נוהל הגשת בקשות להשתלמות בחו"ל ואישורן

כדי לממש את מטרות הקרן ,פועלות ועדה מקצועית ,המוסמכת לאשר יציאתם להשתלמות של חברי הקרן .

הועדה המקצועית נבחרת ע"י מועצת הקרן ומתוך חבריה.
נוהל
 .1חבר בקרן זכאי לקבל מלגת השתלמות לאחר שמלאו שלוש שנים לחברותו ב"קרן" או שמלאו 3
שנים מיום שניצל זכותו וקיבל מלגה.
 .2הבקשה לקבלת מלגת השתלמות תוגש שלושה חודשים לפני מועד תחילת ההשתלמות ,כדי
לאפשר לוועדה לדון בבקשה וכדי שתהיה לחבר שהות להשיג את המסמכים הדרושים  ,יתבקש
ע"י הועדה.
 .3הבקשה תוגש לועדה המקצועית על גבי טופס מיוחד  ,הנמצא במזכירות הקרן ,ויישלח לפי
בקשת החבר (ראה כתובת ומספרי טלפון).
מסמכים
.4

.5
.6
.7

לטופס הבקשה לקבלת מלגת השתלמות ,יצרף החבר את המסמכים הבאים:
א .אישור ממקום העבודה על גבי טופס הבקשה.
ב .אישור מהמוסד  /המפעל /החברה או כל גוף אחר בחו"ל ,שיעיד על ההשתלמות  ,משך
ההשתלמות ,מועד מדויק של ההשתלמות מיום עד יום ,נושא ההשתלמות .
להזמנות המוגשות בשפות שאינן עברית או אנגלית יש לצרף תרגום לעברית.
במקרה של כנס ,ועידה ,סמינר ,קורס וכו'-אישור הרשמה מחו"ל (קבלה על תשלום דמי
הרשמה)
ג  .תוכנת המפרטת את מקומות ההשתלמות ותאריכים בצירוף האישורים הנזכרים בפסקה
(ב) לעיל.
ד .פקסים יתקבלו רק כהשלמה לאישורים הנזכרים בפסקה(ב) ו (ג) לעיל
ה .יש לפרט אומדן של ההוצאות הכרוכות בהשתלמות( :על גבי טופס הבקשה).
 .1מחיר כרטיס הלוך ושוב  +מיסים.
 $222 .2הוצאות ארגוניות לפני הנסיעה.
 $122 .3אש"ל לארה"ב ו $132-לאירופה  Xימי השתלמות (מינימום  12ימי השתלמות).
ו .לא תתקבל בקשה לאישור תשלום רטרואקטיבי לאחר ההשתלמות בחו"ל.
הועדה המקצועית תדון בבקשה של החבר ,המבקש לקבל מלגת השתלמות ,שהועברה אליה
בצירוף כל המסמכים הדרושים .במקרים מיוחדים ובמידת הצורך ,יכולה הועדה להזמין את
החבר המבקש להשתלם לשיחה ,או להסתייע בחוות דעת מקצועית.
בקשה שאושרה ע"י הועדה המקצועית ,תועבר למזכירות הקרן להמשך הפעולות הכרוכות
בתשלום מלגת השתלמות.
חבר שקיבל מלגת השתלמות מהקרן חייב להגיש לקרן דו"ח על השתלמותו עם גמר
השתלמותו .לאחר הגשת הדו"ח הנ"ל יקבל החבר אישור על השתלמותו לצורך זיכוי הוצאותיו
במס הכנסה.
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 .8יתגלו חילוקי דעות בין חברי הועדה המקצועית ,יועבר הדיון בבקשה לדיון נוסף במועצת הקרן.
 .9לחבר הקרן ניתנת זכות ערעור על החלטת הועדה המקצועית בפני מועצת הקרן.
השתלמות בארץ
לימודים לתואר אקדמי חייב במס עד גובה  05%מחלקו של המעסיק במקור.
חבר בקרן זכאי לצאת להשתלמות ולקבל מלגה מהקרן לאחר  3שנות חברות ,גם אם מלאו שלוש שנים
מאז קבלת המענק הקודם.
על חבר הקרן להגיש ולצרף את המסמכים הבאים:
א .אישור הרשמה והשתתפות בלימודים ו/או בהשתלמות.
ב .גובה שכר הלימוד.
ג .קבלה על תשלום שכר הלימוד או חלק ממנו.
ד .כל תוצאה אחרת הנובעת מהלימודים ו/או מההשתלמות ,לפי אישורים וקבלות.
ה .במקרה של מחקר – הסכמה או הזמנה לעבודת מחקר מהמוסד האקדמי.
הועדה לא תטפל בבקשות ללא המסמכים הרשומים לעיל.
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