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נספח א 2
בקשה להחזר כספי בגין השתתפות בכנס בינלאומי
תאריך______________:

פרטים אישיים
שם משפחה _________ :שם פרטי _____________ :טלפון_____ - ___________ :
ת"ז___________________ :
דוא"ל______________ @________________________________________ :

פרטי הכנס
בין התאריכים _________ :עד __________ השתתפתי בכנס בינלאומי שנערך במדינה
_______________ ,בעיר.____________ :
נושא הכנס היה___________________________________________________ :
נושא זה קשור באופן ישיר לעבודתי במכללה.
בכנס הצגתי מחקר/עבודה בנושא_______________________________ :
לצורך קבלת החזר בגין שהותך בכנס בחו"ל ,הנך מתבקש לצרף לבקשתך את כל המסמכים
המצוינים מטה באופן מרוכז ומסודר ,וזאת בתוך  30יום ממועד שובך לארץ.

הנחיות:
 .1שים לב כי עליך להגיש קבלות מקור בלבד .סריקה/צילום של קבלות לא יתקבלו.
 .2במקרה בו התשלום בגין טיסות/מלון/דמי רישום בוצע באינטרנט יש להגיש הצהרה
חתומה בעניין זה תוך מתן המידע הרלוונטי.
 .3הנך מתבקש לסמן בעמודת ההוצאות סכומי ההוצאות ,במידה וישנן.
 .4סמן  Xאם הוגש המסמך הרלוונטי.
 .5שים לב כי על גבי כל קבלה ומסמך יצוין שמך המלא.
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הוגש

סכום ההוצאה
(בציון סוג המטבע)

המסמך
אישור רשות המחקר לתמיכה בנסיעה לכנס ,נספח א3
תקציר המאמר/המחקר שהוצג בכנס
אישור קבלה לכנס
דף מידע אודות הכנס כולל תאריכי הכנס
תכנית הכנס בה מצוין :שם המרצה ושיוכו לסמינר הקיבוצים ,כמקום הוראתו
הראשון
דמי רישום לכנס*  -קבלה
כרטיסי טיסה* :חשבונית מס בגין הטיסה (כולל כל פרטי הטיסה)
כרטיסי טיסה* :קבלה בגין תשלום הטיסה.
ציין :טסתי במחלקה :ראשונה  /עסקים  /תיירים

סוג המחלקה________ :

כרטיסי עליה למטוס* :אלקטרוני +כרטיסי עליה למטוס
לינה (מלון) :חשבונית "מקור" (החזר עד  $ 267ללילה)
נסיעות :קבלות "מקור" עבור נסיעות לשדה התעופה וחזרה בארץ; וכן ,נסיעות
למלון משדה התעופה ,ולשדה התעופה מהמלון בחו"ל
אש"ל :מס' ימי אש"ל_________________ :
אש"ל :הצהרה לטובת קבלת אש"ל גם ליום שלפני ו/או אחרי מועד
פתיחה/סיום הכנס ,בהתאמה .מצ"ב על ידי המבקש נספח א4
*ראה הנחיה מס'  2לעיל בחלק ההנחיות.
הוצאות אש"ל –  75$ליום ,כמספר ימי הכנס (אין צורך בקבלות) .במקרה ולא הוגשו קבלות עבור בית
מלון ,הוצאות אש"ל יהיו בסך  125$ליום.
אני מאשר/ת שקראתי את נוהל ההחזר הכספי בגין השתתפות בכנסים בינלאומיים של חברי סגל
ההוראה .הנני מבקש/ת לקבל החזר כספי בגין השתתפותי שאושרה.

הנני מאשר/ת כי לא קיבלתי כל השתתפות מכל גורם אחר עבור נסיעה זו.
אין בכוונתי לצאת לחל"ת בשנתיים הקרובות.
התשלום יעבור בהעברה בנקאית.
שם בעל החשבון ______________________ :מס' חשבון בנק________________:
שם הבנק ______________ :מס' סניף _______ :מס' בנק ______ חתימה__________ :
לצרכי משרד:
מאשרת______________ :

תמחיר ______________ :תקציב____________________ :

תאריך האישור _______________ :
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