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 מטרת הנוהל .1

 

קליטת גיוס עובדים, מיון, ניהול תחומי ניהול משאבי אנוש: מטרת הנוהל הינה לתאר את 

 .וקידוםה עובדים, הערכ

 

 הגדרות .2

 

 א.מ.ל .2.1

 

 

 תוכן הנוהל .3

 

 מתן מפרעות לעובדים בכפוף לנוהל בקשת מפרעה: .3.1

באמצעות "טופס בקשת מפרעה" )המצ"ב( עובד המעוניין לקבל מפרעה, יפנה  .3.1.1

 הישירלמנהל 

 לאחר אישור,  יעביר המנהל את הטופס לחשבת השכר .3.1.2

האם קיבל העובד מפרעה בעבר והאם זו סולקה במלואה חשבת השכר תבדוק  .3.1.3

 עד למועד הבקשה הנוכחית

סולקה המפרעה תמליץ חשבת השכר על מתן מפרעה בסך שלא יעלה על באם  .3.1.3

 מהשכר נטו של העובד 75%

חודשי העבודה עד לסיום חוזה מס' חודשי ההחזר יהיה עד למקסימום   .3.1.3

 ההעסקה

 מסר לעובד בשיק או בהעברה בנקאית במועדי תשלום השכרהמפרעה תי .3.1.3

 בחברה

טופס קבלת מפרעה. )מצ"ב דוגמת בעת קבלת המפרעה יחתום העובד על  .3.1.3

 טופס(.

 מתן הלוואות לעובדיםהיתר לחברה אין ב .3.2
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 אחריות ביצוע .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 

  א.מ.ל  .3.1

 נספחים .3

 

 למפרעהופס בקשת ט– 1נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גב' מיכל כהן סדיקלרכותב הנוהל מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 הטופס בקשת מפרע - 1נספח 

 

 ₪.בבקשה לאשר לי מפרעה בסך ____________ 

 ______ תשלומים.את המפרעה אחזיר ב

 

 חתימה: ___________ תאריך: __________ שם העובד: ________ 

 

 

 אישור מנהל התחום:

 חתימה: ___________ תאריך: __________ שם: ________ 

 

 אישור חשבת שכר:

 חתימה: ___________ __________ תאריך: שם: ________ 

 

 אישור מנכ"ל: 

 חתימה: ___________ תאריך: __________ שם: ________ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 קבלת מפרעה אישור

 

 

 __________ ₪.מאת החברה העירונית )חמש( שוהם בסך __הריני מאשר קבלת  מפרעה 

 )בבקשה להקיף בעיגול את אופן התשלום(. ________________ המפרעה ניתנה לי בתאריך

 .20990 מחשבון מס' _____________, משוך על בנק פועלים'בשק מסא. 

 ב. בהעברה בנקאית 

 ______ תשלומים.את המפרעה אני מתחייב להחזיר ב

 שית, החל ממשכורת חודש __________.התשלומים יבוצעו ע"י קיזוז  ממשכורתי החוד

 

 

 על החתום

 שם :____________________

 .ז.:________________________ת

 תימה:_____________________ח


