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קול קורא לסיוע במימון השתתפות בכנסים/קורסים/סדנאות 

בחו"ל בתחום מדעי הים לתלמידים לתארים מתקדמים )תואר 

שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט( במוסדות השותפים במרכז 

 הישראלי לחקר הים התיכון- מחזור א' תשע"ז

 קול קורא מס': 6/1

 

 התחרות תקנון

 הגדרות

 
 המרכז הישראלי לחקר הים התיכון;   :המרכז

המוסדות השותפים במרכז כהגדרתו לעיל והמפורטים להלן: :המוסדות השותפים
אוניברסיטת חיפה, הטכניון, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת בר  

אילן, אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה 
 העברית, המרכז האקדמי רופין, חיא"ל והמכון הגאולוגי.

הפועלת במסגרת המרכז, שעיקר פעילותה בעידוד סטודנטים ועדה  ועדת ההוראה: 
תיכון, וזאת ע"י -הנוגעים למחקר ים לתארים מתקדמים בתחומים

מתן מלגות הצטיינות למחקרים, סדנאות ממוקדות 
ואינטרדיספלינריות בארץ, קורסי העשרה בחו"ל, הפלגות לימודים 

 בים תיכון וכיוצ"ב.
או מועד אחר שיפורסם על ידי   12:00בשעה  ,2017 אפרילב 5  המועד הקובע:  

 המרכז. 
 

 פרשנות
ה ו/או אי התאמה כלשהי, בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בכל מקרה של סתיר .1

, לרבות באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל קול הקוראכלשהם בדבר ה
 דבר ועניין.

 
 מבוא

לעודד השתתפות של תלמידים  המרכז והמוסדות השותפים המרכיבים אותו מעוניינים  .2
בתחום מדעי הים שצפויים להתקיים  לתארים מתקדמים בכנסים/קורסים/סדנאות

 "(.  הכנסים)להלן: " 30/9/17בחו"ל ולהסתיים עד לתאריך 
במימון ההשתתפות בכנסים/קורסים/סדנאות כאמור,  המרכז לסייע מעוניין לשם כך  

 בכפוף לאישור מנהלי ותקציבי של המרכז ולזמינות תקציבית. 
 
לתנאי תקנון זה יהא זכאי לקבלת מימון מועמד שיעמוד בתנאי התחרות ויבחר בהתאם  .3

ש"ח, כפי שייקבע על ידי המרכז על פי הקריטריונים המפורטים  5,000 בסכום של עד
ינתן על ידי י ימוןהמבתקנון זה או עד לגובה המימון המבוקש, הנמוך מבין השניים. 

 בכפוף להשתתפות בכנס/קורס/סדנה וכנגד הצגת המסמכים הנדרשים וקבלותהמרכז  
 מקוריות, הכל כמפורט בתקנון זה.  

 מטרת תקנון זה לקבוע את הכללים שיחולו על התחרות לקבלת המימון. .4
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 בתחרות ההשתתפותכללי 

 לקבלת המימון מותנית בקיום התנאים המצטברים הבאים: ההשתתפות בתחרות .5

המועמד הנו סטודנט פעיל לתואר שני / תואר שלישי / פוסט דוקטורנט באחד  .5.1
 מהמוסדות השותפים כהגדרתם לעיל. 

הכנס/קורס/סדנה המוצעים על ידי המועמד ושבהם הוא מתעתד להשתתף  .5.2
 קשורים לתחום מדעי הים וצפויים להתקיים בחו"ל.

וצפויים הכנס/קורס/סדנה המוצעים טרם החלו במועד הגשת המועמדות  .5.3
 .31/9/17עד לתאריך   להסתיים

 המועמדות הוגשה עד למועד האחרון להגשת המועמדות. .5.4

 קבלת המימון כפופה להשתתפות בכנס ולהתקיימות כל תנאי תקנון זה. .6
 הגשת מועמדות לתחרות משמעה הסכמה לתנאי תקנון זה ללא סייג. .7
 

 אופן הגשת מועמדות
המועמדות תוגש לא יאוחר מן המועד הקובע כהגדרתו לעיל, למרכז באמצעות דוא"ל  .8

 dzak@univ.haifa.ac.ilלכתובת: 

