
 לחו"ל נסיעהבקשה לטופס 

 מקור תקציבי:________________________

 
 לפחות שבועיים לפני תחילת מועד ההשתלמות/מחקר אישורחלק זה ימולא על ידי מגיש הבקשה ויוגש ל

 
 הצעת תוכנית השתלמות/מחקר של חבר סגל תוגש במתכונת זו )בכל מקרה יש לצרף התכתבות מלאה/אישורים וכו'( :

 
__________________            __________  ____________________ ________________ 

 שם המחלקה                   תפקיד                                   אחוז משרה              שם משפחה ופרטי       
 

 : תוכנית ההשתלמות / מטרת המחקר

נא לצרף את המסמכים והפרוספקטים הרלוונטיים,     –כה וכד'( )השתתפות בקורס, כנס, תערו מטרת הנסיעה .1
 נא לצרף הזמנה / התכתבות מלאה על ידי המוסד המזמין(. –השתלמות במוסדות לימוד או מחקר 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

לוח זמנים )נא לפרט תאריכים של כל ההשתלמות/מחקר, תוך ציון אם יש רצף או הפסקה בין השתלמויות שונות.               .2
 י שבת ומועד הנהוגים בארץ ובחו"ל( :נא לציין ימ

 
              פרטים                            עד תאריך     מתאריך      

   

   

   

   

 _________סה"כ ימים:           
 

)לפי תקנות מס הכנסה שתי נסיעות או יותר שביניהן היתה  שנקרנא ציין תאריך חזרה של הנסיעה האחרונה ע"ח 
 :______________________________יום יחשבו לנסיעה אחת( 41-היה רצופה בישראל של פחות מש

 סידורים שננקטו למניעת פגיעה בעבודה )כולל בחינות( :
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 בקשה למימון )בדולרים של ארה"ב( .3
 כרטיסי טיסה )יעד, מחלקה, מס' נוסעים( : ________________________________________________ .א
 :___________________________ נים בחדר, האם המחיר כולל ארוחותבתי מלון : יעד, תאריכים, מס' הל .ב

_______________________________________________________________________________ 
 דמי השתתפות בכנסים, תערוכות וכד' : ___________________________________________________ .ג
 נסיעות בינעירוניות : ________________________________________________________________ .ד
 ירת רכב )מס' הימים( : ____________________________________________________________שכ .ה

 
  סה"כ הוצאה מתוכננת :  .ו

 
 נא לציין האם עתיד להצטרף בן/בת משפחה?    כן/לא .4
מדת הנני מאשר בזאת כי ידוע לי ואני מסכים לכך שבמידה ורשויות מס הכנסה לא יכירו בנסיעה זו או בחלק ממנה כעו .5

בדרישות והגדרות ההשתלמות/מחקר ורשויות המס, אחוייב ואשלם על חשבוני את החלק הלא מוכר של ההוצאה          
 והמס בהתאם.

 חתימת המבקש :  _____________________                              תאריך הגשה : _____________________



  אישורים

 הממונה הישיר : .1

 

________________________________________________________________________ 

 

 : הנהלת חשבונות .2

 ___________:לאחר הנסיעה_________: ___נסיעההלפני  יתרה______________: סעיף תקציבי

 

 

 

 
 

 ____________________          ___________________    הנשיאה : פרופ' יולי תמיר 
 תאריך                      חתימה                     
 
 

 ____________________          ___________________    המנכ"ל : עו"ד דרור קווה  
 תאריך                      חתימה                     
 
 

 ____________________                        __________________גב' דנה רימר: ר.המזכירות האקדמית
 תאריך                      חתימה                     
 
 

 ____________________              :                                    __________________לעיצוב דיקן הפקולטה
 תאריך                      חתימה                     
 
 

 ____________________              :                                    __________________הדיקן הפקולטה להנדס
 תאריך                      חתימה                     
 
 
 
 

 


