טופס בקשה לסיוע בשכר הלימוד
לכבוד העמותה לקידום מקצועי ,המחלקה לסיוע בשכר לימוד,
רח' ריב"ל  ,18ת.ד ,176 .תל-אביב 67778
מענה טלפוני בימי א'-ה' בין השעות 08.00-15.00
טלפון 1-700-700-126 :שלוחה 3
שם המוסד
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אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל מדויקים ונכונים.

חתימה

תאריך

קריטריונים לסיוע בשכר לימוד

1

זכאי לסיוע בשכר לימוד כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי
החבר ,בהתאם לאחוזי משרתו ,עד מועד הגשת הבקשה
ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.

2

להגשת הבקשה לסיוע בשכר לימוד יש לצרף:
 ‰טופס בקשה שנקבע על ידי העמותה מלא וחתום.
 ‰קבלות על תשלום הקורס על שם המבקש.
 ‰אישור של משרד החינוך כי הקורס מוכר לגמול.
 ‰תעודת סיום הקורס/ההשתלמות.

3

א .גובה הסיוע יהיה עד מלוא דמי החבר ששולמו על ידי
המעסיק ,בתנאי שהלימודים הינם מוכרים לצורכי
גמול השתלמות ובתנאי שהמעסיק לא השתתף במלוא
מימונם.
ב .במידה והמעסיק השתתף בשכר הלימוד ,הסיוע יחושב
על פי יתרת הסכום ששולמה על ידי העמית לאחר ניכוי
השתתפות המעסיק.
ג .במידה והסכום ששולם על ידי העמית ימצא נמוך יותר
מדמי החבר שהועברו בגינו ,ההחזר יהיה שווה לסכום
שיוצג בקבלות.

4

את הבקשות לסיוע יש להגיש לעמותה אך ורק לאחר
סיום הקורס ובצרוף תעודת סיום .הסיוע מותנה בהשלמת
הלימודים ולכן לא תתקבלנה בקשות שתוגשנה טרם סיום
הקורס .יודגש כי הסיוע יינתן על חשבון שנת הזכאות שבה
החל הקורס ו/או מסתיים הקורס כפי שמופיע על גבי
התעודה ,וכי לא תתקבלנה בקשות בצירוף תעודות משנים
קודמות .הסיוע ינתן לשנת הזכאות המבוקשת בלבד.
עמית אשר לא מימש את זכותו בשנה החולפת יעמדו לרשותו
 50%נוספים בשנה שלאחר מכן.

5

העמותה תסייע בשכר לימוד בגובה מקסימלי של דמי חבר
שנתיים לכל קורס.

6

העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמאים.

7

עמית/ה אשר יקבל סיוע בשכר לימוד לא יהיה זכאי
לסבסוד העמותה בסמינר בבית מלון לאותה שנה.

לשימוש המשרד:
זכאי

אינו זכאי

מוחזר להשלמת פרטים

