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 כללי .1
 שנתי סכום בה מייעדת שהאוניברסיטה קרן הינה בינלאומיים מדע קשריל קרןה
 .לפי נוהל זה לכך םהזכאי אקדמיה סגלה יחברמ תכל אחד ואח עבור דולריםמונחים ב

 זה בנוהל המפורטים ובמגבלות בתנאיםלשימושו האישי  בו להשתמש רשאי הסגל חבר
 למטרות מוציא שהוא הוצאות לכיסוי ,ולחוקי מס הכנסה ובכפוף להנחיות הות"ת

 .הסכום הנצבר בקרן הינו אישי .להלן המפורטות מאלה
, קרן בבחינת הינן האמורות שההקצבות כך על להצביע כדי ״קרן״ במונח בשימוש אין

 .אלא כמשמעותה בתקנון זה בלבד   דין באיזה כמשמעותה
 

 מטרה .2
 שיעורי, בינלאומיים מדע קשרי בקרן זכויות צבירתל הזכאים בדבר כללים קביעת

 המתייחסים ובקרה פיקוח, אישור סדרי, הנצברות הזכויות למימוש התנאים, הצבירה
 ."תות להנחיות בכפוף וזאת אלה בכל והכרוך הקשור וכלהפסקת עבודה , למימושן

 
 הגדרות .3

 .אריאל בשומרון אוניברסיטת - ״האוניברסיטה״ 3.1
המומחה במסלול הרגיל או כחבר סגל אקדמי בכיר  מינוי לו שיש מי - סגל״ ״חבר 3.2

 . וחל עליו ההסכם הקיבוצי של האוניברסיטה באוניברסיטה האקדמיות מהרשויות
 כהגדרתו בנהלי האוניברסיטה. – "פרופסור אמריטוס" 3.3
 .בינלאומיים מדע קשרי קרן - ״הקרן״ 3.4

 
 ואחריות סמכויות .4

 אחד כל - וונטייםהרל והיחידות התפקידים בעלי על תחול זה נוהל לביצוע האחריות
 .זה בנוהל לו המוקנות הסמכויות פי על

 השיטה .5

 בקרן זכויות לצבירת ותהזכא  5.1

 כללית הוראה 5.1.1
 אין .בקרן זכויות לצבור סגל חברי זכות לעצם ורק אך מתייחס זה בפרק להלן האמור

 יפורטו ואלה הנצברות הזכויות מימוש על ותהחל ובמגבלות בתנאים עוסק זה פרק
 .זה נוהל של הבאים בפרקיו ,בהמשך

 
 זכאות 5.1.2
 משרה 50% של בהיקף באוניברסיטה מועסקים הם אם, בקרן זכויות יצברו - סגל חברי

  .מכך למעלה או שנתית
 

 הנצברות הזכויות 5.1.3
  .משרתו ולהיקף הסגל חבר לדרגת בהתאם נקבע בקרן השנתית ההקצבה גובה

זכאים להקצבה שנתית לצורך השתלמות להלן חברי הסגל האקדמי הבכיר כמפורט 
 : זהנוהל על פי דרגתם ובכפוף לתנאי הזכאות בלהלן  6כמפורט בסעיף מקצועית 
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 $ 11,235 פרופסור מן המניין

 $ 7,499 ופסור חברפר

 $ 5,757 מרצה בכיר

 $ 4,531 רצהמ

 

 ה"ור ידי על המעודכן מסמךלויעודכנו מעת לעת בהתאם  חהסכומים נכונים לתשע"
   .לכלל אוניברסיטאות המחקר ת"ות ובאישור

היציג אשר ארה"ב הסכום השנתי יומר לשקלים בתחילת כל שנה אקדמית לפי שער דולר 
 .בקרן קצהויו לפני פתיחת השנה האקדמית 15/9יפורסם ע"י בנק ישראל בתאריך 

 
 צבירה זכות 5.1.4

 במינוי הסגל חבר של ההעסקה תקופת למשך רק לצבירה ניתנת בקרן הזכות
 .זו זכות לו המקנה

והיקף המשרה של חבר הסגל  הצבירת הזכויות בקרן תיעשה על פי הדרג
בכל שלב של העסקתו באוניברסיטה )שינוי במסלול, בדרגה או באחוז 

