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סגל אקדמי -נוהל השתתפות בכינוסים והשתלמויות שם הנוהל:
 בכיר

2ומח   מס' הנוהל:   

תאריך  פיתוח אקדמי תחום:
 אישור: 

2018דצמבר   

 
  כללי

מהפעילות לקידום המחקר של הסגל האקדמי הבכיר והרחבת שיתופי הפעולה האקדמיים של המכללה, כחלק 
 .במסגרות חיצוניותת המכללה יציאה לכינוסים והשתלמויות מעודד

 הכרוכות בהשתתפות בכינוסים והשתלמויות. אודות הזכויות והחובות מטרת נוהל זה לספק מידע 

 השתלמויותו בכינוסים להשתתפות בקשות הגשת .1

להגשת כאות ז .1.1
 בקשה

 

, רשאי להגיש של הסגל הבכיר ההסכם הקיבוצי ושחל עליחבר סגל בכיר בתקן, 

בקשה להשתתף בכינוסים ו/או השתלמויות במסגרות חיצוניות. לעניין זה, "חבר 

סגל בכיר בתקן" הינו חבר סגל אקדמי בכיר המועסק במשרה תקנית על פי כתב 

מינוי, לאחר שעמד בתנאים שנקבעו לכך ועבר את התהליכים הדרושים, בהתאם 

 להשכלה גבוהה. לנהלי המכללה וכן בהתאם להוראות המועצה 

תשלום על  .1.2
ההשתתפות 

 בכינוס/ השתלמות

כספי ההשתתפות מאת המכללה )להלן: כספי ההשתתפות( יאושרו לכינוסים 

והשתלמויות בנושאים הקשורים במישרין לתחום ההתמחות של חבר הסגל, 

 למחקרו, למחלקה בה מכהן חבר הסגל או למחקר ופיתוח בתחום ההוראה. 

שימוש בכספי  .1.3
 ההשתתפות

כספי ההשתתפות ישמשו לכיסוי הוצאות ישירות של ההשתתפות בכינוס כגון: 

 טיסה, שכירת רכב, נסיעות, אש"ל וכו'.

לחודש ספטמבר.  30-לחודש אוקטובר ומסתיימת ב 1-שנת תקציב מתחילה ב שנת התקציב .1.4
  .לצורך העניין, שנת התקציב מתייחסת לתאריך תחילת הכינוס

הבקשות ליציאה לכינוסים והשתלמויות יידונו בוועדת המחקר וההשתלמויות  אישור הבקשה .1.5

  ו/או יאושרו ע"י יו"ר ועדת המחקר.

יו"ר הוועדה רשאי לאשר נסיעות לכינוסים בארץ ובחו"ל לכל חבר סגל בכיר 

המועסק במשרה מלאה, עד לסכום שיקבע אחת לשנה על ידי חברי הוועדה, מבלי 

תלמויות בנושא, בכפוף לכללים שיפורטו להלן. לגבי לכנס את ועדת מחקר והש

חבר סגל בתקן המועסק במשרה חלקית, יו"ר הוועדה רשאי לאשר תשלום עבור 

ההשתתפות בכינוס עד לתקרה שנקבעה על ידי הוועדה כפול חלקיות המשרה 

 חברי הועדה.את אישור תצריך אלה חריגה מסכומים  לשנה.

היעדרות מהמכללה  .1.6
 לצורך יציאה

 השתלמותס/לכינו

במידה והכינוס מתקיים במהלך הסמסטר או במהלך תקופת בחינות, תאושר 

נסיעה לפרק זמן מינימלי הנחוץ לצורך השתתפות בפעילויות הכינוס. לא תאושר 

 היעדרות מצטברת של למעלה משבועיים בשנה בתקופת הלימודים.
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 אופן הגשת הבקשה ואישורה .2

בכיר בתקן המבקש להשתתף בכינוסים או בהשתלמויות ימלא טופס חבר סגל  טופס הבקשה .2.1

יום לפני מועד כינוס  60על הבקשה להיות מוגשת לפחות  בקשה מקוון.

 יום לפני מועד כינוס המתקיים בארץ. 21המתקיים בחו"ל ולפחות 

מסמכים לצירוף  .2.2
 לבקשה

חובה לצרף לכל בקשה מידע מטעם מארגני הכינוס או ההשתלמות, וכן פרטים 

לגבי משך הכינוס והעלויות הצפויות. אם הגוף המארגן לא הנפיק תכנית 

 נים לעיל, יש לציין זאת במכתב נלווה לבקשה. למועדים המצוימפורטת עד 

 הכינוס ולקבל את אישורו בכתבעל חבר הסגל לשלוח לראש המחלקה את פרטי  אישור ראש מחלקה .2.3

ו בימים בהם מתקיים הכינוס. על חבר הסגל לגבי טיב הכינוס ולגבי היעדרות

יום  60עד עביר את האישור לרכז/ת וועדת המחקר ילדאוג כי ראש המחלקה 

 .יום לפני כינוס בארץ 21לפני כינוס בחו"ל ועד 

 בבקשהדיון  .2.4
 

והיא כוללת את כל המידע הבקשה תידון בוועדת המחקר רק במידה 

והמסמכים הנדרשים ובכפוף למסגרת הזמנים שנקבעה לעיל. החלטת הוועדה 

 תישלח למגיש הבקשה.

בעת בחינת בקשה להשתתפות בכינוס או השתלמות יובאו בחשבון, בין היתר, 

הרלוונטיות לתחומי המחקר של חבר הסגל, פעילותו המחקרית )כולל הצגה 

לתחומי הוראתו והמימון שאושר לו במהלך שלוש השנים בכינוס(, הרלוונטיות 

 האחרונות.

אסמכתאות ליציאה  .2.5
 לכינוס/השתלמות

ההשתתפות בתשלום על ידי המכללה, תעשה בכפוף להמצאת קבלות מקוריות 

בלבד ובהתאם לתקנות הוצאות נסיעה לחו"ל של רשות המסים על פי הנחיות 

מימון על פי נוהל זה ללא המצאת כל האישורים  החשב הכללי. לא ינתן

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום הנדרשים לפי 

והתיקונים לו. לחלופין, ניתן לבצע את התשלום  1976-חובות מס(, התשל"ו

 .ידי המכללה-עבור ההשתתפות בכינוס/השתלמות ישירות על

חזר עבור השתתפות בכינוס, חייב להודיע על כל מימון מרצה המבקש ה מימון ממקור נוסף .2.6

 המתקבל ממקורות אחרים. לא יינתן מימון כפול.

המימון לבקשות שאושרו יינתן למשך תקופת הכינוס ועד יומיים נוספים מעבר  משך המימון .2.7

 למשך הכינוס.

במקרה של ביטול  .2.8
 נסיעה

הוצאות  -נלוות במקרה ובוטלה נסיעה שאושרה לכינוס וקיימות עלויות 

הביטול תשולמנה עד לתקרת הסכום שאושר. התשלום יחשב כנסיעה לכינוס 

מבחינת התקציב ובקשה נוספת באותה שנת תקציב תידון בוועדה בהתחשב 

 בהוצאות ששולמו.

 


