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 כללי .1
 בה מייעדת שהאוניברסיטה ושמית רישומית קרן הינה בינלאומיים מדע קשרי קרן

 רשאי הסגל חבר. לכך הזכאי אקדמי סגל חבר עבור דולריםמונחים ב שנתי סכום
ובכפוף להנחיות  זה בנוהל המפורטים ובמגבלות בתנאיםלשימושו האישי  בו להשתמש

 המפורטות מאלה למטרות מוציא ואשה הוצאות לכיסוי ,הות"ת ולחוקי מס הכנסה
ניתן יהיה לחבר  .הסכום הנצבר בקרן הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להורשה .להלן

שנתיים מלנוהל זה לאחר פרישתו ולא יאוחר  את צבירתו בקרן בהתאם  הסגל לממש 
 ובכפוף (66)מובהר בזו כי גיל הפרישה בהתאם לתקנון המינויים הוא גיל  מיום פרישתו

  בשומרון.  לפעילות מחקרית באוניברסיטת אריאל 
, 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 נאיםהת, הצבירה

וזאת בכפוף להנחיות ות"ת  אלה בכל והכרוך הקשור וכלהפסקת עבודה , למימושן
 .והערות מבקר המדינה כפי שעלו בדוחותיו לנושא זה 

 הגדרות .3
 .אריאל בשומרון אוניברסיטת - ״האוניברסיטה״ 1.9
 במסלול הרגיל או הנלווהכחבר סגל אקדמי בכיר  ימינו לו שיש מי - סגל״ ״חבר 1.3

  .של האוניברסיטההקיבוצי וחל עליו ההסכם  באוניברסיטה האקדמיות מהרשויות
 .בינלאומיים מדע קשרי קרן - ״הקרן״ 1.1
תקופה של כארבע שנים החל מיום פתיחת הלימודים תשע"ד -"תקופת המעבר" 1.3

 . ונספחיו לסגל הבכיר  בהסכם הקיבוציכהגדרתה 
 

 ואחריות סמכויות .4
 אחד כל - הרלוונטיים 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
 לצבור סגל חברי זכות לעצם ורק אך מתייחס זה בפרק להלן האמור
 בתנאים השונים הצבירה בשיעורי וסקע זה פרק אין .בקרן זכויות

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

 
 זכאות 5.1.2

 מישרה 00%  של בהיקף באוניברסיטה מועסקים הם אם, בקרן זכויות יצברו - סגל חברי
 .מכך למעלה או שנתית

 
צות התייחסות בהתאם לחלוקה שנקבעה בנספח יחולקו חברי הסגל לקבו המעבר בתקופת 

 א' להסכם הקיבוצי לסגל הבכיר.
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 הנצברות הזכויות 5.1.3
 לעיל כאמור 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 ב להלן 6כמפורט בסעיף מקצועית 

 $ 90,300 פרופסור מן המניין

 $ 6,636 ופסור חברפר

 $ 0,303 מרצה בכיר

 $ 3,914 רצהמ

 

 הסכומים נכונים לתשע"ד ויעודכנו מעת לעת בהתאם להנחיות ות"ת. 

 היציגארה"ב הסכום השנתי יומר לשקלים בתחילת כל שנה אקדמית לפי שער דולר 
 לפני פתיחת השנה האקדמית. 9051אשר יפורסם ע"י בנק ישראל בתאריך 

 צבירה זכות 5.1.4
 הסגל חבר של ההעסקה תקופת למשך רק לצבירה ניתנת בקרן הזכות
 .זו זכות לו המקנה במינוי

 בתקופת המעבר יצברו חברי הסגל זכויותלמרות האמור בסעיף א' לעיל,  .א
 :כדלקמן( , בנוהל זה כהגדרתה) ב"קרן קשרי מדע"

 .מלא תהיה זכאית למענק ואילך ד"תשע משנת - 9ו א ' א קבוצה (9)

