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אל:

ראשי היחידות האקדמיות
חברי הסגל האקדמי

מאת:

המשנה לנשיא למחקר
הנדון :העסקת מדענים עולים/תושבים חוזרים במסגרת המרכז לקליטה במדע  -עדכון

ברצוני להביא לידיעתכם את אפשרויות העסקת מדענים עולים/תושבים חוזרים בסיוע המרכז לקליטה
במדע .הסיוע מיועד להעסקה של מדענים עולים ותושבים חוזרים בשלב הראשוני של הגעתם/חזרתם
ארצה ,במסגרת התכנית הידועה כ"מלגת שפירא".
למרכז לקליטה במדע הסמכות להכיר בבעל תואר שלישי כמדען עולה או כמדען תושב חוזר .הקריטריונים
כוללים ניסיון במוסד מחקר ,רשימת פרסומים ופטנטים .להלן קישור לאתר האינטרנט של המרכז לקליטה
במדעhttp://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/ResearchAndScience/Pages/default.aspx :
סכומי הסיוע מתעדכנים מעת לעת בהתאם להחלטות הממשלה ויש לקחת זאת בחשבון בתכניות רב
שנתיות .ניתן להגיש תכנית לשנה אחת או למספר שנים ,אולם הסיוע מאושר לכל שנה בנפרד.
כל הסכומים הנקובים בחוזר זה יחולו על מדענים אשר בקשתם לקבלת סיוע אושרה/תאושר לאחר
ה.1.1.2017-
בשאלות ניתן לפנות ללשכת המנל"מ.
בברכה,

פרופ' וויין קפלן

העתק:

נשיא
חברי הנהלה
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים
סמנכ"ל משאבי אנוש
מנהלת מחלקת משאבי אנוש מוסד הטכניון למו"פ
סמנכ"ל כספים מוסד הטכניון למו"פ
חשבת מוסד הטכניון למו"פ
מנהלת רשות המחקר
מרכזת אורחים אקדמיים
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א .מדענים עולים – זכאות לסיוע
מדענים עולים זכאים לסיוע מהמרכז לקליטה במדע ,בתנאי שהסיוע יופעל תוך שלוש שנים מיום
עלייתם לכל המאוחר ויסתיים לא יאוחר מאשר בתום שש שנים מיום עלייתם .ניתן להפעיל את הסיוע
רק לאחר ששה חודשים מתאריך הגעת העולה ארצה ,וזאת רק אם קיבל "סל קליטה" בהתאם לזכאותו.
אפשרויות הסיוע הן:
 .1מלגת פוסט-דוקטורט
מדענים עולים אשר עלו ארצה תוך שנתיים מיום קבלת התואר השלישי ,זכאים לקבל סיוע
במלגת פוסט דוקטורט )פטורה ממס( במוסדות להשכלה גבוהה )קיימת גם אפשרות לקבלת
סיוע בשכר בהתאם לפירוט אפשרויות הסיוע השונות בנספח(.
שעור המלגה למדענים אלה הוא  ₪ 72,000לשנה .מתוך סכום זה ישתתף המק"ב בסכום של
 ₪ 36,000לשנה וחבר הסגל הקולט בסכום של  ₪ 36,000לשנה .סיוע בסכומים אלה ניתן
לתקופה של שלוש שנים )אישור מלגה בשנה השלישית מותנה בהסבר לגבי תועלת הסיוע לקידומו
של המדען(.
סיוע חד פעמי בסך  ₪ 5,500בהוצאות מחקר יינתן לשנת הסיוע הראשונה לרכישת חומרים
וציוד.
.2

סיוע בשכר
מדענים עולים בעלי תואר דר' למדעים )דוקטור נאוק  (Dr. Tech. Sc.או בעלי תואר שלישי
)קנדידט נאוק  (Ph.D.ומוכרים ע"י המק"ב כמדענים ,זכאים לסיוע בשכר.
תכניות הסיוע השונות לקבוצה זו מפורטות בטבלה בנספח )הסכומים כוללים את עלויות המעביד
ואינם פטורים ממס( .מדענים אלה יועסקו במסגרת מיוחדת במוסד הטכניון למו"פ .פרטים ניתן
לקבל במחלקת משאבי אנוש.
על-פי העלויות החדשות ,למדען בעל תואר שלישי ,נדרשת השלמת המעביד לשכר חודשי של
 ₪ 9,000ברוטו לפחות סכום זה אינו פטור ממס.
סיוע חד פעמי בסך  ₪ 5,500בהוצאות מחקר יינתן לשנת הסיוע הראשונה.

