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 אדר תש"ף טכ" רביעי יום

 2020מרץ  25

 לכבוד, 

 רשויות המחקר מנהלי

 

 שלום רב,

 

 ומלגות פעיליםמחקרים  – הקורונהההתמודדות עם נגיף  תקופתנחיות להערכות וההנדון: 

 

לאור פניות של חוקרים ומוסדות, ומתוך רצון להקל ככל האפשר על החוקרים ורשויות המחקר בימים אלה, להלן 

 בנוגע לפעילות מחקרים ומלגות הממומנים על ידי משרד המדע והטכנולוגיה:הנחיות מסודרות 

 

 הקורונה ההתמודדות עם נגיף עקבותבופעילויות נסים כטיסות, בקשות להחזרים בגין ביטול  .1

ת המחקר, ותכנימסגרת אשר אושרו ב בישראלאו פעילות עם גורמי חוץ כנסים טיסות, ככל שהיו צפויים להתקיים 

אשר לא ניתן להשיב באמצעות ביטוח או  ונגרמו הוצאות בגינם הקורונה נגיףההתמודדות עם  בוטלו בעקבותאך 

לא תינתן  יודגש כימכל מקום  .אלובגין הוצאות  ניתן להגיש דרישות תשלום ,החזרים מחברות התעופה וכדומה

ולהשלמת קיום הפעילות שבוטלה יש למצוא מקורות פנימיים לככל שהתשלום יאושר תוספת תקציבית למחקר, ו

 הסטות בתוך תקציב המחקר הקיים.באמצעות  על הצד הטוב ביותר המחקר

 

 הקורונה ההתמודדות עם נגיף בעקבותהארכת משך זמן למחקרים  .2

דע ייש לי ,בהיקף של עד חצי שנה הקורונה נגיףההתמודדות עם ככל שיש פגיעה במשך הזמן הנדרש למחקר עקב 

בפרטי מבעוד מועד גב' אלונה כהן באמצעות שליחת דוא"ל ל, בהארכת תקופת המחקראת הנהלת הקרן בצורך 

 . לא יידרש אישור פרטני בעניין זהו המשרד יישלח נספח מעודכן בהתאם.    alona@most.gov.il : לכתובתהשינוי 

ככל בקשת דחיה רגילה )נדרש לקבל אישור  הנושא ידון באופן פרטני -מחצי שנה ת דחיה של למעלה ככל שנדרש

 .מהנהלת הקרן(

 

 עיכובים בהגשת דוחות מדעיים וכספיים  .3

התקופה בהן התקנות לשעת חירום בתוך  הסכמי ההתקשרות להגשהכל דיווח או הגשת דוח המתחייב על פי 

לתאריך עד ם ניתן להגיש – לא ניתן לעבוד באופן רגיל במוסד האקדמיומכוחן  תוקףבעניין נגיף הקורונה ב

 , ככל שהמצב מאפשר(.כמובן )ניתן להגיש גם כרגיל 1.7.2020

 

 להצגה בכנס בינלאומי לסטודנטים לתואר שלישיהנחיות ספציפיות בנוגע  לזוכי קול קורא  .4

( ניתן להעביר את התקציב משנה זו לשנה הבאה ללא 2021נוסף בשנה העוקבת )זהה במידה וצפוי להתקיים כנס 

מבעוד מועד הן גב' אלונה כנהלת הקרן. יש ליידע את המשרד  באמצעות שליחת מייל לצורך בקבלת אישור מה

 alona@most.gov.il: כתובתבפרטי השינוי ב

mailto:EitanT@most.gov.il
http://www.most.gov.il/
mailto:alona@most.gov.il


 מדינת ישראל
      

 

STATE  OF  ISRAEL 

                   MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY משרד המדע והטכנולוגיה

 אגף לתאום, תכנון ובקרה
 מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL Division of planning & Control 

 

 
 , 91490, ירושלים 49100, בניין ג', ת.ד. קרית הממשלה )המזרחית(, רח' קלרמון גאנו –קרית בגין 

: , 02-/829/8005411173/170טל':  י נ ו טר לק אר א  EitanT@most.gov.il דו
ט: טרנ נ אי ב רד  ש המ תר  ת א וב h כת t t p : / / www. mo s t . go v . i l  

 

לכנס אחר המקביל לו יעביר החוקר/המלגאי הצעה בכתב –במידה ולא צפוי להתקיים כנס נוסף בשנה העוקבת 

 .לאישור הנהלת הקרן ובהתאם לתנאי הקול הקורא ברמת החשיבות והאיכות

 

ניתן ואף רצוי להגיש דרישות תשלום כבימים שבשגרה על מנת לא לפגוע בתזרים המזומנים של המוסד האקדמי.  .5

אנו ערוכים לשלם את החשבונות כרגיל למרות הסיטואציה המורכבת )בכפוף לקבלת הדוחות הכספיים 

 והמדעיים, ולכל שאר הנהלים הרגילים כנדרש(. 

 

 

הסטות כל ההקלות הנ"ל מאפשרות לא תינתן תוספת תקציב למחקר/מלגה ו –בכל מקרה ובכל עניין אדגיש כי 

 .בלבד תקציב פנימיות במסגרת התקציב הקיים

 

 

 

 בברכת בריאות ,

 

 איתן טי

 סמנכ"ל תכנון ובקרה

 

 העתקים:

 מר רן בר, מנכ"ל, משרד המדע והטכנולוגיה

 פרופ' אלכסנדר בליי, המדען הראשי, משרד המדע והטכנולוגיה
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