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 Individual( עצמאייםעמיתים כמאוניברסיטת מחקר ישראלית חוקרים שהיית 
Fellows( במכון הישראלי ללימודים מתקדמים  

 
) יעשה individual fellow( ת/עצמאית כעמית/ה רגיל במוסד אקדמי בישראל, שמכהן/חבר/ת סגל במסלול האקדמי ה

ידי המוסד אליו משתייך/כת העמית/ה, -ישולם על ו/השכרוחודשי השבתון העומדים לרשותו/ה על חשבון זאת 
כך, המכון יקצה לעמית/ה מענק מחקר מתקציב המכון ("מענק עמית"). המענק יעמוד -במסגרת פטמ"ה. נוסף על

כך שניתן יהיה להשתמש בו רק במהלך תקופה זו ולאחריה לא ניתן העמית/ה רק לתקופת שהותו במכון, לרשות 
על עשרה  במכון ולא יעלושנותרו בתקציב. המענק והמלגה יוצמדו למספר חודשי השהייה בפועל יהיה לנצל יתרות 

עבור כל חודש. שליש מהסכום יינתן כמלגה חודשית ושני שלישים יעמדו לרשות  ₪ 9,000 ודשים. סכום המענק הואח
 העמית כמענק מחקר.

 .ת הנושא היא באחריות העמית בלבדעל פי עמדת רשויות מס הכנסה מלגות אלו חייבות במס והסדר *
 

 עמית אמריטוס 
המענק מורכב משליש מלגה ושני שליש מענק מחקר. ₪. 3,000עמית מחקר אמריטוס יקבל מענק עמית חודשי בסך 

 המענק יינתן בהתאם לתקופת שהותו של העמית במכון.
 .באחריות העמית בלבדעל פי עמדת רשויות מס הכנסה מלגות אלו חייבות במס והסדרת הנושא היא  *
 

 מענק מחקר
 מענק המחקר מהווה שני שליש ממענק העמית. מסגרת מענק המחקר:

 במכון.השהות וניתן יהיה להשתמש בו רק במהלך  התקציב הוצאות מחקר זה יהיה באחריות העמית/ .1
 המעקב על ניצול ההקצבה ויתרת הכספים הינו באחריות המכון. .2
שיוקצה מטעם המכון ויבצע את הרכש בהתאם לנהלי של המכון ביצוע הרכישות יתבצע באמצעות איש קשר  .3

 האוניברסיטה.
 .ך פעילות החוקר בתחום מחקרוהרכישות יהיו רכישות בעלות אופי אקדמי מטעם המכון ולצור .4
 .במכון הלא יתאפשר שימוש בכספים לאחר תום תקופת השהות של העמית/ .5

 
 את מענק העמית למימון הפעולות הבאות בלבד:ניתן לנצל 

 נסיעות בארץ אל ומהמכון. –החזר הוצאות נסיעה  .1
אקדמית הרלוונטית מתן מלגה לסטודנטים של עמית מחקר. המלגה מוגבלת לשנה ה – מלגה לסטודנטים .2

  חודשים) 12אקדמית (ולא מעבר לשנה 
ריכת מאמרים וספרים, הוצאות למו"ל, ונסיעות כגון רישום לכנסים, פרסומים, ע – החזר הוצאות אקדמיות .3

   מקצועיות (מוגבל לדרישות הנוכחות במכון), וכנגד הצגת קבלות.
 רכישת מחשב לחוקר לצורכי המחקר. .4
 כיסוי הוצאות טיסה, ואש״ל יומי על פי נהלי המכון. :מנת אורח לטובת העמיתהז .5

 
 הדברים הבאים:מובהר כי לא ניתן לעשות שימוש במענק המחקר בגין 

 החזר שכר דירה.  .1
 כיסוי הוצאות אירוח במלון. .2
 מימון ארוחות צהריים במכון. .3

 

 

 

  והוראות מס הכנסה. המכון הישראלי ללימודים מתקדמיםכל הפעולות כפופות לנהלי 

  .המכון שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השהייה 