 המועמדות תכלול את המסמכים הבאים: .9

1.   טופס בקשה בנוסח נספח א' לתקנון זה; בטופס כאמור יש לציין את הסכום
ימון מהמרכז לצורך ההשתתפות בכנס/קורס/סדנה ולפרט את המבוקש למ

ההוצאות המבוקשות במסגרת מימון זה, וכן את מקורות המימון האחרים 
מכל מקור או גורם שהוא. ככל שמקורות המימון המשלים לא ידועים 
במלואם בשלב הגשת המועמדות, יתחייב המועמד בטופס ההגשה להציג את 

על פי דרישת המרכז או מיד עם השגתם, לפי  מקורות המימון המשלימים
המוקדם מביניהם, ויצהיר כי ידוע לו כי הצגת מקורות המימון המשלימים 
עד לכיסוי מלוא הוצאות הכנס/קורס/סדנה ואישור מקורות המימון המשלים 

 על ידי המרכז הם תנאי לזכייה בקול הקורא;

2.   ,מכתב מפורט המנמק את חשיבות ההשתתפות של המועמד בכנס/קורס/סדנה
 ומדוע על המרכז לתמוך במימון ההשתתפות כאמור; 

3.  ;קורות חיים של המועמד 

4.  ;אישור לימודים תקף מאחד מהמוסדות השותפים 

5.   'גיליון ציונים  –גיליון הציונים של המועמד עבור תלמידי תואר שני שנה א
גיליון ציונים עדכני עד  –; עבור תלמידי תואר שני שנה ב' תואר ראשון

גיליון ציונים תואר שני  –לסמסטר הנוכחי; עבור תלמידי תואר שלישי 
 רשימת פרסומים; –דוקטורנט -וציונים עדכניים, במידה ויש; תלמידי פוסט

6.  ;מכתב המלצה מהמנחה הישיר של המועמד 

, ולפי הסדר PDFבפורמט  סמך אחדבמלהגיש את המסמכים שלעיל  המועמדעל  .10
את המסמכים   -שהוצג לעיל. יש לצרף כדף ראשון את רשימת המסמכים ולסמן ב

 שהוגשו. 
מועמד אשר לא יצרף את כלל המסמכים הנדרשים, המרכז יהיה רשאי לפסול את  .11

 בקשתו.

השלמת מסמכים או  ממועמדמבלי לגרוע באמור לעיל, המרכז יהא רשאי לבקש  .12
 הבהרות בנוגע לבקשתו ובנוגע לכל פרט אחר.

 
 הזוכה/ים בחירתאופן 

מחברי ועדת ההוראה, וביניהם יו"ר  4-5 -מ ( תורכב"הועדה"וועדת השיפוט )להלן:  .13
אשר תדון  הועדה. בקשות המועמדים אשר קיימו את תנאי ההשתתפות תועברנה לועדה

בהן ותבחר את המועמד/ים הזוכה/ים. כל חבר בועדה יבחן את כלל הבקשות, למעט 
בקשות מועמדים הלומדים במוסד האקדמי אליו משתייך חבר הועדה. כל בקשה תיבחן 

mailto:dzak@univ.haifa.ac.il
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 על ידי שני חברי ועדה לפחות. 
דירוג הבקשות, ככלל, ייעשה בהתאם לקריטריונים ולמשקלות, כפי שהם מופיעים 

להלן. במידה ולאחר הדירוג כאמור לא ניתן יהיה להכריע באשר לזהות  14ף בסעי
המועמד/ים הזוכה/ים, תערוך הועדה דיון פתוח וההצבעה באשר למועמד/ים הזוכה/ים 

  תעשה ברוב קולות.

