בקשה לאישור נסיעה לחו"ל

האוניברסיטה העברית בירושלי
הוראת הנהלה 05-014
 .1פרטי הנוסע
ש משפחה
דרגה
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ש פרטי

מספר זהות

טלפו

פקולטה/יחידה

סמ ב √ -את המתאי

 סגל מנהלי
פרט תאריכי השתלמויות/נסיעות קודמות בשנת הלימודי הנוכחית

 סגל אקדמי

 סטודנט

 אחר )פרט(:

מ ____________ -עד _______________
מ ____________ -עד _______________
מ ____________ -עד _______________
 .2פרטי הנסיעה  -פרט את מטרת הנסיעה/ההשתלמות מהותה וחיוניותה; יש לצר תוכנית ומסמכי רלוונטיי  -א יש ,כגו הזמנה לכנס
)סגל מנהלי הנוסע להשתלמות יצר בנוס טופס "בקשה לאישור מענק הדרכה" בהתא להוראת הנהלה (05-013

ארצות יעד

אר מוצא

תארי הנסיעה

 .4הצהרת הנוסע

 .3פרטי הבקשה )סמ ב √ -את המתאי(
כרטיס טיסה

ס __________ $

אש"ל ע קבלות :מספר ימי ______ ,לפי ס ________  $ליו,

ס __________ $

אש"ל ללא קבלות :מספר ימי ______ ,לפי ס ________ $ליו,

ס __________ $

 ביטוח רפואי בחו"ל  ,ביטוח מטע  ,הטסה רפואית

ס __________ $

שכירת רכב מספר ימי

תארי השיבה

מספר ימי שהייה

_______ ,לפי ס ________  $ליו,

ס __________ $
ס __________ $

הוצאות אחרות:
סה"כ הסכו המבוקש

•

הנני מתחייב להגיש דו"ח פירוט הוצאות כספיות
בצירו ספחי של כרטיסי הטיסה וקבלות
אחרות ,כמתבקש על-פי תקנות מס הכנסה תו 30
יו ממועד שובי ארצה.

•

ידוע לי שכל סכו שאקבל עבור הנסיעה ולא אגיש
עבורו קבלות )תו  30יו( ,ינוכה ממשכורתי.

•

הנני מתחייב ,להעביר תו שבועיי מיו שובי
דו"ח ,שיכלול את המטרות ואת התוצאות של
הנסיעה בהתא לנדרש בהוראת הנהלה .05-014

ס __________ $

מטבע אחר  -סוג המטבע __________________ סכו _______________
_________________
______________
קר קשרי מדע
 מספר סעי תקציבי לחיוב_________________________ :
חתימה
תארי
 .6בקרת מנהל מחלקת כוח אד לנסיעות ע"ח קר קשרי מדע
 .5פרטי החוקר האחראי לתקציב )כאשר הנסיעה ע"ח תקציב מחקר/מיוחד(
תואר
ש פרטי וש משפחה
חתימה

מחלקה

 .7המלצת יו"ר החוג/מנהל המחלקה/מנהל היחידה ) *(
הנני ממלי לאשר את הנסיעה ,נימוקי:

____________
ש

____________
תארי
 .8אישור דיק ) *(
הנני מאשר את הנסיעה ,נימוקי:

______________
חתימה

______________
______________
__________
חתימה
ש
תארי
 .9אישור ועדת השתלמויות והיעדרויות לגבי סגל אקדמי )*(

______________
__________
ש
תארי
 .10אישור סג נשיא ומנכ"ל )*(

______________
חתימה

______________
חתימה

______________
ש

______________
חתימה

_________________
ש המאשר

________________
חתימה וחותמת

______________
__________
ש
תארי
 .11לשימוש אג כספי

_________________
מספר התחייבות
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__________
תארי

_______
מנה

_______
מספר ד

)*( הסבר לסעיפי  ,9 ,8 ,7ו 10 -ראה בעמוד 3

עמוד 1

האוניברסיטה העברית בירושלי
תארי_______________ :
אל:

הדיק

מאת:

________________________

מחלקה________________________ :

הנדו :סדרי ההוראה בזמ היעדרות
בתקופת היעדרותי מהאר בי התאריכי __________________________ יהיו סדרי ההוראה כדלקמ:
 .1קיו קורסי )מילוי מקו; החזרת השיעורי(
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 .2קיו בחינות )באחריות מורה אחר; מועד חלופי(
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 .3הסידורי למסירת ציוני תו  14יו ממועד הבחינה ה:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________
חתימת המורה

___________________________
ש וחתימת ראש יחידת ההוראה

.(owicd cxyna xnyii wzrd) "l"egl driqp xeyi`l dywa"d qtehn wlg `ed df sc

)(013

5/03

עמוד 2

הסבר לסעיפי  9 ,8 ,7ו 10 -שבטופס הבקשה לאישור נסיעה לחו"ל
נסיעות לחו"ל של חברי סגל אקדמי ושל סטודנטי לצור מחקר/השתתפות בכנס וכ הבאת אורחי ,במימו
כספי תקציב מחקר ) ,(03Xנסיעות על חשבו תקציב מחקר לגמלאי ) ,(049נסיעות על חשבו כספי החזרי )(044
ונסיעות על חשבו תקציב הקר לקשרי מדע  -יאושרו על-ידי הדיק )סעי  8בטופס( ,בהמלצה של יו"ר
החוג/מנהל המחלקה )סעי  7בטופס( ובכפו לכללי המפורטי בהוראת הנהלה .05-014

מורי המבקשי להיעדר בזמ הלימודי ,מעבר לשבועיי מצטברי ,נדרשי לקבל אישור מוועדת השתלמויות
והיעדרויות )סעי  9בטופס(.
נסיעות מנהליות של חברי סגל אקדמי/מינהלי או סטודנטי על חשבו תקציב רגיל/מיוחד וכ נסיעות מנהליות של
חברי סגל מינהלי ע"ח תקציב מחקר  -יאושרו על-ידי סג נשיא ומנכ"ל )סעי  10בטופס( ,בהמלצה של:
 .1סג נשיא למחקר ולפיתוח לגבי נסיעות של עובדי הרשות למחקר ולפיתוח.
 .2סג נשיא לקשרי בינלאומיי/ראש אג קשרי חו לגבי נסיעות של עובדי האג לקשרי חו.
 .3ראשי אגפי/מנהלי מחלקות מנהליות לגבי נסיעות של עובדי ביחידות המינהל.
 .4דיקני לגבי נסיעות של עובדי הפקולטה/בי"ס ולגבי נסיעות של סטודנטי.
)סעי  7בטופס(

עמוד 3

