רשת "עתיד" הינה זכיינית במסגרת מכרז מתן שירותי ארגון מינהלי לביצוע קורסי פיתוח מקצועי וימי
עיון לעובדי הוראה ,משרד החינוך ,מכרז 4102.1/41
תאריך :נובמבר 1/43
א.ג.נ .שלום רב,

הנדון :רענון תהליך העברת תגמול למרצה ע"י מנהלת השתלמויות רשת עתיד
פנייתנו זו מועברת אליך ,משום שהינך רשום במאגר המרצים בקורסים לפיתוח מקצועי של עו"ה במשרד
החינוך ,רשת עתיד מנהלת מאגר זה.
רשת "עתיד" הינה זכיינית המכרז למתן שירותי ארגון מינהלי לביצוע קורסי פיתוח מקצועי וימי עיון
לעובדי הוראה ,מכרז מספר .4102.1/41
לאור פניות רבות בנושא ברצוננו ליידע אותך לגבי תהליך העברת תגמול ע"י רשת עתיד:
העסקת מרצים:


לטובת הזמנת מרצים למפגשי השתלמויות מרצה חייב להיות רשום במאגר ,הרישום מתבצע
באמצעות מערכת המידע.



הסכם התקשרות  -כל מרצה ימלא ויחתום על טופס הסכם התקשרות.



מרצה אשר לא חתם על הסכם התקשרות לא יוכל לקבל תשלום.



מרצה הרשום כעוסק מורשה ,יצרף אישור ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.



מרצה שאינו רשום כעוסק במע"מ ,יידרש להמציא אישור תיאום מס ולצרפו להסכם התקשרות .
בהיעדר אישור כזה ,ינוכה מס הכנסה בשיעור של . 64%



מספר תיק (מס הכנסה) של רשת עתיד.34/3231/2 :



עוסק פטור צריך לצרף אישור פטור ממע"מ ,הרשום כעוסק פטור.

קיימים מספר תנאים מקדימים להעברת תגמול:


מרצה צ"ל מוגדר במאגר המרצים.



קיים הסכם התקשרות חתום בין המרצה לבין רשת עתיד.



קבלת כרטיסי דיווח חתומים על ידי מורשה החתימה במשרד החינוך.



העברת תקציב בפועל ממשרד החינוך לרשת עתיד.

הליך העברת תגמול למרצים:


גובה התגמול נקבע בהתאם לתעריפי נש"מ המתייחסים לתואר האקדמי.



על טופס הדיווח להיות מקורי ולהגיע למנהלת ההשתלמויות מהפסגה עד ה –  1/בכל חודש,
לאחר שמורשה החתימה חתם עליו ,במועד זה "נסגר החודש".



מועדי תשלום:
o

מרצים שאינם רשומים כעוסקים במע"מ  -בין ה–  4/ל–  41בחודש העוקב למועד קבלת
הדיווח.

o

מרצים הרשומים כעוסקים במע"מ  -עד שבועיים לאחר הגעת החשבונית למשרדי
מנהלת ההשתלמויות ברשת עתיד.

שקיפות המידע:
כל המרצים מקבלים מידע מהמערכת הממוחשבת של מנהלת ההשתלמויות הן בהודעות טקסט ()SMS
והן בהודעת דואר אלקטרוני יזומות ע"י מנהלת ההשתלמויות ,בעניינים שונים כגון:








התראות בגין אי שליחת חשבונית במועד.
הודעות על הזמנות למפגשים עתידיים.
הודעות על התקדמות בסטאטוס מפגשים.
הודעות על הגעת חשבונית.
הודעות על אי הגעת חשבונית.
הודעות על העברת תשלומים לחשבון הבנק.
פירוט לגבי מהות התשלומים שבוצעו.

אם אינך מקבל אחד ו/או יותר הודעות מסוג אלו ,בדוק את נכונות פרטיך האישיים השמורים
במערכת ההשתלמויות ,ועדכן אותם לפי הצורך.
גם מרכזי פסגות ומוסדות מבצעים ,מקבלים באופן יזום מידע אודות פעילות שבוצעה ,המידע מועבר
בדואר אלקטרוני ממנהלת ההשתלמויות
לכל מרצה יש שם משתמש וסיסמא ( מספר ת"ז 3 ,תוים) ,איתם יכול המרצה להיכנס למערכת המידע
ולצפות בנתוניו האישיים.
כתובת אתר המנהלת www.education.atid.org.il

בברכה,
מנהלת השתלמויות,
רשת עתיד