 משרה לא ישנה את היקף הזכויות שנצברו קודם לכן(. ה
 

 צבירה הגבלת 5.1.5
בהתאם  כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה בקרן זכויות לצבור זכאי סגל חבר

 בלבד משרה 100% בכל מקרה ניתן לצבור זכויות בקרן בגין לחלקיות משרתו ו
 ., הכספים נצברים משנה לשנהבכלל המוסדות בו הוא מועסק

 
 חל"ת ושבתוןחל"ד,  5.1.6

  .החל״ת תקופת משך בקרן זכויות אינו זכאי לצבור בחל״ת המצוי סגל חבר .א
 בשבתון מצוי הוא בהם הזמן פרקי משך בקרן זכויות לצבור זכאי סגל חבר .ב

 בגין החודשים בהם הוא זכאי לתשלום בגין מענק שבתון בלבד.
קרן זכויות ב /תצוברחבר/ת סגל השוהה בחופשת לידה כהגדרתה בחוק  .ג

 בתקופת חופשת הלידה.
 

או פירות או רווחים מכל מין ו/או  ריבית נושאות אינן בקרן הנצברות הזכויות 5.1.7
  .סוג שהוא

 

 שימושי הקרן: .6

 מימון פעילות אקדמית בארץ ובחו"ל: 6.1

השתתפות בכנס , או שיתוף פעולה מדעי טיסה להשתלמות\מימון הוצאות נסיעה
בעבורו  – וכיוצא בזה)בחו"ל( דמי רישום, הוצאות אש"ל או סימפוזיון מדעי, 

הכנסה. חבר הסגל האקדמי, היוצא . הנ"ל בכפוף לתקנות ות"ת ומס בלבד
"ל באמצעות בחו בביטוח רפואיבמסגרת ההקצבה לחו"ל, יוכל לבטח את עצמו 
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נחיות בדבר סכומי הוצאה מותרים הה .האוניברסיטה או בצורה עצמאית
   של נוהל זה. 1מוגדרות בנספח  תלהוצאות השונו

 סיוע לפעילות מחקרית: 6.2

ועריכה  ימון פרסומים בכתבי עת מדעיים, דמי מנוי בכתבי עת, שירותי תרגוםמ
 .והעסקת עובדי מחקר של מאמרים, חברות באגודות מדעיותלשונית 

 רכישת ציוד היקפי למחקר: 6.3

בכספי הקרן , לנוהלי האוניברסיטהבהתאם ובאופן מוגבל  ,ניתן יהיה להשתמש
שהרכוש הוא רכושה הבלעדי של  לרכישת ציוד היקפי למחקר ובתנאי

 האוניברסיטה והשימוש יהיה בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

 אישורן והליכי בקשות .7

 טופס הבקשה 7.1.1
 לצורך פעילות מחקרית, בקרן לזכותו הרשומים בכספים להשתמש המבקש סגל חבר
 העניין:בקשה לפי  יגיש

 
בקשה להשתתפות בכנס, השתלמות מקצועית, סימפוזיון מדעי וכדומה, בארץ  .א

 :, בין היתר, את הפרטים הבאיםתכלולכנס(  –ובחו"ל )להלן יקראו יחד 
o הכנס. תיאור 
o הכנס המתוכנן משךמועד ו. 
o (.מוסד, עיר, ארץ) הכנס המתוכנן מקום 
o לכנס המתוכננים והחזרה היציאה מועדי. 
o (.כאלה במידה ויש) הזמנה מכתב העתקי 
o .הערכה תקציבית מפורטת, מלווה בהצעות מחיר 

 הקרן יתרה מתקציב לניצול בקשה "    - 855טופס מס  על גביהבקשה תוגש 
 כנסים".  – מדע לקשרי

 
 :בקשה לפעילות מחקרית )למעט כנסים( תכלול בין היתר, את הפרטים הבאים .ב

o .הגדרת הפעילות האקדמית המבוקשת 
o  מתן פרטים לגבי הפעילות האקדמית המבוקשת, לפי

 העניין. 
o .הערכה תקציבית מפורטת, מלווה בהצעות מחיר 

"בקשה לניצול יתרה מתקציב הקרן לקשרי מדע  – 856על גבי טופס הבקשה תוגש 
 פעילות מחקרית )למעט כנסים(". –
 
