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  מחלקת משאבי אנוש:לא

   שעות הוראה במענק מחקר מלהמרת רכיב שכר  בקשה :הנדון

  : חוקר–' חלק א

מענק מחקר בגין מבקש להמיר את רכיב שכרי ____________ : זהות' מס_________________ ר "ד/ ' פרופאני 

   )רט בדף ההנחיהת כמפו"על הבקשה להיות תואמת את מגבלות הות(שעות הוראה _____ _____ב  חיצוני

  : לפי החלוקה הבאה

  _________________שעות ' מס_______________ סמסטר 

  _________________שעות ' מס_______________סמסטר 

  _________________שעות ' מס_______________ סמסטר 

  _________________________________שם המחקר_____________________ __:שם הגורם המממן

  _________________  - סכום___________   - .ת.שם ס ____________ -  סעיף תקציבי 'מס
  _______________________________________________________________:הערות

    הלבקש הנני מאשר קריאת דף ההנחיות ����
  __________________: חתימה______________ : תאריך_______________________ : שם החוקר

  

        
  :העתק
  חוקר        

              דיקן המחלקה 
  מחלקת חוזי מחקר            
  אגף כספים            

              מדור שכר
   חוקר– תיק אישי            

  )����סמן ( : מחקרמחלקת חוזי –' גחלק  
   הבקשה אינה עומדת בסתירה עם הנחיות הקרן�
  מול הקרן ומול המחלקה לחוזי מחקר  החוקר עומד בחובותיו �

  בקשה זו להמרת שכר בגין מחקר לשעות הוראה , לדחות / הריני לאשר

 _________________: חותמת_________________  : חתימה  _________________: תאריך

  אנושחתימת משאבי 

  : אגף כספים -' החלק 
  

 ____  _________________________ ר"ד / 'פרופשל  ומחקרשעות ההוראה מעבור ב חישוב עלויות "מצ �

  ______ ________עד תאריך __ ___________לתקופה מתאריך            

 ₪ __________  בסכום ___________ ____________סעיף תקציבי לחיוב השכר הינו  ' מס

 ,  לעילנים המצויםיי התקציביפיםבסע____________ הריני לאשר כי בוצע שריון תקציבי שמספרו  �

  .₪____ _________של כולל בסך 

  _________________________________________________________________: הערות

  _________________: חותמת_____  ____________: חתימה  _________________: תאריך

  :לשכת נשיא –' דחלק  
  

  ___________________________________________________________דוחה הבקשה / מאשר 
  

 __________________: חותמת_________________  : חתימה  _________________: תאריך

  )����סמן (: אישור דיקן המחלקה –' חלק ב 
  הנני מאשר את הבקשה �
  אינני מאשר את הבקשה �

  ____________________________________________________________________________:נימוק

 _________________: חותמת_________________  : חתימה  _________________: תאריך
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  חוקר יקר

  

  אה  הור להמרת רכיב שכר ממענק מחקר לשעותה בקשמילוי טופס לדף הנחיות :הנדון  

  

   רשאי להגיש בקשה , והגורם החיצוני מאפשר זאתמגורם חיצוניחוקר אשר קיבל תקציב  מחקר  . 1

  ב ולהעבירו למחלקה "על גבי הטופס המצזאת , המחקר לשעות הוראההמרת רכיב השכר ממענק ל     

  . מתקציב פנימילא ניתן לבקש תוספת שכר בגין מחקר .      לחוזי מחקר

    מקורות, תאריך תקצוב המחקר, פרטים אישיים של החוקר :בטופס '  את חלק אמלאהחוקר י. 2

  . מספר שעות ההוראה המבוקשות להמרה  ,המימון    

   :לתשומת לבכם    

  :  הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה על פי הנחיות    

    רשאי המועסק במכללה  יהיה חבר סגל , תוספת שכר למחקרכולל     במקרים בהם מענק המחקר 

  שעות שבועיות4היקף ההמרה לא יעלה על . בשעות הוראה, בתקופת המחקר, להמיר מענק זה    

  .לסמסטר

  

   * עלות כוללת של משרת מקבל המענק למכללה      

  ש" ש1עלות המרה של =   ________________________________      :י הנוסחא"עפ    

          שעות 12        

  

  

  

  ______________________________):יש לפרט את מגבלות השיבוץ אם קיימות(הערות 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________  

  לתקופה בה תתבצע ההמרה* 

  

  


