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הסתדרות המורים בישראלמשרד החינוך

תשלום למטרת השתלמות   Æ±
Æת בזה לאשר את תכנית ההשתלמות שפרטיה במסמכים המצורפים¨ ולקבל מכם את דמי ההשתלמות על פי היתרה בחשבוני™™ אצלכםØהנני מבקש

יש לצרף לבקשה ומסמכים הבאים∫
אישור המעסיק על יציאה להשתלמות  Æ±

מכתב הזמנה ממקומות ההשתלמות ©בארץØבחו“ל®  Æ≤
הזמנהØאישור על רישום לוועידה או לכינוס  Æ≥

תכנית מפורטת של ההשתלמות והביקורים בציון המועדים  Æ¥

משיכת כל הכספים  4
Æ                                                                                        במילים    Æמשיכה חלקית ע“ס                          ש“ח  4

סכום המשיכה

Æהתשלום יהיה לפי אומדן תוצאות עד לגובה היתרה בחשבון ובכפוף לתקנות מס הכנסה ™™

בקשה לקבלת כספים תשולם תוך ¥ ימי עסקים ©בהם מתקיים מסחר בבורסה® מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה אם חל מועד המשיכה 
Æבאחד מ≠ ≤ ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש

Æטופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בשחרור הכספים

תשלום שלא למטרת השתלמות   Æ≤
Æאבקשכם להעביר לי כספים שהצטברו לזכותי בקרן ההשתלמות כדלקמן∫  4 סמן נ במקום המתאים

בתום ∂ שנות חסכון  4
גיל פרישה ©בהתאם לחוק גיל פרישה® ≠ לאחר ≤ שנות ותק ומעלה  4

משיכה לפני תום ∂ שנות חסכון ≠ בניכוי מסØבאישור פטור ממס הכנסה  4

עיתויØסיבת המשיכה
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הÆ הצהרת המבקש וחתימתו

Æידוע לי כי במקרה של משיכה לפני תום תקופת החסכון¨ הקרן תנכה מס במקור בשיעור הקבוע בדין
Æידוע לי כי לצורך מילוי בקשתי¨ עלי להציג מסמכים מקוריים או צילומים מאומתים למקור וכי ללא מסמכים אלו הטיפול בבקשתי עלול להתעכב

Æהנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ“ל
במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל¨ יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן ©להלן∫ ”הסכום העודף“® הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם 

Æלי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן¨ בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן¨ מיום תשלומו ליום ההשבה בפועל לקרן
Æידוע לי שבמידה והחסכון התבצע במסגרת התמריצים אדרש להמציא אישור הממונה על התמריצים לשחרור הכספים

Æת                                                      מס‘ זהות                                           חתם בפנינו על טופס בקשה זהØהננו מאשרים כי המבקש

חתימת הפקידØה
שם הפקידØה

אישור סניף למשיכת הכספים עד ∞∞∞¨∞µ ש“ח

דÆ פרטי חשבון בנק לזיכוי

את הכספים אבקש להעביר לזכות חשבוני המפורט להלן∫

Æיש לשלוח טופס מקורי בצירוף צילום ת“ז וצילום המחאה לכתובת הרשומה לעיל
Æאין לשלוח מסמכים אלו בפקס

חתימת המבקשØת

ידוע לי ומוסכם עלי כי במקרה שבו אגיש את בקשתי למשיכת הכספים לפני מועד נזילות הכספים¨ הטיפול בבקשת
Æהמשיכה יבוצע אך ורק לאחר מועד נזילות הכספים ובמסגרת לוחות הזמנים הקבועים לכך בדין


