"ל בתפקיד מועצהנסיעת עובד ה .3.2

 .המועצה נסיעת נבחר ציבור מחייבת את אישור ראש .3.3

באמצעות מנהלו  מנכ"לפקיד אחראי להעברת הבקשה לאישור הבעל הת .3.3.1

 הישיר.

 ." בקשה ליציאה לחו"ל בתפקידטופס "ל גבי ל ע"הבקשה תועבר למנכ .3.3.2

 משאבי אנוש,מנהלת אגף ל תועבר הבקשהאישור המנכ"ל/מועצת העיר,  עם קבלת  .3.3

 עותק מאישור הבקשה יישמר בתיק העובד.

סיעתו העובד הנוסע יחתום על וויתור ההטבות המוקנות על ידי חברת התעופה בעבור נ .3.3

הענקת  –ין זה "הטבה משמעה ילענ .מועצה המקומיתהלחו"ל במימון או בהשתתפות 

גמול לנוסע על פי הסדרים של חברות התעופה או של כל גורם אחר ללקוחותיו"  

רותים  מיוחדים אחרים(. י)למשל: מסלול הנוסע המתמיד הכולל שרותי קרקע או ש
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ובכל מקרה לא תנוצל לצרכיו המועצה הזכות למימוש ההטבות תנוצל על פי החלטת 

 .מועצההפרטיים של עובד ה

י לצרף אליו בן משפחה לנסיעה ובלבד אהנוסע בתפקיד רשהמועצה המקומית בד עו .3.3

ישא בכל תוספת עלות תלא והמועצה המקומית שכל ההוצאות יחולו על העובד 

 הנובעת מהצטרפות זו.

ארצה דוח למנכ"ל, שיכלול את עובד הנוסע בתפקיד לחו"ל להגיש עם חזרתו העל  .3.3

יעדי הנסיעה )ארצות, ערים, מקומות וכד'(; תאריכי שהייה בכל : הבאים הפרטים

שהוטלו על העובד לביצוע בכל יעד של הנסיעה; מידת השגת  יעד; פירוט משימות

חוות דעת הממונה או הגורם  הגורם השולח;ה או ונהמשימות השונות; הערות הממ

  ע המשימה.על אופן ביצו השולח

 ימים מיום חזרתו ארצה מחוץ 20ולגורם השולח, תוך  נכ"לחייב להעביר למ העובד .3.3

 .לארץ, דוח מפורט על הנסיעה כאמור

  הוצאות

 .גזבר המועצה טופל ע"ייל, כל הטיפול בבקשה מההיבט הכספי לככ .3.3

 אשרההוצאות המותרות לו בנסיעה, הן  מהמסור לנוסע, טרם נסיעתו, י הכספים אגף   .3.13

  תשולמנה ע"י המועצה.

 – 2010מינואר  481 לחוזר מנכ"ל מס'בהתאם  ונסיעה יהילסף התשלומים לעובד  .3.11

או  מס הכנסה המותרות בניכוי( ולפי תקנות 1)מסמך ישים מרכז השלטון המקומי 

 בהתאם למקובל בחברות ממשלתיות.

 בעת הנסיעה: הסכומים המותרים לניכוי לפי תקנות מס הכנסה .3.11.1

תקרת הכלכלה הותאמה לתקנות המס והיא מחולקת לשתי  .3.11.1.1

קבוצות: כלכלה ולינה. התעריפים מפורסמים באתר האינטרנט של 

 (.2משרד האוצר )מסמך ישים 

חריגות מתעריפי הכלכלה דורשת אישור מטה השכר בחשב  .3.11.1.2

 הכללי. 

הוצאות האש"ל מיועדות בנוסף לכלכה ולינה גם לכיסוי דמי  .3.11.1.3

ת אחרות כגון: כביסה, עיתונות, סבלות, תשר, שירות והוצאות קטנו

מיני בר, נסיעות במונית )בהתאם להגשת דו"ח על הנסיעות, יעד 

 ומחיר( וכדומה.

עם חזרתו של הנוסע מחו"ל יגיש פירוט הוצאות נסיעה בחו"ל ויצרף קבלות  .3.11.2

 .וחשבוניות לתיעוד הוצאותיו
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בדיקה ואשור לגזבר המועצה דרישת החזר הוצאות נסיעה בחו"ל יוגש ל .3.11.3

 .ראשוני ובהמשך לאשור המנכ"ל

 פיקוח .3.12

 המאושר  התקציב  ובמסגרת  שאושרו  וליעדים  הזמן  לתקופת  רק תהיה הנסיעה .3.12.1

 .לנסיעה

 יש ומהוכד במימון ,יעדיה, בהשהייה זמן במשך, הנסיעה במועדי שינויים חלובמידה ו .3.12.2

 האישור את  ,בכתב  ,ולקבל הנסיעה את שאישרה לסמכות מיד עליהם לדווח

 .לכך המתאים 

 אחריות ביצוע .3

 מועצהמנכ"ל ה .3.1

 מועצהה גזבר .3.2

 דרג ניהולי .3.3

 עובדים .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

, 55עמ' , 2010מינואר  481חוזר מנכ"ל מס'  -מרכז השלטון המקומי  – 1מסמך ישים  .3.1

 3.12סעיף 

 אתר האינטרנט של משרד האוצר – 2מסמך ישים  .3.2

 

 נספחים .3

 א.מ.ל .3.1
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 תפוצה .3

 מועצהמנכ"ל ה .3.1

 מועצהגזבר ה .3.2

 משאבי אנושאגף מנהלת  .3.3

 דרג ניהולי .3.3

 עובדים .3.3

 

 

 מנהלת אגף משאבי אנושתפקיד:  דליה בסן: ההוראהכותב 

 מועצהמנכ"ל התפקיד:  שי אברהמי: ההוראהמאשר 

 חתימה: תאריך:

 


