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 חברי הסגל האקדמי ו דיקנים, ראשי מכוני מחקר אל:

 המשנה לנשיא למחקר מאת:   

 

 הנדון: עדכון מדיניות התקורה ברשות המחקר החל מ- 1.9.2016

 שלום רב,

 "י פורום הדיקנים. כתוצאה מכךע להפור הנוירעיונות לש ולועבמדיניות המחקר, הלאחר פרסום השינוי 
פגישה זו ועבודת של תוצאה ה התקיימה ישיבה בהשתתפות כל דיקני הפקולטות יחד עם בכירי המוסד.

ן זה קיבל את תמיכתם של כל הדיקנים ואנו כצוות מצומצם לאחר מכן, הינו הנוהל שלהלן. נוהל מעוד
 .פורייהם כי נוהל זה יוביל ליציבות פיננסית של מוסד הטכניון ולפעילות מחקרית משוכנעי

 אני מודה מאד לדיקנים על תרומתם למציאת מתווה אופטימלי לנושא חשוב זה. 

 

 רקע .1
במחקר מזה זמן רב גרעון מובנה  מןממ ,באמצעות רשות המחקר ,מוסד הטכניון למו"פ בע"מ

תשלום מע"מ על מענקי מהגרעון המובנה במחקר נובע בעיקר  .צטבר לסכומים משמעותייםהש
ממנים אשר אינם בגלל מו(מממן המחקר הבסיסי הגדול ביותר בישראל),  ISFהמחקר במימון 

מטרת נוהל זה היא להביא לאיזון  .ונידרזקסן) GIF, DIP, DFG(כגון  משלמים תקורה כלל
 תקציבי החיוני לפעילות המחקרית הממומנת בטכניון.

 
 המבנה הבסיסי של התקורה נותר ללא שינוי:

 לרשות המחקר 10%
 לפקולטה 5%
 לקרן לכיסוי גרעון מובנה במחקר 4%

 

 מנגנון חלוקת התקורה: .2
התקורה תחושב על סה"כ ההוצאות הישירות במחקר, כלומר התקציב בדומה למצב הקיים, 

אחידה לכל  תהיהשיטת חישוב התקורה אך מעתה, בניכוי התקורה המוכרת ע"י המממן. 
תקורה על חשבון המענק ובין אם אינו מכיר כלל  19% -המממנים, בין אם המממן מכיר ב

 בתקורה. 
 

 , יחויב חשבון ההחזרים של החוקר14% -במחקרים בהם המממנים מאשרים תקורה נמוכה מ
יתרה שתאפשר גבית אם בחשבון ההחזרים של החוקר הראשי אין . הראשי בהשלמת התקורה

, ההשלמה, התקורה תגבה מכל חשבון אחר שהחוקר יצביע עליו ושמאשר הוצאות מסוג זה
אם אין לחוקר יתרות שיכולות להשלים את  .כאשר ברירת המחדל הינה חשבון המעבדה

תועבר לאחריות הפקולטה ותתבצע על פי לרשות ולקרן השלמת התקורה  ,התקורה החסרה
 .אום עם הרשותבתי מדיניות הדיקן



 

 
 חשבון ההחזרים של החוקר הראשיתקורה, יחויב  בהןן עבור מחקרים מקרנות גרמניות שאי

 רתוותוהפקולטה , 10%קבל מחקר, רשות המחקר ת לקידוםמקרן הטכניון  יושלמו 4%, 6% -ב
 .  5%על 

 
ויתרת  4%, לקרן 5%, יועברו לפקולטה 19% -גבוהה מבמחקרים בהם תקורת המממן 

 , כפי שנעשה היום במרבית המקרים.התקורה תועבר לרשות המחקר
 

משך יהשנים הראשונות שלהם בטכניון י 3 -לחברי סגל ב 19% -הפטור מהשלמת התקורה ל
: התקורה שהמממן קבע היא שתתקבל ולא תידרש השלמה מחבר (קרי עד היום שהיהכמו 

עבור מקרים  10%-הקרן לכיסוי גרעון מובנה במחקר תשלים התקורה עד ל ).14% -סגל חדש ל
  אלו.