 הגשת הבקשה 7.1.2

  בית הספר.מחלקה או ה ראשר לאישוידי חבר הסגל -על תוגש הבקשה .א
ההשתתפות  לאישור הבקשה תהיה, או ראש בית הספר הדיקן הינו כשהמבקש .ב

 .הרקטור אישור טעונה בכנס
 אישור טעונה ההשתתפות בכנס לאישור הבקשה תהיה, הרקטור הינו כשהמבקש .ג

 .הנשיא
ישקלו הגורמים המאשרים את , הלימודים במהלך בקשה לכנס של במקרה .ד

 שיקול רלוונטי אחר:השיקולים כדלקמן ו/או כל 
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נעשו כל הסידורים המתאימים על מנת שהיעדרות המרצה לא תפגע במהלך ש. 1
 הרגיל של ההוראה, קיום בחינות וכיו"ב.

השתלמות נחוצה לשמירה על רמתו המקצועית של המרצה לרבות חידושים ש. 2
 .או לשם קידום מחקרו\ו ועדכונים בתחומו

לתקופה מצטברת העולה על שבועיים תועברנה . בקשות לצאת להשתלמות 3
 לאישור הרקטור.

, 'ב או 'א סמסטר במהלך ימים עשרה על העולה, בחו״להשתתפות בכנס ל בקשה. 4
 .הרקטור אישור טעונה תהיה

 בקשה להשתלמות על חשבון הקרן לקשרי מדע בתקופת פגרה מלימודים : .ה

שקלו הגורמים המאשרים את השיקולים להשתלמות בתקופת פגרה מהלימודים יבבקשה  
 הבאים לרבות שיקולים רלוונטיים אחרים: 

 המרצה דאג לכל הסידורים המתאימים לגבי הבחינות עליהן הוא אחראי.ש. 1

ההשתלמות נחוצה לשמירה על רמתו המקצועית של המרצה לרבות חידושים ש. 2
 .או לשם קידום מחקרו\ו ועדכונים בתחומו

 
 אישור עקרוני – דחייתה או הבקשה אישור 7.1.3

 דעתו לשיקול נתונה, חלקה או כולה, לדחותה או בקשה לאשר אם ההחלטה
 יהיה סגל חבר .("אישור עקרוני")להלן:  הגורם המאשר שצוין לעיל שלהבלעדי 

-עלאישור עקרוני בקשתו ניתן ל אם רק, בארץ או בחו״ל להשתתף בכנס רשאי
 .באישור כנקוב ובתנאים במועדים תקףוהאישור יהיה , ידי הגורם המתאים

 
 מתן אישור תקציבי 7.1.4

ידי חבר הסגל לרשות -כמפורט לעיל תועבר על ניתן לגביה אישור עקרוניבקשה ש
 למחקר ופיתוח.

תהיה , חלקה או כולה, לדחותה או בקשהיתן אישור תקציבי לל אם ההחלטה
בהתאם בהתאם לממצאי בדיקת היתרה התקציבית של חבר הסגל בקרן וכן 

בפרט ובנהלי האוניברסיטה  לעמידת הבקשה בתנאים המוגדרים בנוהל זה
ידי הרשות למחקר ופיתוח באשר להחלטה -בכלל. חבר הסגל יעודכן על

 שהתקבלה בעניינו.
 

 הקרןהפעלת תקציב  .8

חבר סגל שבקשתו אושרה יקבל על כך הודעה בכתב מהרשות למחקר ופיתוח, אשר  8.1
 .הדרישהתכלול את מספר 

 
רשות המחקר והפיתוח, תפנה את הבקשה המאושרת ליחידה האחראית האמורה לצורך  8.2

 המשך הטיפול בבקשתו.
 

ככל שהבקשה כוללת השתתפות בכנס, תועבר הבקשה למחלקה הכלכלית באגף הכספים  8.3
 ."ות לחו"ל במימון האוניברסיטהנסיע" – 05-018הל ולשם המשך הטיפול, בהתאם לנ

קציב שאושר באופן מקדמי ע"י רשות המחקר, תיפנה במידה וקיימת חריגה מהת
 .לרשות המחקר לקבלת אישור יתרה מחודש הכספיםהמחלקה הכלכלית באגף 
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רכש  - 18-002ככל שהבקשה כוללת רכישת ציוד למחקר , הבקשה תטופל בהתאם לנוהל  8.4

 הקרן הינו רכושה של האוניברסיטה.ירכש על חשבון יהציוד שמדעי. 
 

