
תשלום לנבדקים ומראיינים
הוראות נוהל  



הגדרות

: או מרואיינים /נבדקים ו
אוכלוסייה הנדרשת לתשאול  

או בדיקה כחלק מקיום  
.המחקר

: מטרת הנוהל

לקבוע את האפשרויות  
הקיימות

:כללי

חוקרים רבים מסתייעים  
או במראיינים  /בנבדקים ו

לצורך קידום המחקר



תשלוםתקרת

לנבדקים

:בהתאם לאישור מס הכנסה, תקרות לתשלום ללא ניכוי מס

לניסוי בודד לסטודנט 150₪עד 

לנבדק שאינו סטודנט300₪עד 

תשלום לנבדק מעל סכום זה ידווח למס הכנסה       

פ כללי המס הרלוונטיים"וינוכה ממנו מס ע



אפשרויות התשלום לנבדקים
(ניתן ללחוץ על כל אפשרות לקבלת פרוט)

/  העברה בנקאית
שיק לנבדק

תשלום במזומן מתנות תווי שי

תשלום שכר 
עבודה

פייבוקס/ביט
תשלום אלקטרוני 

(ספק אינטרנטי)

באמצעות  תשלום 
קוד בכרטיס  

אלקטרוני



תווי שי 

:ניתן לרכוש תווי שי באחת הדרכים הבאות

.רכישה מספק באמצעות הזמנת רכש▪

.רכישה מוועד הסגל האקדמי באמצעות העברה פנימית מחשבון המחקר לחשבון הוועד▪

רכישת עצמאית והגשת הוראת תשלום לקבלת מקדמה או החזר▪

תוך חתימה של –(עד לקבלת אסמכתאות)של חבר הסגל בכל אחת מהחלופות יבוצע חיוב אישי

.החוקר על נספח ב



מתנות 

.רכישה מספק באמצעות הזמנת רכש▪

רכישת עצמאית והגשת הוראת תשלום לקבלת מקדמה או החזר  ▪

תוך חתימה של –(עד לקבלת אסמכתאות)של חבר הסגל בכל אחת מהחלופות יבוצע חיוב אישי

.החוקר על נספח ב לנוהל



קבלת מקדמה או החזר במזומן  

  חבר הסגל יוכל להגיש בקשה למקדמה או החזר לחשבון הבנק שלו באמצעות הוראת
.חתימה על נספח ב–תשלום תוך חיוב אישי 

כל נבדק שמקבל מזומנים יחתום על טופס אישור כמובא בנספח א'  .



העברה בנקאית  

, במקרים חריגים בהם מדובר בניסוי מתמשך בו העברה הינה בסכומים גבוהים

.ניתן להפיק הוראת תשלום על שם הנבדק ולחשבון הבנק שלו

.על הוראת התשלום מציינים אם יבוצע בהעברה בנקאית או בשיק*



תשלום באמצעות קוד לכרטיס דיגיטלי

.ניתן לשלם להם באמצעות קוד, במקרים בהם הנבדקים פזורים בארץ▪

המאפשרים קבלת קוד דיגיטליםנדרש לבצע הזמנת רכש לרכישת כרטיסים ▪

.שנמסר לנבדק ובאמצעותו הנבדק רוכש במקומות מיועדים



)ספק אינטרנטי)תשלום אלקטרוני 

ניתן לשלם באמצעות אתרים , במקרים בהם הנבדקים מפוזרים בעולם▪

.שמספקים שירות לביצוע ניסוי ותשלום לנבדקים

.ל והרשמה באתר מול הספק"נדרש לבצע הזמנת רכש בארץ או בחו▪



ודומיופייבוקס/ביט

.  ח כרטיס האשראי של חבר הסגל"התשלום לנבדקים מבוצע ע▪

. יש להפיק הוראת תשלום אליה יצורפו הקבלות האלקטרוניות מהנבדקים לצורך קבלת החזר▪

ניתן לקבל מקדמה טרם התשלום לצורך קבלת מזומנים לחשבון הבנק של חבר הסגל או לחילופין  ▪

.הטענה בכרטיס דואר נטען

תוך חתימה של החוקר על –( עד לקבלת אסמכתאות)בתשלום מקדמה יבוצע חיוב אישי של חבר הסגל ▪

.נספח ב לנוהל



שכר עבודה

ניתן לבצע תשלום חד פעמי עבור שכר  , בהם התשלום לנבדק הינו בסכום חריג, במקרים חריגים▪

.עבודה

.יש להוציא מינוי חד פעמי במערכת המינויים▪



?איך עושים את זה



ביצועאופן

רכשהזמנות

:תשלום אלקטרוני, כרטיס דיגיטלי, מתנות, רלוונטי לרכישת תווי שי

בתשלום אלקטרוני יש לפנות לקניינית  )יש לפנות לקניינית ציוד משרדי , להפקת דרישת רכש▪

(.ל"חו

.ההזמנה נשלחת לספק, לאחר אישור התקציבן▪

.מי מטעמו/ת הסגל/קבלת ההזמנה באחריות חבר▪

.את תווי השי והמתנות יש לאחסן במקום בטוח ושמור כדי להימנע מאיבוד או גניבה▪



ביצועאופן

לנבדקתשלוםהוראת

שיק לנבדק  /רלוונטי במקרה של העברה בנקאית

.  יש להפיק הוראת תשלום בתפנית ולציין את פרטי חשבון הבנק של הנבדק או לציין שמבוקש תשלום בשיק▪

