
 השרון רמת עיריית.4.
 לה1הקה1 ה n1 הרו אגף

 תשע"ח אב כ/

 2018 אוגוסט 01
 9259ט.ג/

 לכבוד
 נאמן ניר

 אנוש משאבי אגף מנחל

 חוץ עבודת להיתר בקשה הנדון:

 לה לאשר החמת והמלצתי חוץ עבודת להיתר- ער/ס של בקשתה מ'צ/ב
 הבקשה. את

 סוציאלית לעבודה סטודנטים בקביעות מדריכים סוציאליים עובדים כי לצייו אבקש
 משרד להנחיות בהתאם והקהילה, הרווחה אגף בתוך מעשית, הכשרה במסגרת
 הרלוונטית. האוניברסיטה אישור ולאחר הרווחה

 שכר עליה מקבל והמדריך העבודה חשבון על שלא מתבצעת החדרנה
 למקובל. בהתאם מהאוניברסיטה

 רבות ותורמת מאוד חשובה האגף, מעבודת נפרד בלתי חלק חינה סטודנטים הדרכת
 .המדריך העובד של מקצועי לפיתוח ובמקביל לעבודתנו

 זו. בקשה לאישור אודח

 בברכה,

 עו//ס נדיר, טלי

 ~d האגף מנהלת
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 חרץ לעבודת להיתר בקשה

 חדש) (כדסח nהע,ר,, לפ,יין.דת 180 סע'ף עפ"י

 המשפחה: שם

 פרטי שם

 זהדת: .ת מספר
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 העבודה ביצוע זמני
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 היחידה ונבהל דעת חדרת- ב' חלק

 לא כן/ סובן- ה יבעירי העדבד של התפקדיים עיקרי תיאדם

 העוב?ד ל ש בתפקודו לרעה לפגוע עשויה העבודה ם א ה
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 ו/או דלעוב מהעירייה הציבור הפניית תהיה שלא ספק לכל מעל מובטח האם ד.

 המעסיק: הפרטי למעביד
 החובה ממילא מוטלת הייתה לא העובד על כי ספק לכל מעל לך ברור האם ה.

 י לא fiar העירייה בשירותי תפקידיו במסגרת' עבודה אותה לבצע
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 : וחתימה שם

 : אלה בתנאים הבקשה את מאשרים
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 לכהן ממשיך שהמבקש ערד וכל לעיל הנקוב לתאריך עד בתוקף האישור

 חדשה. בקשה הגשת מחייב המבקש של במשרתו שינוי הנוכחית, במשרתו

 ולא האישור מתוקף ארוכה לתקופה הפרטי המעביד עם יתקשר לא המבקש

 .פרטית בעבודה קביעות יקבל

 השעות (כולל המבקש של העבודה ת·שעו לאחר תתבצע הפרטית העבודה 3.

 הנוספות).

 25% על יעלה לא נוספות), בשעות העבודה וכולל הפרטית העבודה זמן

 בשבועיות. העבודה שערת ממכסת

 הרגילה. ממשכורתו 50% על תעלה לא הפרטית מהעבודה ההכנסה

 הפרטית העבודה ביצוע לשם להשתמש מורשה אינו העובד ספק הסר למןע

 לשם העירייה מטעם לרשותו שהועמדו ברכוש אר בציוד בשכר שלא אר בשכר

 תפקידו. מילוי
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