
 

 

לסיוע בשכר הלימודטופס בקשה   

 מוחזר להשלמת פרטים אינו זכאי זכאי

 והלימודים השכלההת הטפסים בצירוף הקריטריונים  לאגף איש לשלוח 
או בדואר :    sl@s-on.co.il   דואר אלקטרוני:ב  

   המחלקה לסיוע בשכר לימוד, ,לכבוד העמותה לקידום מקצועי  
     .6777855, תל אביב, 176, ת.ד. 18רח' ריב"ל   

08:00-16:30ה' בין השעות -מענה טלפוני בימי א'    2שלוחה  073-2244126טלפון:      
  

 לפון ניידט               טלפון בבית                         שם פרטי                    מספר תעודת זהות             שם משפחה            

   

 מיקוד                      ת.ד.             ישוב                 דירה       בית        רחוב                                    

 כתובת למשלוח                   

 מקום עבודה                            מחלקה                         תפקיד                            טלפון                                              

 כתובת מקום העבודה

 דואר אלקטרוני

 אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל מדויקים ונכונים

                                      חתימה _______________                                                   _______________    ךתארי

תך לאורך כל הדרך ומאפשרת לך ללמוד בסבסוד קורסים מגוונים במכללות המאושרות יא  העמותה לקידום מקצועי,
 לגמול השתלמות .

כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע"י המעסיק עד מועד ביצוע הרישום לקורס.  -לסבסוד ע"י העמותהזכאי 
חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ"י  חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם . הסבסוד מתייחס לעמית 

 משרה החבר/ה  בשתי עמותות. 100%-ב
משרה.  100%-בשנה לעמית ב₪  1200ה של ובפי סכום הקבלה המשולמת ועד לגהעמותה משתתפת בעלות הקורס על 

 עמיתים שעובדים באחוז משרה שונה יקבלו השתתפות בהתאמה לאחוז משרתם.
₪  600 -או לסירוגין, עבור שני קורסים בהשתתפות של עד₪,  1200עד  ניתן לנצל את הזכאות עבור קורס בעלות של

 לקורס.
 הקורסבקורסים לסייעות ניתן להגיש עד פעמיים לאותו הקורס ובלבד שבשנה הראשונה הבקשה תוגש לאחר פתיחת 

 .לקורסובשנה השנייה 
 טופס בקשה ואישורים:

 .*את הבקשות ניתן להגיש לאחר פתיחת הקורס בפועל

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 שם המוסד 
 ומקום ההשתלמות

 /שם הקורס
 ההשתלמות

תאריך 
 פתיחה

תאריך 
 סיום

שעות 
 לימוד

סה''כ מחיר 
 הקורס

בשכר  השתתפותי
 הלימוד

       

 בשכר לימוד סיועקריטריונים לקבלת 

     

      

    

 

 יש לצרף: לסיוע בשכר לימודלהגשת הבקשה          
 .ע"י העמית לסיוע בשכר לימוד חתוםטופס בקשה  .1
 .העמיתע"ש קבלות על תשלום הקורס  .2
 אישור שהקורס מוכר לגמול השתלמות )מהמכללה( .3
 תעודת סיום הקורס/ההשתלמות. .4
 צילום צ'ק מבוטל/ אישור ניהול חשבון ע"י העמית לצורך העברה בנקאית . .5

 
 : דגשים חשובים

להשתתפות בשכר לימוד עמית שניצל זכאותו לסמינר לא יוכל לממש זכאות 
 באותה השנה ולהפך.

יודגש כי הסיוע יינתן על חשבון שנת הזכאות שבה החל הקורס או מסתיים 
 הקורס  כפי שמופיע על גבי התעודה.

בשנה  50%עמית  אשר לא מימש את זכאותו בשנה החולפת , יעמדו לרשותו 
 .שלאחר מכן

 

.אקדמאים עמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים      
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