 במזומן במקדמות שימוש לאישור בקשה 8.5
למחלקה הכלכלית באגף הכספים  תוגש דולר 1000 של לסך עדבמזומן  למקדמה בקשה

 ל מעבר מקדמה לבקש ניתן מיוחדים במקרים .ובכפוף לאישור האגף למשאבי אנוש
 .הרקטור  אישורבנוסף גם  טעונה זו מקדמה. דולר -1000

 והתחשבנות דיווח, חזרה, יציאה הסדרי .9

 דיווח 9.1.1
 עליו יהיה בחו״ל יתמחקר מפעילות סגל חבר של שובו ממועד יום שלושים תוך

 ךלצור  לחו״ל נסיעה דו״ח - 769טופס למחלקה הכלכלית באגף הכספים  להגיש
 הוצאותיו את וכן והחזרה היציאה מועדי את יפרט הדו״ח. מחקרית פעילות
 .בדרכון וחזרה יציאה מועדי וצילום( ויש במידה) מקוריות קבלות בצירוף, בחו״ל

 
 בחו״ל השתלמות על התחשבנות 9.1.2

 שובו ממועד יום 30 תוך תיעשה הסגל לחבר ששולמה ההקצבה לגבי ההתחשבנות
 .ארצה הסגל חבר של

. לעת מעת נהוגות שיהיו כפי הכנסה מס להנחיות בהתאם תיעשה ההתחשבנות
 :הןבצירוף מסמכים מקוריים   ההתחשבנות לצורך המוכרות ההוצאות

 
 (.וקבלה מס חשבונית וכן מקורי כרטיס לצרף יש) טיסה כרטיס .א
נוהל נסיעות בובימים נוספים כמפורט  בימי הכנס במלונות לינה עבור קבלות .ב

 .לחו"ל במימון האוניברסיטה
 .וממנו התעופה שדה אל בינעירוניות נסיעות על קבלות .ג
נסיעות לחו"ל נוהל בובימים נוספים כמפורט  בימי הכנס רכב שכירת על קבלות .ד

 .במימון האוניברסיטה
נוהל ובימים נוספים כמפורט , בימי הכנסאו נסיעות עירוניות קבלות על חניה  .ה

 נסיעות לחו"ל במימון האוניברסיטה.
 , קבלות על ביטוח רפואי בימי הכנס והטיסות .ו
 

 "נסיעות לחו"ל במימון האוניברסיטה". 018-05 והכל בהתאם לאמור בנוהל
 

 הפסקת עבודה   .10
חשבון הקרן הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להורשה. לפיכך, זכויותיו של חבר סגל 
בקרן אינן ניתנות לפדיון עם תום מינויו, מכל סיבה שהיא לרבות פיטורים או בהגיעו 

 .להלן 12למעט כאמור בסעיף  לגיל פרישה
 

 ווחיד .11
  המידע אודות הקצאה ו/או יתרה של חבר הסגל בקק"מ יהיה זמין במערכת הרשות   11.1

 למחקר ופיתוח )פורטל החוקרים(.
. הדיווח יוגש אחת כל חבר סגל ימסור דיווח על פעילותו המחקרית מכספי הקרן 11.2

דיווח מדעי שנתי" לרשות  -תקציב הקרן לקשרי מדע "ניצול  857 לשנה על גבי טופס
 9.1.1בכל שנה, או לחילופין במסגרת הדיווח המוגדר בסעיף  15.10המחקר עד ליום 

 . לעיל
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  ידי פרופ' אמריטוס-שימוש בקק"מ על .12

 לשימוש זכאות 12.1
יוכל ידי האוניברסיטה כפרופסור אמריטוס, -ומוגדר עלאשר פרש לגמלאות  סגל חבר

ולהשתמש בכספי הקק"מ האישי שלו, בתנאים ובמגבלות שיפורטו להלן, כל להמשיך 
 עמד בתנאים המצטברים הבאים: עוד

