
 

  שם הנוהל:
 19-007מס' נוהל:  וח אורחים מחו"לאיר

 07/02/13אישור:  ת. רשות המחקר

 18.4.19: עדכון תאריך 5מתוך:   1דף:  6מהדורה:  ערך: 
 

 כללי .1

, כחלק מהפעילות המחקרית, "(אוניברסיטהאריאל בשומרון )להלן "ה באוניברסיטת
 .אוניברסיטההוראתית או מנהלית, מוזמנים אורחים גם מחו"ל שאינם עובדי ה

 

 מטרה .2

קביעת שיטה לטיפול בבקשות למימון אירוח אורח מחו"ל המגיע לצורך פעילות מחקרית 
 וצאות ובתשלומים הנלווים לאירוח.באוניברסיטה. וכן לטיפול בהחזר ה

 

 הגדרות  .3

 חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה. – חבר סגל 3.1

 תקנות משרד הפנים הנוגעות לאשרות כניסה לישראל. -דרישות חוק 3.2

מערכת מקוונת המיועדת לשימוש חברי הסגל  – פורטל הרשות למחקר ופיתוח 3.3
לנהל תקציבי מחקר האקדמי הבכיר. באמצעות המערכת ניתן בין היתר לצפות ו

פעילים פנימיים וחיצוניים, להגיש בקשות לתקציבים ולמענקי מחקר פנימיים ולקדם 
 תהליכי רכש. 

 

 אחריות וסמכות   .4

בקשה  : חבר סגל בכיר יוכל ליזום אירוח מחו"ל. באחריותו להגישיוזם האירוח 4.1
 .בפועל רוחיהא לנהל אתלתקציב ו

 ל בבקשה לתקציב.אחראית לטיפו – רכזת תפוקות מחקריות 4.2

כל בקשה מועברת לאישור רמ"ח. במידה ומגיש הבקשה מכהן  – מאשר הבקשה 4.3
במידה ומגיש הבקשה מכהן בתפקיד בתפקיד רמ"ח, הבקשה תועבר לאישור דיקן. 

לאחר מכן, תועבר הבקשה לאישור סגן הנשיא דיקן, הבקשה תועבר לאישור הרקטור. 
 והדיקן למו"פ.

סגן הנשיא והדיקן למו"פ לאשר בקשות חריגות החורגות בסמכות  – בקשות חריגות 4.4
)נשיא,  או יותר מחברי נמ"רד מנוהל זה. במידת הצורך תועלה בקשה לדיון מול אח

 , לפי שיקול דעתו של סגן הנשיא והדיקן למו"פ.מנכ"ל, רקטור(

באחריות מפעילת תקציבי מחקר ובהתאם לסעיפי  – המאושר תקציבהפעלת ה 4.5
 התקציב שאושרו.

, הפעלת לעריכת כנסבקשה  במידה ואושר תקציב לאירוח מחו"ל במסגרת 4.5.1
 – 17-010ובכפוף לנוהל רכזת כנסים והוצאה לאור התקציב תעשה ע"י 

 עריכת כנסים מדעיים.

הטיפול מול אגף מס הכנסה במשרד כן על ו התשלוםאחראי על ביצוע  – אגף הכספים 4.6
 .ששיידרהאוצר, ככל 
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 18.4.19: עדכון תאריך 5מתוך:   2דף:  6מהדורה:  ערך: 
 

 השיטה .5

 :חוקלפי הנדרשים לאישורים ם האירוח ליצור קשר עם האורח ולדאוג באחריות יוז 5.1

והל הטיפול במתן אשרה לחוקר אורח ובני נ" 5.3.0005נוהל  אורח: חוקר 5.1.1
 משרד הפניםשל  "משפחתו 

" של נוהל הזמנת זרים בתחום ההשכלה הגבוהה" 5.3.0013נוהל רגל: מרצה ומת 5.1.2
 משרד הפנים

נוהל הזמנת זרים בתחום " 5.3.0013נוהל  :לכנס / השתלמות מרצה אורח 5.1.3
 2נוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/" 5.4.0001נוהל " וההשכלה הגבוהה

 "באשרת כניסה המחויבותבבקשות המוגשות בלשכות הרשות ממדינות  (ביקור)
 משרד הפניםשל 

לפורטל:  מותאםההגשה תתבצע באמצעות מערכת הפורטל ובצירוף טופס נלווה  5.2
 להוריד מתוך הפורטל. ישבקשה לאירוח אורחים מחו"ל" אותו  - 570"טופס 

הבקשה תועבר אוטומטית באמצעות המערכת לאישור רמ"ח בטרם הגעתה לבחינה  5.3
 ולאישור סופי ברשות המחקר.

ומגיש הבקשה מכהן בתפקיד רמ"ח, עליו להעביר את הטופס הנלווה לדיקן  במידה 5.4
 לקבל אישורו בטרם צירוף הטופס ושליחת הבקשה לרשות המחקר.