  -הבאים הקריטריונים בסיס על היתרהועדה תבסס את החלטתה בין  .13.1

 על הפרסומים( 10% -;  )פוסט דוק10%עד   -ממוצע ציונים  .13.2

בחזית  םומיקומכנס/קורס/סדנה חשיבותו המדעית או הטכנולוגית של נושא ה .13.3
 ;20%עד  -בתחום חקר הים הידע

עד  -מהארץ ומחו"ל בסדנהשיעור קומתם של המרצים האמורים להשתתף  .13.4
20%; 

 ; 30%עד  -וגורמים מממנים נוספים אם יש מידת הנחיצות בקבלת הסיוע .13.5

 ;  10%-המנחה הישירצות התרשמות המדרגים מהמל .13.6

 ;10%עד  –הערכה כללית של המדרגים  .13.7
כזוכה, וזאת על מנת  בקשהרשאית להימנע מלבחור ב תהא הועדה, לעיל האמור למרות .14

  .שונים וממוסדותמדיסציפלינות/מחלקות שונות  מועמדיםזכייה של מגוון  אפשרל

בו הם מבקשים כנס לתהא רשאית לבקש הבהרות מן המועמדים בכל הנוגע  הועדה .15
 .להשתתף

 בהתאםמימון ה סכומי ואת בתחרות הזוכים מספר את לקבועתהא רשאית  הועדה .16
 . ₪ 5,000 על עלהי לא ימוןמ שכל ובלבד המרכז ותקציב דעתה לשיקול

 מנהלי אישור לקבלת ובכפוףאישור סופי להחלטות הועדה יינתן בהתאם לתקציב הזמין  .17
 .המרכז לנהלי וכפוף המרכז של תקציבי ואישור

בהודעת דואר אלקטרוני  וזכתה על זכיית שבקשתוודיע למועמד י מטעמו מי או המרכז .18
 צוות ידי על יועברו הודעות. מועמדותואו בטלפון, לפי הפרטים שמסר לה בעת הגשת 

 . נתקבלה לא שבקשתםלמועמדים  גם המרכז

לא עמד  שזכה מועמד אםו/או  שזכהמועמד לא ניתן יהיה לאתר בשקידה סבירה  אם .19
 הועדההמנויות בתקנון זה ו/או נפסלה זכייתו ע"פ החלטת מימון בדרישות לקבלת ה

 . אחר זוכה על להחליט רשאית תהא הועדהמטעם מיוחד, 

בכל מקרה של אי הבנה או  פסוקי מטעמו מי או ת חיפהשל אוניברסיט המשפטי היועץ .20
 לזכייה.לזוכה/ים או לטוען/ים פרשנות התקנון, ויכריע בכל מחלוקת בין המרכז 

 
 אופן העברת המימון

המחאה או באמצעות  המרכז"י ע אחד בתשלוםוענק למועמד/ים שיזכה/ו י ימוןהמ .21
תנאים המצטברים העברה בנקאית לחשבון הבנק שלו/הם וזאת בכפוף לבאמצעות 

 -הבאים

השתתף בכנס/קורס/סדנה שלגביו הוגשה בקשתו לקול קורא זה והציג  המועמד .21.1
 בפני המרכז אישור השתתפות רשמי בכנס/ קורס/סדנה כאמור. 

המועמד הציג בפני המרכז כרטיס טיסה אלקטרוני והוכחה על אישור יציאה  .21.2
  מהארץ וכניסה לאחר תום הכנס.

נגדם יועבר המימון המועמד הציג בפני המרכז חשבוניות וקבלות מקוריות כ .21.3
 בהתאם לגובה הזכייה.

וכן על נוסח הבקשה נספח  לתקנון זה 'ב נספחעל נוסח ההצהרה  חתם המועמד .21.4
וענק למועמד/ים בכפוף לכך שמילא/ו אחר מלוא התנאים שבתקנון י ימוןהמ. ג'

 .זה

מובהר כי המימון יועבר בהתאם לגובה הזכייה שאושרה ולטובת עלויות הקשורות  .22
בכנסים/קורסים/סדנאות בלבד )עלות הכנס עצמו וכן עלות ההגעה אליו  להשתתפות

 -והלינה( ולא יינתן מימון עבור 

 .הוצאות שכבר מומנו ע"י גורם אחר .22.1



 

            

חקר הים התיכון, אוניברסיטת חיפה המרכז הישראלי ל  

 04-8280789טלפקס:  ;merci@univ.haifa.ac.il ; דוא"ל:3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

 .הוצאות שלא אושרו מראש .22.2
כל הוצאה שאינה קשורה במישרין להשתתפות בכנס/קורס/סדנה ו/או הוצאה  .22.3

 , לפי שיקול דעת המרכז. אשר חורגת מן הסביר או המקובל בנסיבות העניין

 22שיוגשו למרכז כל המסמכים הנדרשים בסעיף לכך  בכפוףהמימון לזוכה יינתן רק  .23
ככל שהמסמכים כאמור, כולם או חלקם,  30/9/2017לעיל וזאת עד לא יאוחר מתאריך 

יוגש לאחר מועד זה, המרכז לא ישלם את סכומי המימון והמועמד הזוכה מוותר על כל 
 טענה בעניין זה. 

