
לשכת הרקטור–ל "מרכזת השתלמויות חו
ל  "בבקשה להשתלמות בחוימי הפעילות האקדמיתמאשרת את 

.של כלל האוכלוסיות באוניברסיטה

מקוונתמאשרת בקשה להשתלמות בינלאומית 
.(י מוסד בינלאומי ולא ישראלי"השתלמות המאורגנת ע)

.במזכירות האקדמיתמטופלים למילגאיםבקשות תמיכה מהקרן המרכזית 

https://in.bgu.ac.il/rector/DocLib/Pages/training-abroad/zoom-training-request.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/study_fund.aspx


ל"השתלמויות חו/ לשכת הרקטור/ מנהלה/ אתר האוניברסיטה: כניסה דרך
ל לשכת הרקטור"השתלמויות חו:לכניסה מהירה

:מידע מנהלי
ל  "מרכזת השתלמויות חו, רוני דפני

08-6428418Nesiot@bgu.ac.il: טלפון

:ל"מיכה טכנית במערכת השתלמויות חולת
מיישמת ומרכזת מערכות מחשוב, יק'מריאנצסווטה 
08-6472101svetlanm@bgu.ac.il: טלפון

מערכות מידעמתכנת יישומי,עמנואל קימיאגרוב
08-6472684emmanuki@bgu.ac.il: טלפון

https://in.bgu.ac.il/rector/Pages/training-abroad.aspx
mailto:Nesiot@bgu.ac.il
mailto:svetlanm@bgu.ac.il
mailto:emmanuki@bgu.ac.il


הנחיות כלליות



:סוג ההשתלמות והמסמכים שיש לצרף

:בינלאומילכנסיציאה•
ת/וחברבמידה.הכנסומקוםתאריכים,נושא,שם:הבאיםהפרטיםאתהכוללהכנסקיוםעלפורמליאישורלצרףיש

.(למסמכיםבנוסףאפשר)לינקלא.לכנסקבלהאישורלצרףיש,ה/מציגהסגל

:מחקראופ"לשתל"בחומחקרפגישות•
השבועבסביבות"לא)מדויקיםתאריכים,הפגישהמטרת:הבאיםהפרטיםאתהכוללרשמיהזמנהמכתבלצרףיש

ניתן.מקצועי/האקדמיהשיוךעםוחתימהת/האקדמיה/העמיתפרטי,המפגשמתקייםבוהמקום,"(מרץשלהשני

.המידעכלאתבהוישברורה,קצרה,ענייניתההתכתבותעודכלבמיילהזמנהגםלהעביר

:מדעיניסוי•
,מקום,תאריכים:הבאיםהפרטיםאתכוללבמתקניםשימושהמאשרהניסוייתבצעבומהמוסדמכתבלצרףיש