במידה ומגיש הבקשה מכהן בתפקיד דיקן, עליו להעביר את הטופס הנלווה לרקטור  5.5
  לקבל אישורו בטרם צירוף הטופס ושליחת הבקשה לרשות המחקר.

ות מחקריות תרכז את הטיפול בבקשה, תוודא שכל הצרופות הנדרשות רכזת תפוק 5.6
 הוגשו ותיידע את מגיש הבקשה בתשובה רשמית לבקשתו.

במידת הצורך (, יועלו 1בקשות החורגות מתקרות ההחזר שנקבעו בנוהל זה )נספח  5.7
 בפני אחד או יותר מחברי נמ"ר )נשיא, מנכ"ל, רקטורעי" סגן הנשיא והדיקן למו"פ 

 (, לפי שיקול דעתו של סגן הנשיא והדיקן למו"פ.ידונג

לאחר אישור, הבקשה תועבר בליווי מסגרת תקציב מאושרת למפעילת תקציבי  5.8
 מחקר לצורך תפעול ובקרה.

רשות המחקר תעביר לאגף במידה ואושר תקציב ונדרש לבצע החזר תשלום לאורח,  5.9
לום לתושב חוץ "הצהרה בדבר תש - 114 טופס , מוקדם ככל שיתאפשרהכספים

. אגף , על שם האורחובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור" של אגף מס הכנסה
 ינבעמס הכנסה ובתהליך שלאגף הכספים הינו הגורם שיטפל בהגשת הטופס 

  מהגשה זו.

כאשר סך  (1ת )נספח המצורפ טבלת התעריפיםיהיו על פי  תשלומים והחזרים  5.10
 18-002נוהל תשלומים יבוצעו בהתאם ל .ש"ח 6,000התקציב הכולל לא יעלה על 

ברשות  בהגשת קבלות למפעיל התקציב יםמותנ . החזרים כספיים"רכש מדעי"
 )בנוגע להחזרים לעובדים( "הוצאות תשלומים" 05-012 לנוהלהתאם בוהמחקר 

 ולהנחיות שיתקבלו מאגף הכספים.

יום ממועד סיום  30ביקור בתוך דו"ח רכזת תפוקות מחקריות האירוח יגיש ליוזם   5.11
הביקור ובו יתאר את הפעילות המחקרית שבוצעה במסגרת הביקור בפועל והפירות 

 .שהביקור צפוי להניב

סגן הנשיא והדיקן  םתועביר ארכז את הדו"חות ותרכזת תפוקות מחקריות ת  5.12
 .למו"פ
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 מסמכים קשורים ונלווים 6

 "עריכת כנסים מדעיים" – 17-010ל נוה 6.1

 "רכש מדעי" – 18-002נוהל  6.2

 תשלומים" -"הוצאות  – 05-012נוהל  6.3

 נהלי משרד הפנים בנוגע לאשרות כניסה 6.4

והל הטיפול במתן אשרה לחוקר "נ 5.3.0005נוהל הזמנת חוקר אורח:  6.4.1
 " של משרד הפניםאורח ובני משפחתו 

נוהל הזמנת זרים בתחום " 5.3.0013נוהל הזמנת מרצה ומתרגל:  6.4.2
 משרד הפנים" של ההשכלה הגבוהה

נוהל הזמנת זרים " 5.3.0013נוהל  הזמנת מרצה אורח לכנס / השתלמות: 6.4.3
פול במתן אשרות נוהל הטי" 5.4.0001נוהל " ובתחום ההשכלה הגבוהה

בבקשות המוגשות בלשכות הרשות ממדינות  (ביקור) 2כניסה מסוג ב/
 משרד הפניםשל  "באשרת כניסה המחויבות

הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה " –של מס הכנסה  114טופס  6.4.4
 "להקטנת ניכוי ממס במקור

 טפסים 7

 בקשה לאירוח אורחים מחול לצורך פעילות מדעית - 570טופס  7.1

  "הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור" - 114טופס  7.2

 

 אישורים וחתימות .9

 חתימה תאריך תפקיד שם  

 18.4.19 מנהל רשות המחקר דני חרדון מאשר הנוהל
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 1נספח 

 תעריפי תשלומים לאירוח אורחים מחו"ל

נים אורחים גם מחו"ל , כחלק מהפעילות המחקרית, הוראתית או מנהלית, מוזמאוניברסיטהב
. אירוח זה מלווה בהוצאות הנדרשות לתשלום ולהחזרים המפורטים אוניברסיטהשאינם עובדי ה

 להלן.