 
 כללי

המרכז והמוסדות . כל משתתף פוטר את הועדה כאמור לעילעל ידי  בוצעת הבחירה בזוכה .24
, מכל טענה או משתתפים בתחרותו/או את יתר ה םו/או עובדיה םו/או נציגיה השותפים

 .תחרותתביעה בכל הקשור ל

  בכל פרס אחר. /אוובשווה כסף  להמרהבשום אופן  נתנית האינמימון ה .25

תמיכת בו  תצוין שתתפותו בכנס/קורס/סדנהפרסום הנובע מההזוכה יתחייב כי כל  .26
 המרכז ידי על( כהנתמ)או  נהמומ השתתפות בכנס/קורס/סדנה: "הלהלן בנוסחהמרכז 

 Funding (or support) provided to XXX by the"."התיכון הים לחקר הישראלי

Mediterranean Sea Research Center of Israel"  

, על טפסי ההגשהכל אחריות למשלוח  םמעליהים מסיר המרכז והמוסדות השותפים .27
 .האלקטרוני נספחיהם, באמצעות הדואר

 באמצעות הדוארטפסי ההגשה על קבלת  טעמומו/או מי  המרכזיובהר כי רישומי  .28
 טפסי ההגשה.הינה הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלת האלקטרוני, 

עצם ההשתתפות בתחרות תיחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בה קרא תקנון  .29
זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים 

מחויב לשמור  ףהמשתתכי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. 
 עול בניגוד לכל דין.על כללי התנהגות נאותים ולא לפ

המרכז והמוסדות השותפים יהיו רשאים בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה  .30
להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה  -שהיא לפעול כדלקמן 

ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את 
ה המימון ו/או כמות הזוכים, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע המועדים ו/או את גוב

 לכך.

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי המרכז והמוסדות השותפים לא יישאו  .31
באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד 

המימון ו/או הכנס הממומן נשוא שלישי כלשהו בקשר עם תחרות זו ו/או תקנון זה ו/או 
 התחרות.

המרכז והמוסדות השותפים לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין  .32
קיצור תקופת התחרות, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או 
בקשר עם ההשתתפות בתחרות, ו/או בקשר למימון ו/או בקשר להשתתפות או אי 
השתתפות בכנסים, לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של 
כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על 

 סמך השתתפותו בתחרות זו ו/או זכייתו במימון. 
נגד עורך התחרות בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  .33

וכל גוף אחר הקשור בה, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או 
בעקיפין, בתחרות זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע 

 התחרות, לאופן בדיקת הבקשות ולאופן קבלת ומימוש המימון או אי מימושו.
המרכז והמוסדות השותפים לא . בלבד ה/יםהזוכ על ינהה המימון למימוש האחריות .34

 .ה/יםזוכמועמד/ים הה ידי על, וחלק או וולמימון כה מימוש אי בגין אחריותיישאו ב
מובהר כי כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריותו/ם של  .35

רשאים להעביר הזוכה/ים ועל חשבונו/ם בלבד. המרכז והמוסדות השותפים יהיו 
לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה/ים ו/או ניכוי מס במקור. 
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 המרכז והמוסדות השותפים לא יהיו חייבים בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות המרכז והמוסדות השותפים או מי מטעמן נמנע  .36
 במקרה/או ו, מימון ו/או להשתתף בכנסיםב לזכותו /או בתחרות מלהשתתףממשתתף 

 הפיצוי יוגבל, מוצדקת תמצא וזו, לתחרות בקשר תביעה/או ו טענה משתתף יעלה בו
 . בלבד ₪ 5,000של  לעלות כאמור משתתף זכאי יהיה לו המרבי

