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 נוהל שימוש בכספי תקציב החזרים
 

 החוקר רשאי לנצל את התקציב שאושר בהתאם לסעיפים שאושרו.
 

"ההחזרים" מוחזרים לרשות המחקר.  במקרה שהחוקר מפסיק את עבודתו בטכניון מסיבה כלשהיא )כולל חו"ח פטירה(, כספי 
 חבר סגל שפורש לגמלאות רשאי להמשיך ולהשתמש בכספי "ההחזרים" )ע"פ הכללים הנ"ל( רק באישור המנל"מ.

 
 כספי החזרים מיועדים, בעיקר, למטרות הבאות:

 

 במחקר אחר במידה ונוצרבתקציב ההחזרים ו כיסוי גרעון. 

 .עלויות שכר של עובדי מחקר 

  מלגות.תשלום 

 .רכישת ציוד וחומרים 

  מחשב נייד, או ,IPAD  אוTABLET -  ניתן אחת לשנתיים לקנות "מכשיר" לשימושו של החוקר או סטודנט או עובד

ב פנים טכניוני או מתקציב מחקר ובתנאי שעבור אותו אדם לא נקנה בשנתיים האחרונות מכשיר כלשהו מתקצי

 .החזרים

 Smartphone - לא כולל  ₪ 5,050בהתאם לנהלים המקובלים ברשות המחקר )רכישה בעלות של עד  ניתן לרכוש

ללא קו טלפון( וזאת אחת לשנתיים ובמידה ולא נרכש סמארטפון מתקציבים אחרים כלשהם בתקופה מע"מ, 

 הנדונה.

  רכישת ציוד נלווה למחשב נייד, או ,IPAD  אוTABLET  - .מטען, כבלי חיבור, כיסויי מסך  

 לתיקי נסיעה עבור מחשב נייד וכו'(.)לא 

 .השתתפות בביטוחים שהמממנים לא מאשרים. חוזי תחזוקת ציוד, תיקון ציוד מוסדי, נייד, מחשבים 

   הוצאות תקשורתADSL. 

 .השתתפות בהוצאות גלישה באינטרנט בארץ 

  תיזות וכו' רק באמצעות השתתפות בהוצאות משרדיות, הדפסת כרטיסי ביקור, הדפסת פוסטרים לכנסים, הדפסת

 בית הדפוס של הטכניון.

 עריכה מדעית.ספרות מקצועית , 

 .השתתפות בהוצאות דמי חבר באגודות מקצועיות, דמי פרסום מאמרים 

  הנערכים בקמפוס הטכניון בלבד ,בתחום הפקולטה שלהםהשתתפות בארגון כנס/סדנא מדעיים. 

 בהתאם לנוהל אירוח בטכניון. ירוח חוקרים מחו"ל ומוסדות אחרים בארץא 
 לא יאושרו הוצאות עבור כיבוד בישיבות.

 

 השתתפות בכנסים והשתלמויות בארץ . 

  שכירת רכב, החזר קילומטרז'(.תחבורה ציבוריתלצורכי מחקר בלבד, על סמך קבלות )הוצאות נסיעה בארץ , 

 .תשלום לנבדקים במסגרת המחקר 

  )הוצאות יאושרו )בגבול הסביר( רק עם קבלת הסבר ואישור מנהלת רשות המחקר. –הוצאות ריהוט )על כל סוגיו 

   לא תאושרנה מכספי "החזרים" נסיעות לחו"ל של סגל אקדמי בטכניון,   -נסיעות לחו"ל 
למעט במקרה שחבר הסגל ניצל עד תום את כספי הקרן לקשרי מדע שלרשותו. במקרה זה יאושרו הוצאות נסיעה 

 . על חבר הסגל לצרף אישור מאגף כספים בטכניון על ניצול מלוא היתרה בקרן קשרי מדע.3,000$לחו"ל עד  
 
 כל הוצאה בעלת משמעות של טובת הנאה אישית לחוקר, כולל תוספת כלשהיא לשכרו של החוקר. לא תאושר

 
 מחשבון "החזרים" של חבר סגל אחד לחשבון "החזרים" של חבר סגל  אחר. אין להעביר כספים
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