
 

 
  98יוני 

 7' דף מידע מס
 השתלמות עובדים בקורסים חיצוניים

הרינו להביא לידיעתכם קווים מנחים להשתתפות האוניברסיטה במימון השתלמויות 
 .עובדים בקורסים חוץ אוניברסיטאיים

 
 ועדת השתלמויות .1

הסמכות המאשרת השתתפות במימון השתלמויות חוץ אוניברסיטאיות הינה  1.1
 .השתלמויותועדת 

 
 הוועדה האצילה סמכות לאישור השתלמות שעלותה הכוללת אינה מעל   1.2

 .לממונה על ההדרכה) הסכום מתעדכן מעת לעת(ח " ש2000
 

ל נידונות בוועדת ההשתלמויות " השתלמויות שעלותן  מעבר לסכום הנ 1.3
 .המתכנסת מעת לעת

 
 תנאים לקבלת מענק השתלמות .2

 .בעבודה באוניברסיטה במשרה תקנית או ארעיתותק של שנה לפחות .    2.1 
 

 :שתתייחס ל, המלצת אגף משאבי אנוש, ולפי הצורך, המלצת הממונים 2.2 
 

 .  חיוניות ההשתלמות לשיפור תפקידו של העובד 2.2.2  
 

 .    התועלת שהיחידה או האוניברסיטה תפיק מההשתלמות2.2.3
 

 .    עלות הקורס ומקור המימון2.3 
 

 .  משך ההיעדרות מהעבודה  2.4 
 

 סוגי השתלמויות .3
 לימודי השלמה לבגרות   3.1

    עובד המבקש להשלים לימודים לקראת זכאות לתעודת בגרות 3.1.1 
 . משכר הלימוד100%             יהנה  ממענק השתלמות בשיעור של  עד  

 
 לימודים  לקראת תואר במוסד אחר   3.2

 לקראת תואר באוניברסיטה הפתוחה זכאי     עובד הלומד  3.2.1  
זכות זו .     למימון  חלקי של שלושה קורסים סמסטריאליים בשנה      

 .   אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה 
ולימודיו ,     עובד הלומד לימודים לקראת תואר אקדמי במוסד אחר 3.2.2  

 .לפי העניןהכל ,    הינם בעלי זיקה לתחום עיסוקו זכאי למימון חלקי 



 
 

 
 לימודי אנגלית 3.3

עובד המבקש לשפר את ידיעתו בשפה האנגלית זכאי להשתתפות  3.3.1
 .חלקית בשכר הלימוד

.  לפחות מעלות הקורס50%ההשתתפות במימון תהיה בשיעור  3.3.2
הקובעת כי השתתפות בקורס תשפר את תפקודו , המלצת הממונה

 80%או  70%עשויה להעלות את שיעור ההשתתפות עד , של העובד
 .הכל לפי העניין, מעלות הקורס

 
 לימודי עברית 3.4

     עובד המבקש לשפר את שליטתו בשפה העברית זכאי  להשתתפות 3.4.1
 . מעלות הקורס100%              בשיעור של עד  

 
 לימודי העשרה      3.5

 יהיה, שתוכנם אינו קשור ישירות לתפקידו, עובד המעוניין בלימודי העשרה 
 מעלות הקורס  50%אי להשתתפות במימון  שכר הלימוד בשיעור של עד זכ

 .ח לקורס שנתי" ש600ח לקורס סמסטריאלי או " ש300 –אך לא יותר מ 
 

 לימודים ביחידה ללימודי חוץ      3.6
  עובד המבקש להשתתף בקורס הקשור עניינית לתחום  תפקודו  3.6.1

ייהנה מהשתתפות במימון שכר   , תפותו           והממונה עליו ממליץ על השת
 . מעלות הקורס80% הלימוד  בשיעור של  

 
    עובד המבקש להשתתף בקורס לשיפור ידיעת השפה האנגלית3.6.2

ייהנה מהשתתפות במימון שכר ,  והממונה עליו ממליץ על השתתפותו 
 . מעלות הקורס90%הלימוד בשיעור של  

 
  בקורסי העשרה ייהנה מהשתתפות    עובד המבקש להשתתף3.6.3

 . מעלות הקורס50%           במימון שכר הלימוד בשיעור של 
 

 השתתפות עצמית .4
בין אם ביוזמת העובד ובין  ,   בכל מקרה של השתתפות בקורס חוץ  אוניברסיטאי  

 .תידרש השתתפות מינימלית של העובד במימון שכר הלימוד, אם ביוזמת הממונה 
 .  מעלות הקורס10% -ת העצמית לא תפחת מ ההשתתפו 
לפי חוות דעת והמלצת ,  בהשתלמויות המתחייבות לצורך מילוי תפקידו של העובד 
.  100%יינתן אישור עקרוני להשתתפות במימון שכר הלימוד בשיעור של  , הממונים 
צגת בתום הלימודים ועם ה . מעלות הקורס עם תחילת לימודיו10% העובד יממן  
 .תעודת סיום וקבלה יוחזרו לו דמי ההשתתפות העצמית 