הכנס לאחר הזכייה, הזכייה במימון תבוטל והמועמד הזוכה ביטול מובהר כי במקרה של  .37
 כלשהן. הוצאות נלוותלא יהא זכאי למימון כלשהו לרבות למימון 

מובהר כי כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריותו של הזוכה  .38
על פי הדין, ועל חשבונו בלבד. המרכז יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך 

את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המרכז או המוסדות השותפים לא יהיו חייבים 
 בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

 לזר מייקל"ר לדתחרות ניתן לפנות בכל הנוגע ללשאלות ופרטים נוספים  .39
mlazar@univ.haifa.ac.il פרנק-ברמן אילנה' ופרופ -ilana.berman

frank@biu.ac.il 
בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה  .40

 במשתמע.
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נספח א'- טופס בקשה לקבלת מימון להשתתפות 
בקורס/סדנה/כנס בחו"ל- קול קורא לסיוע במימון השתתפות 
בכנסים/קורסים/סדנאות בחו"ל בתחום מדעי הים לתלמידים 

לתארים מתקדמים )תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט( 
במוסדות השותפים במרכז הישראלי לחקר הים התיכון- מחזור א' 

 תשע"ז

 קול קורא מס': 6/1

 

 ידי הסטודנט/ית-למילוי על -חלק א'

   :פרטים אישיים

     ת.ז.:             שם הסטודנט/ית:  

     חוג:       כתובת: 

     מוסד לימודים:     מסלול לימודים:

         כתובת דוא"ל:     נייד:  טלפון

 

 :פרטים אודות הקורס/סדנה/כנס

        : כנס/קורס/סדנההנושא 
      :כנס/קורס/סדנההשם הארגון שמקיים את 

 ___________________________ _________: _________כנס/קורס/סדנההמקום 
 ____________________________עד לתאריך ___: מתאריך כנס/קורס/סדנההמועד 

הערות: 
________________________________________________________________ 

 אישור רישום לקורס/סדנה/כנס     רצ"ב :
 

 :פירוט צפי הוצאות )במטבע זר(

      :   כנס/קורס/סדנהבדמי השתתפות 

       הוצ' טיסה:   

       הוצ' לינה:   

        אחר:

       :  סה"כ צפי ההוצאות

 ______________ אחר___________    ____ מוסד לימודים :    גורם מממן נוסף

      : סכום ומהות הסיוע ע"י הגורמים הנוספים

 __________________  :סכום המענק המבוקש )במטבע זר(

 

     תאריך:                      חתימת הסטודנט/ית: 
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 למילוי ע"י המנחה -חלק ב'

   :המנחההמלצת 

אשר  כנס/קורס/סדנהבהסטודנט/ית ______________________ ישתתף/תשתתף 

,  כנס/קורס/סדנההפרטיו רשומים לעיל. המלצות ונימוקים למתן הסיוע במימון הוצאות 

כולל רלבנטיות לנושא מחקרו/ה: 

 _______________________________________________________________

_______ _________________________________________________________ 

 תאריך:______________       חתימה: שם המנחה: ____________________
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 נספח ב' לקול הקורא-הצהרה לזוכים

  "( והמוסדות השותפים בו מתכבדיםהמרכזהמרכז הישראלי לחקר הים התיכון  )להלן: "
לטובת השתתפות בכנסים/קורסים/סדנאות בחו"ל בתחום מדעי הים  ימוןמ לך להעניק
  השתתף בכנס/קורס/סדנה כאמור.זכייתך בתחרות ועל מנת לאפשר לך ל בעקבות

 :כדלקמן ולהצהיר להלן פרטיך את למלא יש ימוןהמ לקבלת כתנאי

 

___________________,אני, הח"מ _____________________, נושא ת.ז. מס'   

 מוסד: ___________________

 :כי בזאת ומאשרמצהיר 

לא הושגה תוך הפרת התקנון ו/או בניגוד לתנאיו וכי במידה  ימוןבמ זכייתי .1
בחזרה מבלי לפגוע  ימוןמהסכומי ויתברר אחרת, אני מתחייב להשיב את 