.את ההוראה יש להעביר לאישור התקציבן

(.עד שבועיים לאחר הפקת הוראת תשלום)את השיק יש לאסוף ממדור גזברות ▪



ביצועאופן

ת הסגל/הוראת תשלום לקבלת מקדמה או החזר לחבר

פייבוקס/ביט, מזומן, מתנות, רלוונטי לרכישת תווי שי

לצרף לה  , יש להפיק הוראת תשלום ממערכת התפנית הכוללת פרטי חשבון בנק של חבר הסגל▪

.ולהעביר לאישור תקציבן, הצהרה בגין חיוב אישי בהתאם לנספח ב לנוהל

יועבר לחשבון הבנק של חבר הסגל עד שבועיים מיום  , לסדרה₪ 5,000עד לתקרה של , הכסף▪

.הפקת ההוראה



ביצועאופן

חיוב אישי כרטיס נטען בדואר

פייבוקס/ביט, מזומן, מתנות, רלוונטי לרכישת תווי שי

ניתן  . אישית. ז.לתהכרטיס משויך . יש לגשת לבנק הדואר ולרכוש כרטיס נטען באופן עצמאי▪
במזומן ₪ 100שח עלות הנפקה וטעינה ראשונית 45כיום )להגיש בקשה להחזר בגין הרכישה 

.הכרטיס מאפשר פתיחת חשבון בנק וירטואלי(. בלבד

יש לצרף , הוירטואלייש להפיק הוראת תשלום ולציין את חשבון הבנק , לצורך הטענת הכרטיס▪
.ולהעביר לאישור תקציבן, הצהרה בגין חיוב אישי בהתאם לנספח ב

.ניתן למשוך מהכרטיס הנטען מזומנים לצורך תשלום לנבדקים▪

.5,000₪-הטענת הכרטיס תיעשה לפי הצורך ולא יותר מ▪

.מהכרטיס ניתן למשוך בדומה לכספומט מזומנים לצורך תשלום לנבדקים▪



ביצועאופן

העברה פנימית 

רלוונטי לרכישת תווי שי מהוועד

(  XXXשל חבר הסגל וזיכוי סעיף הועד . ת.חיוב ס)יש להפיק העברה פנימית ממערכת התפנית ▪

.ולהעביר לאישור תקציבן

₪  5,000ולרכוש תווי שי עד לתקרה של לועדניתן לפנות , (כשבועיים)לאחר ביצוע ההעברה ▪

.לסדרה



ביצועאופן

מינוי בשכר

מינהליבסגל הרפרנטיתיש לפעול מול . יש להיכנס למערכת המינויים ולהקים מינוי בשכר▪

.וטכני במידה ויש שאלות

.המינוי עובר לאישור תקציבן במערכת▪

השכר יועבר לחשבון הבנק של הנבדק באמצעות העברה בנקאית במועדי תשלום השכר  ▪

.המקובלים באוניברסיטה



אופן ההתחשבנות

:נבדקים ללא תשלום דיגיטלי

יש להחתים את הנבדק לאחר  
את  . התשלום בהתאם לנספח א

יש להעביר  , הקבלות שנאספו
למדור הנהלת חשבונות

נבדקים שמשולם להם  
:באמצעים דיגיטליים

העברת  דוח מרוכז הכולל  
סכום התשלום , פרטי הנבדק

.ותאריך התשלום

במידה וחבר הסגל מנהל מספר  
2ניתן לפתוח , ניסויים במקביל

.חיובים אישיים במקביל

חבר  , במידה ויש חיוב אישי
.הסגל יזוכה בגובה הקבלות

חבר סגל שמעוניין בקבלת  
מקדמה נוספת והגדלת החיוב  

יפעל בהתאם לאופן  , האישי
.הביצוע הרלוונטי

החזרי נסיעות לנבדקים יהיו 
מוניות או )בהתאם לקבלות 

בצרוף  ( תחבורה ציבורית
.'החתמת קבלה בנספח א

תקרת סכום החיוב האישי 
.  לכל סדרה₪ 5,000הינה 

ניתן , לסכומים גבוהים יותר
.באגף כספיםלחשבותלפנות 

חבר סגל שלא העביר את מלוא  
הקבלות בהתאם להצהרה  

שכרו ביתרת  יחוייב', בנספח ב
.החיוב האישי



תשלום באמצעות שכר

תשלום באמצעות הוראת תשלום ישירה  

. למראיין

בדומה לתשלום לנותני שרות ללא חשבונית

מ לחובת המחקר  "לתשלום זה יתווסף מע

י חוק וינוכה ממנו מס כחוק "עפ

דרכים לתשלום למראיינים

להוראת התשלום יצורף דוח פירוט מועדי הראיונות ותעריפי התשלום למראיין 



אנשי קשר רלוונטיים

lboblil@bgu.ac.il, 086461815, לידיה בובליל–רכש בארץ 

pafried@bgu.ac.il, 08641817, פרידריךפטי–ל "רכש בחו

asilvya@bgu.ac.il, 086472606, סילביה אמר–מדור הנהלת חשבונות 

dromis@bgu.ac.il, 086461229, שרון אוחיון דרומי–חשבות

086472425-בהתאם לתקציב המנוהל –הרשות למחקר תקציבני
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נספח א

. י הנבדק"למילוי ע–קבלה 

נספח ב

תווי שי/טופס חיוב אישי לקבלת מקדמה במזומן


