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 כללי .1

עם  ידידותומקיימת קשרי מדע מבצעת גיוס תרומות ואוניברסיטת אריאל בשומרון  

 .גורמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל 

סגל אנשי  ציבוריות, חברי וועדות ובמימונהמה אלו, יוצאים מטע פעילויותבמסגרת  

 .לחו"לואחרים מנהלי ואקדמי  

 

 מטרה .2

 .האוניברסיטה יע" חו"לנסיעה ל מימוןואישור  הבקשל הליךת תרהגד 

 

 הגדרות  .3

 יחד, או בכל הרכב אחר.  .נגידנשיא, מנכ"ל, רקטור ו -הנהלת האוניברסיטה .3.1

 :אלולצורך אחת מבמימון האוניברסיטה )מלא או חלקי( נסיעה  -בתפקידנסיעה  .3.2

 .פעילות מינהלתית בשם או לצורך האוניברסיטהביצוע  .3.2.1

 .קשרי מדעבמסגרת  .3.2.2

 .מחקרמסגרת פעילות ב .3.2.3

חשבונאית ושמית שהאוניברסיטה מייעדת בה סכום שנתי  קרן -קשרי מדעקרן  .3.3

דולרים עבור חבר סגל אקדמי הזכאי לכך על פי הקריטריונים המופיעים מונחים ב

 .בנוהל "קרן לקשרי מדע"

 מועד הטיסה חזרה ועד יעד הנסיעה בין ההגעה ל הלילותמספר  -משך הנסיעה .3.4

 .מה אושרה הנסיעהשבמסגרת הפעילות של

 ודמי רישום לכנסיםמותרות אש"ל, הוצאות  לינה, ת הטיסה,יועלו -נסיעההעלות  .3.5

 .)אם ישנם(

 .ושתייה במשך הנסיעהאוכל,  – אש"ל .3.5.1

ואשרת ביטוח רפואי, הוצאות תחבורה  בגיןהוצאות  –מותרות הוצאות  .3.5.2

 .)ויזה( שהייה במדינת יעד הנסיעה

 ריכוז החומר הקשור לנסיעה. -תיק נסיעה .3.6

לעניין שהות בחו"ל מוכרות לצורכי מס הסכומי הוצאות  -תקרות מס הכנסה .3.7

 .מס הכנסהע"י המתפרסמות 

 .בקשה לתשלום במערכת הממוחשבת -דרישה .3.8

תשלום  לצורך ביצועת  הממוחשבההזמנות אישור הדרישה במערכת  -הזמנה .3.9

 בפועל.

 

 אחריות וסמכות   .4

 יע"חזרים הקביעת מדיניות מימון ו אחראית על –הנהלת האוניברסיטה  .4.1

 האוניברסיטה.

 אחראי ליישום הנוהל והיקף התשלומים ע"י אגף הכספים. –סמנכ"ל כספים  .4.2
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 השיטה .5

 בשם או לצורך האוניברסיטה מנהלתיתנסיעה לצרכי פעילות  .5.1

"בקשה  768מס' על גבי טופס הנהלת האוניברסיטה בקשה לנסיעה תועבר ל .5.1.1

 .לצורך אישורה למימון נסיעה לחו"ל ע"י האוניברסיטה לנסיעה מנהלתית"

תובא לאישור במידה ומבקש הנסיעה הוא אחד מחברי ההנהלה, הבקשה 

 חברי ההנהלה האחרים.

 יפורטו יעד ומטרת הנסיעה, לוח זמנים מתוכנן ועלות הנסיעה. בטופס  .5.1.2

ה תוודא, טרם אישור הנסיעה, שהנסיעה לא פוגעת במסגרת ההנהל .5.1.3

 ו/או העבודה השוטפת באוניברסיטה. הלימודים באוניברסיטה

רפרנט ועבר לי , הטופסאת מטרת ועלות הנסיעה ההנהלהבמידה ואישרה  .5.1.4

במידה ולא אישרה ההנהלה, הטופס  באגף הכספים.נסיעות לחו"ל 

 והתשובה יוחזרו למגיש הבקשה.