, מהזכאות 00%-תהיה זכאית ל  – ד"תשע בשנת –' ב קבוצה (3)
 בשנת, מהזכאות 00% -ה תהיה זכאית ל "תשע בשנת
 – ז"תשע ובשנת מהזכאות 40%-תהיה זכאית ל  – ו"תשע

 . מלא תהיה זכאית למענק

 בשנים, אין זכאות לצבירה– ה"ותשע ד"תשע בשנים–' ג קבוצה (1)
 ובשנת מהזכאות לצבירה 30% -תהיה זכאית ל  – ו"תשע
 . מהזכאות 00% -תהיה זכאית ל  – ז"תשע

 
 חברי של המשרה והיקף הדרגה פי על תיעשה בקרן הזכויות צבירת .ב

 או בדרגה, במסלול שינוי) באוניברסיטה העסקתו של שלב בכל הסגל
  (.לכן קודם שנצברו הזכויות ףהיק את, ישנה לא משרה באחוז

 
 צבירה הגבלת 5.1.5

בהתאם  כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה בקרן זכויות לצבור זכאי סגל חבר
 ., הכספים נצברים משנה לשנהבלבד משרה 900% -לחלקיות משרתו ולא יותר מ

 
 חל"ד, חל"ת ושבתון 5.1.5

  .החל״ת תקופת משך בקרן זכויות לא צובר בחל״ת המצוי סגל חבר .א
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 בשבתון מצוי הוא בהם הזמן פרקי משך בקרן זכויות לצבור זכאי סגל חבר .ב
 בגין החודשים בהם הוא זכאי לתשלום בגין מענק שבתון בלבד.

לצבור זכויות חבר5ת סגל השוהה בחופשת לידה כהגדרתה בחוק זכאי  .ג
 קרן בתקופת חופשת הלידה.ב

 ההקצבה מועד 5.1.5
 .סגל ולאחוז משרתוההקצבה נצברת מידי חודש בהתאם לדרגתו של חבר ה

במקרים חריגים תינתן האפשרות לחבר הסגל לנצל את ההקצבה ע"ח 
ההקצבה העתידית המגיעה לו עד לתקופה של מקסימום חצי שנה ובתנאי 

של לפחות חצי שנה קדימה מהמועד בו הוא שיש לו כתב מינוי לתקופה 
 מבקש לנצל את ההקצבה.

או פירות או רווחים מכל מין ו5או  ריבית נושאות אינן בקרן הנצברות הזכויות 0.9.6
  .סוג שהוא

 

 שימושי הקרן: .5

  מימון פעילות אקדמית בארץ ובחו"ל: 6.9

)בחו"ל( טיסה להשתלמות, דמי רישום, הוצאות אש"ל \מימון הוצאות נסיעה
הכנסה. חבר הסגל  . הנ"ל בכפוף לתקנות ות"ת ומס בעבורו בלבד – וכיוצא בזה

בה לחו"ל, יוכל לבטח את עצמו בביטוח רפואי האקדמי, היוצא במסגרת ההקצ
רשות המחקר תקבע הנחיות  האוניברסיטה או בצורה עצמאית בחו"ל באמצעות 

 בדבר סכומי הוצאה מותרים להוצאות השונות.

  סיוע לפעילות מחקרית: 6.3

ועריכה  ימון פרסומים בכתבי עת מדעיים, דמי מנוי בכתבי עת, שירותי תרגוםמ
 .והעסקת עובדי מחקר מרים, חברות באגודות מדעיותשל מא לשונית 

  רכישת ציוד היקפי למחקר: 6.1

ניתן יהיה להשתמש באופן מוגבל בהתאם לנוהלי האוניברסיטה בכספי הקרן 
שהרכוש הוא רכושה הבלעדי של  לרכישת ציוד היקפי למחקר ובתנאי 

