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 נוהל החזרים למחקרים

 

מטרת הנוהל להסדיר את הדיווח למממנים בגין שימוש בתשומות הטכניון ולפרט  :מטרת הנוהל
 בהחזרים למחקר. את השימוש

 

"החזרים" הינם כספים שהתקבלו מהמממן בגין שימוש שנעשה ע"י החוקר בתשומות  :הגדרה
 לצורך ביצוע המחקר. -ברות זיהוי ומתומחרות כלכלית  תשומות קונקרטיות, -הטכניון 

 

 :כללים לשימוש בכספי "החזרים"

 קופת חוזה המחקר, לאחר שמולאו כלהשימוש בהחזרים יתאפשר לאחר סיום ת .1
המממן, נרשמו כל הוצאות המחקר )כולל תקורה( ונגבו כל  ל החוקר כלפיההתחייבויות ש

לפעילות מחקר או לשיפור תשתיות  הכספים מהמממן. תקציב ה"החזרים" יהיה מיועד
 המחקר המתבצע ע"י החוקר בטכניון.

החוקר יהיה רשאי לנצל את כספי "ההחזרים" לפעילותו המחקרית, לאחר שיפנה למנל"מ עם  .2
, והצעתו תאושר. טופס בקשה לשימוש בכספי החזריםוהצעת תקציב באמצעות  הצעת מחקר

לגות, רכישת ציוד מחקר, תשלום מ "ההחזרים" ישמשו למימון עלויות שכר של עובדי
בארץ, השתתפות  וחומרים, רכישת ספרות מקצועית, אירוח חוקרים מחו"ל ומוסדות אחרים

 במחקר אחר במידה ונוצר. עם קבלת אישורבכנסים והשתלמויות בארץ וכן לכיסוי גרעון 
 המנל"מ, יהיה החוקר רשאי לנצל את התקציב שאושר בהתאם לסעיפים שאושרו.

מחשבון "ההחזרים" לא תאושר כל הוצאה בעלת משמעות של טובת הנאה אישית לחוקר,  .3
 לשכרו של החוקר. כולל תוספת כלשהיא

לחו"ל של סטודנטים, משתלמים ועובדי ניתן להשתמש בכספי "ההחזרים" לביצוע נסיעות  .4
השתתפות בכנס, השתלמות מקצועית או שיתוף פעולה מחקרי. לא תאושרנה  מחקר, לצורך

של סגל אקדמי בטכניון, למעט במקרה שחבר הסגל ניצל עד  מכספי "החזרים" נסיעות לחו"ל
 תום את כספי הקרן לקשרי מדע שלרשותו.

של חבר סגל אחד לחשבון "החזרים" של חבר סגל  אין להעביר כספים מחשבון "החזרים" .5
 אחר.

במקרה שהחוקר מפסיק את עבודתו בטכניון מסיבה כלשהיא )כולל חו"ח פטירה(, כספי  .6
מוחזרים לרשות המחקר. חבר סגל שפורש לגמלאות רשאי להמשיך ולהשתמש  "ההחזרים"

 הנ"ל( רק באישור המנל"מ. בכספי "ההחזרים" )ע"פ הכללים
 :ווחיד .7

o סיום המועד שאושר להקצבת כספי "ההחזרים" על החוקר להגיש לרשות המחקר  עם
 דו"ח מדעי.

o  רשות המחקר תעביר למנל"מ את הדו"ח המדעי שהוגש ע"י החוקר בצרוף דווח על אופן
 ניצול הכספים.
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