כיום והיה פעיל מחקרית, בהתאם לכללי האוניברסיטה, גם  . פעיל מחקרית12.1.1
 בשלוש שנים שקדמו לפרישתו

 . בפעילותו המחקרית הוא מייצג את האוניברסיטה12.1.2

 במוסד אקדמי או מחקרי אחרניהולי אינו ממלא תפקיד . 12.1.3

, כחוקר במוסד אקדמי ו/או מחקרי אחרלרבות  אצל מעסיק אחר,אינו מועסק . 12.1.4
 אלא אם קיבל אישור הרקטור

 . מרכז חייו המחקריים הוא במוסד12.1.5

 תנאים אלו יבחנו מידי שנה.

 "מקקבשימוש ה .12.2

 יתרת הקק"מ  וקצהת 12.1אמריטוס שעמד בתנאי סעיף לטובת פרופסור . 12.2.1
)ולא יותר מסך הקצבת קק"מ של שנתיים( לטובת  האישי שלו ביום פרישתו

 ציוד מחשובוכן לטובת רכישת  בנוהל זה  6.2-ו 6.1השימושים המוגדרים בסעיפים 
 .לצרכי מחקר

וניברסיטה קרן ייעודית רקטור הא בתקציבמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנוהל . 12.2.2
 לקרןיקצה  "(. הרקטוריקרן האמריט" –)להלן  12.1העומדים בתנאי סעיף  לאמריטי

מההקצבה השנתית לחבר סגל אקדמי בכיר בדרגת פרופסור מן המניין,  70%זו, 
כפול מספר חברי הסגל שלהערכת הרקטור עומדים בתנאי סעיף  5.1.3כמפורט בסעיף 

 .12.2.1המוגדרים בסעיף , לטובת השימושים 12.1

ייעשה לצורך קידום  יו/או קרן האמיריט כל שימוש בכספי הקק"מ. 12.2.3
פרופסור האוניברסיטה ובציון מפורש של שם האוניברסיטה כגוף היחיד אותו 

 מייצג.האמריטוס 

 היה בהתאם לנוהל זה.יאופן הפעלת הקק"מ  .12.2.4

יהיה בהתאם להנחיות לשכת הרקטור  יאופן הפעלת תקציב מקרן האמריט .12.2.5
  .ואגף הכספים

 מסמכים קשורים ונלווים .13

 נסיעות לחו"ל במימון האוניברסיטה. - 05-018נוהל  13.1

 רכש מדעי. - 18-002נוהל  13.2

 .נסיעות לחו"ל במימון האוניברסיטה - 19-005נוהל  13.3
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 1 נספח

  השונותהנחיות בדבר סכומי הוצאה מותרים להוצאות 
 

 כרטיס טיסה:

השתתפות האוניברסיטה הינה עד טיסה במחלקת תיירים בלבד. במקרים חריגים תאושר  .א
 טיסה במחלקת עסקים בכפוף לאישור הרקטור .

במידה והנסיעה כוללת בנוסף לימי הכנס גם ימי נסיעה נוספים )חופשה וכ"ו.(, תתבקש  .ב
לחתום על הצהרה בה הנך מתחייב להחזיר לאוניברסיטה סכומים בהם האוניברסיטה 

 עלולה להיות מחויבת ע"י רשויות המס בגין הנסיעה כאמור. 
 

 הוצאות שהיה במלון:

הכנס בלבד )תשלום עבור ימים נוספים בהתאם הינה בגין ימי השתתפות האוניברסיטה  .א
נסיעות לחו"ל במימון האוניברסיטה( ובכפוף לתקרת הסכומים  19-005לנוהל 

 המתפרסמים מעת לעת בתקנות מס הכנסה.

 80%במידה ובן הזוג מצטרף אליך לנסיעה ,השתתפות האוניברסיטה תהיה בגובה  .ב
 מהאמור בסעיף א' לעיל.

 
 החזר הוצאות רכב:

 19-005ות האוניברסיטה הינה בהתאם למספר ימי הכנס )ובהתאם לאמור בנוהל השתתפ
( ובכפוף לתקרת הסכומים המותרים 5.5.5נסיעות לחו"ל במימון האוניברסיטה, סעיף 

 המתפרסמים מעת לעת בתקנות מס הכנסה.        
 