 .על פי כל דין המרכז והמוסדות השותפים בובסעדים ובזכויות של 

באמצעות המרכז בכפוף להתקיימות כל  לידיימון המ את ידוע לי כי אקבל .2
התנאים המפורטים בתקנון התחרות והצגת כל המסמכים הנדרשים בו במועד 

, וכי אין ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל תביעה ו/או טענה ו/או הנדרש
בכל הקשור והנובע  מטעמםו/או מי  המרכז והמוסדות השותפים בודרישה נגד 

  .ימוןממהתחרות או ה

המרכז יותרו לפרסום של  ופרטיי שמיכי במסגרת הזכייה  מסכים אני .3
 בנוגע דרישה/או ו טענה כל על בזאת מוותר ואני והמוסדות השותפים בו

במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות זו  בשמי לשימוש/או ו כאמור לפרסום
 . סדות השותפים בוהמרכז והמו של אחרים פרסומים וו/א

 תצוין שתתפותי בכנס/קורס/סדנהבכל פרסום הנובע מה  כיאני מתחייב  .4
)או  נהמומ השתתפות בכנס/קורס/סדנה: "הלהלן בנוסחתמיכת המרכז 

 Funding (or support)"."התיכון הים לחקר הישראלי המרכז ידי על( כהנתמ

provided to XXX by the Mediterranean Sea Research Center of 

Israel" 

ידוע לי כי כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריותי  .5
ועל חשבוני בלבד. המרכז יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך 
על פי הדין, את פרטיי ו/או ניכוי מס במקור. המרכז לא יהיה חייב בתשלום 

 מס כלשהו בקשר לזכייה.

 אמת. זו הצהרתי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו

 

 ________________________  על החתום:                                                   
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להחזר הוצאות בגין השתתפות  בקשה -' לזוכהג נספח
בתמיכת המרכז הישראלי לחקר הים התיכון  ל"בחו כנס/סדנה/בקורס

"ל בחו/קורסים/סדנאות בכנסים השתתפות במימון לסיוע קורא קול לפי
 דוקטורט, שני תואר) מתקדמים לתארים לתלמידים הים מדעי בתחום

 הים לחקר הישראלי במרכז השותפים במוסדות (דוקטורט ופוסט
 ז' תשע"א מחזור -התיכון

 קול קורא מס': 6/1

 

 פרטי הבקשה להחזר הוצאות

    .ז.: ת             :  /יתהסטודנט שם

    : חוג       : כתובת

      :לימודים מוסד      :לימודים מסלול

         דוא"ל:  כתובת    נייד:  טלפון

 
 הבאים:  המסמכים"ב רצ

 הכולל דרכון צילום( וE-Ticketכרטיס טיסה אלקטרוני ) :נסיעתי על המעידים אישורים

 אישור כרטיסי או אליה והכניסה ישראל ממדינת היציאה אישור ובו ועמוד, התמונה ובו עמוד

 .Boardingאו  ישראל ממדינת ויציאה כניסה

 במקום המתאים(: Vעבור החזר ההוצאות כדלקמן )סמן  מקוריות וקבלות חשבוניות

 ית/הסטודנט שם על הטיסה כרטיס     

  תשלום השתתפות בקורס/סדנה/כנס     

 עבור הלינה בחו"ל  תשלום     

 _____________________ ________/י:_________פרט אנא, נוספות הוצאות     

 /דולר/אירו/אחר___________₪: _____________  הוצאות להחזר המבוקש הסכום
 

להנחיות ומס הכנסה  לתקנותותקציבי מראש,  מינהליאישור ל כפופהקבלת המימון 
 ות"ת.

 

 אשר ההוצאות החזר בגין אחרים ממקורות נוסף/ת מימון מקבל איני כי/ת מאשר אני

 יתלי במסגרת המרכז הישראלי לחקר הים התיכון. ידוע לי כי קבלת התשלום מותנ אושרו

 .מקוריות וקבלות חשבוניותבהעברת 
 

 :החתום על

 
  _____________ ___________      ___________  ___________  

 תאריך         אקדמי מוסד     ת.ז מספר     שם          


