
אילן( מקדישה את -מ  )חברת מסחור הידע והטכנולוגיה של אוניברסיטת בר “ חברת ביראד, חברה למחקר ופיתוח בע 

 כל מאמציה להרחבת השירותים הניתנים לחוקרים וותיקים וחדשים כאחד. 

ביראד פועלת להקלת הנטל האדמיניסטרטיבי  מעל החוקר בהתקשרויות חיצוניות מול מוסדות מחקר ותעשיה, 

 בעשייה האקדמית.   “ ראש שקט”ומבצעת צעדים יעילים כדי לסייע לכם בניהול בירוקרטי עתיר ניירת ולאפשר לכם 

ביראד מציעה לכם פלטפורמה לניהול מתן שירותי ייעוץ )המוגדר כ"עבודה נוספת" על פי תקנון 

האוניברסיטה**( לחברות חיצוניות, שבא צוות העובדים המיומן שלה ילווה אתכם וינהל בעבורכם את 

 ההתקשרויות אל מול החברות המקבלות ייעוץ.  

אל מול צד ג' )חברות, ארגונים, תעשיה, “  טופסולוגיה “ החברה תעשה בעבורכם את כל עבודת ניהול הבירוקרטיה וה 

, בצורה מיטבית. ותעניק לכם טיפול מקיף  הבוחן  הגנה על זכויות  הקנין הרוחני בהסכמי הייעוץ משקיעים ויזמים(  תוך 

 את כל הסוגיות המובאות לפתחם בכל הרבדים.  

 באמצעות ביראד.“ שירותי ייעוץ”בעלון זה פרטנו לכם את היתרונות הרבים שיש בניהול האדמיניסטרטיבי של 

ביראד עומדת לרשותכם, חוקרים וותיקים וחדשים, ומציעה לכם לשמור על קשר ישיר ועקבי עם עובדיה בכדי ליהנות 

 ממידע מעודכן ומשירותים רבים שעתידיים לסייע לכם בעבודה אל מול התעשייה.

 

ההתקשרות באמצעות ביראד אל מול החברה 

 מקבלת הייעוץ מעניקה לכם:

בבחירת יעוד התמורה: לשכר  גמישות      ·

 עבודה או מלגות באוניברסיטה, כנסים, רכש וכדומה

מס ערך מוסף ברכש  %71של  חסכון      ·

תיבדק   מחשבים, טלפון חומרים וציוד וכדומה.

 אפשרות להחזר הוצאות מסוים.

בהתאם  משכורת נוספתאפשרות לקבלת       ·

 לכללי האוניברסיטה

בהתקשרות מול  טיפול משפטי מלאמתן       ·

החברה החיצונית, תוך שמירה על תקנות 

 האוניברסיטה וזכויות החוקר.

במע"מ, במס הכנסה  אין צורך בפתיחת תיק      ·

 ובביטוח הלאומי.

 ע"י מבקר הפניםללא בדיקות מדגמיות       ·

 ! שימו לב 

בהתקשרות ישירות מול החברה 

 :מקבלת הייעוץ 

במע"מ, מס יש צורך בפתיחת תיק     ·  

 הכנסה, ביטוח לאומי

 תאום מס שנתי·       

הסכם שגוי יכול  –אין יעוץ משפטי ·       

לגרור עבירה על חוקי האוניברסיטה והקניין 

עלול לגרום לעבירת משמעת  –הרוחני 

 ותביעה כספית.

הסכמי  –על פי הנחיית מבקר המדינה ·       

הייעוץ של החוקרים במסלול זה יבדקו באופן 

מדגמי ע"י מבקר הפנים. החוקר יידרש לתת 

גילוי מלא למבקר הפנים, לרבות כל התנאים 

 והסכם הייעוץ עצמו.
 %5בעבור שירות זה תגבה ביראד  

 הנמוך מהשניים. -₪  0011מהשכר או  

יש צורך בחשיפת ההסכם לצוות ביראד  

 )סודיות מובטחת(

 tsvika@birad.biz: דר' צביקה בן פורת, מנכ"ל ביראד באמצעות המייל : פניות לנושא זה 



         

 עבודות חוץ לסגל אקדמי בכיר -שירותי ייעוץ ** 

 

  חבר סגל רשאי לתת שרות כיועץ מקצועי או מדעי מחוץ לאוניברסיטה בהתאם לתקנוני האוניברסיטה

)"עבודות חוץ"(  ובלבד שלא יפר תקנוני האוניברסיטה ולא יעשה שימוש במשאבי האוניברסיטה. לא עשה 

 כן, יהיו כל הזכויות בקנין רוחני שינבע מהעסקת חוץ כאמור, בכל צורה שהיא, שייכות לאוניברסיטה.

  כל הזכויות בקנין רוחני שינבע מהעסקת חוץ כאמור, בכל צורה שהיא, יהיו שייכות לאוניברסיטה. חבר

הסגל יהיה אחראי לכך כי הוראה ברוח זו תצוין במפורש בהסכם שלו עם צדדים שלישיים. הוראת סעיף זה 

לעיל לא תחול על יעוץ שאינו קשור, נובע או נסמך על תחומי המחקר של החוקר במעבדתו או בפעילותו 

 המחקרית באוניברסיטה ואינו עושה שימוש במשאבי האוניברסיטה.

 יש להביא  כל הסכם כאמור עם צד ג' לאשור מראש של האוניברסיטה. 

 חשוב לזכור ! 

בהתאם לנוהל של עבודת חוץ של חברי הסגל האקדמי,  חבר הסגל חייב למלא מדי שנה טופס דיווח 

על עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה )גם חברי הסגל שאינם עובדים מחוץ לאוניברסיטה, נדרשים 

 למלא את הטופס(.

 

כמו כן, חבר סגל בכיר מן המניין רשאי לעסוק במתן ייעוץ מחוץ לאוניברסיטה בהיקף, שלא יעלה על 

ש"ש (. כל עבודת חוץ אחרת או   8יום אחד בשבוע בשטח עבודתו המקצועית. ) ובלבד שלא תעלה על  

 החורגת מהמכסה האמורה טעונה היתר מראש של הדקאן והרקטור.  

 

אילן חברה למחקר ופיתוח'(, האחראית -חברת 'ביראד חברה למחקר ופיתוח' )שמה הקודם: 'בר

אילן.  מעודדת מדענים לקדם -הבלעדית למסחור הידע והטכנולוגיות שמקורם באוניברסיטת בר

את מחקריהם ולהרחיבם לכדי מיזמים יישומיים ותעשייתיים, ומעמידה לרשותם את מיטב ומרב 

 השירותים המקצועיים בכדי לבדוק היתכנות עסקית סביב מחקרם. 
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