 החזר הוצאות ביטוח רפואי:

 ככלל, מומלץ לפנות למנהלי ההסדר , חברת "איילון נאמנים" על מנת לקבל הצעה לביטוח  
 רפואי לנסיעה. כל מקרה תקרת השתתפות האוניברסיטה בביטוח הינה עד לפרמיה בגובה  

ליום. בנסיבות אישיות המונעות פרמיית ביטוח בגובה האמור, ניתן יהיה לפנות בבקשה  $ 3של 
 לצורך אישור גובה פרמייה שונה.  בי אנושאגף למשאלמיוחדת 

 
עם החזרה מהנסיעה יש להגיש בהקדם דוח מפורט על הוצאות הנסיעה בצירוף אסמכתאות 

 מקוריות . 
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 2נספח 

 (2018הכנסה )נכון לשנת הוצאות מוכרות בחו"ל בהתאם לתקנות מס 

 (ללא קבלות עבור לינה) הוצאות אש"ל .1

 לכל יום שהייה בחו"ל. 133$
 
 (בצרוף קבלות עבור לינה)הוצאות אש"ל  .2

 הוצאות לינה .א

 לינות 90 -בנסיעה אשר כללה לא יותר מ  .1

 ללינה. $ 284עד  ותהלינות הראשונ 7עבור  1.1

 מהלינה השמינית ואילך: 1.2

 כל הוצאות הלינה. - $ 251לינה שעלותה עד  1.2.1

   מהוצאות הלינה אך לא יותר 75% - $ 125לינה שעלותה גבוהה מ  1.2.2
 ללינה. $ 251ללינה ולא פחות מ  $ 132 –מ 

  לינות 90 -בנסיעה שכללה יותר מ .2

ביניהן שהייה רצופה  ההיתנסיעות או יותר, שלא  2) ללינה. $ 125כל הלינות עד 
 ימים לפחות, תחשבנה כנסיעה אחת(. 14בישראל של 

 

 הוצאות אחרות )כולל כלכלה, נסיעות עירוניות וכדומה(  .ב
 א קבלות.לכל יום שהייה לל $ 80 

 
  25% - ניתן להגדיל סכום ההוצאות המותרות ללינה ושהייה ב)לפי א"ב( במדינות הבאות  .3

 צרפת יוון גרמניה אוסטרליה   
 קאטר יפן דובאי אוסטריה

 קוריאה לוקסמבורג דנמרק איטליה    
 קמרון נורווגיה הולנד איסלנד
 קנדה ספרד הונג קונג אירלנד
 שבדיה עומאן )בריטניה( הממלכה המאוחדת אנגולה

 שוויץ פינלנד טיוואן בלגיה    
 

 שכירת רכב .4

 ליום $ 62יותרו הוצאות שכירת רכב בחו"ל ע"פ קבלות בסכום שלא יעלה על 
 )בנוסף נדרש מסמך מחו"ל המפרט משך השכירות(. 
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מהדורה 
 מס'

 מהות השינוי סעיף עורך השינוי תאריך

5 17.1.19 
 יעל פיטוסי

 .2019עדכון תעריפים לשנת  2נספח 

4 22.4.18 
 
 

עודכן 
 תבהתייעצו

עם ארגון 
 הסגל הבכיר

2 
הושמט המשפט האחרון: "והערות מבקר המדינה כפי שעלו 

 בדוחותיו לנושא זה".

4 22.4.18 3 
הושמטה הגדרה: "תקופת המעבר". נוספה הגדרה: "פרופסור 

 אמריטוס"

 לתקופת המעברהושמטה התייחסות  5.1.2 22.4.18 4

4 22.4.18 5.1.3 

 סעיף הזכויות הנצברות: עודכנו תקרות. עודכן המשפט:

ויעודכנו מעת לעת בהתאם לתשע"ח "הסכומים נכונים 
ת לכלל "ות ובאישור ה["ור ידי על המעודכן ]הוספה: למסמך

 " .אוניברסיטאות המחקר

4 22.4.18 5.1.4 
שהתייחס לתקופת סעיף זכות הצבירה: הושמט סעיף קטן א' 

 המעבר

 בכלל המוסדות בו הוא מועסק"סעיף הגבלת צבירה: נוסף " 5.1.5 22.4.18 4

4 22.4.18 5.1.7 
הושמט סעיף "מועד ההקצבה" שעסק בנושא אישור הקצבה 

 ע"ח קצבה עתידית.