בהתאם לחוקי מס הכנסה במדינת  וויינתנ כל החזרים ינוכו מגובה התקציב המאושר לאירוח
 .ישראל

 החזרי מנהלה 8

 יום מתום הפעילות 60בון האורח עד העברה בנקאית לחש -שכר  תשלומים והחזרי 9

 
 
 
 
 
 

גובה החזר  מהות ההחזר
 מקסימאלי

תקופת שהיה 
מינימאלית 

 )ימים(

 הערות תנאים להחזר

מחיר טיסה  כרטיסי טיסה
 במח' תיירות

צילום כרטיסי  1
 טיסה

במקרים חריגים באישור 
הנשיא/ רקטור, יינתן החזר 

על פי המחירים במחלקת 
  עסקים

 4מלון  200$ לינה
 כוכבים

עדיפות תינתן להלנה  קבלות 1
 אוניברסיטהבמעונות ה

ר אחד בתקופת מוגבל לסיו קבלות 5  100$ סיור
 האירוח

 5מוגבל לארוחה אחת ל  קבלות 5 לסועד  80$ ארוחות מיוחדות
 ימים

שונות, כגון: 
ציוד משרדי, 

הוצאות רפואיות 
 וכו'

מתוך יתרות 
המסגרת 

 התקציבית

מחייב אישור מראש של  קבלות 
מנהל רשות המחקר ו/או 

 אוניברסיטהחשב ה

מהות 
 ההחזר

תקופת שהיה  גובה החזר מקסימאלי
מינימאלית 

 )ימים(

 הערות תנאים להחזר

הרצאה 
 בכנס

  ביצוע הרצאה 1 500$

השתתפות 
 בסמינר

 ימים בלבד 5עד   1 ליום 100$

 עפ"י שעות ייעוץ ייעוץ מתן 1 ליום 250$מקס'  ייעוץ מדעי

שהיה 
)ארוחות 

 סעות(וה

 ₪ 210ארוחות ונסיעות 
 ליום

 

 יום בלבד 60עד   1
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 טבלת מהדורות ושינויים
 

 
 
 
 

מהדורה 
 מהות השינוי סעיף עורך השינוי תאריך מס'

 יעל פיטוסי 18.4.19 6
פת המצור טבלת התעריפיםתשלומים והחזרים יהיו על פי  5.10

]הוספה:[ כאשר סך התקציב הכולל לא יעלה על ( 1)נספח 
   ש"ח. 6,000

 (.50$)במקום  80$ -עודכן תעריף ארוחות מיוחדות ל 1נספח  יעל פיטוסי 4.9.18 5

 יעל פיטוסי 4.9.18 5
יוזם האירוח יגיש לרכזת תפוקות : 5.13הושמט סעיף  5.13

הביקור  חודשים ממועד סיום 6מחקריות דו"ח מסכם בתוך 
 .ובו יפרט  את תוצרי הביקור

 נוסח מחדש 2 יעל פיטוסי 25.9.17 4

 פורטל הרשות למחקר ופיתוחנוספה הגדרה למושג:  3 יעל פיטוסי 25.9.17 4

חודדו סמכויות קיימות ונוספו הגדרות סמכויות של  4 יעל פיטוסי 25.9.17 4
 רכזת תפוקות מחקריות ומפעילת תקציבי מחקר

-5.2.1 יעל פיטוסי 25.9.17 4
5.2.3 

 עודכנו הקישורים לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה

 עודכנו שלבי תהליך הטיפול 5 יעל פיטוסי 25.9.17 4

 הגעת האורח  לפני 114בוטלה הדרישה להגיש את טופס  5 יעל פיטוסי 25.9.17 4

 ורנוסף סעיף מסכם לביצוע בקרה לאחר קיום הביק 5 יעל פיטוסי 25.9.17 4

 עריכת כנסים מדעיים – 17-010נוספה הפניה לטופס  6 יעל פיטוסי 25.9.17 4

נספח  יעל פיטוסי 25.9.17 4
1 

 עדכון תקרה לארוחות והסעות

תיקון שמות ומספרים תקניים של הנהלים והטפסים  כללי יעל פיטוסי 20.5.15 3
 המוזכרים בנוהל.

 התקציב. )שינוי ניסוח(הבהרה מי מפעיל  4.4 יעל פיטוסי 20.5.15 3

 "רכש מדעי" 18-002 תשלומים יבוצעו בהתאם לנוהלהוספה:  5.9 יעל פיטוסי 20.5.15 3
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מהדורה 
 מהות השינוי סעיף עורך השינוי תאריך מס'

נספח  יעל פיטוסי 20.5.15 3
1 

  גובה החזר מקסימאלי  -עדכון החזרי מנהלה 

 יעל פיטוסי 29.4.14 3
__ 
 

תרת הנוהל: אחריות של רשות המחקר ועדכון עדכון כו
 מספר נוהל לפי מספור של רשות המחקר

 טיפול מול אגף מס הכנסה 4.3 אורית טסה 23.6.13 2

 570עיתוי הגשת טופס  5.3 אורית טסה 23.6.13 2

 אורית טסה 23.6.13 2
 הוספת סעיף העוסק בטופס של מס הכנסה 5.5