  האוניברסיטה והשימוש יהיה בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

 
 אישורן והליכי בקשות .5

 טופס הבקשה 5.1.1
 לצורך פעילות מחקרית, בקרן לזכותו הרשומים בכספים להשתמש המבקש סגל חבר
 בקשה לפי העניין: 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 
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 לקשרי הקרן יתרה מתקציב לניצול בקשה : "600הבקשה תוגש על גבי טופס מס 
 כנסים".  – מדע

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

o .הגדרת הפעילות האקדמית המבוקשת 
o  מתן פרטים אודות לגבי הפעילות האקדמית

 המבוקשת, לפי העניין. 
o .הערכה תקציבית מפורטת, מלווה בהצעות מחיר 

 לקשרי הקרן יתרה מתקציב לניצול ״בקשה :606הבקשה תוגש על גבי טופס מס' 
 . ״פעילות מחקרית )למעט כנסים(  - מדע

 הגשת הבקשה 5.1.2
  מחלקה או בית הספר.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 נסההשתתפות בכ לאישור הבקשה תהיה, הרקטור הינו כשהמבקש .ג

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

 השיקולים כדלקמן ו5או כל שיקול רלוונטי אחר:

נעשו כל הסידורים המתאימים על מנת שהיעדרות המרצה לא תפגע במהלך הרגיל ש. 9 
 של ההוראה, קיום בחינות וכיו"ב.

רה על רמתו המקצועית של המרצה לרבות חידושים ועדכונים השתלמות נחוצה לשמיש . 3
  בתחומו.

. בקשות לצאת להשתלמות לתקופה מצטברת העולה על שבועיים תועברנה לאישור 1
  הרקטור.

 תהיה, 'ב או 'א סמסטר במהלך ימים עשרה על העולה, בחו״להשתתפות בכנס ל בקשה. 3
 .הרקטור אישור טעונה

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

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

  המרצה דאג לכל הסידורים המתאימים לגבי הבחינות עליהן הוא אחראי.ש. 9 

ועית של המרצה לרבות חידושים ההשתלמות נחוצה לשמירה על רמתו המקצש. 3
  ועדכונים בתחומו.

 
 אישור עקרוני – דחייתה או הבקשה אישור 5.1.3

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

אישור בקשתו יתן לנ אם רק, בארץ או בחו״ל להשתתף בכנס רשאי יהיה
 כנקוב ובתנאים במועדים והאישור יהיה תקף, ידי הגורם המתאים-עלעקרוני 
 .באישור
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 מתן אישור תקציבי 5.1.4
ידי חבר הסגל -כמפורט לעיל תועבר על ניתן לגביה אישור עקרוניבקשה ש

 לרשות למחקר ופיתוח.
יה תה, חלקה או כולה, לדחותה או בקשהיתן אישור תקציבי לל אם ההחלטה

בהתאם לממצאי בדיקת היתרה התקציבית של חבר הסגל בקרן וכן בהתאם 
לעמידת הבקשה בתנאים המוגדרים בנוהל זה בפרט ובנהלי האוניברסיטה 

ידי הרשות למחקר ופיתוח באשר להחלטה -בכלל. חבר הסגל יעודכן על
 שהתקבלה בעניינו.

 

 הפעלת תקציב הקרן .8

עה בכתב מהרשות למחקר ופיתוח, חבר סגל שבקשתו אושרה יקבל על כך הוד 6.9.9
 אשר תכלול את מספר הסעיף התקציבי.

רשות המחקר והפיתוח, תפנה את הבקשה המאושרת ליחידה האחראית  6.9.3
 האמורה לצורך המשך הטיפול בבקשתו.

ככל שהבקשה כוללת השתתפות בכנס, תועבר הבקשה למחלקה הכלכלית באגף  6.9.1
נסיעות הל ווהזמנה, בהתאם לנהכספים לשם המשך הטיפול, כולל ביצוע דרישה 

במידה וקיימת חריגה מהתקציב  .00-096לחו"ל במימון האוניברסיטה מס' 
שאושר באופן מקדמי ע"י רשות המחקר, תיפנה המחלקה הכלכלית באגף 

 תקציבים לרשות המחקר לקבלת אישור יתרה מחודש.
ככל שהבקשה כוללת רכישת ציוד למחקר והוראה, הבקשה תטופל בהתאם  6.9.3

הקרן הינו רכושה ירכש על חשבון י. הציוד ש96-003נוהל רכש מדעי שמספרו ל
 של האוניברסיטה.

