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במסגרת החזרה לשגרת נסיעות לחו"ל לאחר תקופה הקורונה ובמסגרת הצורך 

קמ"ב( לצורך מימון בניצול הכספים של הקרן לקשרי מדע בינלאומיים )ק

  – הנסיעות לחו"ל

 :חידוד הנוהל והתהליך לקבלת הכספים -אנא שימו לב 

 לחץ כאן –ון בנוהל הקרן לקשרי מדע בינלאומיים עיל

 ע"י חבר הסגללנותני השירות )כרטיסי טיסה, בתי מלון וכו'( הינו  תשלוםה 

כפי שהוסברה בטיפ  מהנהוגה ברשות המחקרשונה הפרקטיקה בלבד. 

 של דרך רשות המחקר. 103מס' 

 לחץ כאן –בלבד. הסבר לגבי הטופס המקוון  באופן מקווןיש למלא  בקשה 

 מקדמה  – מועד קבלת הכספיםבזמן מילוי הטופס המקוון ניתן לבחור את

החזר אחרי אה לאחר החזרה( או )התקזזות על בסיס ההוצ לפני הנסיעה

 )החזר על בסיס קבלות של ההוצאות( הנסיעה

  שמבוצע  רק לאחר ביצוע הליך האישור הרגילקבלת הכספים תתאפשר

אגף כספים  ראש מנהל  ראש חוג לאחר מילוי טופס הבקשה )דיקן 

 ובקרה(.

  שחברי ים ובקרה( כך לנוהל קקמ"ב שונה )באישור סמנכ"לית כספ 6.5סעיף

הסגל יהיו רשאים לקבל את המקדמה על חשבון הנסיעה עד חודש לפני 

 .)במקום שבוע לפני הנסיעה, כפי שכתוב בנוהל כיום(הטיסה 

  ישירות לחשבונו האישי של חבר הסגל. קבלת הכספים 

 

עקוב אחר עדיף להתחיל את אישור נסיעה מוקדם ככל האפשר ול -  שימו לב

 המקדמה )מוקדם ככל הניתן(.מזאת על מנת ליהנות  –האישורים תהליך 

הסגל ע"י יחידת רכש המסמך האחרון שהועבר לחברי  - שימו לב

מתייחס לטיסות שאינן ממומנות מהקרן לקשרי ( לחץ כאן) ולוגיסטיקה

 מדע בינלאומיים.

 

 : מידע רלוונטי נוסף

ע פברואר חוזר מיד -תעריפי הקצבה שנתית של הקרן לקשרי מדע בינלאומיים 

 לחץ כאן – 2022

 לחץ כאן –מסמך הטבות לנוסעים לחו"ל 

  לחץ כאן – הטבות למשיכת הכספים  -הסדר עם בנק יהב 

  

 ידיעתכם

 בברכה

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

https://astaff.haifa.ac.il/images/191205_%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C_%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/191205_%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C_%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Takanonim-Heskemim-Nehalim/Nehalim/KKMB/2015-10-14-kkmb-electronic-form.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Takanonim-Heskemim-Nehalim/Nehalim/KKMB/2015-10-14-kkmb-electronic-form.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C_-_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_-_10.05.2021.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C_-_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_-_10.05.2021.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/220216_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_2022_1.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/220216_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_2022_1.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/tayarut
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/tayarut
https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Takanonim-Heskemim-Nehalim/Nehalim/KKMB/2018-06-27-KKMB-a.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Takanonim-Heskemim-Nehalim/Nehalim/KKMB/2018-06-27-KKMB-a.pdf

