
ים לתואר ראשון או יהשתתפות בשכר לימוד בלימודים אקדמ (.2)
 תואר שני לעובדים המועסקים בחוזים ברשויות המקומיות

 
 

להלן נוהל לאישור השתתפות בשכר לימוד בלימודים אקדמיים לעובדים 
ברשויות המקומיות. הנוהל  ,לרבות מנכ"ל )למעט משרות אמון( ,המועסקים בחוזים

 והפנים ונציגי השלטון המקומי. גובש ע"י משרדי האוצר
 

בכפוף לימודים אלה,  עבור הרשות המקומית רשאית לאשר השתתפות בשכר לימוד 
 :לסייגים שיפורטו להלן

לימודים אקדמיים, לצורך רשות המקומית רשאית לאשר השתתפות בהוצאות ה .1
תרומה משמעותית יכולה להיות לאחר שנוכחה לדעת כי לתחום הלימודים 

 לוי תפקידו של העובד. לצורך מי
הלימודים שיאושרו הם לימודים אקדמיים לתואר ראשון או שני במוסדות  .2

בחוק  ןכמשמעות ,מוכרים להשכלה גבוהה בישראל או במכללות אקדמיות
להשכלה גבוהה, כפי שנקבע מעת לעת ע"י המועצה להשכלה גבוהה, המועצה 

ידו של העובד. בכל בתחומים הקשורים באפן הדוק לתחום עיסוקיו או תפק
לימודים "פרופסיונאליים" )כגון: ראיית  המקרה, לא יאושרו לעובדים אל

חשבון, משפטים וכדומה(, אלא רק לימודים הרלוונטיים לעולם הידע הנדרש 
העמקת הידע ושיפור הכלים ויש בהם כדי להביא להעובד  ו שללצורך עבודת

 ות.נדרש העובד במסגרת עבודתו ברש םלהשוהיכולות 
הרשות המקומית בהוצאות הלימודים, יתחייב העובד  ה שלתמורת השתתפות .3

להתמיד בהשתתפותו, למסור את כל העבודות ולהשתתף בבחינות הסיום. 
 העובד תינתן בכתב. ו שלהתחייבות

לימוד השכר  אשכר הלימוד שאליו יש להתייחס במתן מענקי שכר לימוד הו .4
דמי בחינות והוצאות נלוות מכל סוג,  בתוכו אינו כוללאשר  ,השנתי הבסיסי

כגון: דמי הרשמה, שמירה, ביטוח, בריכה, ביטוח, קנסות, ריבית פיגורים, 
 לימוד.הכרוכים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלרבות לימודי אנגלית לפטור, 

 ₪. 6,8,9השנתי הבסיסי לתואר ראשון בשנת תשע"ב הוא  ימודלר השכ .5

 ₪. 13,331שני בשנת תשע"ב הוא  השנתי הבסיסי לתואר ימודלר השכ .9

שכר הלימוד השנתי הבסיסי יהיה כפי שמתפרסם מעת לעת באתר המועצה  .7
 להשכלה גבוהה.

קרובים הוא עובד או ה מלגות או אחד ההוריםאו  העובד מקבל מלגהכאשר  .8
נזקף לחובת הסכום ההטבה )המלגה/המלגות/הסכום נטו ינוכה אוניברסיטה, 

 )להלן: "מלגות"(.  משכר הלימוד השנתי הבסיסיההורה לאחר ניכוי המס( 

ר שכ אגובה ההשתתפות המקסימלי בהוצאות שכר הלימוד לתואר ראשון הו .9
כפול שיעור המענק  ,שנים 3כפול  ,השנתי הבסיסי מינוס "מלגות" ימודלה

 שאושר ע"י הרשות המקומית.