 במזומן במקדמות שימוש לאישור בקשה 8.1.5
הרשות למחקר  לאישור תוגש דולר 9000 של לסך עדבמזומן  למקדמה בקשה

 לבקש ניתן מיוחדים במקרים .ופיתוח ובכפוף לאישור האגף למשאבי אנוש
 .הרקטור  אישורבנוסף גם  טעונה זו מקדמה. דולר -9000 ל מעבר מקדמה

 והתחשבנות דיווח, חזרה, יציאה הסדרי .9

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

( 559)טופס מס'  לחו״ל נסיעה דו״חלמחלקה הכלכלית באגף הכספים  להגיש
 את וכן והחזרה היציאה מועדי את יפרט הדו״ח. מחקרית פעילות ךלצור

 יציאה מועדי וצילום( ויש במידה) מקוריות קבלות בצירוף, בחו״ל הוצאותיו
 .בדרכון וחזרה

 בחו״ל השתלמות על התחשבנות 9.1.2
 שובו ממועד יום 10 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
 בימי הכנס. במלונות לינה עבור קבלות .ב
 .וממנו התעופה שדה אל בינעירוניות נסיעות על קבלות .ג
 כנס.בימי ה רכב שכירת על קבלות .ד
 בימי הכנס.או נסיעות עירוניות קבלות על חניה  .ה
 קבלות על ביטוח רפואי בימי הכנס והטיסות. .ו



 

 91-000: נוהלמס'  קרן לקשרי מדע :הנוהל שם

 ת.אישור:  רשות המחקר
 

 10.2.14: תאריך עדכון 6מתוך:   6דף:  9ה:מהדור עו"ד אורית טסהערך: 
 

  הפסקת עבודה .11

 חבר של זכויותיוחשבון הקרן  הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להורשה. לפיכך, 
או , מכל סיבה שהיא לרבות פיטורים מינויו תום עם לפדיון ניתנות אינן בקרן סגל

 לגיל פרישה.  בהגיעו
 ווחיד .99

ידי -על יישלח יווחהד. בקרן יתרתו על דיווח לשנה אחת יקבל סגל חבר כל 99.9
 לכל 10.1-ל נכון ויהיה הלימודים שנת בתום הסגל לחברהרשות למחקר ופיתוח 

 .השוטפת בשנה והיתרה הניצול, השנתית ההקצבה פירוט את יכיל הדיווח. שנה
 .הסגל לחבר המגיע לסכום משפטית ראייה מהווה אינו זה דיווח

כל חבר סגל ימסור אחת לשנה דיווח על פעילותו המחקרית מכספי הקרן.  99.3
דיווח מדעי שנתי"  -על גבי טופס "ניצול תקציב הקרן לקשרי מדע הדיווח יוגש 

 בכל שנה. 90.90לרשות המחקר עד ליום 
 מסמכים קשורים ונלווים .12

 . 00-096נוהל נסיעות לחו"ל במימון האוניברסיטה מס'  93.9

 .96-003נוהל רכש מדעי מס'  93.3

  טפסים .13

  ."לחו״ל נסיעה דו״ח" – 461טופס מס'  13.1

 כנסים". – מדע לקשרי הקרן יתרה מתקציב לניצול בקשה "  606' טופס מס 13.2

פעילות  – מדע לקשרי הקרן יתרה מתקציב לניצול בקשה "  604 'טופס מס 13.3
 מחקרית )למעט כנסים(". 

 ".דיווח מדעי שנתי -הקרן לקשרי מדע  " ניצול תקציב 606טופס מס'  13.4

 .טופס בקשה לרכש מדעי 13.5

 

 
 
 


