
 מיקרוביולוגים -גמול השתלמות  

 

  אחרונות )שקדמו להגשה(השנים ה שעות, שנילקחו בחמש 04של קורסים 

 שפה.ם ניתן לבחור בקורס אחד של יקורסים מקצועי 

 ממונה מאשר בכתב שהקורס מוסיף לתפקיד הניתן לבחור בקורס בנושא לא ביולוגי בתנאי, ש

 העובד.

  04ת שנלקחו באותה שנה ל"חבילת קורסים" של לפחות שעו 04ניתן לצרף קורסים של פחות מ 

 שעות.

 ניתן להגשה. יש "לתרגם" את ההשתלמות לשעות. טפוסט דוקטור 

  ( או מחברי וועד 0ארגון )מהטופס במשרד )א, ב, הרחבת ב( ניתן לקבל  -טופס מיוחד לכל גמול

 של סקטור המיקרוביולוגים.

  ןבדרגה, קורסים שהוגשו לצורך קידום או לחילופיכל הקורסים יכולים לשמש גם לצורך קידום 

שעות מוגש  04)למשל קורס של  04%ים כ במחוש ,קורסים שמתכוונים להגיש לקידום בדרגה

 שעות( 82של  בקורס

 ס מיוחד לרשימת קורסים אלה  ניתן לקבל  במדור פרט באגף כח אדם.טופ      

 קף שעות + סיליבוס )אם יש(, רצוי יה ,רסהמוגש לגמול יש לצרף אישור השתתפות בקו לטופס

לשלוח העתקי אישורים. העתקים אלה מאושרים בא.מ.א. כנאמנים למקור. מומלץ להשאיר בידך 

 העתק של כל התיק המוגש.

  את הבקשה לגמול יש לשלוח למדור פרט של אגף משאבי אנוש לחתימה וכן לשלוח אל מזכירות

 אביב.-, תל39גים( בהסתדרות:  רחוב ארלוזורוב מ" )ביוכימאים ומקרוביולוכאירגון "הב

 .אשר גולדשלגר ו מ" הינכ"הבשל מזכיר הארגון הארצי  עכרג

 49-7389806; 49-7389890טל: , מזכירה: אירית יוספיה

  49-7389897( 3:44-98:44בירורים לצורך גמול )ביום גי בין השעות 

  כרגע(ש"ח  64יש לשלם דמי טיפול ) חשוב:

 742, בנק הפועלים, סניף 782879חשבון הבמ  זכותמשלמים ל

 יש לצרף את אישור התשלום לבקשה.

אחרון.     הוועדת הגמול מתכנסת מספר פעמים בשנה. האישור הסופי נושא את תאריך הקורס 

 את האישור מגישים לא.מ.א. ותוספת הגמול משולמת רטרואקטיבית בהתאם.

 48-7062760ארצית הינה כרגע גב. פאולה פישר, טל: בוועדת הגמול ה המיקרוביולוגיםנציגת 

 גמול א

 שעות המוגשים כמקשה אחת. 044

 . )לא אחוזית(ההתשלום הינו: תוספת שיקלית קבוע

 גמול ב

   944קבצים של  0 שעות. אך ניתן להגיש ב 044 להגיש את האישור לגמול א.יש  'להגשת גמול ב

 (.0.2%)סה"כ  9,8%של שעות מקנים תוספת  944כל  שעות כל אחד.

 .9%שעות, תוספת  944 'הרחבת גמול ב