, תוכן של היחידה לפיתוח משאבים גיוס תרומות ורךלצנסיעה ב .5.1.4.1

ועלות הנסיעה ע"י  ע"י הוועדה לפיתוח משאביםהנסיעה יאושר 

 הנשיא.

 .המאושר הנסיעות תקציבמול את עלות הנסיעה רפרנט נסיעות לחו"ל יבחן  .5.1.5

יפתח תיק נסיעה ובו  במידה ועלות הנסיעה מתאפשרת במסגרת תקציב,

במערכת  נסיעהה דרישה ודוחיפתחו יו יתועדו כל הפעילות הנוגעת לנסיעה

 .הממוחשבת

במקרה בו ישנה חריגה מהתקציב, הטיפול בבקשה יועבר לאישור  סמנכ"ל  .5.1.6

  .ביצוע פעולות הדרישות וההזמנותהכספים טרם 

 קשרי מדעבמסגרת נסיעה  .5.2

בצעו על פי נוהל קרן תי ההנסיעה ואישורבקשה לניצול כספי הקרן לצורך הגשת 

 אישור לנסיעה יינתן. תיפתח דרישה בפורטל רשות המחקר. 19-005מס'  קשרי מדע

 רשות המחקרב דקן הפקולטה של הנוסע. לאחר האישור תבוצע בקרה תקציבית  ע"י

ועבר לרפרנט יבקשה הדרישה תאושר ותיסגר והטיפול בובמידה וישנו תקציב 

 ובקרה אחר הוצאותדוח נסיעה במערכת  אגף הכספים לביצוע בנסיעות לחו"ל 

 .הנסיעה

 מחקרפעילות  במסגרתנסיעה  .5.3

תקציב המחקר ובכפוף ל דקן המו"פבאישור נסיעה במסגרת פעילות מחקר תהיה 

הטיפול הנדרש לצורך הנסיעה  ממנו יבוצעו הדרישות וההזמנות לצרכי הנסיעה.ש

 .ובתיאום עם אגף הכספים יתבצע ברשות המחקר
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 מימון האוניברסיטה .5.4

מימון בקשה ל ,המוגדרת לעיל ת הנסיעהמימון האוניברסיטה יהיה על עלו .5.4.1

 סמנכ"ל הכספים.ע"י  תאושר נוסף

מחוץ לא יינתן מימון עבור הוצאות שהתקבל עבורן מימון ממקור אחר  .5.4.2

 האוניברסיטה. 

אוניברסיטה בהתאם לנוהל רכש מס' ה יע"רכישות  יינתן באמצעות המימון .5.4.3

לרפרנט נסיעות לחו"ל על בסיס קבלות שיוגשו  בהחזר כספיאו  04-002

 .באגף הכספים בגין עלות הנסיעה

)בגין דמי רישום  יבמקרים בהם נדרש תשלום בכרטיס אשראי אוניברסיטא .5.4.4

 וכדו'( יש לפנות לרפרנט נסיעות לחו"ל באגף הכספים.

