הנחיות למארחים טקסונומים מומחים מחו"ל
במסגרת היזמה לטקסונומיה בישראל
במסגרת פעילות היוזמה לטקסונומיה בישראל יוזמנו מעת לעת מומחים לטקסונומיה מחו"ל על מנת
להעביר השתלמויות מרוכזות למדענים וסטודנטים בישראל בתחום התמחותם .ההשתלמות תועבר במשך
שבוע אחד במרוכז .יש לקרוא הנחיות אלה בתשומת לב על מנת להיערך בהתאם.
הרשמה והוראה
מועד קיום ההשתלמות מותנה באפשרויות של המדען האורח/ת והמארח/ת אך גם בהימצאות כיתת
לימוד מתאימה זמינה .בדרך כלל כיתות הלימוד פנויות בעקר בחופשות של האוניברסיטה .כיתת המוזיאון
לעתים פנויה אך אין בה מיקרוסקופים ולכן יש להיערך בהתאם .שריון כיתת המוזיאון באוניברסיטת תל
אביב ייעשה ישירות מול קמפוס טבע (טל .)03-6405148
היוזמה לטקסונומיה תוציא קול קורא להשתתפות בהשתלמות/קורס.
הרשמה :יש לרכז את פרטיהם של המעוניינים להשתתף בהשתלמות כולל פרטי התקשרות (טלפון
ואימייל)  ,מס' תעודת זהות (לצורך מתן ציון בקורס או לצורך אישור על גמול השתלמות) .ניתן לקבל ביוזמה
לטקסונומיה דוגמה של טופס הרשמה.
הוצאות נוספות הכרוכות בקורס ,כגון כיבוד קל ,צילומי מאמרים וכד' יהיו באחריות המארח/ת .הזמנת רכב
לצורך קיום סיורים (אם נחוץ) תחול על המארח/ת – יש לבצע לפי הסכמי האוניברסיטה עם חברות
ההשכרה.
 נקודות זכות ,גמול השתלמות ובחינה :לצורך קבלת אקרדיטציה אבקש להכין סילבוס מפורט .על הסילבוס




לכלול :שם הקורס ,שם המרצה ,שם מרכז הקורס (המדען המארח) ,מועד הקורס ,מיקומו ,סה"כ מספר השעות,
דרישות מקדימות להשתתפות ,אופן מתן הציון ,תאור הקורס וביבליוגרפיה.
פירסום הקורס בקרב המשתתפים הפוטנציאליים ייעשה לפחות ששה שבועות לפני קיומו .ההודעה על פרטי
הקורס תישלח ליוזמה לטקסונומיה ואנו נפיץ אותה בקרב רשימת המכותבים שלנו.
המוסד המארח ידאג לכתה מתאימה (שמכילה לפחות  25תלמידים) ,ולציוד ההוראה וציוד המעבדה הנחוצים.

תלמידי האוניברסיטה יקבלו נקודות זכות לפי מה שסוכם מראש ואושר על ידי ועדת הוראה של הפקולטה.
סטודנטים לא משלמים על השתתפות בקורסים אלה במידה והם חורגים מעבר למכסת הקורסים הרגילה
לתואר.
בסוף הקורס תתקיים בחינה .המארח/ת י/תעביר את הציונים לגורם המתאים באוניברסיטה .עובדי מוסדות
שאינם תלמידים רשומים יקבלו אישור לצורך גמול השתלמות .ההחלטה אם להכיר בקורס לצורך זה היא
של המעסיקים והעובדים והיוזמה לטקסונומיה אינה יכולה להשפיע על החלטה זו .היוזמה לטקסונומיה
תעביר למארח/ת מכתב אישור לדוגמה לפי הצורך.
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טיפול במומחה האורח/ת
הזמנת טיסה והזמנת מלון :האורח/ת או המארח/ת יזמינו טיסה וישלמו עבורה .ניתן להעזר ב" -מחירון
לאירוח בבתי מלון לאורחי האוניברסיטה" של אוניברסיטת תל אביב ולבצע הזמנה לפי תעריף המוסכם עם
האוניברסיטה .האוניברסיטה תחזיר לאורח/ת המשלם את עלות כרטיס הטיסה במחלקת תיירים ,עלות
מלון לפי הסכמי המחירונים של האוניברסיטה וכן  45$ליום דמי אש"ל.
בסוף תקופת ההשתלמות על האורח/ת להעביר למארח/ת את הקבלות על ההוצאות השונות בתקופת
שהותו בארץ הכרוכות בהשתלמות לצורך קבלת ההחזר ביחד עם פרטי חשבון בנק בחו"ל (כולל שם
הבנק ,סניף וכתבתו ,מספר חשבון בנק וקוד  IBANאו  . SWIFTבנוסף יש לצרף העתק דף ראשי של
הדרכון .כל אלה יועברו על ידי המארח לאגף כספים ביחד עם מכתב הסבר ,ומספר סעיף תקציבי לחיוב.
לקראת הגעתו של האורח/ת ארצה ,מומלץ לשלוח לו/ה מכתב הזמנה רשמי באנגלית המסביר את סיבת
הגעתו ארצה ,ולציין בו מספר טלפון נייד שלכם לשימוש במידת הצורך .מכתב זה ישמש את האורח במידת
הצורך עם הגעתו לנתב"ג באם יתבקש למסור פרטים אלה על ידי אנשי בטחון .אנו מבקשים לצייד את
האורח/ת במכתב דומה לקראת עזיבתו/ה את הארץ.
סיכום הביקור
בתום תקופת ההשתלמות י/תעביר המארח/ת ליוזמה לטקסונומיה דו"ח קצר המסכם את הפעילות
שנערכה ומעריך את הישגיה.
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