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 תשלום הוצאות אישיות בארץ )אש"ל ונסיעות(נוהל:            
----------------------------------------------------------------------------- 

 .בקשה לתשלום הוצאות אש"ל ונסיעות -נספחים: נספח טא

----------------------------------------------------------------------------- 
 
  כללי.      1

 עובדי האוניברסיטה נוסעים לצורך מלוי תפקידם או לצורך השתלמות מחוץ למקום עבודתם הקבוע.     
 אוכל ולינה, כפי שיפורט בהמשך.    , עבור נסיעות האוניברסיטה משלמת לעובד            

 
 המטרה  .  2 

 צאות אש"ל ונסיעות בארץ.מטרת נוהל  זה לקבוע כללים לתשלום הו           
 
 הגדרות.  3 

על  אשר חליםמי שמתקיימים בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד מעביד, למעט עובדים  -עובד 3.1
 הסכם הקיבוצי של הסטודנטים. תנאי ה העסקתם

 
                    שבראשה  יחידת תקציב משנה או יחידת תקציב מחקר/קרנות חוץ יחידת תקציב, -יחידה 3.2         

 עומד חוקר.                  
  
 ידו.–מנהל  היחידה או מי שהוסמך לכך על  -ממונה  3.3 

 
 אוכל , שתייה , לינה. -אש"ל  3.4        

 
 אש"ל ונסיעות. -הוצאות אישיות  3.5        

 
    האוניברסיטה לצורךהנהלת לדעת  השנחוצ (,לרבות כנס ויום עיוןקצרה או ארוכה ) -השתלמות  3.6        

  ושאושרה השתתפות העובד בה על ידי אגף משאבי אנוש. למען הסר  העובד בתפקידו   התמקצעות                 
 , קרן אור, ספק, מובהר בזאת שהשתלמויות נופש למיניהן )כגון: השתלמויות של קרן ידע                 

 אינן כלולות בהגדרה זו.  (ם וכד'סתדרות המהנדסיה                 
         

 סכומים הנקבעים מעת לעת ע"י אגף משאבי אנוש. -תעריפים  3.7        
 
 תוכן הנוהל . 4 

 
 :תשלום עבור נסיעות 4.1     

 
במקום השתלמות, צורך לצורך מלוי תפקידו או ל שהתבצעועובד זכאי לתשלום עבור נסיעות  4.1.1

 בודתו הקבוע.ע מקום ל מחוץשהוא 
 

 החזר הנסיעות בתחבורה ציבורית יינתן:  4.1.2
 ע"פ התעריף הזול ביותר ובאותו מסלול נסיעה בלבד.  .א
 ללא תלות בתדירות התחבורה ושעות העבודה.  .ב
 עד לגובה תעריף חופשי יומי, ובחודש לא יותר מתעריף חופשי חודשי.  .ג

 
 פ"י , עהמחקר לתשלום הוצאות נסיעה ע"ח תקציב זכאי ,עובד אשר נסע לצורך ביצוע מחקר 4.1.3     

 תעריף מחקר.               
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 עובד סגל אקדמי אינו זכאי לתשלום נסיעות )עקב  תשלום תוספת במשכורת(, למעט:  4.1.4      
 

                   עובד סגל אקדמי בכיר מן המניין, המתגורר בשדה בוקר ונוסע לבאר שבע למטרת  א.
    200סה"כ  –זכאי להחזר של עד שתי נסיעות הלוך וחזור בשבוע תבוועדוהשתתפות  הוראה או    
 ק"מ בחודש . התשלום יבוצע לפי תעריף מחקר. 1000"מ ועד  ק    

 
 לעיל.       4.1.3.  לצורך ביצוע מחקר כמפורט בסעיף ב
  

 לא יוכרו הוצאות נסיעה בטיסות פנים.    4.1.5     
 

 העבודה וחזרה(,   )להבדיל מנסיעה מהבית למקום במסגרת העבודההוצאות נסיעה במוניות,   4.1.6
 (, קרנות וקקמ"ב.8)סעיפי  חשבון  תקציב מחקר –, על בלבד יוכרו כנגד קבלות         

 .לא יאושרו נסיעות במונית מקרנות מחקר לגמלאים, ולא ע"ח התקציב הרגיל         
          

 
 

 תשלום עבור ארוחות   4.2       
    

למות, או לצורך השת עובד זכאי לתשלום עבור ארוחות כאשר נסע לצורך מילוי תפקידו 4.2.1              
 ק"מ ממקום עבודתו הקבוע. 10מרחק העולה על  

 
 התשלום  יבוצע בהתאם לתעריף ארוחות. אין צורך לצרף קבלות.  4.2.2                

 
 לא יבוצע תשלום כאשר ארוחות ניתנות ע"י הגוף המארגן את ההשתלמות.  4.2.3                
 

 .07:00שיצא ממנו לפני השעה  אותשולם לעובד שלן לילה קודם מחוץ לביתו  – ארוחת בוקר  4.2.4                
 

תשולם לעובד ששהה מחוץ למקום עבודתו לפחות למשך ארבע שעות, בין  –ארוחת צהרים  4.2.5
 .14:00-12:30השעות  

 
 . 19:00תשולם לעובד שלן מחוץ לביתו או שחזר אליו לאחר השעה  –ארוחת ערב   4.2.6                

 
         תשולם לעובד ששהה מחוץ לביתו, לפחות ארבע שעות בין השעות  – ארוחת לילה 4.2.7

 ולא שולם לו עבור ארוחת ערב. 04:00-21:00
 
 

 תשלום עבור הוצאות לינה   4.3     
 

ק"מ ממקום מגוריו,  100 -כאשר לן במרחק של יותר מ עובד זכאי לתשלום הוצאות לינה 4.3.1               
 תפקידו או לצורך השתלמות. לצורך מלוי 

 
יפורט מספר  בה כנגד הצגת חשבונית /קבלהוה על התעריף לינה סך שלא יעלהתשלום ב  4.3.2               

 הלנים בחדר והאם התשלום כולל ארוחת בוקר.
 

תפקיד או השתלמות , ק"מ מביתו, לצורך  100 -עובד שחלה , בהיותו במרחק של למעלה מ  4.3.3 
בלבד ו אושפז, אך נבצר ממנו לחזור לביתו, יהיה זכאי לתשלום אש"ל כולל ימי פגרה ולא

 רפואי מתאים.  אישור  שהמציא
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