 ההגעה לארץ.בהתאם לשער היציג של יום חדשים בשקלים ההחזר יהיה  .5.4.5

 לנסיעה.או כל מלווה אחר האוניברסיטה לא תממן הצטרפות בן/בת זוג  .5.4.6

 טיסה והאש"לחישוב עלויות ה .5.5

כפי  במחלקת תיירותטיסה  למחיר בהתאםתקבע  תאושרש הטיסה תעלו .5.5.1

הצעת  יגישהנוסע במידה ו .האוניברסיטהל ש נסיעותהחברות משיתקבלו 

על פי המחיר הנמוך יקבע חזר באופן עצמאי, גובה הה כוש כרטיסירמחיר או 

 . יותר

תחושב עלות המנהל יו"ר הוועד ו /האסיפה הכלליתיו"ר חבר הנאמניםל .5.5.2

 .והחליט לנסוע במחלקה זו.במידה  במחלקת עסקים הטיסה על פי טיסה

טיסה לאשר מימון ת הנהלת האוניברסיטה , רשאיהעל פי שיקול דעת .5.5.3

  . מהמטעאחרים נוסעים במחלקת עסקים ל

על  3.4למשך הנסיעה כאמור בסעיף  יקבע בהתאם  אש"ללינה והה סכום .5.5.4

 פי הפירוט הבא:

סיעת איש נו לעיל( 3.2.1)כמוגדר בסעיף  נסיעה מנהלתית  5.5.4.1

לתקרות מס עד תתוקצב  אישית קרן קשרי מדעסגל אשר יש לו 

ליום   289$ מעת לעת: המפורסמות ע"י מס הכנסה הכנסה

עבור ליום  81$בתוספת של ו הכולל לינה במלון )לפי קבלות(

 . במידה והיום לא כולל לינה בבית מלון, הוא יתוקצב אש"ל

באישור חריגה מתקרות מס ההכנסה תהיה . 136$בסכום של 

לפני ביצוע החריגה שיחליט גם  /משנה למנכ"להנשיא/מנכ"ל

 בנוגע לתשלום המס על ההוצאה העודפת.

 תתוקצב בסכום עדקשרי מקרן ת איש סגל אקדמי שאין לו נסיע .5.5.4.1

. במידה והיום לא כולל בית מלוןלינה בהכולל  ליום 150$עד של 

חריגה מסכום  .75$ בית מלון הוא יתוקצב בסכום של עדלינה ב

 זה תהיה באישור הרקטור.
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יכלול את האש"ל סכום הלינה והשתלמויות וכדומה בנסיעות לכנסים,  .5.5.5

לילה  עד יאושר, בהתאם לתכנית הטיסה. ימי הכנסו לפני הכנסשהלילה 

נוספים כגון כנס ביום ראשון לילות במקרים בהם נדרשים  .אחד לאחר הכנס

( או כנס ביום שישי )חזרה ביום ראשון לכל המוקדםלכל חמישי )טיסה ביום 

 האש"ל.הלינה ו סכום( יכללו ימים אלו בהמאוחר

הנסיעה ממומנת מקרן קשרי  , במקרים בהם5.5.5למרות האמור בסעיף  .5.5.6

ק"מ מישראל  10,000יעד הנסיעה הינו במרחק העולה על ואישית מדע 

לילות שאחרי  2עד לילות שלפני הכנס ו 2 עד סכום הלינה והאש"ל יכלול

 הכנס, בנוסף לימי הכנס.

