
 בגין נסיעות בינעירוניות במסגרת הכשרה מעשית השתתפות בהוצאותטופס בקשת 

 

 הצהרה על נסיעות מחוץ לב"ש:

 טלפון_____________  ם הסטודנט:___________________ש

 מס' ת.ז:______________________

 כתובת:__________________________________________

 מחלקה:_________________________________________

 מקום הכשרה______________________________________

 ניף______ חשבון_________ ס____מס' בנק_ _______שם הבנק____  רטי בנק:פ

 

 ___________ נסעתי מב"ש לפי הפירוט כדלהלן:את שבחודשאני מצהיר בז

 מטרת נסיעה לעיר מעיר דמי נסיעה יום תאריך מס'

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 סה"כ _________

 סה"כ לאחר ניכוי השתתפות עצמית _________

 

 חתימת הסטודנט:_________________

 ___________________:אישור המחלקה

 _________________________:תאריך

בגין הוצאות נסיעה  :גמאיתקבל החזר נסיעות )לדו ₪ 001רק מעל לסך הוצאות של  -שימו לב

בעבור אותו חודש, ואילו בגין הוצאות נסיעה בשווי הקטן  ₪ 70יתקבל החזר של  ₪ 170בשווי 

 לא יתקבל החזר באותו חודש(. ₪ 100 -מ



 בגין נסיעות בינעירוניות במסגרת הכשרה מעשית השתתפות בהוצאותטופס בקשת 

 

 

 תשע"ח נהלי החזרי נסיעות לסטודנטים בהכשרה מעשית

 שבע.-הכשרתם נמצא מחוץ לבאר מקוםשסטודנטים  רקלהחזרי נסיעות זכאים  

מוניות שירות אל מקום ההכשרה  /בינעירונייםהחזרים יינתנו עבור נסיעה באוטובוסים ה 

 ההחזר לפי מחיר ,במידה ונוסעים ברכבות .ובחזרה. לא יינתן החזר עבור מוניות "ספיישל"

 . . נסיעות עירוניות יתקבלו רק בעיר היעד אליה מגיעים בצרוף כרטיסיותאוטובוס

אישור מיוחד ניתן יהיה לבקש  ,ברכבם הפרטיבמידה וישנם סטודנטים המגיעים למקומות  

במידה ונוסעים  יהיה לפי מחיר אוטובוס. ההחזר ברכבהוצאות נסיעה היחידה להחזר מ

 , לקרן,בקשה במיילעל נסיעה ברכב יש להגיש  .שניים או יותר ההחזר יהיה גבוה יותר

 .לאישור על נסיעה ברכב למקום ההכשרה

 או למזכירת היחידה של היחידה להוראה בשדה 83ח הנסיעות בתא מס' יש להגיש את דו 

נסיעות של סמסטר עבור ה) 8/16/024נסיעות של סמסטר א'( ועד עבור ה) 8/12/082 עד

 . ב'(

יש לכתוב בבירור את תאריך הנסיעה ויעדה, גם  .מאתר המחלקהניתן להוריד את הטופס  

 כאשר מדובר בכרטיסיות.

ניתן לצלם ולסמן היכן  םכרטיסי הנסיעה. כרטיסיות שטרם סיימת לדו"ח את להדקיש  

ולהוסיף לדו"ח את הצילום. ניתן גם לצרף קבלות של מוניות שירות, אולם בכל  נוקב

 החזר שיינתן לא יעלה על גובה סכום הנסיעה באוטובוס. ה מקרה

 .רלוונטיות של אותו חודש לא יוחזר כסף בעבור נסיעות  שאין בגינן קבלות 

  חשבו בדיוק את סכום הכרטיסיות ומלאו את השדות הרלוונטיים בטופס. 

 .בכל חודשבטופס למלא פרטי בנק  חשוב 

 )בכל חודש( ראשונים ₪ 100השתתפות הסטודנטים בהחזרי נסיעות היא כדלקמן:  

 . תוחזר ע"י היחידה)באותו חודש(  ₪ 100ישולמו ע"י הסטודנט ויתרת הסכום מעל 


