טופס הצהרה להקצבת כספים לקרן מחקר לגמלאים

דברי הסבר לטופס ההצהרה להקצבת כספים לקרן מחקר לגמלאים
כללי
 .1החל מראשית שנת הלימודים תשע"ב (  )1.10.2011תותנה הקצבה של קרן מחקר
לגמלאים במילוי והגשה של הצהרה שנתית של טופס ההצהרה המצורף.
 .2לאחר המילוי של הטופס המצורף (וחתימה עליו לאישור כי כל הפרטים הם נכונים)
יזוכה חשבון "קרן המחקר לגמלאים" של הגמלאי בהקצבה השנתית.
 .3גמלאי שלא ימלא טופס הצהרה עבור שנה מסוימת יוכל לעשות זאת גם
רטרואקטיבית עבור השנה הקודמת (בלבד).
 .4ניצול הכספים שבהם יזוכה חשבונו של הגמלאי לאחר  1באוקטובר  2011מותנה
במילוי ההצהרה השנתית באותה שנה בה הוא/היא מבקשים לנצל את הכספים.
 .5לצורך ניצול הכספים יש למלא את הטפסים הרגילים לניצול כספים מן הקרן
לקשרי מדע בינלאומיים ולהעבירם לאישור הדיקן מבעוד מועד לפני הנסיעה.
לבקשה זו יש לצרף מסמכים תומכים כמפורט בטופס הבקשה לניצול.
 .6כספים שנצברו עד  1.10.2011בקרן המחקר לגמלאים וכן כספים שנשארו בחשבון
הקק"מ בטרם פרישה ימשיכו לעמוד לרשות הגמלאי גם ללא צורך במילוי טופס
ההצהרה .כמקובל ועל בסיס הסכם משנת  ,1984מטרת ניצול הכספים היא לצרכים
של התעדכנות וביצוע מחקר של איש הסגל.
 .7מקרים מיוחדים ידונו לבקשת הגמלאי בוועדת חריגים.

דברי הסבר לטופס ההצהרה
 .1הנני פעיל/ה אקדמית ו

משתתף בפעילות אקדמית מקובלת (כגון :פרסומים

אקדמיים ,כנסים ,קבוצות מחקר ,הוראה באוניברסיטה העברית)

 .נא תשומת

לבכם :הכוונה היא להשתתפות פעילה.
 .2מרכז חיי האקדמיים ופעילותי האקדמית והמחקרית הם באוניברסיטה העברית
בירושלים .הדגש הוא על כך ש

מרכז הפעילות של הגמלאי הוא באוניברסיטה

העברית לעומת פעילות שיכולה להיות שולית בלבד מתוך מכלול הפעילות
האקדמית .אין בכך בכדי לשלול זכאות של מי שמרכז חייו האקדמיים הוא
באוניברסיטה העברית  ,אך שוהה זמנית להשתלמות או כדומה בחו"ל.
 .3בכל פעילותי האקדמית אני מופיע/ה ומוצג/ת כחבר/ת סגל של האוניברסיטה
העברית  -הכוונה בין היתר לגבי זיהויו של הגמלאי על גבי פרסומים מדעיים,
בהופעה בכנסים ובפורומים אקדמיים אחרים וכד' ואפילו בהופעה בכלי התקשורת,
שעה שהנושא הוא בתחומו המדעי.
 .4אינני חבר סגל במוסד אקדמי אחר בהיקף משרה העולה על  - 75%הכוונה היא למי
שאינו עובד במקום אחר כמו אוניברסיטה ,מכללה ,מכון מחקר או גוף מחקרי אחר
בהיקף המפורט לעיל.
 .5אינני ממלא תפקיד ניהולי במוסד אקדמי או במוסד מחקרי אחר
מוסד ,פקולטה או יחידה קטנה יותר או השתתפות בצוות הקמה .

 -בכלל זה ראש

