אופן הזמנת פעילות במסגרת תוכנית ״יוזמים תרבות״ ונהלים
לבתי ספר יסודיים ורכזות גננות בלבד
תקציב התוכנית מיועד לפעילות העשרתית /חוויתית לצוותי הוראה חברי הסתדרות המורים

שלב 1
המוסד החינוכי יקבל מהקרן לקידום מקצועי הודעה על התקציב העומד לרשותו במסגרת תוכנית"יוזמים תרבות".
על בסיס התקציב יתכנן הצוות החינוכי תכנית לפעילות מתוך אוגדן הפעילויות או פעילות שאינה מהאוגדן פעילות יזומה.

שלב 2
המוסד החינוכי יתאם ישירות עם הגוף המבצע את מועד הפעילות ויתעדכן אך ורק מולו בכל שאר הפרטים הדרושים –
מחיר ,מיקום ,תכנים וכו'.

שלב 3
המוסד החינוכי/רכזת הגננות ימלאו טופס בקשה מקוון לפעילות ,אשר יישלח דרך אתר הקרן לקידום מקצועי  -יוזמים תרבות לצורך קבלת אישור.
לפני משלוח הטופס ,יש לתאם את כל הפרטים עם הגוף המבצע באופן מלא וסופי  .למילוי טופס הבקשה המקוון יש להיכנס לאתר הקרן בכתובת:
הקרן לקידום מקצועי  ITU.ORG.IL -ולבחור באחד מהטפסים הבאים:
טופס בקשה לפעילות מתוך האוגדן או טופס בקשה לפעילות שאינה מתוך האוגדן )פעילות יזומה(
לתשומת ליבכם – באם בחרתם בפעילות שאינה מתוך האוגדן )יזומה( יש להקפיד לצרף :פירוט פעילות מהגוף המבצע ו/או הצעת מחיר +תעודת
הסמכה של המדריך  /מרצה )במידה ויש( .טופס אשר ישלח ללא מסמכים אלו – לא יאושר!
במקרה של איגום תקציבים – יש למלא טופס "איגום תקציבים".
ניתן לשלוח טופס בקשה מקוון פעם אחת בלבד ,לא יתאפשר כל שינוי בפעילות לאחר קבלת אישור על הפעילות.

שלב 4
יש להמתין עד לאישור בכתב בלבד מהקרן על הפעילות המבוקשת )אין אישורים טלפוניים( ,האישור ישלח בדואר אלקטרוני לכתובת
המייל שצוינה בטופס הבקשה ,תוך שבועיים מיום קבלת הטופס המקוון .אין לבצע כל פעילות לפני קבלת האישור בכתב מהקרן!
פעילות שתבוצע ללא קבלת אישור מהקרן – אין הקרן מתחייבת לשלם בעבורה ,והיא באחריות המוסד החינוכי /רכזת הגננות.

שלב 5
מייד לאחר ביצוע הפעילות ישלח המוסד החינוכי למשרדי הקרן בדואר בלבד  -דוח ביצוע פעילות בצירוף החשבוניות המקוריות
הקשורות לפעילות ) הדרכה ,הסעה ,ארוחה ( אשר יישלחו במרוכז  +רשימת המורים שהשתתפו בפעילות חברי הסתדרות בלבד +מספר ת"ז
של כל אחד מהם .לתשומת ליבכם ,יש להגיש דוח ביצוע פעילות בצירוף החשבוניות באופן מיידי  .ניתן להוריד את דוח הביצוע מהאתר.
יש לבקש חשבוניות מקוריות בכל מקרה בין שהגוף המבצע הינו מהאוגדן ובין שזו פעילות יזומה.
הקרן תעביר את התשלומים בהעברה בנקאית /המחאה לגוף המבצע ,או לבית הספר ,או לקופת הוועד במועד שוטף  60 +מיום הגעת
החשבוניות לקרן .עם הגעת דוח ביצוע למשרדי הקרן – הקרן תשלח הודעת  SMSלשולח הבקשה על הגעת החשבוניות לקרן!
שימו לב ,אם לא נתקבלה הודעה שכזו -יש לוודא מול הקרן הגעת דוח ביצוע.

נהלים:

1
2
3

4
5

< יש להגיש טופס בקשה מקוון לפעילות לאישור הקרן בהקדם
ולפחות חודש לפני מועד הפעילות ולא יאוחר מיום 31.8.21
< מועד אחרון וסופי לביצוע פעילות באישור הקרן– .28.9.21
< יש להגיש דוח ביצוע פעילות בצירוף החשבוניות המקוריות
בדואר מייד בתום ביצוע הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מיום
 ,15.10.21לאחר מועד זה הקרן לא תשלם בעבור הפעילויות.
< מומלץ להיערך ולשלוח טופס בקשה מקוון מייד עם קבלת התקציב ,הטיפול
בטפסים שיגיעו אחרי חודש מאי עלול להתעכב עקב עומס פניות בתקופה זו.
< אישור על הפעילות יישלח לשולח הטופס המקוון בדוא״ל.
< אין לבצע פעילות ללא קבלת אישור בכתב מהקרן .במקרה של ביצוע ללא אישור –
הקרן לא תממן את הפעילות.
< הקרן תאשר במסגרת התקציב קודם כול את הפעילות וביתרת התקציב ,ככל שתהייה,
ארוחה ו/או הסעה .הקרן לא תממן ארוחות או הסעות ללא פעילות נלווית לצידן.
< כל פעילות חייבת בהשתתפות של מינימום  75%מהצוות החינוכי שהם חברי
הסתדרות המורים במוסד המזמין בלבד.
< מספר מוסדות חינוך/רכזות גננות יוכלו לצרף יחד עד ארבעה תקציבים
)יש למלא טופס איגום תקציבים מקוון(.
< אין החזר לאדם פרטי פרט לגננות.
< התקציב אינו מיועד לצרכי מסיבות/קניית מתנות ,ציוד ,כלים חד-פעמיים ,דלק וכד'.
< תקציב הארוחות/הסעות נכלל בתקציב הכללי שמוקצב למוסד החינוכי .
< תקציב הארוחות עומד על  ₪ 45למשתתף והוא מיועד אך ורק לישיבה בבית
קפה/מסעדה/קייטרינג )ולא עבור קנייה מרוכזת של מוצרי אוכל(.
< תקציב שלא ינוצל בשנה זו – לא יועבר לשנה שאחריה!
< מינימום החזר בגין פעילות – ₪ 100

ביטול פעילות:
מוסד חינוכי שירצה לבטל השתתפות בפעילות מתוך האוגדן לאחר שאושרה – יודיע
לגוף המבצע ולקרן לקידום מקצועי בהתראה של מינימום שבועיים מראש ממועד
הפעילות .אם תבוטל פעילות בהתראה של פחות משבועיים מהמועד המוזמן או ללא
התראה כלל – יחויב המוסד בדמי ביטול!

לפרטים נוספים ,עיון באוגדן הדיגיטלי ,משלוח טפסים מקוונים -ניתן להכנס לאתר הקרן לקידום מקצועי ITU.ORG.IL /

לשאלות ובירורים ניתן לפנות ל"צור קשר" באתר הקרן לקידום מקצועי  -יוזמים תרבות