 מהחזר הוצאות הלינה. 20%יופחת  זוגבגין לינה הכוללת גם בן/בת  .5.5.7

  האוניברסיטידי ה-נסיעה שאיננה ממומנת על  .5.6

ואינה  או חברות הקשורות בה האוניברסיטידי ה-נסיעה שאיננה ממומנת על .5.6.1

ע"י מבקש המימון תובא נכללת בחוזה מחקר הנחתם מול האוניברסיטה 

אשר יבחנו הנהלת האוניברסיטה /או ומחלקתו  /ראש יחידתולידיעת מנהל 

משום ניגוד אינטרסים או פגיעה  ע"י גורם חיצוני אם אין במימון הנסיעה

 . ויאשרו את ימי ההיעדרות בטוהר המידות וסדרי מינהל תקין

יאושר ע"י הנהלת האוניברסיטה  זונסיעה ל האוניברסיטהנוסף ע"י   מימון .5.6.2

 .בנוהל זהכללים האמורים בכפוף ל

 דוח סיכום נסיעה .5.7

 חתום על ידו נסיעהדו"ח הוצאות הנוסע יגיש  ,יום ממועד חזרתו 30עד  .5.7.1

 .באגף הכספיםלרפרנט נסיעות לחו"ל 

 ה(נסיעות ה)על המותרות פירוט ההוצאות, מטרת הנסיעהאת  יכיל דוחה .5.7.2

והוא ישמר  לצורך ההחזריםקבלות  צורפולדוח י. , אם הייתה כזוהחריגו

ובכפוף לנוהל תשלומים  ההחזר יינתן באמצעות תלוש השכר .בתיק הנסיעה

במשכורת העוקבת  לכל חודש ישולם10-(. דוח שיוגש עד ה 1.2.8)מס' 

לכל חודש ישולם במשכורת של 10-, דוח שיוגש לאחר הלמועד הגשת הדוח

 .החודש הבא

שאין לו קרן קשרי מדע  לאיש סגל אקדמי  מעלות הנסיעה שאושרה החריג .5.7.3

לאישור ולרקטור לסמנכ"ל הכספים  יוגש הדו"ח .באופן ברור אישית תסומן 

 .זו התשלום חריג

שנים לפחות ובכפוף  3לתקופה של  ע"י האוניברסיטהתיק הנסיעה ישמר  .5.7.4

 .23-003רשומות מס' מסמכים ולנוהל בקרת 

חובותיו בגין נסיעה מילא נסיעה כל עוד הנוסע לא בקשה ללא תטופל  .5.7.5

 קודמת.

 שינויים .5.8

שינוי מהותי בנסיעה כגון מועד הנסיעה, היעד ומשך השהות מחייבים תהליך 

 אישורים מחדש על פי נוהל זה.
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 מסמכים קשורים ונלווים .6

 19-005נוהל קרן קשרי מדע מס'  .6.1

 04-002נוהל רכש מס'  .6.2

 1.2.8נוהל תשלומים מס'  .6.3

 23-003נוהל בקרת מסמכים ורשומות מס'  .6.4

 

 

 

 טפסים .7

 .768טופס בקשה למימון נסיעה לחו"ל ע"י האוניברסיטה מס' 
 

 הפניות .8

 .אתר האינטרנט של מס הכנסה

 

 אישורים וחתימות .9
  

 חתימה תאריך תפקיד שם 

     מאשר הנוהל
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 טבלת מהדורות ושינויים

 

 

 

 

מהדורה 

 מס'
 תאריך

עורך 

 השינוי

 סעיף
 מהות השינוי

2 27/9/2016 
מרינה 

 ניימן

הסעיף עודכן במסגרת תיקוף  5.1.5

 הנוהל

2 27/9/2016 
מרינה 

 ניימן

הסעיף עודכן במסגרת תיקוף  5.2.1

 הנוהל

2 27/9/2016 
מרינה 

 ניימן

5.4.4 
 הסעיף נוסף במסגרת תיקוף הנוהל

2 27/9/2016 
מרינה 

 ניימן

הסעיף עודכן במסגרת תיקוף  5.5.4.1

 הנוהל

2 27/9/2016 
מרינה 

 ניימן

הסעיף עודכן במסגרת תיקוף  5.7.1

 הנוהל

3 12/2/2017 
מרינה 

 ניימן

הסעיף עודכן במסגרת תיקוף  5.5.4.1

 הנוהל

3 12/2/2017 
מרינה 

 ניימן

הסעיף עודכן במסגרת תיקוף  5.5.4.2

 הנוהל

3 12/2/2017 
מרינה 

 ניימן

הסעיף עודכן במסגרת תיקוף  5.5.5.1

 הנוהל

 ירון חריטן 8/3/2018 
הסעיף עודכן במסגרת דיוני  5.5.5.6

 ההסכם הקיבוצי

 ירון חריטן 8/3/2018 
הסעיף עודכן במסגרת דיוני  5.5.5.7

 ההסכם הקיבוצי


