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 14/05/2019עודכן ב: 

 גמלאי -קקמ"ב טופס בקשה לניצול 

 הסבר כללי 

החזר , נסיעה לכנסים בארץ ובחו"ל הטופס מאפשר להגיש בקשה לניצול הקרן לקשרי מדע העומדת לזכותך, בנושאים של:
 .דמי חבר לאגודות מקצועיותו דמי הרשמה לכנסים

 קמפוסל חוץמ גישה

 <  חיפהאוניברסיטת יש לגשת לאתר 
 ספרייה ויישומי הסגלגישה למשאבי האוניברסיטה מחוץ לקמפוס: שרותי מחשוב לסגל < מערכות בשירות הסגל < 

  .מסך התחברות למשאבי האוניברסיטה מחוץ לקמפוסייפתח 
 גישה למשאבי האוניברסיטה: יישומי סגל )דיווח שעות(, פורטל המחקר... – 2תחת סעיף 

 גללפורטל יישומי סגישה יש ללחוץ על הקישור 

 
 )סיסמה של הפורטל, ספרייה וכד'(.  SSO-יש להזין את סיסמת המסך התחברות מרחוק, בו ייפתח 

 . גישה לפורטל הסגל(לאחר מכן הזדהות רגילה לפורטל הסגל )ראו פרק 

 

 קמפוסה תוךגישה מ

 <  אוניברסיטת חיפהיש לגשת לאתר 

 .גישה מתוך הקמפוס -יישומי סגל )פורטל(שרותי מחשוב לסגל < מערכות בשירות הסגל < 
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 גישה לפורטל הסגל

 . SSOספרות וסיסמת  9 -בחלון הזדהות יש להזין מספר ת.ז. ב

 

 גישה לטופס

 ניצול קקמ"בה לבקש< - פתיחת טופס חדש< - טפסים< - פורטל שליללאחר הכניסה לפורטל, יש לגשת 

 

 , ייפתח מסך מילוי הטופס.ולאחר מכן ללחוץ על  אודות הטופסחשוב לקרוא את  שים/י לב:
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 מילוי הטופס

 שנה אקדמית.לבחור  חובה :ראש הטופס. 1

 

 .9876543-054או  0549876543יש למלא מספר טלפון נייד בפורמט חוקי: : פרטי המבקש. 2

 

  .מקרן קשרי מדענסיעה  אוו/ דמי חברות לאגודה מקצועית: אחדסעיף  לפחותלבחור  יש: פרטי הבקשה .2

  העברת דמי חברות ישירות לאגודה בארץ. אותחת סעיף דמי חברות לאגודה מקצועית יש לסמן החזר דמי חברות ששילמתי 
  נסיעה בחו"ל. אותחת סעיף נסיעה יש לסמן נסיעה בארץ 
 בדולריםכל אחד מהסעיפים יש למלא סכום ב. 
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 חובה למלא מתאריך עד תאריך, ארץ ועיר. :פרטי הנסיעה. 3

 

 .ברצונך לקבל מקדמה , יש לבחור  כיצדבלבדנסיעה לחו"ל בבחירת  :מקדמה לפני נסיעה לחו"ל מקקמ"ב. 4
 .אחת מהאפשרויותיש לבחור     

 סניף אוניברסיטה(.-)נתב"ג / בנק יהב לקבלת הכסף מקום בנוסףיש לבחור  ,אפשרות "מזומן"בחירת הב 
  ,לסמן  חובהלסיום על מנת לאשר את ההצהרה. 
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 לא ליד כל סעיף.ענות על כל הסעיפים. יש לסמן כן או ל חובה :פירוט פעילות אקדמית/מחקרית. 5

 

 דגשים חשובים

 * חשוב לשים לב לשדות חובה המסומנים בכוכבית. 1
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 .(מידע חסר בשדות אלה לא יאפשר לשלוח את הטופס.  תופיע הודעת שגיאה מתאימה בתחתית הטופס והשדה החסר יצבע באדום)

 לדוגמא: 

  :מקצועיתדמי חברות לאגודה  -1(" תחת סעיף YYYYשדה "חברות לשנה ). 2
 אחורה או קדימה.  ניתן לבקש רק עבור שנתיים(, 2019ספרות )למשל:  4 -יש למלא שנה ב

לאחר בחירת אחת  לבחור )אחת מהאפשרויות( כיצד ברצונך לקבל מקדמה. חובה בסימון נסיעה לחו"ל. 3
 לאשר את ההצהרה. חובה, מהאפשרויות

 הוספת צרופות

 השלבים הבאים:לצירוף קובץ יש לפעול על פי 

 . Browse. ללחוץ על כפתור 1

 . ייפתח חלון חדש, בו יש לבחור את הצרופה המתאימה מתוך הקבצים במחשב.2

 .לאחר בחירת הקובץ יש ללחוץ     

 

 .Upload. לסיום יש ללחוץ על כפתור 3

 . הקובץ יופיע בטופס בטבלת הצרופות: 4

 

 סיום ושליחת הטופס

 .לאחר סיום מילוי הטופס, יש ללחוץ על כפתור 

 אם הטופס לא מולא כראוי, נקבל חיווי הודעות שגיאה בתחתית המסך, לדוגמא:: שימו לב

 

 כאשר הטופס יישלח בהצלחה, נקבל את ההודעה הבאה:
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. ניצול קקמ"ב, ,פורטל, יישומי סגל, טפסים, טופס בקשה: מילות מפתח  גמלאי

 

 .(04-8240609)חיצוני:  2, שלוחה  IT 2609מדור הדרכות 

 טופס פתיחת קריאת שירות|   אגף מחשוב ומערכות מידע  -לוח הדרכות
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