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Planning & Budgeting Committee | ותקצוב לתכנון עדהוהו  
 ה' תשרי, תשפ"א

2020ספטמבר,  23  
         לכבוד

 ראשי מדור שכר באוניברסיטאות
 

 ,שלום רב
  מדרגות תוספות מחקרעדכון הנדון: 

 
, לסגל האקדמי הבכיר מחקרהתוספות תשלום להמדרגות עדכון בדבר  4.12.2016בהתאם למכתבנו מיום 

 למכתבנו כאמורביחס לתקופה שקדמה  ,38.134%של כולל נו המדרגות בשיעור ודכיע 1.10.2020החל מיום 

 של ארה"ב המחירים לצרכןשינוי במדד ה לכך, בגין ובנוסףבמדרגות  28%עדכון בשיעור של  בגין, זאת לעיל

(CPI בין המועדים אוגוסט )2020אוגוסט  – 2016. 

 :1.10.2020 יוםלהלן המדרגות המעודכנות החל מ
 

 תוספות מחקר א' 

 חבר סגל שלזכותו מענק או מענקי מחקר מסוג א' יהיה זכאי לתוספת מחקר על פי הכללים הבאים:

 לא תינתן תוספת. - 8,288$ – נמוך מאם הסכום הכולל העומד לרשותו בחישוב שנתי  .1

 מהשכר. 30%תוספת שאינה עולה על  - 66,304$לבין  8,288$ אם הסכום הוא בין .2

 מהשכר. 40%תוספת שאינה עולה על  - 103,601$בין ל 66,305$אם הסכום הוא בין  .3

 מהשכר. 50%תוספת שאינה עולה על  - 103,601$אם הסכום עולה על  .4

 

 תוספת מחקר ב'

סגל שלזכותו מענק או מענקי מחקר מסוג ב' תוכל האוניברסיטה לשלם תוספת מחקר עד לשיעורי חבר 

 המקסימום הבאים:

 לא תינתן כל תוספת. - 8,288$ – אם הסכום הכולל העומד לרשותו בחישוב שנתי נמוך מ .1

 .מהשכר 6%תוספת של  - 16,576$לבין  8,288$אם הסכום הוא בין  .2

 .מהשכר 12%תוספת של  - 27,627$לבין  16,577$אם הסכום הוא בין  .3

 .מהשכר 20%תוספת של  - 62,160$לבין  27,628$אם הסכום הוא בין  .4

 מהשכר. 25%תוספת של  - 62,160$אם הסכום עולה על  .5

 
 ,בברכה

 
 ל תבוריוא

 סגלתחום שכר ב רכזמ
 :יםהעתק

 מנכ"לים, אוניברסיטאות
 סמנכ"לי משאבי אנוש, אוניברסיטאות

 

 משרד האוצר ,שכר והסכמי עבודה, חינוך והשכלה גבוהה מנהל תחום ,שירמןמר אסף 
 משרד האוצר ,שכר והסכמי עבודההשכלה גבוהה, ו חינוך רפרנט, נתן נהוראימר 

 

 נהל ור"הראש מגב' דבורה מרגוליס 
 גב' ריקי מנשה, מזכירת ור"ה

 

 , סמנכ"ל תקצוב, ות"תמר יניב כהן שבתאי
 , ות"תתחום שכר ותנאי העסקה מר יואב טאובמן, ממונה
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