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 לדוקטורנטים מדע קשרי מקרן כספים למשיכת בקשה
 בדרגת מורה נלווה 

 
 

 : אישיים פרטים   

      :טלפון נייד             : מספר זהות                 :הדוקטורנט שם

      :דוא"ל         : יחידה / פקולטה
 

   :הנסיעה תכנון

 בחרתאריך חזרה              בחרתאריך יציאה 
 

 השתלמות  /מקצועי סיור  /בכנס השתתפות :  הנסיעה מטרת
 
 

 )ההשתלמות או הסיור מקום , הכנס שם : כולל(  לפרט נא 

 )הפעילות תאריכי לציין יש ( פעילות לכל שורה 

 טפסים אגף הכספים ראה  י מס הכנסה"מוכרות עהלהוצאות 

 
 

 מכון/ /אוניברסיטה

 מטרה מיום יום עד עיר מדינה הכנס שם

      
 
 
 
 

 בחר בחר בחר            

 בחר בחר בחר                  

 בחר בחר בחר                  

 בחר בחר בחר                  

 )ב"ארה   ($התקציב ערכתה
 
 

 $                      טיסה כרטיס

 $                       פנים נסיעות

 $      בכנסים השתתפות דמי

 $                  (פרט)   ראח
 
 
 

 
 
 

 דמי חבר באיגוד מקצועי : 

 $       סכום                  שם האיגוד
 

 $                   תקציב הערכת  כ"סה
$         עמד קשרי מקרן מבוקש סכום

 

 כ"סה
($) 

 רמספ

 ימים

 

 הוצאות

 ליום ($)
 -$ב וצאותה

 )ימים 7 עד( קבלות עם לינה                  

 -8ה מהיום קבלות לינה עם                  

 לינה על קבלות עם ל"אש                  

  קבלות ללא ל"אש                  

 רכב שכירת                  

http://mishne.net.technion.ac.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
http://mishne.net.technion.ac.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
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לפי הוראות מס הכנסה, הוצאות נסיעה לחו"ל, לרבות אש"ל, מוכרות רק אם הוצאו בפועל ולא 

 מומנו ע"י מקור אחר. לאור זאת הריני מצהיר כי :

 

 הוצאותי לא ימומנו ע"י גורם אחר.  

 הוצאותי ימומנו גם ע"י (סמן) :  
 
 תקציבי טכניון  ☐  
 תקציבי מוסד  ☐  
       גורם אחר (פרט)  ☐  
 

אם אקבל תמיכה כספית נוספת עבור נסיעה זו במועד מאוחר ממועד הגשת בקשה זו, אני 

 פרה של פקודת מס הכנסה.אי דיווח ייחשב כה מתחייב לדווח עליה לחשבות הטכניון.

 
 ידוע לי כי עלי לרכוש ביטוח בריאות בנסיעתי לחו"ל.

ק "עליך להסדיר את הנושא עם יחידת הפס, אם נסיעתך כרוכה בחשיפה אפשרית לקרינה
 .4392,5664 –בטלפון   בטכניון
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 הוראה :
 

 ____________   :תאריך___________:חתימה                הדוקטורנט שם
 
 
 

 אישורים :
 
 

  ____________   תאריך _________שם המנחה  ______________________  חתימה _
 

 מרכז לימודי הסמכה  ________________  חתימה _____________   תאריך _________
 

 דיקן הפקולטה  ____________________  חתימה _____________   תאריך _________
 

 __מנל"א/ סגן מנל"א  _________________  חתימה _____________   תאריך _______
 
 

 חתימת המורה שם מורה אחראי ימי הרצאה / תרגול שם המקצוע / מעבדה

                   

                   


	שם הדוקטורנט:                 מספר זהות :            טלפון נייד :     
	פקולטה / יחידה :        דוא"ל :     
	תכנון הנסיעה  :
	הערכת התקציב  $) ארה"ב(

