הוועדה לתכנון ותקצוב | Planning & Budgeting Committee
גדי פרנק
מנכ"ל

Gady Frank
Director General

ד כסלו ,תשע"ז
 4דצמבר2016 ,
סימוכיןLD410 :
לכבוד
ור"ה
שלום רב,
הנדון :עדכון מדרגות לתוספות מחקר
בהתאם להסכמות עם ארגוני הסגל האקדמי הבכיר ובין היתר בהמשך לעדכון מענק להקדשת זמן מלא
כאמור במכתב מיום  4.12.2016ובהמשך לעדכונים המתחייבים בכללים הקבועים בסעיף  19לתקנות
למתן תוספות מחקר משנת ( ,1991להלן" :התקנות") שעניינו "תוספת מחקר א'" ובסעיף  20לתקנות
שעניינו "תוספת מחקר ב'" (להלן :המדרגות") יעודכנו כדלקמן:
א .המדרגות לתשלום תוספת מחקר א ו-ב יתעדכנו סה"כ ב 28%-ב 4 -פעימות בכל אוקטובר החל
מאוקטובר  .8% -1.10.20 ,7% -1.10.19 ,7% -1.10.18 ,6% -1.10.17 :2017זאת במקביל לעדכון
שוטף של המדרגות אחת לשנתיים במדד המחירים לצרכן של ארה"ב ( )CPIכאמור בהנחיות
(העדכון הקרוב יבוצע ב 1.10.2018 -על פי שיעור השינוי במדד האמור ביחס למדד הידוע ביום
.)1.10.2016
ב .יישום המדרגות כמפורט בסעיף א' לעיל עבור מענקי מחקר שיתקבלו החל מה.1.10.2017 -
ג .להלן המדרגות המעודכנות החל מ 1.10.2017 -לאחר עדכון של :6%
תוספות מחקר א'
חבר סגל שלזכותו מענק או מענקי מחקר מסוג א' יהיה זכאי לתוספת מחקר על פי הכללים
הבאים:
אם הסכום הכולל העומד לרשותו בחישוב שנתי נמוך מ - $6,360 -לא תינתן תוספת.
אם הסכום הוא בין  $6,361לבין -$50,880תוספת שאינה עולה על  30%מהשכר.
אם הסכום הוא בין  $50,881ובין  $79,500תוספת שאינה עולה על  40%מהשכר.
אם הסכום עולה על - $79,501תוספת שאינה עולה על  50%מהשכר.
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תוספת מחקר ב'
לחבר סגל שלזכותו מענק או מענקי מחקר מסוג ב' תוכל האוניברסיטה לשלם תוספת מחקר עד
לשיעורי המקסימום הבאים:
אם הסכום הכולל העומד לרשותו בחישוב שנתי נמוך מ -$6,360 -לא תינתן כל תוספת.
אם הסכום הוא בין  $6,361לבין  -$12,720תוספת של  6%מהשכר.
אם הסכום הוא בין  $12,721לבין  -$21,200תוספת של  12%מהשכר.
אם הסכום הוא בין  $21,201לבין  -$47,700תוספת של  20%מהשכר
אם הסכום עולה על  -$47,701תוספת של  25%מהשכר.

בברכה,
גדי פרנק
מנכ"ל מל"ג/ות"ת

העתקים:
נשיאים -אוניברסיטאות
מנכ"לים -אוניברסיטאות
מר יוסי כהן -הממונה על השכר (בפועל) ,משרד האוצר
מר קובי בר-נתן -סגן בכיר לממונה על השכר,משרד האוצר
פרופ' אלי וייץ -יו"ר המועצה המתאמת ארגון הסגל האקדמי הבכיר
גב' שירה נבון -סמנכ"לית תקצוב ,ות"ת
גב' דנה אהרון -ממונה תחום שכר ותנאי העסקה ,ות"ת
גב' עדי זהבי -מרכזת בכירה שכר סגל ,ות"ת
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