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מאשר הנוהל :ברוך מרזן

נספח ו'

בקשה להעברת כספים מקרן קשרי מדע בינלאומיים )קקמ"ב( לתקציב מחקר
מחלקת שכר -המדור לזכויות סגל
אל:
מאת _____________________ :ת.ז _____________ .טלפון____________
הנדון :בקשה להעברת כספים מקרן לקשרי מדע בילאומיים )קקמ"ב( לקרן מחקר

בהתאם לנוהל העברת קקמ"ב לתקציב מחקר ,הריני מבקש/ת להעביר מכספי קקמ"ב העומדים לרשותי למטרת
הוצאות מחקר ,בהתאם למפורט להלן:
סכום חד פעמי בסך _________ דולר )אך לא יותר מ _________-דולר(* .
סכום של _________ דולר לשנה במשך  5שנים )אך לא יותר מ -25%מההקצבה השנתית ולא יותר מ-
__________ דולר בסה"כ(* .
מטרת המחקר ______________________________________________________
הערות
א .קרן זו תנוהל בהתאם לנוהל "ניצול תקציבי מחקר" באוניברסיטה.
ב .ידוע לי כי לא אהיה רשאי להורות על ביצוע תשלומי משכורת ו/או כל הטבה עצמית לעצמי במסגרת חשבון זה.
ג .כל ציוד שיירכש מתקציב זה יישאר רכוש האוניברסיטה ותנאי אחזקתו יהיו כפופים לכללים הנהוגים במוסד.
ד .הכספים הנצברים בתקציב זה אינם מזכים בתוספת מחקר ,לא ניתנים לפדיון עם הפסקת העבודה ולא ניתן יהיה
להחזירם לחשבון הקרן לקשרי מדע .כמו כן כספים אלה אינם ניתנים להורשה .הנני מוותר בזה על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בגין הכספים שהועברו על פי נוהל זה .במידה ותועלה כל תביעה ו/או
דרישה על -ידי ו/או על-ידי מי מיורשי בגין כספים שהועברו כאמור ,תהיו רשאים לקזז סכומי כל תביעה ו/או
דרישה כאמור ,מכל סכום אשר יגיע לי ו/או למי מיורשי מהאוניברסיטה.
הנני מסכים כי אם שלטונות המס יורו כי פעולה זו מכספי הקרן לקשרי מדע בינלאומיים חייבת במס ,יחול מס
ה.
זה עלי במלואו וסכום המס ינוכה מכספים כשלהם המגיעים לי מהאוניברסיטה )גם מכספי הקרן לקשרי מדע
בינלאומיים(.
___________
תאריך

______________
דרגה

____________
חוג

____________
חתימה

אל :רשות המחקר/הפקולטה
מאת :מחלקת שכר– המדור לזכויות סגל
הננו לאשר כי עומד לזכותו של הנ"ל סך של __________ דולר לתאריך __________ .מספר חשבונו בקרן לקשרי מדע הוא
______________.
___________
______________
תאריך
חתימה

* הסכום המירבי להעברה לחשבון מחקר ,לחבר סגל במסלול הרגיל הוא  8,990דולר
* הסכום המירבי להעברה לחשבון מחקר ,לחבר סגל במסלול המקביל הוא  4,495דולר

מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב ,בתיקיית  Outlookשל נוהלי האוניברסיטה.
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נספח ז'

אישור רשות המחקר/הפקולטה

אל:

אגף כספים ובקרה

מאת:

רשות המחקר/הפקולטה _______________

הנדון :פתיחת סעיף תקציבי לקרן מחקר של החוקר __________________________
בהתאם לבקשת החוקר להעברת כספים מקרן קשרי מדע בינלאומיים לתקציב מחקר ובהתאם לאישור מדור
זכויות סגל במחלקת שכר ,אנו מאשרים את בקשת החוקר וכן פתיחת סעיף תקציבי לקרן מחקר לחוקר הנ"ל.
מצ"ב טופס הבקשה של החוקר ואישור מדור זכויות סגל במחלקת משכורות.

____________________
חתימת מנהל רשות המחקר/ראש מינהל הפקולטה

______________________
תאריך

מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב ,בתיקיית  Outlookשל נוהלי האוניברסיטה.

