
 למלגות נסיעה לכנסים ולמחקר יםדף הסבר לדוקטורנט

 

 .חודש לפני הנסיעה לנסיעה לחו"ל את הבקשה שימו לב כי יש להגיש

 

 :בנוגע לנסיעה לחו"ל להלן עיקרי הוראות ההנהלה

 .טופס הבקשה לאישור נסיעה לחו"לאת יש למלא  .1

הבקשה לאישור נסיעה לחו"ל שתדאג להתחייבות  להעביר לליאת ונטורה את טופס .2
 תקציבית

לקבל מליאת ונטורה את הטופס החתום ומכתב המעיד על קבלת מלגת הנסיעה מטעם  .3
 הפקולטה

הבקשה הנ"ל טופס העל  –המנחה האחראי/ת על התקציב מחלקה/ה להחתים את .4
 ישור נסיעה לחו"ללא

 על הטופס הנ"ל –להחתים את ראש/ת המחלקה  .5

 , פרופ' תמיר שפר דיקן הפקולטהלהחתים את  .6

 (2להחתים את המנכ"ל, ישי פרנקל )בניין המנהלה, קומה  .7

-05-588(, אוריטל גולן )02-588-1069מיכל מור )להעביר את הטופס וכל הנלווה לו ל .8
מדור מט"ח )בניין גולדשמידט, קומת כולן מ – (02-588-2929( או דבורה דיאני )1982

 13:30-09:00כניסה(, שעות קבלה: א', ב', ג', ה' 

 אצלן או בנמל התעופה –לקבל ממדור מט"ח הנחיות איך ניתן לקבל את הכסף לנסיעה  .9
ימים לפני הנסיעה ממחלקת מט"ח ובשדה  3את ההתחייבות לכסף מקבלים כמקדמה )

 (מזומן ות לכסףהתעופה ממירים את ההתחייב

 
 

  :כרטיס טיסה

 מאחת מהסוכנויות הבאות: מומלץ להזמין

 02-588-3486 :טלפוןהר הצופים, ב 'תלמה נסיעות'

 02-658-4512 :פוןטל ,בגבעת רם 'דיזנהאוז'

 02-535-8600'איסתא' בהר הצופים, טלפון: 

https://ksafim.huji.ac.il/sites/default/files/ksafim/files/tofes_013_form.pdf
https://ksafim.huji.ac.il/sites/default/files/ksafim/files/tofes_013_form.pdf


 

 :אש"להוצאות 

 סכום האש"ל לאותו יום, )מהמלון( קבלותהצגת עם  ת לינההוצאוהחזר עבור  מבקשיםשבמידה 

, ואז סכום האש"ל ליום ללא קבלות אש"לניתן גם לבקש  .לילות ראשונים( 7-ללילה )ל $278הוא 

 .$78יהיה עד 

 הוא עד קבלותצורך בללא מבקשים החזר עבור הוצאות לינה, סכום האש"ל היומי לא שבמידה 

 ללילה. $130

 .25%-באש"ל לבהן ניתן להגדיל את סכום ההוצאות ללינה וש *יש מדינות

 שנמצא באתר של האוניברסיטה העברית. יש לעיין בקובץ "עדכון תעריפי פטור של מס הכנסה"

 

 :לאחר החזרה מחו"ל

 מקוריות, כרטיס טיסה אלקטרוני וכרטיסי עליה למטוס קבלותעם  ללכת למחלקת מט"ח .1

 . להתחשבנות סופית מקוריים

 שוב להקפיד על כך.ח, לכן ור אחריו חיוב רטרואקטיבי מכיסכםאי קיום חלק זה יגר

(, יש הנסיעה מעוניינים לקבל החזר בדיעבד )כלומר, לא לקבל את סכום הכסף לפנישבמידה  .2

אישור הוצאות ל )עם כל החתימות( + טופס "למלא את טופס הבקשה לאישור נסיעה לחו

)קבלות על תשלום אם יש, כרטיסי עליה הנדרשים ולצרף את כל המסמכים  כספיות בחו"ל

 .(כרטיס הטיסה למטוס מקוריים ואישורים על תשלום

 

______________ 

, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, אוסטרליה, אוסטריה, איטליה *

דנמרק, הולנד, הונג קונג, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, 

 .שבדיהו קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה
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