ב.

מדענים תושבים חוזרים

בקטגוריה זו נכללים מדענים תושבי ישראל אשר שהו בחו"ל תקופה של חמש שנים לפחות .על מנת
לקבל אישור לזכאות ולסיוע מהמרכז לקליטה במדע ,על המדענים לפנות לוועדה הארצית לתושבים
חוזרים המוסמכת לאשר את זכאותם כתושב חוזר .מדענים אלה זכאים לסיוע מטעם המרכז לקליטה
במדע בתנאי שהסיוע יופעל במהלך השנה הראשונה לשובם ארצה.
קריטריונים לזכאים בסיוע ניתן לבדוק באתר המרכז לקליטה במדע.www.moia.gov.il :
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אפשרויות הסיוע הן:
.1

מדענים תושבים חוזרים אשר הגיעו ארצה תוך שנתיים מיום קבלת התואר השלישי ,זכאים לקבלת
סיוע במלגת פוסט דוקטורט )פטורה ממס( במוסדות להשכלה גבוהה) .קיימת גם אפשרות לקבלת
סיוע בשכר בהתאם לפירוט אפשרויות הסיוע השונות בסעיף .(2
שעור המלגה למדענים אלה הוא  ₪ 72,000לשנה .מתוך סכום זה ישתתף המק"ב בסכום של
 ₪ 36,000לשנה והמוסד הקולט בסכום של  ₪ 36,000לשנה .סיוע בסכומים אלה ניתן לתקופה
של שנתיים בלבד.

.2

מדענים תושבים חוזרים אשר התואר השלישי שלהם התקבל שנתיים ויותר לפני מועד החזרה
ארצה או שאין להם תואר שלישי ,ומוכרים ע"י המרכז לקליטה במדע כמדענים ,זכאים לקבל סיוע
בשכר בלבד.
על-פי העלויות החדשות ,למדען בעל תואר שלישי ,נדרשת השלמת המעביד לשכר חודשי של
 ₪ 9,000ברוטו לפחות סכום זה אינו פטור ממס.
התואר

תושב חוזר
בעל תואר שלישי

אפשרות א'
אפשרות ב'

סיוע המק"ב
בשנה הראשונה
) ₪ 79,920מותנה
בהתחייבות להעסקה
לתקופה ממושכת(
₪ 61,500

סיוע המק"ב
בשנה השנייה
--₪ 30,750

בנוסף יינתן סיוע חד פעמי להוצאות מחקר בסך .₪ 5,500
מדען תושב חוזר שקיבל בעבר סיוע כמדען עולה לא זכאי לסיוע נוסף )כמדען תושב חוזר(.
מדענים אשר יתקבלו לעבודה בתכנית זו ,יועסקו במסגרת מיוחדת במוסד הטכניון למו"פ.
לברור הסכומים המדויקים אותם המעסיק הקולט יתחייב להשלים כדי לשלם את משכורת המדען
יש לפנות למחלקת משאבי אנוש ,טל.2571 .

תקורה
מוסד הטכניון גובה תקורה בסך  10%על חלקו של משרד הקליטה בעלות ההעסקה )מדענים עולים
ותושבים חוזרים( .תקורה זו מחושבת וכלולה בעלות השנתית של חבר הסגל הקולט.
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נספח

פרוט סכומי הסיוע למדענים עולים

התואר

סיוע המק"ב
בשנה ראשונה

סיוע המק"ב
בשנה שנייה

סיוע המק"ב
בשנה שלישית

עולה חדש
בעל תואר שלישי

 79,920ש"ח

 59,460ש"ח

 24,600ש"ח

מדען בעל תואר שלישי יקבל
שכר בגובה של לפחות ₪ 9,000
ברוטו בחודש

עולה חדש
בעל תואר דר' למדעים

 82,440ש"ח

 61,500ש"ח

 30,750ש"ח

מדען בעל תואר  DNיקבל שכר
בגובה של לפחות ₪ 10,000
ברוטו בחודש

 36,000ש"ח

 36,000ש"ח

₪ 36,000
)מותנה בהסבר
לגבי תועלת
הסיוע לקידומו
וקליטתו של
המדען(

עולה חדש
פוסט-דוקטורט

הערות

השלמת המנחה בסך
 ₪ 36,000לפחות בכל שנה

לברור הסכומים המדויקים אותם המעסיק הקולט יתחייב להשלים כדי לשלם את משכורת המדען יש לפנות
למחלקת משאבי אנוש ,טל.2571 .