.מוסד/מעבדה/המתקןעלפרטים,הניסויפרטי/סוג



:המשך-סוג ההשתלמות והמסמכים שיש לצרף 

:שטחעבודת/מוזיאון/ארכיב/ספריה•

.ח"הרמידיעלוחתוםמפורט,שטחעבודתעלהצהרהטופסלצרףיש

:ג"באבהאקדמילמחקרהקשוריםסמינרים/השתלמויות/סדנאות•

.השתלמות/סמינר/הסדנאנושא,מקום,תאריכים:הבאיםהפרטיםאתהכוללהזמנהמכתב

.פעילבאופןגםת/משתתפהאםלצייןהסגלת/חברעל

:ל"בחואקדמייםבמוסדותמוזמנותהרצאות•

.האקדמיוהשיוךה/המזמינפרטי,ההרצאהנושא,מקום,ההרצאהתאריךהכוללהזמנהמכתבלצרףיש



(:אחת מהסיבות)בקשה תוגדר כחריגה בהתאם למפורט 

.סמסטרבמהלךבכנספעילההשתתפותלצורךשאינהלהשתלמותבקשה.1

.'אמועדממבחןהיעדרות.2

.הסמסטרבמהלךמשבועארוכהלתקופהלהשתלמותבקשה.3

.סמסטרבמהלךאחתמנסיעהיותר.4

הסברזהמסוגלנסיעהלצרףיש,ולכןחריגותבקשותומסמנתמזהההמערכת
.ההגשהבעת

לאישורהשתלמויותמרכזתידיעליועברוכחריגותבמערכתשיסומנובקשות
.הרקטורלאישורגם,צורךבכךשיששתחליטוככלהדיקן



:תהליך טיפול בבקשה

( ח"רמ)בקשה הנשלחת באמצעות המערכת הממוחשבת מועברת לאישור 

ית/תקציבנאישור 

(  לפי תור עבודה)ל "אישור מרכזת השתלמויות חו

(ג"אבת הסגל למייל /לחברנשלח מייל אוטומטי מהמערכת )אישור הבקשה או דחייה 

לצורך טיפול בהחזרים  ( אגף כספים)ל "במדור השתלמויות ונסיעות לחולרפרנטיתת הסגל /פניית חבר
.ותשלומים



:דוגמא למייל אישור בקשה שנשלח מהמערכת

אגף הכספים, ל'חואושרה ומועברת להמשך טיפול במדור השתלמויות ונסיעות 20200000שמספרה ל'לחומובא בזאת לידיעתך כי בקשת נסיעה •

.בקובץ המצורףפרוט היעדים והימים המאושרים ניתן לראות 

לפחות שבועיים טרם מועד הנסיעה, ל'חוהפקולטה במדור השתלמויות ונסיעות לרפרנטיתלהסדרת הנושא הכספי יש לפנות 

https://in.bgu.ac.il/finance/Pages/foreign_currency-staff.aspx :לחצו כאןהרפרנטיותלרשימת 

http://in.bgu.ac.il/finance/DocLib5/before-travel.pdf :לחצו כאן ל'לחולהנחיות בנושא הביטחון וביטוח ליוצאים 

http://in.bgu.ac.il/finance/DocLib5/2019_abroad_expense_report.pdf :לחצו כאן להורדה)עם שובך מהנסיעה עליך למלא דוח הוצאות ), 

יש להעביר את כלל  . וכרטיסי עליה למטוס מקוריים, כרטיס אלקטרוני/ בצירוף קבלות רלוונטיות וכן כרטיס טיסה ( באמצעות דואר רשום/ידנית)ל'חולחתום עליו ולהעבירו למדור השתלמויות ונסיעות 

דוחות שנסגרו לא ייפתחו בשנית. ח'הדוהקבלות במעמד הגשת 

בהתאם לנהלים, ללא קבלותל'אשההוצאות תחושבנה על פי תעריף , במידה ולא יצורפו קבלות

.ימים לאחר חזרתך לארץ30משאבי אנוש לא יאוחר מ ל'סמנכהממונה לאישור י'עענייני בגין הנסיעה מודפס מאושר ח'דויש להגיש , לנוסעים בתפקיד מנהלי בנוסף

קישור    , לאוניברסיטה הסכמים עם חברות התעופה שמאפשרים לנוסעים מטעם האוניברסיטה להזמין בתי מלון לנסיעותיהם במחירים מיוחדים ונמוכים, לידיעתכם

https://in.bgu.ac.il/finance/Pages/airlines-agreement.aspxלרשימת החברות  

,      פרסלרמר נפתלי ואישור כניסה לקמפוסמתבקשים ליצור קשר עם ממונה הקורונה ל'מחוהשבים , סגל וסטודנטים, כל חברי קהילת האוניברסיטה: לבכםלתשומת 

על מנת לקבל הנחיות מותאמותnaftalip@bgu.ac.ilבמייל

בברכה,
רוני דפני' גב
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השתלמות מועילה