4 22.4.18 6.1 

 מימון פעילות אקדמית בארץ או בחול: 

השתתפות בכנס או סימפוזיון , הוספה: או שיתוף פעולה מדעי
 מדעי, 

הוספה:  ההנחיות בדבר סכומי הוצאה מותרים להוצאות 
 של נוהל זה. 1השונות מוגדרות בנספח 

הושמטה: רשות המחקר תקבע הנחיות בדבר סכומי הוצאה 
   מותרים להוצאות שונות

4 22.4.18 8.5 
בקשה לאישור שימוש במקדמות מזומן: יש להגיש את הבקשה 

 .למחלקה הכלכלית

4 22.4.18 9.1.2 

 התחשבנות על השתלמות בחו"ל:

]הוספה:[ ובימים נוספים כמפורט בנוהל נסיעות   -סעיף ב' 
 לחו"ל במימון האוניברסיטה.

ובימים נוספים כמפורט בנוהל נסיעות ]הוספה:[  -סעיף ד' 
 לחו"ל במימון האוניברסיטה.

נוהל נסיעות ובימים נוספים כמפורט ]הוספה:[  –סעיף ה' 
 לחו"ל במימון האוניברסיטה.

"נסיעות לחו"ל  05-018והכל בהתאם לאמור בנוהל  ]הוספה:[ 
 במימון האוניברסיטה".

 

4 22.4.18 10 
 להלן. 12למעט כאמור בסעיף  ]הוספה:[  –סעיף הפסקת עבודה 

 )סעיף חדש(

4 22.4.18 11.1 
המידע אודות הקצאה ו/או יתרה של חבר  ]שינוי נוסח:[  –דיווח 

הסגל בקק"מ יהיה זמין במערכת הרשות   למחקר ופיתוח 
 )פורטל החוקרים(.

4 22.4.18 12 
 ידי פרופ' אמריטוס-סעיף  שימוש בקק"מ על]הוספה:[ 
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4 22.4.18 
 
 

עודכן 
 תבהתייעצו

עם ארגון 
 הסגל הבכיר

13 

במימון  נסיעות לחו"ל - 19-005נוספה הפניה לנוהל 
 האוניברסיטה.

4 22.4.18 14 

, כבר לא קיים. בקשות לביצוע דרישה 505הושמט טופס 
 מבוצעות דרך פורטל רשות המחקר.

  1נספח  22.4.18 4

]הוספה:[  –הוצאות שהיה במלון, החזר הוצאת רכב 
נסיעות לחו"ל במימון  – 19-005הפניה לנוהל 

 האוניברסיטה.

בנסיבות אישיות  ]הוספה:[  -החזר הוצאות ביטוח רפואי 
המונעות פרמיית ביטוח בגובה האמור, ניתן יהיה לפנות 

אגף למשאבי אנוש לצורך אישור גובה לבבקשה מיוחדת 
 פרמייה שונה.

 2018עודכנו תעריפים לשנת  2נספח  22.4.18 4

 14 יעל פיטוסי 20.1.16 3
היות וזהו נוהל חוצה ארגון, הסמכות לאישור הנוהל צריכה 

/סמנכ"ל כספים וועדת  נשיא/ מנכ"ל / משנה למנכ"ללהיות של: 
  ארגון ותקנון

 2016עדכון תעריפים לפי עדכון תעריפי מס הכנסה לשנת  2נספח  יעל פיטוסי 20.1.16 3

 זאב ולץ 22.6.15 2

 1נספח 
סעיף 
"כרטיס

י טיסה" 
 ב'

האוניברסיטה בחלק יחסי מעלות הכרטיס בחלק תשתתף 
ימים )יום הגעה  2היחסי של מספר ימי הכנס בתוספת 

 ויום עזיבה( מחולק במספר הכולל של ימי הנסיעה.

תתבקש לחתום על הצהרה בה הנך מתחייב להחזיר 
לאוניברסיטה סכומים בהם האוניברסיטה עלולה להיות 

 אמור. מחויבת ע"י רשויות המס בגין הנסיעה כ

 


