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לטופס זה חובה לצרף את כל המסמכים הבאים:
רשימת המורים בצרוף תעודות זהות אשר השתתפו בפעילות המצויינת.   .1
חשבונית מקור של הגוף המבצע )במידה והפעילות היא יזומה יש לצרף     .2

אישור על ניכוי מס במקור(.   

חשבונית מקור של חב' ההסעות + אישור על ניכוי מס במקור.   .3
חשבונית מקור עבור הארוחות + אישור על ניכוי מס במקור.   .4

התשלומים יועברו ישירות לחשבון הבנק של בית הספר/ספק ולא לאדם     .5
פרטי )חוץ מגננות(. נא להקפיד למלא את פרטי החשבון בבירור!   

פירוט
)יש לציין עלות רק אם ניתנת במסגרת תקציב הקרן(
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התשלום יועבר שוטף + 60 מיום הגעת החשבוניות לקרן.  • צורת תשלום 
אין לרשום פרטי בנק של חשבון פרטי )מלבד גננות(.  •  
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יו"ר וועד המורים/אחראי תוכניתשם בית ספר/ רכזת גננות:
"יוזמים תרבות"/רכזזת גננות:

טל' נייד:סמל מוסד/ סמל איגום:

לתשומת לבך, למספר זה תשלח הודעת SMS המאשרת קבלת טופס ביצוע   כתובת:  *
למשרדי הקרן  

טל':

גובה התקציב:

שם התכנית באוגדן/שם הפעילות שלא מהאוגדן:מס' התכנית באוגדן:

מס' המשתתפים בפעילות:מועד הביצוע:שם הגוף המבצע וטל':
)חברי הסתדרות בלבד(

חוות דעת על הפעילות   3  

נודה לך אם תסכם/י על גבי טופס זה את חוות הדעה הכללית של משתתפי הפעילות.  
נא לציין את דירוגך בין 1 ל- 10 )1 - רמת שביעות רצון נמוכה ביותר, 10 - רמת שביעות רצון גבוהה ביותר(.  

רמת האירגון של הפעילות היתה:רמת ההדרכה בפעילות היתה:

סה"כ הציון הכללי שניתן לפעילות )מ- 1 עד 10(:מידת העניין של המשתתפים בפעילות היתה:

כתובת למשלוח בדאר:
הקרן לקידום מקצועי - הסתדרות המורים בישראל 

"יוזמים תרבות"
רח' בן סרוק 8, תל אביב 6296912

כתובתינו באינטרנט:
www.itu.org.il/הקרן לקידום מקצועי

הקרן תממן הסעות וארוחות בתנאי שהן נלוות לפעילות )ולא מהוות את עיקר התקציב(. חשבוניות על הסעות וארוחות ללא פעילויות נילוות בצידן,    •
לא תשולמנה.  

במידה וחשבונית כל שהיא תשולם ע"י בית ספריכם, יש לצרף קבלה בנוסף לחשבונית ולציין מפורשות האם ההחזר מיועד לבית הספר או לוועד המורים.  •
לא ניתן להחזיר תשלום לאדם פרטי! )פרט לגננות(.  •

תקציב הארוחות עומד על 45 ש"ח למשתתף שנכח בפעילות בלבד, והוא מיועד אך ורק לישיבה בבית קפה/מסעדה/קייטרינג ולא עבור קנייה     •
מרוכזת של אוכל וביום הפעילות בלבד.  

כל פעילות חייבת בהשתתפות של מינימום 75% מצוות ההוראה. פחות מכך - הפעילות לא תמומן!  •

יש להוריד מיד לאחר הפעילות ולשלוח לקרן בדואר בלבד )ולא בפקס(    •
ולצרף במרוכז את החשבוניות המקוריות )ולא תצלום( + פרטי חשבון    

הבנק להעברה בנקאית לביה"ס/ ספק + רשימת משתתפים + ת״ז.  
יש להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 15.9, הקרן לא תשלם    •

עבור חשבוניות שתגענה לאחר מועד זה !!  