  
 תמיכה בכיסוי תקורה למחקר ממומן מקרנות גרמניות .3

ה במחקרים הממומנים ור, גויסה קרן פנימית לתמיכה בכיסוי התק13.7.16י מיום בלפי מכת
.  תמיכת הקרן מיועדת לחברי סגל פעילים שבנקודת זמן בה זכו גרמניותות מחקר ע"י קרנ

המעבדה לכיסוי התקורה  או בתקציב , אין ברשותם יתרה בתקציב החזריםגרמניתבמימון מקרן 
 .6% בשיעור

.  במקביל מתבקשים 6%בשיעור לכיסוי תקורה  מיש בקשה למנל"גסגל אלה יכולים לה יחבר
 ת עם מתאם המחקר הפקולטי ליצירת החזרים עתידיים.ן תכניחברי סגל אלה להכי

 
 ) MOBILITYתקורה על מענקים המממנים ניידות ( .4

בעיקר ניידות (לדוגמא מענקים מסוג מארי קיורי) תגבה תקורת מענקים שמממנים עבור 
 המממן ולא תידרש השלמה מהחוקר. 

 
 עבודות שירות/מעבדה .5

 שירות ועבודות מעבדה.אין שינוי במדיניות התקורה עבור עבודות 
 

 השימוש בקרן לכיסוי גרעון מובנה במחקר .6
 , ע"פ הפירוט הבא:הוצאות שונותתכסה הקרן לכיסוי גרעון מובנה במחקר 

הקרן המיוחדת תכסה את מלוא עלות המע"מ עבור הקרנות הבאות שאינן פטורות  :מ"מע .א
 לחקר הלאומי המכון, האקדמיה הלאומית למדע, משרד הבריאות, ISFמתשלום מע"מ : 

 העבודה משרד, לפסיכוביולוגיה הלאומי המכון, בסרטן למלחמה האגודה, הבריאות שירותי
 .ג"וקמ

נהוגות במוסד לבין : הקרן המיוחדת תממן את ההפרש בין העלויות ההפרשות סוציאליות .ב
עבור הקרנות הבאות אשר אינן מכירות במלוא התנאים , ןמממהעלויות המוכרות ע"י ה

משרד אנרגיה, משרד הכלכלה, משרד המדע, טחון, משרד הי: משרד הבהסוציאליים
 .ECמענקי ו העבודה

, EC: תקורה פנימית על משיכות ממחסן כימי ומחסן כללי במענקי הוצאות שאינן מוכרות .ג
  EC.הפרשי תרגום בגין מענקי 

 



 

 מינוס קיים בחשבונות מחקר .7
לא נאשר מינוס ואילך מעתה  .מינוס בתקציבי מחקרבשנים שחלפו, במקרים מסוימים אישרנו 

, בהם טרם כוסה המינוס ים. במקרגירעונותהאת כבר ו כיסרוב חברי הסגל  תקציב מוסדי. שוםב
חברי סגל שלא ייבנו חבר הסגל מתבקש לבנות יחד עם רשות המחקר תכנית לכיסוי המינוס. 

חובם ייגבה מאחד מתקציבי  – 31.12.2016תכנית לכיסוי המינוס יחד עם רשות המחקר עד 
דיקן הפקולטה יבנה עם  אם אין לחוקר יתרות מספיקות לכיסוי החוב,. החוקר המאפשרים זאת

 רשות המחקר תכנית לכיסוי המינוס.
 

 שימוש בתקורה המועברת לפקולטות/מרכזים פקולטים .8
, לפעילות במחקר תמיכהניתן להשתמש בכספי התקורות שמועברים לפקולטות לכל הקשור ל

, למעט שיקול הדעת של הדיקן "יהפקולטה ולרווחת עובדי הפקולטה והסטודנטים שלה, עפ
לגבי הדיקן יהיה רשאי לאשר הוצאות מחשבון המרכז ו .שכר ונסיעות לחו"ל של חברי סגל

(וזאת על מנת שיוכרו  יתדרש להצהיר כי הוצאות אלו קשורות לפעילות מחקרייהוצאות מיוחדות 
 ."י שלטונות מס הכנסה והמע"מ)ע
 

 יצירת החזרים .9
ן שמעורבים טכניועובדי העל מלגות ושכר למשל מנגנון יצירת ההחזרים בגין תשומות הטכניון (

) מאפשר לחוקר גמישות ומהווה מקור להמשכיות המחקר בתקופות בהם יש צמצום במחקרים
במענקי מחקר. הננו מבקשים לעודד את חברי הסגל להשתמש במנגנון זה לטובת צרכי המחקר 

מנגנון מתבקשים לפנות למתאמי המחקר ברשות המחקר השלהם. חוקרים שאינם מכירים את 
 .יםעל מנת לקבל הסבר

 
 ,בברכה 

  
 קפלן וויין 
 

 נשיא : העתק
 חברי הנהלה 
 מוסד הטכניון למו"פ, סמנכ"ל כספים 
 מנהלת רשות המחקר 
 מוסד הטכניון למו"פ חשבת 
 מנהלראשי  

 המחקר רשות, המחקר מתאמי  