 ימודלר השכ אגובה ההשתתפות המקסימלי בהוצאות שכר לימוד לתואר שני הו .01
כפול שיעור המענק שאושר ע"י  ,שנים 2כפול  ,השנתי הבסיסי מינוס "מלגות"

 .הרשות המקומית

קבעו ע"י ועדה של הרשות יהרשות המקומית ושיעורה ישל השתתפות האישור  .00
 המקומית בהרכב הבא:

שכר לימוד לבעלי התפקידים הבאים: בככל שמדובר בהשתתפות 
הרכב יהיה  מהנדס,ח' חינוך, יועמ"ש או מנכ"ל/מזכיר, גזבר, מבקר, מנהל מ

ראש הרשות, מנכ"ל/מזכיר, גזבר, סמנכ"ל/מנהל כ"א או : הוועדה כדלקמן
 . נציגים מטעמם



ראש הרשות המקומית יהא חייב להשתתף בוועדה כי במקרים אלה  ,יובהר
לא ישתתף  ,באופן אישי  ולא יוכל למנות נציג אחר מטעמו. כמו כן כאמור

  עדה דנה בבקשתו.ואשר הו העובדבוועדה 
 

ככל שמדובר בהשתתפות בשכר לימוד לבעלי תפקידים אחרים ברשות 
מנהל ישיר או עקיף של העובד, : הרכב הוועדה כדלקמןיהיה המקומית, 

 מנכ"ל/מזכיר, גזבר, סמנכ"ל/מנהל כ"א ו/או נציגים מטעמם.  
ם עדה תבחן בכל שנת לימודים מחדש את הבקשה להשתתפות בהתאוהו

הלימודים לתפקיד הספציפי  ם שלחיוניות :לעמידה בקריטריונים הבאים
של ותק הוהעובד,  ו שלאותו ממלא העובד ולהעלאת רמתו המקצועית, תפקודש

העובד,  ו שלשירות של העובד )בהתאם ובכפוף להתחייבותההעובד, אופק 
בשנה שקדמה להגשת הבקשה  יםכמפורט בהמשך(, עמידה בדרישות הלימוד

צרף אסמכתא לכך( ובהתאם ליכולת המימון התקציבית, בכפוף להעובד ל ע)
 לאישור הגזבר לתקצוב באותה שנה. 

עשה במגבלת הקריטריונים שנקבעו יההשתתפות בהוצאות שכר הלימוד ת .12
ברשות המקומית ביחס לכלל העובדים, אך בכל מקרה לא מעבר לסכום העולה 

 משכר הלימוד. %63על 

לעובד השתתפות בהוצאות שכר הלימוד כאמור, יתחייב  בהם תאושרשבמקרים  .13
העובד לשרת תקופת שירות נוספת ברשות המקומית, כדלקמן: השתתפות 

לא תפחת תקופת עבודתו של  –משכר הלימוד  13%ועד  21%בסכום העולה על 
 החל מסיום הלימודים וקבלת התעודה. ,העובד משנה אחת

לא תפחת תקופת  –משכר הלימוד  51%ועד  13%השתתפות בסכום העולה על 
 החל ממועד סיום הלימודים וקבלת התעודה. ,עבודתו של העובד משנתיים
לא תפחת תקופת  –משכר הלימוד   63%ועד  51%השתתפות בסכום העולה על 

 החל ממועד סיום הלימודים וקבלת התעודה. ,שנים 3-עבודתו של העובד מ
)בין אם ביוזמת הרשות ובד והרשות בין העככל שיסתיימו יחסי עובד ומעביד 

ובין אם ביוזמת העובד(, יחזיר העובד את הכספים שקיבל בגין השתתפותו 
 בלימודים באופן יחסי לתקופות שפורטו לעיל. 

דינם של ימי ההיעדרות של העובד המועסק בחוזה בכירים לצורך הלימודים  .,1
י עובדים ייקבע ע"י הוועדה המאשרת וזאת במגבלת המקובל ברשות לגב

המועסקים עפ"י דירוג ודרגה, ובלבד שהעובד ימשיך וימלא את כל חובותיו כלפי 
 המעסיק, כך שלא תיווצר פגיעה ברשות המקומית בעקבות היציאה ללימודים. 
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