
 

 

          
 
 
 

               
         

                                                                                                                            

 
 
 

 :גמוללאישור ה לבחינת םתנאיהלהלן 

 :הסוציאליים' שרית כהן, מנהלת הוועדות לגמול השתלמות באיגוד העובדים ע"י גבכפי שהועברו              

מובהק של עובדים סוציאליים אבל רלוונטי   שאינולהיות בתחום התוכן של עבודה סוציאלית. אם יש נושא על ההשתלמות  .1

 גם הוא ניתן לדיון. ,  תםמאד לעבוד

 . שעות  14 להיות בת לפחות ת על ההשתלמו .2

המוסד המלמד חייב להיות מוסד מוכר לגמול על ידי הוועדה המפקחת על קורסים ומוסדות לגמול, שיושבת במשרד החינוך. זו  .3

יש מסמך   – וועדה ארצית למגזרים שונים במשק שמפקחת על כל נושא הגמולים מטעם משרד החינוך. לכל מוסד מוכר 

 המעיד על כך וכן מספר מוסד מטעם הוועדה הזו. 

 :ורס הוא מטעם מקום העבודהאם ק .4

קורס אשר מאורגן ישירות על ידי המעסיק )להבדיל מקורסים חיצוניים בהם נשלחות העובדות ללמוד במסגרת מוסד לימודי  

 חיצוני(, אשר עומד בתנאים הבאים במצטבר: 

 מבוצעות על ידי המעסיק:הקורס הוא ביוזמת המעסיק ובמימון מלא שלו, כאשר כל הפעולות הבאות               

 הפיתוח וקביעת תכנית הלימודים בקורס;  .א

 קביעת מסגרת השעות של הקורס;  .ב

 בחירת המרצים בקורס;  .ג

 הפיקוח לגבי תכני הקורס ומתכונתו.  .ד

 הוא מבוצע באופן מלא בשעות עבודה של העובדים. .ה

 . 12.5.2022הקיבוצי מיום ההשתתפות והנוכחות בקורס יהיו לפי הכללים המפורטים בנספח ד' בהסכם  .ו

המעסיק הנפיק לעובדת תעודת גמר החתומה על ידו ובה אישור שהעובדת מילאה את חובות הקורס. במקום עבודה   .ז

 תעודת הגמר תהיה חתומה על ידי האחראי האמור.   –שיש בו אחראי על ההדרכה 

יל, תגיש את תעודת הגמר  עובדת אשר השתתפה בקורס שעמד בתנאים שפורטו לע -הליך הכרה בקורס פנימי  .ח

 במסגרת בקשה לאישור יחידת ידע מקצועי לוועדת ההכרה בשים לב לכלל התנאים להגשת יחידת ידע מקצועי. 

 (. 12.5.2022הסכם רפורמת הישג. הסכם קיבוצי מיום  -מקור לזכות )

 

מהרשות  וגורם בר סמכא בחתימת קרן שלם  התעודה תהיה.  על המחלקות להנפיק תעודה שעליה לוגו הארגונים השותפים

 .(מנהל מחלקת הרווחה /ל/מנהל משאבי אנוש/מנהל הדרכה והכשרה"כגון מנכ)המקומית 

 

 

 ם הנחיות בנושא גמול השתלמות לעובדים סוציאליי
 " מסלול "תמר 

 18.1.2023עודכן בתאריך : 



 

 

 דגשים נוספים: 

 רןלוגו הקלהורדת . יש לשבץ את לוגו קרן שלםתעודה על ה •

 efrat@kshalem.org.il חתימת מנכ"לית הקרן יש לפנות בסיום ההשתלמות לאפרת מידני  לקבלת •

•  

 
   -שימו לב

 . איגוד העובדים הסוציאליים ב הוועדות לגמול השתלמות מנהלת אל גב' שרית כהן, אך ורק ולפנות  יש גמול ה  לבחינת נושא
 גורם היכול לאשר או לשלול זכאות לגמול.  אינהקרן שלם 

 פרטי קשר : 

 gmulOS@histadrut.org.il- דוא"ל

 03-6921149טל:  -טלפון

 03-6921148 -פקס

 14:00-15:00   ,10:00-12:00ה' בין השעות -שעות מענה טלפוני: ימים א'

 

       !בהצלחה        

http://kshalem.b2p.co.il/grant/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/?taxgr=5
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